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Příloha:  Prohlášení o neexistenci střetu zájmů  

osoby podílející se na hodnocení či výběru Žádostí o dotaci v Programovém 

rámci SCLLD MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. na roky 2014 – 2020 Program 

rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020.  

Platné pro výzvu č.1  Místní akční skupiny Frýdlantsko-Beskydy z. s.  k předkládání Žádostí o dotaci v 

rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.  

 

Fiche, které jsou předmětem výběru a schválení projektů ve výzvě č. 1:  

21 Investice do zemědělských podniků  

22 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů  

23 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností  

24 Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích  

25 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin  

26 Neproduktivní investice v lesích  

27 Investice do lesnických technologií  

 

Pro účely tohoto Prohlášení se stanovuje definice STŘETU ZÁJMŮ následovně: 

 Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se 

stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 

1605/2002 definuje pojem střet zájmů pro účely provádění souhrnného rozpočtu EU v čl. 57 odst. 2 

následujícím způsobem: 

 „1. Účastníci finančních operací a jiné osoby podílející se na plnění rozpočtu a na jeho správě, včetně 

přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést 

jejich zájmy do střetu se zájmy Unie. (…) 

 2. Pro účely odstavce 1 ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z 

důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného 

společného zájmu s příjemcem finančních prostředků ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí 

účastníka finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce 1.“  
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Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Organizace zastoupená v MAS / funkce:  

Funkce v MAS (pracovní pozice, člen Hodnotitelské komise / Výběrové rady/Výkonné rady / Kontrolní 

rady)1:  

Já níže podepsaný čestně prohlašuji, že:  

 jsem si vědom/a střetu zájmu u konkrétních předložených projektů: ANO / NE1  

 v případě, že ANO, uvádím seznam žadatelů: …………………………... a v této souvislosti se vzdávám 

hodnocení, výběru a schvalování projektů ve fichi/ích č. ………….  

 nejsem si vědom/a, že bych se ocitl/a v potenciálním/skutečném střetu zájmů v souvislosti s 

hodnocením, výběrem a schvalováním projektů vyjma výše uvedených žadatelů.  

 v případě jakýchkoli pochybností, kdy by se mohlo jednat o potenciální střet zájmů, nebo 

nastane-li okolnost, která by mohla k takovým pochybnostem vést, oznámím tuto skutečnost 

vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD nebo předsedovi Hodnotitelské komise nebo 

Kontrolní radě, 

 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, (např. nezveřejním žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny nebo 

které zjistím. Informace, které mi budou sděleny, nezneužiji. Zejména souhlasím s tím, že budu 

uchovávat v důvěrnosti veškeré informace či dokumenty, které mi budou poskytnuty nebo 

které odhalím či připravím v průběhu hodnocení nebo na základě hodnocení, a souhlasím s 

tím, že tyto informace a dokumenty budou použity výhradně pro účely tohoto hodnocení a 

nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Rovněž souhlasím, že si neponechám kopie žádných 

písemných informací, které mi budou poskytnuty),  

 při hodnocení, výběru a schvalování projektů budu postupovat nezávisle, nestranně a 

nepodjatě,  

 jsem si vědom/a důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení.  

 

V............................ dne ..............  

 

 

Podpis: ………………………….  

 

 

                                                           
1 Nehodící škrtněte 


