ETICKÝ KODEX člena Hodnotící a výběrové komise
Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
1. Člen Hodnotící a výběrové komise (dále jen Komise) je řádným členem Místní akční skupiny Hlučínsko
z.s., zástupcem člena Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. nebo místního venkovského aktéra a byl do
tohoto orgánu zvolen v souladu se Stanovami tohoto sdružení (dále jen Člen).
2. Člen komise před zahájením činnosti v Komisi absolvuje interní školení tematicky zaměřené
na instruktáž o bodových kritériích a systému hodnocení projektů v příslušné výzvě Integrovaného
regionálního operačního programu.
3. Člen komise svým jednáním a aktivní účastí v Komisi předchází jakýmkoliv neprůhlednostem
ve výběrových procedurách.
4. Člen Komise hodnotí projekty podle svého nejlepšího svědomí a dle objektivních a doložitelných
skutečností obsažených v žádosti o podporu a dalších relevantních přílohách a dokumentech a zasazuje
se o to, aby byly vybrány ty nejhodnotnější a nejlepší projekty pro rozvoj území Místní akční skupiny
Hlučínsko z.s.
5. Veškeré informace o žadatelích, které Člen komise v průběhu své činnosti v Komisi získá, se považují za
důvěrné a Člen je nezneužije ke svému prospěchu ani k prospěchu třetí osoby.
6. Člen komise, který je v příbuzenském vztahu k žadateli nebo pokud existují jiné skutečnosti, které by
mohly nasvědčovat o jeho podjatosti či o možném střetu zájmů, uvede tuto skutečnost v příslušném
protokolu.
7. Člen komise, který je sám žadatelem nebo zastupuje firmu nebo společnost, která žádá o příspěvek
prostřednictvím Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. na svůj vlastní projekt, nesmí hodnotit projekt
ve výzvě, jejíž je projekt součástí.
8. Člen Komise předchází v průběhu přípravy výběru i při samotném procesu hodnocení a výběru projektů
jakýmkoliv náznakům klientelismu (hájení), nepotismu („strýčkování“) nebo jakýmkoliv projevům
přímého nebo nepřímého korupčního jednání.
9. Člen Komise, který zjistí, že při procesu výběru projektů nejsou dodržována výše uvedená pravidla
tohoto Etického kodexu, oznámí neprodleně tuto skutečnost předsedovi Kontrolní a revizní komise.
Dodržováním tohoto Etického kodexu, jehož přijetí stvrzují svým podpisem, jsou zavázáni všichni členové
Hodnotící a výběrové komise.
Etický kodex člena Hodnotící a výběrové komise byl schválen Členskou schůzí MAS Hlučínsko z.s. dne 18.
ledna 2018 v Píšti a uvedeného dne nabývá rovněž účinnosti.

Jméno člena Hodnotící a výběrové komise:…………………………………………………………………..
Podpis člena Hodnotící a výběrové komise:………………………………………………………………….
Ve Velkých Hošticích dne: ………………………………………

