EU projekt menedzsment etikai kódexe
Az etikai kódex olyan irányelvek és értékmutatók összessége, amelyek magánszemélyek és
szervezetek számára körvonalazzák a kötelezettségeket és szakmai gyakorlatokat a teljes
projekt ciklus során.
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Én, mint az Európai Uniós projektek menedzselésében részt vevő személy, törekszem az alábbiakra...
Kommunikáció
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...őszinteség és becsületesség.
...felelősségteljes viselkedés és minden érintett tiszteletben tartása.
...az átláthatóság biztosítása a munkában és minden érintettel való kommunikáció során.
...a szükséges információk pontos biztosítása minden érintett résztvevő számára a megfogalmazott határ időn belül.
...a projekt tevékenységekbe bevont magánszemélyek titoktartáshoz és magánélethez való jogának tiszteletben tartása, és az
információk kizárólag a munkával kapcsolatos, előre meghatározott célokra való felhasználása.
...mások szellemi tulajdonjogának körültekintéssel való tiszteletben tartása.

Minőség
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...mindig az eredmények legmagasabb minőségére való törekvés.
...a projekt végfelhasználói és kedvezményezettjei számára releváns eredmények biztosítása.
...a projekt haladásának rendszeres ellenőrzése, kifejezetten a tervezési periódus alatt megfogalmazott célok tekintetében.
...a projekt eredményeinek fenntarthatóságát befolyásoló minden releváns tényező meghatározása és ellenőrzése.
...kitartás a társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility) és az emberi jogokon alapuló megközelítés (Human
Rights-Based Approach) alapelvei mellett.

Szakmaiság
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...törekvés a hatékonyság és eredményesség elérésére a helyzetnek leginkább megfelelő projekt menedzsment módszerek és
eszközök alkalmazásával.
...folyamatos törekvés a tudás és szakértelem fejlesztésére a projekt menedzsment területén.
...az Európai Unió-s irányelvek, azok céljainak, a jogi dokumentumok és speciális ﬁnanszírozási programok ismerete, és a
megszerzett tudás folyamatos fejlesztése.
...kizárólag olyan feladatok vállalása, amelyekhez korábban megszerzett hozzáértés és tapasztalat kapcsolódik
...okulás a végfelhasználók visszajelzéseiből, időt szánni az önreﬂexióra, és törekvés a saját teljesítmény fejlesztésére
...a szerzett tapasztalatok dokumentálása, beszámolása és terjesztése, és a projekt dokumentáció fenntartása a hatályban levő
előírások szerint a a projektet illetően.
...jó vezetőként működni.

Érdekek

...a projekt tevékenységekben érintett résztvevők különböző érdekeinek tekintetbe vétele.
...a projekt partenerek különböző érdekeinek tiszteletben tartása, és az érdekkonﬂiktusok proaktív megvitatása a partnerek
között egy projekt konzorciumban.
...a partnerek közötti hivatalos megállapodások kötése és tiszteletben tartása egy projekt konzorciumon belül.

Elszámolási kötelezettség

...a szolgáltatások költségeinek megﬁzethető értéken tartása a végfelhasználók és ügyfelek számára, valamint ezen költségek
átláthatóságának biztosítása.
...minden előkészületre fordított munka ésszerű megtérítése a pályázat sikerességétől függetlenül.
...a korrupció minden formájának elutasítása.
...minden projekt forrás helyes felhasználása.
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