JEDNACÍ ŘÁD VÝBĚROVÉ KOMISE
MAS Mohelnicko, z.s.
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I.
Úvodní ustanovení
Výběrová komise je orgánem spolku určeným pro hodnocení projektů na základě
hodnotících kritérií v procesu věcného hodnocení v rámci jednotlivých vyhlášených
výzev.
Výběrová komise je sedmičlenná, členové orgánu musí být voleni ze subjektů, které na
území MAS prokazatelně působí; je volena na dobu jednoho roku valnou hromadou
tak, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat vice než
49 % hlasovacích práv. Ze svého středu si členové výběrové komise volí předsedu,
který svolává, řídí jednání a vystupuje za tento orgán MAS navenek.
Je-li členem Výběrové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve
smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická
osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
Člen Výběrové komise musí být nestranný a proškolený ve věci hodnocení projektů
(způsob, kritéria).
Další povinnosti a kompetence Výběrové komise, které nejsou uvedeny v tomto
Jednacím řádu, vychází ze Stanov MAS Mohelnicko, z.s.

II.
Svolání, usnášeníschopnost, hlasování Výběrové komise
1. Výběrová komise se schází dle potřeby.
2. Jednání svolává předseda Výběrové komise, nejpozději však 7 pracovních dní před
plánovaným jednáním. V případě nečinnosti předsedy, může svolat jednání předseda
MAS s administrativní součinnosti sekretariátu MAS.
3. Výběrová komise je usnášeníschopná, pokud je přítomno alespoň 50 % jejich členů.
Výběrová komise rozhoduje při hlasování nadpoloviční většinou přítomných členů.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Výběrové komise.
III.
Příprava jednání Výběrové komise
1. Jednání Výběrové komise připravuje spolu s předsedou komise sekretariát MAS.
2. Členové Výběrové komise budou před zahájením věcného hodnocení proškoleni ve
věci hodnocení projektů. Proškolení má na starosti sekretariát MAS, který také
hodnotitelům připravuje všechny podklady a náležitosti pro hodnocení projektů.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

IV.
Jednání Výběrové komise
Z členů Výběrové komise Rada spolku losuje a jmenuje před zahájením vlastního
hodnocení potřebný počet hodnotitelů, a to s ohledem na počet a strukturu
předložených projektů a jejich eventuální vazby na hodnotitele.
Minimálně jsou losováni tři hodnotitelé pro každou výzvu. Přitom musí být dodržena
zásada, aby při procesu hodnocení veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin
nepřesáhla 49 % hlasů.
Hodnotitelé podepíší před zahájením hodnocení etický kodex, který obsahuje
minimálně závazek nezávislosti, nestrannosti, nepodjatosti a vyloučení střetu zájmů.
Hodnotitelé v průběhu hodnocení nesmí komunikovat přímo s žadateli, mohou přizvat
k posuzování nestranné odborníky, kteří mají pouze poradní hlas.
Věcné hodnocení se provádí podle hodnotících kritérií uvedených ve výzvě MAS. Každé
kritérium má stanovenou bodovací škálu a hodnotitelé doplňují do kontrolního listu
bodové hodnocení daných žádostí. Hodnocení proběhne na společném zasedání
hodnotitelů. Hodnotitelé provedou společné obodování každého projektu.
Hodnotitelé předloží své podklady sekretariátu MAS. Sekretariát sečte udělené body,
stanoví výsledný počet bodů pro každý projekt a zpracuje seznam všech projektů, které
prošly procesem hodnocení v pořadí dle počtu přidělených bodů. Následně zpracuje
seznam doporučených / nedoporučených / náhradních projektů a ten předá vedoucí
zaměstnanec pro realizaci SCLLD Výběrové komisi.
Výběrová komise vypracuje předvýběr projektů na základě objektivních kritérií a
navrhne jejich pořadí podle přínosu operací k plnění záměrů a cílů SCLLD.
Výběrová komise seznam projektů navržených ke schválení předá Radě spolku.

V.
Zápis z jednání
1. Z každého jednání je pořízen písemný zápis, který vyhotoví sekretariát MAS do 5
pracovních dní od jednání Výběrové komise. Zápis podepisují hodnotitelé a předseda
Výběrové komise. Za výše uvedených podmínek se zápis následně zveřejní na webu
spolku.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Jednací řád schválila Valná hromada dne 18. 4. 2017. V platnost vstupuje dnem
schválení.

Jiří Kvíčala, DiS.
předseda MAS Mohelnicko, z.s.

