Příloha č. 6
ETICKÝ KODEX
osoby podílející se na výběru projektů
z Operačního programu Zaměstnanost (dále také OPZ)
předložených na základě výzvy MAS Naděje o.p.s. s názvem
„Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz – III.“
1.

Člen Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také člen VVMP) je seznámen
se všemi potřebnými informacemi a veškerou dokumentací související s realizací programového rámce
OPZ při procesu výběru projektů, resp. při výkonu funkce člena VVMP.

2.

Člen VVMP svým jednáním a aktivní činností ve VVMP předchází jakýmkoliv neprůhlednostem
v procesech výkonu své činnosti.

3.

Člen VVMP při plnění svých povinností dbá o veřejný zájem a zastupuje zájmy MAS Naděje o.p.s.

4.

Člen VVMP se zdrží jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost MAS Naděje o.p.s., předchází sporům,
a v případě jejich vzniku vždy usiluje o smírnou a efektivní cestu řešení sporu. Člen VVMP neuvádí
vědomě v omyl veřejnost ani ostatní členy VVMP.

5.

Člen VVMP se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho zájmem osobním,
tj. jedná nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem je považován jakýkoliv zájem, který přináší
nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě,
kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání
majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.

6.

Člen VVMP nevyužívá informace související s jeho činností v rámci implementace OPZ pro svůj osobní
zájem či v zájmu třetí osoby. Člen VVMP musí zachovat mlčenlivost o všech okolnostech,
o kterých se v průběhu výkonu výběru projektů dozvěděl.

7.

V případě, že má člen VVMP osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, oznámí tuto skutečnost
MAS Naděje o.p.s. a na výběru projektu se nepodílí. V takovém případě se člen VVMP, který je
k danému projektu ve střetu zájmů, nesmí podílet na hodnocení a výběru daného projektu,
ani ostatních projektů, které danému projektu konkurují.

Dary a výhody:
1.

Člen VVMP nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla
ovlivnit rozhodování či narušit jeho nestranný přístup.

2.

Člen VVMP nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal do postavení, ve kterém je zavázán
oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.

3.

Člen VVMP nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho činností.
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4. Při výkonu své činnosti člen VVMP neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho zvýhodnily
v budoucím osobním nebo profesním životě.
5.

Pokud je členovi VVMP v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté
výhodě informuje MAS Naděje o.p.s.

Já, člen VVMP, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto Etickém kodexu,
včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického kodexu zahrnuty.

Titul,
jméno a příjmení

Datum narození

Funkce
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