ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
osoby podílející se na výběru Žádostí o dotaci
Já, ……………………………………………………………………………………………..,
narozený/á ………………………………………………………......………………………..,
bytem ………………………..…………………………………………………………..…….,
zastupující organizaci ………………………………………………………………………..
jakožto člen Výběrové komise/Výboru partnerství MAS Kraj živých vod, z.s. (dále jen „MAS“)
pro účely hodnocení a výběru Žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova, operace 19.2.1
Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje v rámci
SCLLD MAS Kraj živých vod na období 2014–2020 v rámci ……. Výzvy, Fichí č. ………….…

tímto prohlašuji, že:
 jsem se nepodílel/a na zpracování Žádostí o dotaci, ani jejich příloh, kromě dále uvedených,
 nemám osobní zájem na realizaci projektu specifikovaných v Žádostech o dotaci, kromě dále
uvedených,
 nebudu ve věci mnou hodnocených projektů kontaktovat ostatní členy Výběrové komise MAS
a/nebo Výboru partnerství a/nebo žadatele ani s nimi v této věci jednat,
 nejsem statutárním zástupcem nebo členem rozhodovacího orgánu (např. zastupitelstva, předsednictva, výkonného výboru apod.) žádného z žadatelů, kromě dále uvedených,
 mezi mnou a žádným z žadatelů ani jejich statutárních zástupců není osobní, pracovní či jiný
obdobný poměr, kromě dále uvedených.
Nejsem si vědom, že bych se ve smyslu výše uvedených ustanovení ocitl v potenciálním/skutečném
střetu zájmů v souvislosti s hodnocení, výběrem a schválením výběru Žádostí o dotace, s výjimkou
dále uvedených, u kterých se zavazuji nepodílet se na jejich hodnocení a zdržet se hlasování
a to i u Žádostí o dotaci, které byly předloženy ve stejné Fichi.
Název projektu: ……………………………..…………………………

Fiche: ……………

Název projektu: ………………………………..………………………

Fiche: ……………

Název projektu: …………………………………..……………………

Fiche: ……………

Název projektu: ……………………………………..…………………

Fiche: ……………

V případě jakýchkoliv pochybností, zda by se mohlo jednat o potenciální střet zájmů, nebo nastane-li okolnost, která by mohla k takovým pochybnostem vést, se zavazuji tuto skutečnost oznámit předsedovi Výběrové komise/Výboru partnerství a zdržet se dalšího jednání, zejména se
zdržet při hlasování v dané věci, dokud se mi nepodaří tyto pochybnosti úspěšně vyvrátit nebo
dokud nerozhodne Kontrolní komise MAS, že se nejedná o střet zájmů.
Tímto také potvrzuji, že všechny záležitosti, které mi budou svěřeny, uchovám v důvěrnosti, zachovám mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, dle zákona č. 101/2002 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů i o průběhu jednání Výběrové komise/Výboru partnerství.

Dále prohlašuji, že nezveřejním ani nezneužiji žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny
nebo které zjistím, zejména je nevyužiji k vlastnímu prospěchu či k přípravě vlastních projektů a
Žádostí o dotace. Dokumenty a informace mně poskytnuté budu uchovávat v důvěrnosti a nebudu
z nich pořizovat ani uchovávat žádné kopie.
Toto prohlášení stvrzuji a podepisuji na začátku jednání Výběrové komise/Výboru partnerství.
Byl jsem poučen o skutečnosti, že pokud vznikne důvod k podjatosti v průběhu hodnocení/výběru
Žádostí o dotace, jsem povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit předsedovi Výběrové komise/Výboru partnerství.
Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle, prosté omylu, a jsem
si vědom všech následků, které vyplývají z uvedení nepravdivých údajů.

…………………………………
V Teplé dne

…………………………………
Podpis
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