
Evropská unie
Evra$l* sociálni fond
operační program Zaměstnanost

f, *o*
THlinecko

Příloha č.3

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu
zoPZ předložených na základěvýoly Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a ýběru (dále jen ,,hodnotitel/hodnotitelka") žádostí o
podporu z operačního programu Zaměstnanost (dále jen ,,oPZ")' přijímám následující ustanovení
(dále také ,'Etický kodex").

1. HodnotitelÁrodnotitelka se zdrži takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu
sjeho/jejím zájmem osobním, d. jedná'nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem je povaŽován
jalcýkoliv zájem, kteý přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě ji bli7ké,
případně ýzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na zátkladě zákona nebo plné
moci, ýhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozováni tÍelich
osob vjejí prospěch.

2. Hodnotitel/hodnotitelka nev5luživá informace související s jeho/její činností v rámci implementace
oPZ pto svůj osobní zájem či v zájmll třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitel musí zachovat
mlčenlivost o všech okolnostech, o kterych se v pruběhu ýkonu hodnocení dozyědělla.

3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájemna projektu, kterým se má zabývat, oznámi
tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení se nepodílí.

4. V případech' kdyje hodnotiteVhodnotitelka předkladatelem či 7pracovatelem žádosti o podporu
nebo se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízlcý
vztah rodinný, citový či ekonomický, omámi tuto skutečnost neproďeně místní akční skupině a
nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednáni

ýkající se tohoto projektu či jej jalcýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Dary a výhody

1. Hodnotitel/trodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, ús1úy, laskavosti, ani žádná jiná
zrrýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.

2. Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti Se svou činností dostal/dostala do postavení,
ve kterém je zavázánlzavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jejlji činí přístupným
nepařičnému vlir,u jiných osob.

3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabizi ani neposlcytuje žádnou ýhodu jakýmkoli způsobem spojenou
sjeho/její činností.

4. Při výkonu své činnosti hodnotitel,4lodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, kteró by ho
lji nýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.

5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli ýhoda, odmítne
ji a o nabídnuté ýhodě informuje místní akční skupinu.

Já, hodnotitel/}rodnotitelka, čestně prohlašuji, že
Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti,
Etického kodexu zahrnuty.

Jméno apříjmení: Tol.{{ \*x*\i
Datum podpisu: G .q .a-s (Ý

budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto
nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto
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Eticky kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu
z oPZ předložených na základě výrvy Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.

Iá, jakož1o osoba zapojená do hodnocení a ýběru (dále jen ,,hodnotitel/hodnotitelka") žádostí o
podporu z operačního progÍamu Zaměstnanost (dále jen ,,oPZ"), přijímám následující ustanovení
(dále také ,'Etický kodex").

1. Hodnotitel/trodnotitelka se zďtži takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu
s jeho/jejím zájmem osobním, tj. jedná nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem je považován
jalcýkoliv zájem, kteý přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě ji blizké,
případně fyzické nebo práwické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné
moci, ýhodu spočívající v ziskáni majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích
osob vjejí prospěch.

2. Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci implementace
oPZ pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitel musí zachovat
mlčenlivost o všech okolnostech, o kteých se v pruběhu ýkonu hodnocení dozvědělla.

3. V případě, že má hodnotitel,/hodnotitelka osobní zájemna projektu, kterým se má zabývat, oznámi
tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení se nepodílí.

4' V případech, kdyje hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu
nebo se na zpracování podílel/podílela' nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízhý
vztah rodinný, citorný či ekonomický, onámi tuto skuteěnost neproďeně místní akční skupině a
nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání

ýkajici se tohoto projektu či jej jaicýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Dary a qýhody

1. Hodnotitel/hodnotitelka nevyžaduje ani nepfijímá dary, úslúy, laskavosti, ani žádná jiná
zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.

2. Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení'
ve kterém je zavázánlzavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej/ji činí přístupným
nepatřičnému vlivu jiných osob.

3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabizi ani neposkyluje žádnou ýhodu jalcýmkoli způsobem spojenou
sjeho/její činností.

4. Při ýkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neuěiní anebo nenavrhne učinit úkony' které by ho
lji zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.

5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli ýhoda, odmítne
ji a o nabídnuté ýhodě informuje místní akční skupinu.

Já, hodnotitel/hodnotitelka, 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.

Jméno a příjmení:

Datum podpisu:
"J*u. xA,<tarx,t

podpis
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Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či ýběru žádostí o podporu
z oPZ předložených na základě výrw Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.

Iá, jakožto osoba zapojená do hodnocení a ýběru (dále jen ,'hodnotitel/hodnotitelka") žádostí o
podporu z operačního programu Zaměstnanost (dále jen ,,OPZ")' přijímám následující ustanovení
(dále také ,,Etický kodex").

1. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrži takového jednání, které by ved1o ke střetu veřejného zájmu
s jeho/jejím zájmem osobním, t1. jedná nepodjatě a nestranně. Za osobní zá1em je považován
jakýkoliv zájem, kteď přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě Ji bli7ké,
případně ýzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje nazikladě zékona nebo plné
moci' výhodu spočívající v ziskáni majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozováni lÍetich
osob v její prospěch.

2' Hodnotitellhodnotitelka nevylžívá informace související s jeho/její činností v rámci implementace
oPZ pto svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitel musí zachovat
mlčenlivost o všech okolnostech, o kteých se v pruběhu ýkonu hodnocení donlědělla.

3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájemna projektu; kteým se má zabývat, oznámí
tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení se nepodílí.

4. V případech, kdy je hodnotitellhodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu
nebo se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojíblizky
vztah rodinný, citoý či ekonomický, oznámi tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a
nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání

ýkajici se tohoto projektu či jej jahýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Dary a výhody

1. Hodnotitel/hodnotitelka ne'r,yžaduje ani nepřrjímá dary, úsluhy' laskavosti' ani žádná jiná
zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.

2. Hodnotitel/trodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení,
ve kÍerém je zavázánlzavázina oplatit prokázanou laskavost, nebo které jejlji činí přístupným
nepatřičnému vlivu jiných osob.

3. Hodnotitel/lrodnotitelka nenabízi ani neposkytuje žádnou ýhodu jajcýmkoli způsobem spojenou
sjeho/její činností.

4. Při ýkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenawhne učinit úkony, lrÍeré by ho
lji mýhodnlly v budoucím osobním nebo profesnimživotě-

5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislostí s jeho činností nabídnuta jakákoli ýhoda, odmítne
ji a o nabídnuté ýhodě informuje místní akční skupinu.

Já, hodnotitel/hodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto
Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti' které jsou do tohoto
Etického kodexu zahrnuý .

Jméno a příjmení: ív, h*?Í//t/ P$FLIŠ
Datumpodpisu: íí.Zp/ť 0r-
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Příloha č.3

Etický kodex osoby podíIející se na hodnocení či vyběru žádostí o podporu
z o?Z předložených na základé výzrLy Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.

Já, jakoŽÍo osoba zapojená do hodnocení a ýběru (dále jen ,,hodnotitel/hodnotite1ka") žádostí o
podporu z operačního programu Zaměstnanost (dále jen ,,oPZ"), přijímám následující ustanovení
(dále také ,,Etický kodex").

l. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrži takového jednání' které by vedlo ke střetu veřejného zájmu
s jeho/jejím zájmem osobním, tj. jedná nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem je považován
jalcýkoliv zájem, ktery přínáší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě ji b|i7ké,
případně ýzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na záklaďě zákona nebo plné
moci, ýhodu spočívající v ziskáni majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích
osob vjejí prospěch.

2. Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci implementace
oPZ pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitel musí zachovat
mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v pruběhu ýkonu hodnocení dozvědělla.

3. V případě, že má hodnotitel,/hodnotitelka osobní zájem naprojektu, kterým se má zabývat, oznámi
tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení se nepodílí.

4. V případech' kdyje hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu
nebo se na ryracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem poji blízl<y
vztah rodinný, citoý či ekonomický, oznámi tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a
nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání

ýkajici se tohoto projektu či jej jdmkoliv způsobem ovlivňovat.

Dary a výhody

l. Hodnotitel/trodnotitelka ner,yžaduje ani nepřijímá ďary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná
zvýhodnění' která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.

2. Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se SVou činností dostal/dostala do postavení,
ve kerém je zavánánlzavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jejlji činí přísfupným
nepařičnému vli''u jiných osob.

3. Hodnotitellhodnotitelka nenabizi ani neposkytrrje žádnou vyhodu jalcýmkoli způsobem spojenou
sjehoijejí činností.

4. Při ýkonu své činnosti hodnotitel/lrodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho
lji zvyhodn1ly v budoucím osobním nebo profesním životě'

5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli ýhoda, odmítne
ji a o nabídnuté ýhodě informuje místní akční skupinu.

Já, hodnotitel/hodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto
Etickém kodexu' včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto
Etického kodexu zahrnury.

Jménoapříjmení: ll,i"|- 9t' vfuw
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Etický kodex osoby podíIející se na hodnocení či vyběru žádostí o podporu
z oPZ předložených na základě rtrvy Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.

Já, jakoŽto osoba zapojená do hodnocení a ýběru (dríle jen ,'hodnotitel/hodnotitelka") žádostí o
podporu z operačního programu Zaměstnanost (dále jen ,,OPZ"), přijímám následující ustanovení
(dále také ,,Etický kodex")'

l. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jednání' které by vedlo ke střetu veřejného zájmu
s jeho/jejím zájmem osobním, tj. jedná nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem je považován
jahýkoliv zájem, kteý přináší nebo by mohl pfinést dotčené osobě nebo jiné osobě ji bli7ké,
případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje nazákladě zákona nebo plné
moci, ýhodu spočívající v ziskáni majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích
osob vjejí prospěch.

2. Hodnotitel/hodnotitelka nevylŽívá informace související s jeho/její činností v rámci implementace
oPZ pto svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitel musí zachovat
mlčenlivost o všech okolnostech, o kteých se v pruběhu ýkonu hodnocení dozvěděUa.

3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kteým se má zabývat, oznámi
tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení se nepodílí.

4. V případech, kdyje hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu
nebo se na zptacování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízhý
vztah rodinný, citoý či ekonomický, onámi tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a
nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání

ýkající se tohoto projektu či jej jalcýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Dary a qihody
1. Hodnotitel/hodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani Žádná jiná

zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.
2. Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení,

ve kterém je zavázán/zavázána oplatit prokázanou laskavost' nebo které jej/ji činí přístupným
nepařičnému vlivu jiných osob.

3. Hodnotitellhodnotitelka nenabizi ani neposlcytuje žádnou výhodu jalcýmkoli způsobem spojenou
sjehoijejí činností.

4. Při ýkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho
lji mýhodnIly v budoucím osobním nebo profesním životě.

5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli ýhoda, odmítne
ji a o nabídnuté výhodě informuje místní akční skupinu.

Já, hodnotitel/hodnotitelka' čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené V tomto
Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto
Etického kodexu zahrnuťy.

i/ r

1,{o rr/twt*
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Příloha č.3

Etický kodex osoby podflející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu
zoPZ předložených na základě uýrw Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a ýběru (dále jen ,,hodnotitel/hodnotitelka") žádostí o
podporu z Operačniho programu Zaměstnanost (dále jen ,,oPZ"), přijímám následující ustanovení
(dále také ',Etický kodex").

1. Hodnotitel/trodnotitelka se zdrŽi takového jednání, které by vedlo ke střefu veřejného zájmu
s jeho/jejím zájmem osobním, tj. jedná nepodjatě a nestranně. Za osobni zájem je povaŽován
jakýkoliv zájem, kteý přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě ji blizké,
případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje nazákladě zákona nebo plné
moci, výhodu spočívající v získriní majetkového nebo jiného prospěchu' či poškozování třetích
osob vjejí prospěch.

2. Hodnotitel/hodnotitelka nevyuživá informace související s jeho/její činností v rámci implementace
oPZ pro svůj osobní zájem či v zájmll třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitel musí zachovat
mlčenlivost o všech okolnostech, o kter1ých se v pruběhu výkonu hodnocení dozvěděUa.

3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájemnaprojektu, kterým se má zabývat, oznámi
tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení se nepodílí.

4' V případech, kdyje hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či 7pracovatelem žádosti o podporu
nebo se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízlcý
vztah roďinrtý, citoý či ekonomický, oznámi tuto skutečnost neproďeně místní akční skupině a
nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projekhr ani nebude zasahovat do jednání

ýkajicí se tohoto projektu či jej jahýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Dary a výhody

1. Hodnotitel/hodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá ďary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná
zýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.

2. Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení,
ve kterém je zavázénlzavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej/ji činí přístupným
nepařičnému vlivu jiných osob.

3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabizi ani neposkyluje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou
sjeho/její činností.

4. Při výkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho
lji mýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.

5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli ýhoda, odmítne
ji a o nabídnuté ýhodě informuje mísurí akční skupinu.

Já, hodnotitel/hodnotitelka, 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.

Jménoapříjmení: [v D-. Rosj_r 5LÁv - )rro q'-i\', rK
Datumpodpisu: e .e .Ir4t


