Prohlášení o nestrannosti a zachování mlčenlivosti
pro program Active Citizens Fund
Program Active Citizens Fund je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021. V České republice
jej spravuje konsorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu.
Já, níže podepsaný/á, tímto prohlašuji, že souhlasím s účastí v procesu posouzení/hodnocení žádostí o
grant předložených v grantovém kole programu Active Citizens Fund, který je financován z Fondů EHP a
Norska a spravuje ho konsorcium Nadace Open Society Fund Praha, Výboru dobré vůle - Nadace Olgy
Havlové a Skautského institutu.
Tímto prohlášením potvrzuji, že jsem se ke dni počátku mého zapojení do procesu seznámil/a se všemi
informacemi dostupnými k dnešnímu dni, které se týkají podmínek výzvy a hodnotícího procesu žádostí a
jsou nezbytné pro zahájení mé role v procesu.
Čestně prohlašuji, že budu plnit své povinnosti čestně a svědomitě, jsem nezávislý/á na všech stranách,
které by mohly mít užitek z výsledku hodnocení a že podle mého nejlepšího vědomí a svědomí neexistují
žádné skutečnosti ani okolnosti, minulé nebo přítomné, nebo které by se mohly objevit v dohledné
budoucnosti, které by mohly zpochybnit moji nezávislost v očích kterékoliv strany.
Situace střetu zájmů nastává, když osoba zapojená do výběrového řízení má přímý nebo nepřímý zájem
na jedné nebo více žádostech, žadatelích nebo jejich projektových partnerech. K tomu může dojít například
prostřednictvím ekonomických, politických, rodinných, emocionálních, osobních nebo profesních vazeb,
které tak či onak ohrožují nestrannost a / nebo objektivitu této osoby.
Prohlašuji, že dle výše uvedené definice neexistují žádné přímé nebo nepřímé zájmy, které jsou, nebo se
jeví, že se neslučují s nestranným nebo objektivním výkonem funkcí souvisejících s procesem
posouzení/hodnocení, a které se mohou týkat hospodářských důvodů, politické nebo národní spřízněnosti,
rodinných nebo citových vazeb k žadateli nebo jeho partnerovi v realizaci projektu nebo jakýchkoli jiných
zájmů, které mohou ovlivnit nestranný a objektivní výkon osoby podílející se na výběru projektů.
Pokud se v průběhu procesu posouzení/hodnocení ukáže, že takové vztahy existují nebo byly vytvořeny,
zavazuji se, že o tomto budu neprodleně informovat výkonného ředitele Nadace Open Society Fund Praha
nebo manažera programu Active Citizens Fund a svou účast v procesu kontroly/hodnocení okamžitě
ukončím.
Jsem si vědom/a, že zamlčení výše uvedených skutečností může mít za následek vyloučení žádosti a mé
vyloučení jako hodnotitele/člena hodnotící komise z hodnocení v programu Active Citizens Fund.
Zavazuji se, že budu nakládat s veškerými informacemi nebo dokumenty, které mi budou poskytnuty, se
kterými se seznámím, či které vyhotovím v průběhu nebo jako výsledek posouzení/hodnocení, jako s
důvěrnými a zavazuji se, že budou použity pouze pro účely tohoto hodnocení a nebudou poskytnuty jakékoli
třetí straně.
Dále se zavazuji k tomu, že si neponechám žádné kopie písemných informací nebo vzory z procesu
posouzení/hodnocení/jednání hodnotící komise.
Zavazuji se, že neposkytnu žádné informace o procesu posouzení/hodnocení a výsledku jednání hodnotící
komise dalším osobám nebo stranám.

Pokud zastávám v procesu posouzení/hodnocení žádostí o grant roli hodnotitele, stvrzuji tímto svůj
souhlas s obsahem Etického kodexu hodnotitele projektů a člena hodnotící komise a zavazuji se jej
dodržovat. Dále se budu řídit Příručkou pro expertní hodnocení programu Active Citizens Fund.
Pokud zastávám v procesu posouzení/hodnocení žádostí o grant roli člena hodnotící komise, stvrzuji
tímto svůj souhlas s obsahem Etického kodexu hodnotitele projektů a člena hodnotící komise a s obsahem
Statutu a jednacího řádu hodnotící komise a zavazuji se je dodržovat.

Role v procesu hodnocení (zakroužkujte):
hodnotitel / člen HK / formální kontrola / pozorovatel / realizační tým

Jméno a příjmení:

Datum:

Podpis:

