
 

JEDNACÍ ŘÁD  

Výběrové komise MAS Podhůří Železných hor o.p.s. 

Čl. I  

Předmět činnosti   

1. Výběrová komise (dále VK) je výkonným orgánem MAS. 

2. Provádí výběr projektů v rámci jednotlivých vyhlášených operačních programů podle 

výběrových/hodnotících kritérií stanovených programovým výborem a zásad hodnocení 

uvedených v Čl. IV tohoto jednacího řádu, sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové 

hodnoty. 

Čl. II 

Ustanovení výběrové komise a povinnosti členů  

1. Členové výběrové komise (VK) jsou voleni valnou hromadou na dobu jednoho roku. 

Opakované zvolení je možné. 

2. Členství ve VK je neslučitelné se členstvím v KMV a PV.  

3. Členy VK mohou být jen bezúhonné a svéprávné osoby. Je-li členem právnická osoba, musí 
splňovat tuto podmínku i ten, kdo ji zastupuje. 

4. Výběrová komise má minimálně 5 členů.  

5. VK volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí jednání VK. VK volí ze svých členů 

místopředsedu, který zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti. 

 

Čl. III 

Jednání komise 

1. Výběrová komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. 

2. Jednání VK svolává a řídí ji předseda VK nebo manažer MAS.   

3. Jednání výběrové komise se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.  

4. Jednání výběrové komise je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech 
členů. Každý člen má jeden hlas. Výběrová komise rozhoduje nadpoloviční většinou všech 
přítomných členů. 

5. Údaje o termínu a místu jednání komise, návrh programu a podklady pro jednání zajistí 

vedoucí zaměstnanec SCLLD a manažeři MAS ve spolupráci s předsedou výběrové komise a 

zašle tyto údaje elektronicky nejméně 5 kalendářních dnů před termínem jednání všem 

členům komise.  

6. Manažeři MAS zajistí veškeré podklady pro jednání výběrové komise v souladu s časovým 

harmonogramem vypsaných výzev pro podání žádosti o dotaci projektů. 



7. Jednání komise je neveřejné. 

8. Při výběru projektů v rámci vyhlášených výzev jsou členové komise povinni seznámit s se s 

pravidly výběru projektů před jednáním komise.  

9. Ve výjimečných případech v případě schvalování dílčích nebo jednoznačných záležitostí je 
možno provést elektronické hlasování. V tomto případě, je nutné, aby hlasovala v dané době 
nadpoloviční většina členů. Elektronické hlasování vyhlašuje kancelář MAS. Za uchování 
dokladů týkajících se elektronického hlasování je zodpovědný manažer MAS. 

 

Čl. IV 

Zásady hodnocení projektů 

1. Výběrová komise hodnotí projekty dle pravidel stanovených pro jednotlivé operační 
programy 

2.  Členové hodnotící/výběrové komise podepisují před zahájením hodnocení Etický kodex. 
V případě, že je hodnotitel ve střetu zájmů, hodnocení projektu se neúčastní.  

3. Výběrová komise volí na počátku jednání zapisovatele, kterým může být i pracovník MAS a 
ověřovatele zápisu, kterým může být jen člen výběrové komise, který se účastnil jednání. 
 

 

Ve výjimečných případech (např. když je pracovník MAS ve střetu zájmů) provádí člen výběrové 

komise i hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Člen výběrové komise bude pro tuto činnost 

vybrán losem z členů výběrové komise, kteří se k této činnosti přihlásí a nebudou ve střetu zájmů.  

 

Z jednání komise je pořízen zápis, který je do 10 kalendářních dnů vyvěšen na webových stránkách 

organizace.  

 
 

Čl. V 

Závěrečné ustanovení 

 

1. Jednací řád a jeho případné změny schvaluje programový výbor. 

2. Tento jednací řád výběrové komise byl schválen dne 5.8. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


