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Zájmov á skupina : Sportovní,
sotiální a kulturní
FOKUS Vysočina Zzzzv K__-
Junior DDM-SVC

TJ Sokol Nová Ves u Chotěboře

Záimoý skupina: Veřej ný
sektor
Obec Maleč ó-én7
obec Jeřišno /b"*,//
obec Bezděkov



Evropská unie
Evropský sociátní fond
Operačni program Zaměstnanost

§tic§ kr:c{ex osolty podílející §e na hodnocení či qýběrri žád*stí o podiroru z a?"í-
předlcžcrrýc}r na zá}tlaclě výzvy č. 6 Místní alrční sltupiny Pnritrůří Železných hor, o.p.s.

Já, jakožto osoba zapoj"na jo hodnocení a vrýběru (dále ien ,,hodnotitel/hodnotitelka") žádostí o podporu

z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen ,,OPZ"|, přijímám následující ustanovení (dále také ,,Etický
kodex").

1. Hodnotitel/hodnotite]ka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s
jeho/jejím zájmem osobním; tj.: jedná nepodjatě a nestranně, Za osobní zájem je považwán
jakýkoliv zájem, ktený přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě ií blízké,
případně fozické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné
moci, rrýhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích
osob vjejí prospěch.

2. Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá 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 ktených se v průběhu rnýkonu hodnocenídozvěděVa.

3- V případě, že má hodnotite/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kterým se má zab,ývat,
oznámí tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení se nepodílí.

4. V případech, kdy je hodnotitefhodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu
nebo se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízlcý
vztah rodinný, citový či ekonomichí, oznámí tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a
nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání
týkající se tohoto proiektu čijej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Daryavýhody

1,. Hodnotiteilhodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná
zv,ýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.

Z. HodnotlteVhodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do
postavení, ve kterém je zavázánlzavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jejfii činí
přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.

3. Hodnotitefhodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou v,ýhodu jakýmkoli způsobem spojenou s
jeho/její činností.

4. Při uýkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní aneb nenavrhne učinit úkony, které by
ho fii zv,ýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.

5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne
ji a o nabídnuté výhodě informuje místní akční skupinu.

Já, hodnotiteťhodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto
Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatostí a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického
kodexu zahrnuty,

1_1_^_ _x.:_^^_.. ť- rt D 1 5 l-ft v ě-k fr ,< TO
Jmeno a pr{menl: L 4Z C/.lr / a7Daturn podpisu:



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Etichř kodex osoby podílející §e na hodnocení či rrýběru žádostí o podporu zaPZ
předložených na základě v§,zry č. 7 Místní akční skupiny Podhůří Železných hor, o.p.s,

Já, iakožto osoba zapojená do hodnocení a uýběru (dále jen ,,hodnotiteýhodnotitelka"} žádostí o podporu
z OperaČního programu Zarněstnanost {dále ien nOP7"|, přijímám následující ustanovení {dále také,Etický
kodext.

L. Hodnotiteýhodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s
jehoÍejím zájrnem osobním; tj.: jedná nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem je potražo*án
jakýkoliv záiem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blírké,
případně fipické nebo právnické osobé, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné
moci, výhodu spočí,vající v získání maietkového nebo jineho prcspěchu, či poškozování třetích
osob vjeií prospěch.

7. HodnotiteVhodnotitelka rrevyužívá informace související s jeholiejí činností v rámci implerrentace
OPZ pro svrlj osobní zájem či v zá.imu ďetí osoby. Hodnotitefhodnotitel musí zachovat
mlČenlivost o všech okolnostech, o ktených se v průběhu výkonu hodnocenídozvěděťa.

3. V případ§ že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kterým se má zabrýva!
oznámí tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení se nepodilí.

4. V přÍ,padech, kdy je hodnotiteťhodnotitelka předkladatelem či zpracovate|ern žádosti o podporu
nebo se na zpraco€ní podílel/podilela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracoratelem pojí blízký
wtah rodinný, cítový či ekonomichý, oznámí tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a
nebude se Žádným způsobem pdilet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání
týkající se tohoto projektu čijej iakýmkoliv zpŮsobem ovtivňovat

Daryavýhody

1. Hodnotitefhodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná
zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.

2. Hodnofiteřhodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností doxafdostala do
postav€nÍ, ve kterém je zavázán/zavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jejíi činí
pfistupným nepaťičnému vlivu jiných osob.

3. Hodnotiteýhodnotitelka nenabízí ani neposkpuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s
jehofiejí činností.

4. Při výkonu wé činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by
holji zvýhodnily v budoucím osobním nebo proíesním životě.

5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda odmítne
ji a o nabídnuté výhodě inforrnuje místní akční skupínu.

Já, hodnotiteťhodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachwávat veškeré principy wedené v tomto
Etickém kodexu É€tně principŮ n€stranno§ti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsor do tohoto Etického
kodexu zahrnrrty.

,,-,,,, - Ý!. kasgt- řťt,*/Lě<
Jmeno a prilmenl:

Datumpodpisu: Je ,t l 1rl1



Evropská unie
Evropský scciátní fond
Operační pr€ram Zaměstnanost

§tic§f kodex osoby podílející §e na hodnocení či qýběru žádostí c podporu zo?Z
předložených na základě výzw č. 7 Místni akční skupiny Fodhůří Železnýchhor, o.p.s.

Já, iakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru {dáte jen ,,hodnotiteýhodnotitelka"} žádostí o podporu
z OperaČního progrumu Zaměstnanost {dále ien .OPZ"|, přijímám následující ustanoyení {dále také,,Etický
kodexJ.

1. Hodnotiteťhodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s
jehoÍejím záimern osobním; tj.: jedná nepodjatě a nestranně. Za osobní ájem je povďován
jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě § b§zké,
případně fipické nebo právnické osobá kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné
moci, wýhodu spočírrající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích
osob v její prospěch.

2. Hdnotitel/hodnoťtelka nevyužívá informace související s jeholjejí činností v rárnci implementace
OFZ pro wŮj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitefhodnotitel musí zachovat
mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých * v průběhu v,ýkonu hodnocení dozvědě/a.

3. V případě, že má hodnotite[hodnotitelka osobní zájem na projektu, kteným se má zabýwat,
oznámí tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení se nepodilí.

4. V případech, kdy je hodnotitefhodnotitelka předkladatelem či zpracwatelem žádosti o podporu
nebo se na zpracování podíleťpodílel4 nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem Bojí blízlaý
rztah rodinný, citový či ekonomichý, oznámí tuto skutečno§t neprodleně místní akční skupině a
nebude se žádným způsobem podilet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do iednání
týkající se tohoto projektu či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Daryavýho{

L. Hodnotitel/hodnotitelka nevlĚaduje ani nepřijímá dary úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná
zuýhodnění, ktená by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.

2. Hodnotitefhodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se wou činností dostaýdostala do
postavenÍ, ve kterém je zavázánlzaviázána oplatit prokázanou laskavos! nebo které jejfii činí
přístupným nepařičnému vlivu jiných osob.

3. Hodnotitefhodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s
jeho/její činností.

4. Přivýkonu wé činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, kterÉ by
ho fiinrýhadnily v budoucím osobním nebo profesním životě.

5. Pokud je hodnotitelťhodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakikoli výhoda, odmílne
ji a o nabídnuté výhodě informuje místní akční skupinu.

Já, hodnotiteťhodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomt§
§tickérn kodexu, vřetně principŮ n€strannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického
kodexu zahrnuty.

Jméno a příjmení: ŮUPl ,?lžato/4 '/

Datum podpisu: /r Z./ ?aZV
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Evropská unie
Evropský sociálni fond
Operační program Zaměstnanost

§tic(ý kodex osoby podílející §e na hodnocení či qýběru žádostí o podporu za?Z
předložených na základě v!,zw č. 7 Místní akční skupiny Podhůří Železných ho1 o.p.s.

Já, jakoŽto osoba zapojená do hodnocení a výběru {dále jen ,,hodnotitel/hodnotitelka"} žádostí o podporu
z OperaČního proBramu Zaměstnanost {dále jen ,O?ťr, přdímám následující ustanovení {dále také,Etický
kodexJ.

L. Hodnotiteřhodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s
jeholiejím záimem osobním; §.: jedná nepodjatě a n€§tíanně. Za osobní ájem je považován
Jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě Jí blízké,
přÍpadně fyzické nebo právnické osob4 kterou tato o§oba zastupuje na základě zákona nebo plné
moci, uýhodu spočí,vající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, ó poškozování třetích
osob v její prospěch.

2. Hodnotitefhodnotite|ka nevyužívá informace související s jeholjejí činností v rámci implementace
OPZ pro wŮj osobní zájern či v zájmu třetí osoby. Hodnotitefhodnotitel musí zachorat
mlČenlivost o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocenídaryědéVa.

3. V případě, že má hodnotiteřhodnotitelka osobní zájem na projektu, kteným se má zabývat,
oznámí tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení se nepodílí.

4. V přÍ,padech, kdy je hodnotiteťhodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádogť o podporu
nebo se na zpracování podílefpodílela, nebo ho/ji s předkladatelem § zpracotratelem pojí blízký
rntah rodinný, citwý či ekonomichý, oznámí tuto skutečno§t neprodleně místní akční skupině a
nebude se Žádným zpŮsobem podílet na hodnacení projektu ani nebude zasahovat do iednání
týkajťcí se tohoto projektu či jei jakýmkoliv způsobem ovlivňovat

Daryarry?roďy

1. Hodnotiteýhodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná
zvýhodŇní, která by mohla ovlivnít rozhodování či narušit ne§tranný přístup.

2. Hodnotitefhodnotítelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností do§tal/dostala do
postavenÍ, ve kterém je zavázánlzavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jejlii činí
přístupným nepaťĚnému vlivu jiných osob.

3. Hodnotiteýhodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jalcýmkoli způsobem spojenou s
jeholjeií činnostl

4. Při výkonu wé činnosti hodnotita/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit rlkony, které h/
ho/ji zvýhodnilyv budoucím osobním nebo profesním životě.

5. Pokud ie hodnotitelilhodnotitelce v souvisbsti s jeho činností nabídnuta jakákoli ťhoda, odmítne
ji a o nabídnuté výhodě informuje místní akční skupinu.

Já, hodnoťteťhodnoťtelka, čestně prohlašuji, že budu zachorávat veškeré principy wedené v tomto
Etickém kodexu, vČetně principŮ n€strannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického
kodexu zahrnuty.

Jméno a příjmení: bnqrgp

, :k&M
Vaňuul"

Datumpodpisu: "!.8 . 4/.,b/"

pbdpis



Evropská unie
Evropský sociálni fond
Operační program Zaměstnanost

Etichý kodex osoby podílející se na hodnocení či qýběru žádostí o podportr zaPZ
předložených na základě výzv§ č. 7 Místní akční skupiny Podhůří Železnýclr hor, o.p,s.

Já, jakoŽto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen ,,hodnotiteýhodnotitelka"l žádostí o podporu
z Operačního prgBramu ZarrĚstnanost {dále jen ,,OPťr, přijímám následující ustanovení {dále také ,Etický
kodext.

1. Hodnotiterhodnotkelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s
jeho/jejím zájmem osobním; §,: jedná nepodjatě a ngtranně. Za osobní zájem je považován
jakýkoliv zájem, kteď přináší nebo by mohl pňnést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké,
případně irzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zafipuje na základě zákona nebo plné
moci, v,ýhodu spoč$vající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích
osob vjejí prospěch.

2. Hodnotiteťhodnotitelka rrevyr.ržíuá informace souvisejícís jehofiejíčinnostív rámci impleínentace
OPZ pro wŮj osobní zá}em či v zájmu třetí osoby. tlodnotiteýhodnotitel musí zachovat
mlčenlivost o vfuch okolnostech, o kter,ých se v průběhu výkonu hodnocenídozvěděťa.

3. V případě, že má hodnotiteVhodnotitelka osobní zájem na projektu, kterým se má zabý,vat,
oznámí tuto skutečnost mí§tní akční skupině a na hodnocení se nepodílí.

4. V případech, ků je hodnotitefhodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu
nebo se na zpracování podílefpodílela, nebo ho/jis předkladatelem ó zpracovatel€rn pojí blízký
vztah rodinný, citový či ekonomiclaý, oznámí tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a
nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání
dkající se tohoto projektu či jei jakýmkolív způsobem ovlivňoval

Darya výhody

t. Hodnot3terhodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná liná
wýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit n€§tranný přístup.

2. Hodnotitefhodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostaťdostala do
postavenÍ, ve kterém ie zavázán/zavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej/ji činí
pffstupným nepatřičnému vlivu jiných osob.

3. HodnotiteVhodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s
jeho{ejí činností.

4. Při výkonu sré činnosť hodnotiteýhodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit rlkonn ktené by
ho lji zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesnírn životě.

5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne
ji a o nabídnuté výhodě informuje míitní akční skupinu.

Já, hdnotiteťhodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto
Etickém kodexu vČetrÉ principŮ nestrannosť, nepodjatosti a mlčen|ivosti, kterÉ jsou do tohoto Etického
kodexu zahrnuty.

Jménoapřdmení: ,llaá,*it, Zrn(n'rrC

Datum podpisu: 2{.(4, ?0/ q
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Evropská unie
Evropský sociátní fond
Operační program Zaměstnanost

Etíc!ý kodex osoby podílející §e na hodnocení či qýběru žádostí o podporu zB?Z
předložených na základě ťvzw č. 7 Místní akční skupiny Podhůři Železných hor, c.p,s.

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a v,ýběru (dále jen ,,hodnotitel&odnotitelka") žádostí o podporu
z Operačního programu Zarněstnanost {dále jen,,OPZ'), přijímám následující ustanovení {dále také ,Etický
kodexJ.

1. Hodnotiteťhodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s
jehofiejím ájmern osobnírn; §.: jedná nepodjatě a nestranŇ. Za osobní zájem je považotlán
jakýkoliv zájem, kerý přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké,
případně fuzické nebo právnické osobá kterou tato osoba za§tupuje na základě zákona nebo plné
moci, uýhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích
osob v její prospěch.

2. Hodnoťteťhodnotřelka rrevyužívá informace související s jeho/iejí činností v rámci implementace
OFZ pro wúj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitel musí zachovat
mlčenlivost o všech okolnostech, o kter,ých se v průběhu v,ýkonu hodnocení dozvěděva.

3. V příipadě, že má hodnotite/hodnotítelka osobní zájem na projektu, kteným se má zab,ýva!
oznámí tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení se nepodilí.

4. V případech, kdy je hodnotitellhodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podBoru
nebo se na zpracování podíleťpodílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký
rztah rodinný, citov,ý či ekonomiclc,ý, oznámí tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a
nebude se ádným způsobem podílet na hodnocení projelctu ani nebude zasahovat do jednání
týkající se tohoto projektu čijej jakýmkoliv způsobem ovlivňorat

Darya sýhoďy

L. Hodnotitefhodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná
zuýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.

2. Hodnotiteťhodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností do§tal/do§tala do
postavenÍ, ve kterém je zavázánlzavázána oplatit prokázanou laskavost nebo které jejúi činí
přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.

3. Hodnotiteilhodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jalaýmkoli způsobem spoienou s
jeho/její činností,

4. Přivýkonu ryé činnosti hodnotitel/hodnoťtelka neučiní anebo nenavrhne učinit rikonn které by
ho fii zťhodnily v budoucím osobním nebo profesním žiyo€.

5. Pokud je hodnotiteli/hodnotjtelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakíkoli výhoda odmítne
ji a o nabídnuté v,ýhodě informuje místní akční skupinu.

Já, hodnotiteťhodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy wedené v tomto
Etickém kodexu, vČetně principŮ n€stnnnosti, nepodjatosti a mlčen|ivosti, které jsou do tohoto Eticl(ého
kodexu zahrnuty.

Jménoa přfimení: l'Čir il4l) v .Ja n |Ul_- JDatum podpisu: 2d h l4
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