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ETICKÝ KODEX ČLENA VÝBĚROVÉ KOMISE
MAS Horní Pomoraví o.p.s.
1. Člen Výběrové komise (dále jen Komise) je řádným členem MAS Horní Pomoraví o.p.s., dále jen
Člen a byl do tohoto orgánu zvolen v souladu se Statutem organizace.
2. Člen před zahájením činnosti v Komisi absolvuje interní školení, tematicky zaměřené na instruktáž
o bodových kritérií a systému hodnocení projektů.
3. Člen svým jednáním a aktivní účastí v Komisi předchází jakýmkoliv neprůhlednostem ve
výběrových procedurách.
4. Člen Komise se snaží nalézt v hodnocených projektech co největší množství objektivních a
dokazatelných kritérií, které jsou v souladu se Strategickým plánem Leader, a zasadit se tak o to, aby
byly vybrány ty nejhodnotnější a nejlepší projekty pro rozvoj území MAS Horní Pomoraví o.p.s..
5. Veškeré informace o předkladatelích projektů, které Člen v průběhu své činnosti v Komisi získá, se
považují za důvěrné a Člen je nezneužije ke svému prospěchu nebo k prospěchu třetí osoby.
6. Člen, který je v příbuzenském, sousedském nebo přátelském vztahu k žadateli, nebo pokud existují
skutečnosti, které by mohly nasvědčovat o jeho podjatosti či o možném střetu zájmů, uvede tuto
skutečnost v příslušném protokolu.
7. Člen, který je sám žadatelem o příspěvek MAS na svůj vlastní projekt, je povinen na tuto
skutečnost upozornit. V případě, že nebude možné sestavit výběrovou komisi pouze z osob, které
vlastní projekt nepředkládají, nesmí být projekt posuzován (hodnocen) svým předkladatelem.
8. Člen Komise předchází v průběhu přípravy výběru a samotného procesu výběru projektů
jakýmkoliv náznakům klientelismu (hájení), nepotismu („strýčkování“) nebo jakýmkoliv projevům
přímého nebo nepřímého korupčního jednání.
9. Člen Komise, který zjistí, že při procesu výběru projektů nejsou dodržována výše uvedená pravidla
tohoto Etického kodexu, oznámí neprodleně tuto skutečnost předsedovi Monitorovacího a
kontrolního výboru.

Etický kodex člena Výběrové komise byl schválen Programovým výborem dne 6.10.2011
v Hanušovicích a nabývá účinnosti dnem následujícím.
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Jména a podpisy členů Výběrové komise:

1.

Mgr. Alena Vokurková

2.

Ing. Miloš Spurný

3.

Ivar Směšný

4.

Ing. Zděněk Axmann

5.

Jan Kunčar

6.

Libor Diviš

7.

Petr Janků

8.

Oldřich Tanert

9.

Antonín Marinov

10.

Walter Köhler

V Hanušovicích, dne: 6.října 2011

Etický kodex člena Výběrové komise

Stránka 2 z 2

