
W.'Ň --,,.

EVROPSKA UNlE
Evropsl§i zemědělský fond pro rozvoj Venkova
Ewopa invesfuje do venkovských oblastí
Prcgram lozvoje venková PROGŘAH ROZVOJE VFNKÓVA

t _____ď

ETICKÝ KODEX OSOBY PODÍLEÍCÍ SE NA ADMINISTRATIVNÍ
KONTROLE, HODNOCENÍ fi vÝnĚnu ŽÁnosrÍ o PODPORU

předložených na základě výzvy SCLLD Místní akční skupiny Zálabí z.s. v
rámci programového rámce programu rozvoje venkova ČR,

Yýzva č. 4
Fiche č. 5, 61 7 a 8

Definice střetu zájmů: Nařízení (EU, Euratom) č. 96612012 Evropského Parlamentu a Rady ze dne
25.ŤÍjna2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení naŤízení
RadY (ES, Euratom) č. 160512002 definuje pojem střet zájmů pro úěely provádění souhrnného
rozpočtu EU v čl. 57 odst. 2 následujícím způsobem:

,,1. Účastníci finančních operací a jiné osoby podílející se na plnění rozpočtu a na jeho správě, včetně
přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést
jejich zájmy do střetu se zájmy Unie. (.. .)
2. Pro účely odstavce 1 ke střetu zájmi docbéui, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z
dŮvodŮ politické nebo národní spřízněností, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného
spoleČného zájmu s příjemcem finančních prostředků ohrožen nestranný a objektivní ýkon funkcí
účastníka finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce 1."

ProhláŠení dotČené osoby: Iá, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen
hodnotitel/}rodnotitelka) žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova Čn pn9 na období 2014-
2020 prohlašuji a přijímrám následující ustanovení (dále ,,Etický kodex"):

1. Nejsem si vědom/a, že bych se ocitla v potenciálním/skutečném střetu zájmů v souvislosti s
výběrem a schvalováním projektů podaných do výše uvedené výzvy a fichí.

2. V případě jakýchkoli pochybnosti,zdaby se mohlo jednat o potenciální střet zájmů,nebo nastane-
li okolnost,která by mohla k takovým pochybnostem vést, oznétmím tuto skutečnost odpovědnému
orgánu, tj. Kontrolnímu výboru MAS ěi pracovníkům Kanceláře MAS; do doby rozhodnutí
Kontrolního výboru pozastavím veškerou činnost v rámci hodnocení a výběru žádostí o podporu
podaných do relevantnívýzvy a fiche, tj. na hodnocení projektů z dané fiche se nepodílím.

3. V případě, že jsem předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu nebo jsem se na
zpracování podílella, nebo mě s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztahrodinný, citový či
ekonomický, oznámím tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a nebudu se žádným
zpŮsobem podílet na hodnocení projektu ani nebudu zasahovat do jednání týkaJící se tohoto projektu
či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat.

4. Potvrzuji, že všechny záležitosti, které mi budou svěřeny, uchovám v důvěrností, zachovám
mlČenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřěJrťěffíriblFl'bhrozilo
zabezpečení osobních údajů dle zákona č. l0ll2002 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů.
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5. Zavazqi se k tomu, že nezveŤejním žádné důvěrné infotmace, které mi budou sděleny nebo které
zjistím. Informace, které mi budou sděleny, nezneužiji. Souhlasím s tím, že tlto informace a
dokumenty budou použity výhradně pro účely tohoto hodnocení a nebudou poskltnuty žádné třetí
straně. Souhlasím s tím, že si neponechám kopie žádných písemných informací, které mi budou
poskytnuty.

6. Potvrzuji, že nevyužívám informace související s mou činností v rámci implementace PRV pro
svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby.

7. Zavazuji se k zachování mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v pruběhu výkonu
hodnocení dozvím.

8. Potvrzuji, že nevyžaduji ani nepřijímám dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která
by mohla ovlivnit rozhodování ěi narušit nestranný přístup.

9. Nedovolím, abych se v souvislosti se svou činností dostal/a do postavení, ve kterém budu
zavénán/a oplatit prokázanou laskavost, nebo které mě činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných
osob.

l0. Nenabízím ani neposkytuji žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s mou činností
hodnotitele/hodnotitelky.

1 1. Při výkonu své činnosti hodnotitele/ky neučiním anebo nenavrhnu učinit úkony, které by mě
zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.
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12. Pokud mi byla/jelbude v souvislosti s činností hodnotitele/ky nabídnuta jakákoli
odmítnu ji a o nabídnuté výhodě informuji místní akční skupinu (výjimkou je pouze
odměna zpozíce člena Výběrové komise spojená s výkonem hodnocení projektů).

Já, hodnotitellka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto
kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto
kodexu zab nuty.

Jsem si vědom/a důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení.

Jméno a příjmení věra Debelková

Pozice/funkce v MAS Zálabí Výběrová komise
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Podpis

Místo a datum 7.42020

výhoda,
případná

Etickém
Etického
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