
ETICKÝ KODEX                      

Člena Kontrolní a revizní komise Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. 

1. Člen Kontrolní a revizní komise (dále jen Komise) je řádným členem Místní akční skupiny Hlučínsko 

nebo zástupcem člena Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. a byl do tohoto orgánu zvolen v souladu se 

Stanovami tohoto sdružení (dále jen Člen). 

2. Člen svým jednáním a aktivní činností v Komisi předchází jakýmkoliv neprůhlednostem v kontrolních a 

monitorovacích procedurách. 

3. Veškeré informace o předkladatelích projektů, které Člen v průběhu své činnosti v Komisi získá, se 

považují za důvěrné a Člen je nezneužije ke svému prospěchu nebo k prospěchu třetí osoby. 

4. Člen komise, který je v příbuzenském, sousedském nebo přátelském vztahu k žadateli a/nebo 

k předmětu kontroly nebo pokud existují skutečnosti, které by mohly nasvědčovat o jeho podjatosti či o 

možném střetu zájmů, uvede tuto skutečnost v příslušném protokolu o provedené kontrole. 

5. Člen Komise předchází v průběhu kontrol projektu a dalších kontrol jakýmkoliv náznakům klientelismu 

(hájení), nepotismu („strýčkování“) nebo jakýmkoliv projevům přímého nebo nepřímého korupčního 

jednání. 

6. Pro kontrolu hodnocení a výběru projektů je člen komise seznámen s bodovými kritérii a systémem 

hodnocení projektů. 

7. Člen komise, který sám realizuje projekt Místní akční skupiny Hlučínsko z.s, v období svého působení se 

kontrol hodnocení nezúčastní ve Fichi, ve které projekt předkládá z pozice kontrolora. 

8.  Člen komise, který je sám žadatelem nebo zastupuje firmu, která žádá o příspěvek Místní akční skupiny 

Hlučínsko z.s. na svůj vlastní projekt, v období svého působení se kontrol hodnocení a výběru 

nezúčastní z pozice kontrolora ve Výzvě, ve které projekt předkládá. 

9. Člen komise, který zjistí, že při procesu kontrol projektů a monitoringu nejsou dodržována výše 

uvedená pravidla tohoto Etického kodexu, oznámí neprodleně tuto skutečnost předsedovi MAS, který 

k tomu po projednání s Programovým výborem zaujme patřičné stanovisko. 

Dodržováním tohoto Etického kodexu jsou zavázáni všichni členové Kontrolní a revizní komise. 

Členové Kontrolní a revizní komise stvrzují svým podpisem přijetí ETICKÉHO KODEXU 

Etický kodex člena Kontrolní a revizní komise byl schválen Členskou schůzí dne 14. 11. 2013 v Hlučíně – 

Darkovičkách a nabývá účinností dnem následujícím. 

 

Jméno člena Kontrolní a revizní komise:………………………………………………………………….. 

 

Podpis člena Kontrolní a revizní komise:…………………………………………………………………. 

 

Velké Hoštice, dne:…………………………………………………………………………………………… 


