MAS Vyhlídky, z.s.
Sídlo: Nebužely 92, 277 34
Kancelář: nám. Míru 30
276 01 Mělník

SMĚRNICE
Střet zájmů u členů hodnotitelské komise
zapsaného spolku MAS Vyhlídky, z.s.
Článek 1
Základní ustanovení
1. Účelem této směrnice je zamezit střetu zájmů členů hodnotitelské komise, kteří se
aktivně účastní hodnocení a výběru projektových žádostí v jednotlivých výzvách
pro hodnocení a výběr projektů Místní akční skupiny MAS Vyhlídky, z.s.
2. Výchozí právní normou jsou Pravidla pro opatření specifického cíle 4.1. a následně
všechna Pravidla a Metodiky příslušných programů, které budou prostřednictvím
MAS Vyhlídky, z.s. vyhlašovány a realizovány.
3. Směrnice se vztahuje na všechna pracoviště a všechny členy hodnotitelské
komise a přiměřeně i na osoby, které se s vědomím vedení spolku zdržují v místě
hodnocení a výběru projektů.

Článek 2
Postup při zamezení střetu zájmů
1. Člen hodnotitelské komise se hodnocení a výběru projektů v dané výzvě neúčastní
když:
-

je sám žadatelem
je statutárním zástupcem žadatele
je v pracovně právním či jiném obdobném poměru ve vztahu k žadateli
je v příbuzenském poměru ve vztahu k žadateli
nebo v případě, kdy hodnotitelská komise shledá, že je důvodný střet zájmů;
tzn., pokud je známo, že by člen komise mohl mít na realizaci určitého projektu
společenský či osobní zájem

2. Výše uvedené možnosti jsou vždy zkonzultovány na jednání a školení členů
hodnotitelské komise, kde je oznámeno, kdo se účastnit může a kdo ne. V den
hodnocení a výběru projektových žádostí je pak vyhotoven písemný zápis, kdo
z členů hodnotitelské komise se hodnocení a výběru nemůže účastnit a z jakého
důvodu.
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3. V případě zásadních neshod či nemožnosti dohody v rámci hodnotitelské komise,
budou navrhované změny či úkony předmětem projednání, hlasování a schválení na
příští výkonné radě sdružení.

Článek 3
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Mělníku dne 4. 11. 2014
Předsedkyně spolku: Anneliese Beníšková
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