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Já, hodnotitel/hodnotitelka, ěestně prohlašuji, že
Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti,
Etického kodexu zafu nuty.

Jméno a příjmení: éldfu'n tqr/rz,p rn -'

Datumpodpisu: /1lilí

budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto
nepodjatosti a mlčenlivosti, kÍeré jsou do tohoto
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Příloha ě.3

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu
zoPZ předložených na základě výz-w 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,,Eticlqi ko dex").

1. Hodnotitel/hodnotitelka se zďrži takového jednrání, které by vedlo ke střefu veřejného zájmu
s jeho/jejím zájmem osobním, tj. jedná'nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem je považovrín
jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě ji blizké,
případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje nazild'aďě zákona nebo plné
moci, ýhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu' či poškozování třetích
osob vjejí prospěch.

z. Hodnotitel/hodnotitelka nevyuŽivá informace související s jeho/její činností v riímci implementace
aPZ pro svůj osobní zÁjem či v újmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitel musí zachovat
mlčenlivost o všech okolnostech, o kte4ých se v průběhu ýkonu hodnocení dozvěděl/a.

3. V případě, že má hodnotitel/lrodnotitelka osobní zájem na projektu, kteým se má zabývat, ontámi
tuto skutečnost místní akční ďkupině a na hodnocení se nepodílí.

4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu
nebo se nazptacování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojíblízky
vztah rodinný, citoqý či ekonomický, omámi 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 žáďná jiná
zv.ýhodnění, která by mohla ovlivnit rozlrodování či narušit nestranný přístup.

2' Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení'
ve k1erém je zavézánlzavázána oplatit prokiízanou laskavost, nebo které jejlji činí přístupným
nepatřiěnému vlivu jiných osob.

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

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

5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakríkoli rnýhoda, odmítne
ji a o nabídnuté qýhodě informuje místní akční skupinu.
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Příloha č.3

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

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

1. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrži takového jednríní, které by vedlo ke střetu veřejného zájmtl
s jehoijejím zájmem osobním, tj. jedná'nepodjatě a nestranně. Za osobni zájem je povaŽovén
jakýkoliv zájem, kteý přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blizké,
případně ýzické nebo právnické osobě, kÍerou tato osoba zastupuje nazéfrJaďě zžkona nebo plné
moci, qýhodu spočívajíci v nskání majetkového nebo jiného prospěchu' či poškozování fretích
osob vjejí prospěch.

2. Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v rrímci implementace
oPZ pro svůj osobní zájem ěi v zá$mu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitel musí zachovat
mlčenlivost o všech okolnostech, o kteých se v průběhu qýkonu hodnocení ďozvědělla'

3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, omámí
tuto skutečnost místní akční ďkupině 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 pojíblizky
váah rodinný, citor4ý či ekonomický,oznámí tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a

nebude se ŽÁdným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednríní

ýkajíci se tohoto projektu či jej jalcýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Dary a výhody

1. Hodnotitel/hodnotitelka nevyŽaduje ani nepřijímá dary, úsluhy' laskavosti, ani žáďná jiná
zv1ýhodnění, 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 kterém je zavázánlzavázána oplatit prokáaanou laskavost' nebo které jejlji činí přístupným
nepatřičnému vlivu jiných osob.

3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabízi ani neposlrytuje žÁdnou ýhodu jalcýmkoli způsobem spojenou
s jeho/její činností'

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

5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakríkoli qýhoda, 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, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto
Etického kodexu zahrnuty.

Jméno apříjmení: ?N.D'' ?-0 grt 9LA\ -] voďÁ'o'ttit<

Datum podpisu: / .2 , )o r( t
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Příloha č.3

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

Já, jakoŽo osoba 'apojená do hodnocení a ýběru (dále jen ,'hodnotitel/hodnotitelkď') žádostí o
podporu z operačního programu Zaměstnanost (dale jen ,,OPZ")' přijímám následující ustanovení
(dále také ,,Etichý kodex").

1. Hodnotitel/hodnotitelka se zďrži takového jednríní, které by vedlo ke střefu veřejného zájmu
s jeho/jejím zájmem osobním, tj. jedná'nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem 1e povaŽovrín
jakýkoliv zájem, kteý přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí b|izké,
případně fyzické nebo právnické osobě' kÍerou tato osoba zastupuje nazél<ladě zikona nebo plné
moci, qýhodu spočívající v ziskáni majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozováni třetích
osob vjejí prospěch.

2. Hodnotitel/hodnotitelka nevylživá informace související s jeho/její ěinností v riírnci implementace
oPZ pro svůj osobní zájem či v zÁjmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitel musí zachovat
mlčenlivost o všech okolnostech, o kterych se v průběhu výkonu hodnocení doněďélla.

3. V případě, Že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu' kteqým se mázabývat, omámí
tuto skutečnost místní akční s'kupině 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
vŽah rodinný, citov'ý či ekonomický, oznámi tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a
nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání

ýkající se tohoto projektu ěi jej jalcýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Dary a výhody

1. Hodnotitel/lrodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná
zv:ýhodnění, která by mohla ovlivnit roáodoviání či narušit nestranný přístup.

2. Hodnotitel/trodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení,
ve kterém je zaváuán/zaváaéna oplatit prokánanou laskavost, nebo které jqlji čini přístupným
nepatřiěnému vlivu jiných osob.

3. Hodnotitellhodnotitelka nenabizi ani neposkytuje ádnou ýhodu jakýmkoli způsobem spojenou
s jeho/její činností'

4. Při r4ýkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho
/ji zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.

5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakakoli qýhoda, odmítne
ji a o nabídnuté qýhodě iďormuje místní akční skupinu.

Já' hodnotitel/hodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto
Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, k1eré jsou do tohoto
Etického kodexu zahrnuty.

Jméno a příjmení: ar1/osax "Jr*xro rr<a

Datumpodpisu: y', 
"z-. %./ť
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Příloha č.3

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

Já, jakoilo osoba zapojená do hodnocení a qýběru (dále jen 
',hodnotitel/hodnotitelkď') 

žádostí o
podporu z Operačniho programu Zaměstlranost (dále jen ,,oPZ"). přijímrám následující ustanovení
(dále také ,,Etichý kodex").

1. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jednrání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu
s jeho/jejím zá$mem osobním, tj. jedná'nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem je považován
jakýkoliv zájem, kter'ý přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blíZké,
případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje nazákJaďě zékona nebo plné
moci, v'ýhodu spočívajíci v nskání majetkového nebo jiného prospěchu' či poškozovríní třetích
osob vjejí prospěch.

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

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

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

nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jedruíní
tykajici se tohoto projektu ěi jej jalcýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Dary a výhody

t. Hodnotitel/trodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá ďary, úsluhy, laskavosti, ani Žádná jiná
zqýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodoviíní či narušit nestranný přístup.

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

3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou ýhodu jahýmkoli způsobem spojenou
s jeho/její činností.

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

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

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

Jméno apříjmení: T=._;1 \.^r*ui
')-- \5 

^R
Datum podpisu:

podpis
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Příloha č.3

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

J4 jakožto osoba 'apojerriá do hodnocení a qýběru (dále jen ,,hodnotitel/hodnotitelka") žádostí o
podporu z operačního programu Zaměstnanost (dále jen ,,OPZ")' přijímrím následující ustanovení
(dále také ,,Etický kodex").

1. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jedniání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu
s jeho/jejím zÁjmem osobním, tj. jedná nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem je považován
jaloýkoliv zá1em, kteý přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě ji blizké,
případně ýzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zžkona nebo plné
moci, uýhodu spočívajíci v askání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozovríní třetích
osob vjejí prospěch.

2. Hodnotitel/hodnotitelka nevyllžívá 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 průběhu ýkonu hodnocení domědělla.

3. V případě, že má hodnotitelihodnotitelka osobní zájem naprojektu, kterým se mázabývat, oznámi
tuto skutečnost místní akční ďkupině a na hodnocení se nepodílí.

4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem ěi zpracovatelem žádosti o podporu
nebo se nazpracování podílel/podílela' nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojíblizky
vztah rodinný, citov'ý či ekonomický, oznámi tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a
nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání
týkajíci se tohoto projektu čijej jalcýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Dary a výhody

].. Hodnotitelihodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ant žáďná jiná
zrnýhodnění, která by mohla ovlivnit rozlrodoviíní či narušit nestranný přístup.

2. Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí' aby se v souvislosti Se svou činností dostď/dostala do postavení,
ve kÍerém je zavěnénlzavéuána oplatit prokízanou laskavost, nebo které jej/ji činí přístupným
nepatřičnému vlivu jiných osob.

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

4. Při rnýkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho
/ji 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 v'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, kÍeré jsou do tohoto
Etickéhokodexuzahrnuty. _

Jméno a příjmení: y#rl/r' r?4 /( / Š

Datum podpisu: / .. ? ?Ú? iť

podpis


