
Evrcpská unie
Evropský scciátrrí ťond
Operačni program zaměstnanost

l
l\ frÁAs

Slinecto

Příloha č.3

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu
z oPZ předložených na základě výwv 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,,Eticlý kodex").

l. Hodnotitel/hodnotitelka se zďrži takového jednríní, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu
s jeho/jejím zájmem osobním, tj. jedná nepodjatě a nestranně. Za osobni zájem je povaŽován
jakykoliv zájem, kteý přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí bli7ké,
případně ýzické 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 vjejí prospěch.

2' Hodnotitel/hodnotitelka nevylživá informace související s jeho/její činností v rámci implementace
oPZ pro svůj osobní zájem ěi v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitel musí zachovat
m|čenlivost o všech okolnostech, o kteých se v průběhu qýkonu hodnocení dozvěděl/a.

3' V případě, že má hodnotitel/hgdnotitelka osobní zájem na projektu, kteým se má zabývaÍ, omámi
tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení se nepodílí.

4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem Žádosti o podporu
nebo se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízlcý
váah rodinný, citorr'ý či ekonomický, omámí tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a

nebude se Žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání
týkající se tohoto projektu či jej jahýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Dary a výhody

1. Hodnotitel/hodnotitelka nevyŽaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná
zv.ýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování ěi narušit nestranný přístup'

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

3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabizí ani neposkytuje žádnou ýhodu jalcýmkoli způsobem spojenou
sjeho/její činností.

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

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

Já, hodnotitel/hodnotitelka, čestně
Etickém kodexu, včetně principů
Etického kodexu zatvnuty'

prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto
nestrannosti, nepodjatosti a mlěenlivosti, které jsou do tohoto

Jméno a příjmení:

Datum podpisu:
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Příloha č.3

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

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

1. 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 zátjem je považovrán
jakýkoliv zájem, kteý přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě ji bli7ké,
případně fyzické nebo právnické osobě, kÍerou tato osoba zastupuje nazákladě zákona nebo plné
moci, výhodu spoěívající v ziskání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozovríní třetích
osob vjejí prospěch.

2. Hodnotitel/lrodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její čirrností 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 qýkonu hodnocení dozvěděl/a.

3. V pffpadě, Že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kteým se má zabývat, oznámí
tuto skutečnost místní akění skupině a na hodnocení se nepodílí.

4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu
nebo se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký
vztah rodinný, citoqý či ekonomický, oznámi tuto skutečnost neprodleně místní akění skupině a
nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání
tykajici se tohoto projektu či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Dary a výhody

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

2. HodnotiteVhodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení,
ve kterém je zavázánlzavázána oplatit prokiízanou laskavost, nebo které jej/ji činí přístupným
nepatřiěnému vlivu jiných osob.

3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabizi ani neposkýuje žádnou ýhodu jakýmkoli způsobem spojenou
s jeho/její ěinností.

4. Při qýkonu své činnosti hodnotitel/trodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho
lji nýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.

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

Já, hodnotitel/lrodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené vtomto
Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto
Etického kodexu zahrnuty.

Jméno a příjmení: PrTt ktltr ,E)
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Příloha č.3

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

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

1. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu
sjeho/jejím zájmem osobním, tj. jedná nepodjatě a nestranně. Za osobní zájemje považován
jakýkoliv zájem, kteý přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě ji blizké,
případně ýzické nebo právnické osobě, kÍerou tato osoba zastupuje nazák|adé zákona nebo plné
moci, ýhodu spočívající v získrání majetkového nebo jiného prospěchu, ěi poškozování třetích
osob vjejí prospěch.

2. Hodnotitel/lrodnotitelka nevyuŽivá informace související s jeho/její ěinností v riímci implementace
oPZ pro svůj osobni zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitel musí zachovat
mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocení dozvěděUa.

3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kteým se má zabývat, oznátmí
tuto skuteěnost místní akění skupině a na hodnocení se nepodílí.

4. V případech' kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu
nebo se na zpracování podílel/podílela' nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký
vztah rodinný, citoý či ekonomický, oznámi tuto skuteěnost neprodleně místní akční skupině a
nebude se Žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednrání

dkající se tohoto projektu či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Dary a výhody

1'. Hodnotitelihodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani Žádná jiná
zqýhodnění, kÍerá by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.

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

3. Hodnotitel/lrodnotitelka nenabízi ani neposkýuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou
s jeho/její činností.

4. Při qýkonu své ěinnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne uěinit úkony, které by ho
/ji zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.

5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda' odmítne
ji a o nabídnuté vyhodě informuje místní akční skupinu.

Já, hodnotitel/hodnotitelka, ěestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené vtomto
Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto
Etického kodexu zahrnuty.

Jméno a příjmení: Ýh&p&,?l/ /č7^/ eL
Datum podpisu:
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Příloha č.3

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

Já, jakoilo osoba zapojená do hodnocení a ýběru (dále jen ,,hodnotitellhodnotitelka") žádostí o
podporu z operačního proglamu Zaměstnanost (dále jen ,,OPZ")' přijímrám následující ustanovení
(dále také 

',Etický 
kodex").

1'. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrži takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu
sjeho/jejím ziljmem osobním, tj. jedná nepodjatě a nestranně. Za osobní zájemje považován
jalcýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotěené osobě nebo jiné osobě ji b1i7ké,
případně ýzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné
moci, ýhodu spočívajíci v ziskání majetkového nebo jiného prospěchu, ěi poškozování třetích
osob vjejí prospěch.

2. HodnotitelÁrodnotitelka nevyuživá informace související s jeho/její činností v riímci implementace
oPZ pto svůj osobni zájem ěi v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitel musí zachovat
mlčenlivost o všech okolnostech, o kterych se v pruběhu ýkonu hodnocení dozvéděUa.

3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kteým se má zabývat, oznární
tuto skuteěnost místní akění skupině a na hodnocení se nepodílí.

4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem ěi zpracovatelem žádosti o podporu
nebo se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí b|ízký
vztah rodinný, citoqý či ekonomický, oznámi tuto skutečnost neprodleně místní akění skupině a

nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání

tykajicí se tohoto projektu či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Dary a výhody

1. HodnotitelÁrodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy' laskavosti, ani žádná jiná
zvyhodnění' která by mohla ovlivnit roáodování či narušit nestranný přístup.

2. Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení,

ve lcterém je zavéaánlzavěuéna oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej/ji činí přístupným
nepatřičnému vlivu jiných osob.

3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabízi ani neposkytuje žádnou výhodu jalcýmkoli způsobem spojenou
s jeho/její činností.

4. Při ýkonu své činnosti hodnotitellhodnotitelka neuěiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho
lji z:týhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.

5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakrákoli výhoda, 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, věetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlěenlivosti, které jsou do tohoto

f, *o,
Sttilnecko

Etického kodexu zahrnuty.

Jméno a příjmení: -,/ez &7rí
Datumpodpisu: z/í / /z/
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Příloha č.3

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

Já, jakoho osoba zapojená do hodnocení a ýběru (dále jen ,,hodnotitellhodnotitelka") žádostí o
podporu z operačního programu Zaměstnanost (dále jen ,,OPZ"), přijímrám následující ustanovení
(dále také 

',Etický kodex").

1. Hodnotitel/lrodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu
sjeho/jejím zájmem osobním, tj. jedná nepodjatě a nestranně. Za osobni zájemje považován
jalcýkoliv zájem, ktery přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké,
případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na zétkladě zákona nebo plné
moci' ýhodu spočívajíci v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích
osob vjejí prospěch.

,2. Hodnotitel/lrodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v riímci implementace
oPZ pro svůj osobni zájem ěi v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitel musí zachovat
mlčenlivost o všech okolnostech, o kteých se v průběhu výkonu hodnocení dozvěděl/a.

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

4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu
nebo se na zpracování podíleVpodílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký
váah rodinný, citoý ěi ekonomický, oznámi tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a
nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání
tykajici se tohoto projektu či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Dary a výhody
'J'. Hodnotitelllrodnotitelka nevyŽaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná

zv:ýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodoviání 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 prokiízanou laskavost, nebo které jej/ji činí přístupným
nepatřiěnému vlivu jiných osob.

3. Hodnotitellhodnotitelka nenabizí ani neposkýuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou
s jeho/její činností.

4. Při ýkonu své činnosti hodnotitelihodnotitelka neuěiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho
/ji rvýbodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.

5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakrákoli výhoda, odmítne
ji a o nabídnuté vyhodě informuje místní akční skupinu.

Já, hodnotitel/hodnotitelka, čestně prohlašuji, že
Etickém kodexu, věetně principů nestrannosti,
Etického kodexu zahrnuty.

budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto
nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto

/

f, *o,
$ttfinecko

Jméno a příjmení: /lnm {aY yn NÓť/0
Darumpodpisu: /t / /O,fX
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Příloha č.3

Eticlcý kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu
z oPZ předložených na základě výnv Místní akční skupiny Hlineckoo z.s.

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

1'. Hodnotitel/lrodnotitelka 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 považovrán
jahýkoliv zi$em, kteý přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké,
případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základé zákona nebo plné
moci, qýhodu spočívajíci v získáni majetkového nebo jiného prospěchu, ěi poškozovrání třetích
osob vjejí prospěch.

2. Hodnotitel/hodnotitelka nevyažívá informace související s jeho/její činností v riímci implementace
oPZ pro svůj osobni zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitel musí zachovat
mlčenlivost o všech okolnostech' o kterych se v pruběhu výkonu hodnocení dozvéděUa.

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

4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu
nebo se na zpracování podílel/podflela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blfuký
váah rodinný, citoý ěi ekonomický, oznámí tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a
nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednrání

dkající se tohoto projektu či jej jahýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Dary a výhody

1'. Hodnotitel/hodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, 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 ěinností dostal/dostala do postavení,
ve kterém je zavázén/zavázána oplatit prokiíaanou laskavost, nebo které jejlji činí přístupným
nepatřičnému vlivu jiných osob.

3. Hodnotitel/lrodnotitelka nenabizí ani neposkytuje žádnou výhodu jalcýmkoli způsobem spojenou
s jeho/její ěinností.

4. Při ýkonu své činnosti hodnotitelllrodnotitelka neučiní anebo nenavrhne uěinit úkony, které by ho
lji nýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.

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

Já, hodnotitel/hodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto
Etickém kodexu, věetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, kÍeré jsou do tohoto
Etického kodexu zahrnuty.

Jméno a příjmení:

Datum podpisu:

áu/itaup rď,rou.tu / Jt' 4 'Z04//

podpis




