Jednací řád výběrové komise MAS Vltava, o.s.
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Tento řád upravuje jednání Výběrové komise při hodnocení projektů LEADER.
2. Tento jednací řád a jeho změny schvaluje svým usnesením Valné shromáždění členů jako
nejvyšší orgán MAS Vltava, o.s.
Článek 2
Složení Výběrové komise:
1. Výběrová komise je volena Valnou hromadou na období tří let.
2. Výběrová komise má 5 členů. Z toho nejméně 50% tvoří místní nezávislé subjekty
(ekonomičtí a sociální partneři, neziskové organizace) a maximálně 50% zástupci veřejné
správy (obce, státní organizace, apod.).
3. Členy Výběrové komise mohou být pouze fyzické osoby, které nebyly dosud odsouzené
za úmyslný trestní čin a mají morální předpoklad, že budou plnit řádně a odpovědně
povinnosti člena Výběrové komise. Členové Výběrové komise mohou být voleni i
opakovaně.
4. Ke členům výběrové komise je volen náhradník, který nahrazuje člena komise v případě,
že:
- člen komise nemůže být přítomen na zasedání komise (nemoc, pracovní cesta),
- člen komise je ve střetu zájmů s hodnocenými projekty.
Článek 3
Postup jednání Výběrové komise:
1. Zasedání Výběrové komise svolává podle potřeby předseda minimálně 2 týdny před jejím
konáním.
2. Každý člen Výběrové komise provede za každou Fichi bodové hodnocení (podle předem
daných bodovacích kritérií) všech projektů předložených žadateli v rámci realizace
strategie sdružení.
3. V případě, že člen Výběrové komise je statutárním zástupcem, v pracovním nebo
obdobném vztahu k žadateli, zastoupí ho při bodování projektů v dané Fichi náhradník.
4. Výběrová komise pro každou Fichi sečte body přidělené jednotlivým žádostem, seřadí je
podle počtu získaných bodů sestupně, provede výběr projektů, a poté vyhotoví seznam
vybraných/nevybraných žádostí Výběrovou komisí MAS.
5. O svém zasedání zhotoví Výběrová komise Hodnotící zprávu s počtem bodů pro
jednotlivé projekty a seznamem doporučených a nedoporučených projektů.
Článek 4
Přijímání rozhodnutí
1. Rozhodnutí lze přijmout pouze v případě účasti všech členů Výběrové komise, přičemž
podíl členů výběrové komise zastupujících veřejnou správu nesmí přesáhnout 50%.
2. Každý člen Výběrové komise má jeden hlas. Výběrová komise rozhoduje nadpoloviční
většinou hlasů.
Článek 5
Účinnost Jednacího řádu
1. Jednací řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení Valným shromážděním členů.
V Týně nad Vltavou dne: 27.11. 2012
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