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ETICKÝ KODEX MAS PODBRNĚNSKO 

 

Jméno:______________________________ Příjmení:____________________________________ 

 

Datum narození:______________________ Zařazení osoby: Zvolte položku.   

 

Potvrzuji, že hodnocení, výběr, či přezkum proti hodnocení žádostí o podporu budu provádět 
objektivně a nestranně, s využitím všech svých znalostí. Prohlašuji, že nejsem závislý (-á) na žadateli, 
nejsem jeho partnerem, nejsem s ním ve smluvním vztahu a neexistují žádné rodinné důvody, citové 
vazby, důvody politické nebo národní spřízněnosti, důvody hospodářského zájmu, důvody získání 
majetkového nebo jiného prospěchu, důvody poškozování třetích osob nebo důvody jiného 
společného zájmu, které by ohrožovaly nestranné, nezávislé, nepodjaté a objektivní hodnocení, výběr, 
či přezkum proti hodnocení žádostí o podporu. 

Na vypracování projektu(-ů), projektového (-ých) záměru (-ů) nebo žádosti (-í) o podporu jsem se 
nepodílel (-a), a v případě, že projekt (-y) bude (-ou) podpořen (-y), nebudu se podílet na jeho (-jich) 
realizaci a na realizaci nemám osobní zájem. Zavazuji se zachovávat mlčenlivost o všech údajích a 
skutečnostech, které jsem se při hodnocení, výběru, či přezkumu proti hodnocení žádosti (-í) o podporu 
dověděl (-a). 

Pokud v průběhu mého působení při hodnocení, výběru, či přezkumu proti hodnocení žádostí o 
podporu vznikne v kontextu střetu zájmu důvod k podjatosti ve vztahu k žádosti (-em) o podporu nebo 
některému ze subjektů zapojených do realizace projektu, neprodleně tuto skutečnost oznámím 
předsedovi orgánu, jehož jsem členem (-kou) či Manažerovi MAS, a po čas hodnocení, výběru, či 
přezkumu proti hodnocení takovéto (-ýchto) žádosti (-í) o podporu se zdržím ovlivňování ostatních 
členů hodnotící komise, jakož i hodnocení, výběru, či přezkumu proti hodnocení všech žádostí 
o podporu dané výzvy dle Interních postupů MAS Podbrněnsko, kapitoly č. 7 Opatření proti střetu 
zájmů.  

 

 

V ____________________________ dne _______________ 

 

 

Podpis_____________________________ 

 


