Místní akční skupina Krkonoše, z. s.
Sídlo:
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27005844
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Etický kodex člena Výběrové komise
Místní akční skupiny Krkonoše, z. s.
1. Člen Výběrové komise (dále jen Komise) na území MAS Krkonoše prokazatelně místně působí a byl do tohoto
orgánu zvolen v souladu se Stanovami spolku.
2. Člen Komise je před zahájením činnosti seznámen s bodovými kritérii a systémem hodnocení projektů.
3. Člen svým jednáním a aktivní účastí ve výběrové komisi předchází jakýmkoliv neprůhlednostem ve
výběrových procedurách.
4. Člen Komise ověřuje nárok žadatele na přidělené body a zasazuje se tak o to, aby byly vybrány ty
nejhodnotnější a nejlepší projekty pro rozvoj území MAS Krkonoše.
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 profesním, 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 a neúčastní se hodnocení daného projektu, ani ostatních (konkurenčních)
projektů v téže Fiši.
7. Člen, který je sám žadatelem o dotaci prostřednictvím MAS Krkonoše je povinen na tuto skutečnost upozornit
a neúčastní se hodnocení daného projektu, ani ostatních (konkurenčních) projektů v téže Fiši.
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 Kontrolní komise.
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Etický kodex člena Rady
Místní akční skupiny Krkonoše, z. s.
1. Člen Rady je řádným členem MAS Krkonoše, dále jen Člen a byl do tohoto orgánu zvolen v souladu se
Stanovami spolku.
2. Člen svým jednáním a aktivní účastí předchází jakýmkoliv neprůhlednostem ve výběrových procedurách.
3. Veškeré informace o předkladatelích projektů i projektech samotných, které Člen v průběhu své činnosti
v Radě získá, se považují za důvěrné a Člen je nezneužije ke svému prospěchu nebo k prospěchu třetí osoby.
4. Člen, který je sám žadatelem o dotaci prostřednictvím MAS Krkonoše je povinen na tuto skutečnost
upozornit.
5. Člen Rady předchází v průběhu přípravy výběru a samotného procesu výběru projektů jakýmkoliv náznakům
klientelismu (hájení), nepotismu („strýčkování“) nebo jakýmkoliv projevům přímého nebo nepřímého
korupčního jednání.
6. Člen, který zjistí, že při procesu výběru projektů nejsou dodržována výše uvedená pravidla tohoto Etického
kodexu, oznámí neprodleně tuto skutečnost předsedovi Kontrolní komise.
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