Prohlášení o neexistenci střetu zájmů a etický kodex
Každá osoba, která se účastníadministrace, výběru a schvalování projektŮ, nebo posuzuje Žádost o

přezkum na MAS, vyplníProhlášeníoneexistenci střetu zájmů před každým procesem (administrace,
výběru a schvalováníprojektů a přezkumu), který je oprávněná provést při každéVýzvě.
1.1.Prohlášení o neexistenci střetu zájmů
ČísloV,izvy 3 Cyklodoprava

MAS Uničovsko, o.p.s.
Proces hodnocení předložených žádostílROP

Programový v,ýbor
jméno

Datum narození

Funkce v MAS

Alena charouzová

4.9.1969

Člen Programového výboru MAS

Ondřej Schulz

26.10.1966

Člen Programového výboru MAS

Ondřej Plačko

24.3.1973

Člen Programového výboru MAS

štěpán červený

t1,.7.1976

Člen Programového výboru MAS

pavel stuška

26.I.t979

Člen Programového výboru MAS

Předmět prohlášení:
a) Definice střetu zájmů: Nařízení (EU, Euratom) č.966l2OL2 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 25.
října2oI2, kteným se stanovífinančnípravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zruŠenínařízenÍRady
(ES, Euratom) č. 1605/2002 definuje pojem střet zájmů pro účelyprovádění souhrnného rozpoČtu EU
v čl. 57 odst. 2 následujícím způsobem:
1. ,,účastnícifinančníchoperací a jiné osoby podílejícíse na plnění rozpočtu a na jeho správě, vČetně

přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrži jakéhokoli jednání, jeŽ by mohlo uvést
jejich zájmy do střetu se zájmy Unie. (...)

2,pro účelyodstavcelkestřetuzájmů dochází,je-lizrodinnýchdŮvodŮ,zdŮvodŮcitovýchvazeb,z
důvodůpolitické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z dŮvodŮ jiného
společnéhozájmu s příjemcem finančníchprostředků ohrožen nestranný a objektivní rnýkon funkcí
účastníkafinančníchoperací nebo jiné osoby podle odstavce 1."
b) Nejsem si vědom, že jsem se ocitl ve /potenciálním/skutečném střetu zájmŮ v souvislosti s výběrem
a schválením projektů, o které se jedná.

c) Zavazuji se, Že v případě jakýchkoli pochybnost í, zda by se mohlo jednat o potenciá|ní střet zájmů

nebo nastane okolnost, která by mohla k takovým pochybnostem vést, předložím věc pověřenému
odPovědnému orgánu. Do doby rozhodnutí tohoto orgánu pozastavuji veškerou činnost v dané věci.
d) Jsem si vědom důsledků,které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení.

e) RovněŽ potvrzuji, Že vŠechnyzáležitosti, které mi budou svěřeny, uchovám v důvěrnosti. Budu
zachovávat mlČenlivost o osobních údajícha o bezpečnostníchopatřeních, jejichž zveřejnění by

ohrozilo zabezpeČeníosobníchÚdajŮ, dle zákona č.Iol/2oo2 Sb. Zákon o ochraně osobních údajůa o
změně některých zákonŮ, (Např. Nezveřejním žádnédůvěrnéinformace, které mi budou sděleny nebo

které zjistím. lnformace, které mi budou sděleny, nezneužiji. Zejména souhlasím s tím, že budu
uchovávat v dŮvěrnosti veškeréinformace či dokumenty, které mi budou poskytnuty nebo které
odhalím Či připravím v prŮběhu hodnocení nebo na základě hodnocení, a souhlasím s tím, že tyto
informace a dokumenty budou pouŽity výhradně pro účelytohoto hodnocenía nebudou poskytnuty
Žádné třetí straně. RovněŽ souhlasím, že si neponechám kopie žádných písemných informací, které
mi

budou poskytnuty).

2.l.ETtcKÝ KoDEx MAS Uničovsko, o.p.s.
2.t.t.Člen výběrové komise, programového výboru a monitorovacího výboru je řádným partnerem
MAS UniČovsko, o.P.s. dále jen člen a byl do tohoto orgánu zvolen v souladu se statutem obecně
prospěšnéspolečnosti.
2.7.2.Člen orgánu před zahájením hodnocenía výběru projektů absolvoval interní školenítematicky
zaměřené na systém hodnocení a výběr projektů. Postup při hodnocení a výběru projektů se řídí
příruČkou,,lnternípostupy MAS pro výzvy a hodnocení projektů při realizaciscLLD 2oL4-2o2o" .

2.1.3.Člen svým jednáním a aktivní účastív orgánu předchází jakýmkoliv neprůhlednostem ve
výběrových procedurách.
2,1,4.VeŠkeréinformace o předkladatelích projektů a projektech se považují za důvěrné a člen je
nezneuŽije ke svému prospěchu nebo k prospěchu třetí osoby, mimo povinně zveřejňovaných údajů
dle Pravidel L9.2,1,,
2.1.5.Člen, ktený je v příbuzenském vztahu k žadateli, nebo pokud existují skutečnosti, které by mohly

nasvědČovat

o jeho podjatosti Či o možnémstřetu zájmú, uvede tuto skutečnost, která

bude

zaznamenána v zápisu z jednánÍ. Za osobní zájem se považuje jakýkoli zájem, který přináší nebo by
mohl Přinést dotČenéosobě nebo jiné osobě jíblízké,případně fyzické nebo právnické osobě, kterou
tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívajícívzískání majetkového nebo
jiného prospěchu, Či poŠkozování třetích osob v její prospěch. Člen výběrové komise můžehodnotit

ProjektY

v rámci fiche, ve které není podjat ani

k jednomu projektu. Na dobu hodnocení fiche s

Podjatostík projektŮm opustí jednání. Člen programového výboru můžehodnotit projekty pouze ve
výzvě, ve které nenípodjat ani k jednomu projektu.
2.1.6.Člen, který

je sám žadatelem o příspěvek MAS na svůj vlastní projekt, je povinen na tuto

skutečnost oznámit.

2,7,7.Člen orgánu předchází

v

průběhu přípravy výběru a samotného procesu výběru projektů

jakýmkoliv náznakům přímého nebo nepřímého korupčníhojednání.

2.1.8.Člen orgánu, který zjistÍ, Že při procesu výběru projektů nejsou dodržována výše uvedená pravidla
tohoto Etického kodexu, oznámí neprodleně tuto skutečnost předsedovi Monitorovacího výboru.
Etický kodex byl schválen spolu s platnou verzí lnterních postupů MAS verze 1 Programgvým výborem
dne L2.4.2O17 v Medlově a nabývá účinnostidnem schválení,
Programový výbor

jméno

Datum

Funkce v MAS

narození

Datum

podpis

podpisu

Alena charouzová

4.9.t969

Clen Programového r4iboru MAS

9,4.zo79

Ondřej Schulz

26.LO.L966

Člen Programového výboru MAS

9.4.2oL9

Ondřej Plačko

24.3.7973

Clen Programového rniboru MAS

9.4.2oI9

Štěpan červený

1,1,.7.L976

Člen Programového vliboru MAS

9.4,2019

pavel stuška

26.7.1979

Člen Programového rni boru MAS

9.4.2oly
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