JEDNACÍ ŘÁD VÝBĚROVÉ KOMISE
MAS Achát z.s.
Jednací řád upravuje detaily v práci výběrové komise při výběru projektů určených k poskytnutí
dotace v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).
Jednotlivé členy výběrové komise jmenuje valná hromada Místní akční skupiny Achát,
zapsaného spolku (dále jen „spolek“). Výběrová komise je devítičlenná, přičemž veřejný sektor ani žádná
ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49%.
Jednací řád upravuje detaily v práci výběrové komise při výběru projektů určených k poskytnutí
dotace. Při hodnocení projektů se výběrová komise řídí tímto postupem:
 každý člen výběrové komise se seznámí s předloženými žádostmi, které byly podány
v příslušné výzvě a prošly kladně hodnocením přijatelnosti ještě před schůzkou výběrové
komise, na které proběhne vlastní výběr,
 výběrová komise provádí dle vlastního plánu i místní šetření u žadatelů. V případě, že u
některého z přijatých projektů dospěje výběrová komise k názoru, že je projekt nejasný,
následuje návštěva komise u žadatele. Tuto návštěvu výběrová komise nahlásí žadateli
minimálně dva dny před jejím uskutečněním,
 podklad k výběru projektů tvoří Hodnocení přijatelnosti, formulář Žádosti o dotaci a povinné
přílohy k žádosti dle požadavků jednotlivých výzev,
 na základě získaných poznatků každý člen výběrové komise individuálně oboduje všechny
žádosti do připravených formulářů (toto obodování slouží pouze jako podklad ke společnému
jednání výběrové komise),
 výběr projektů probíhá na společném jednání tak, že všichni členové výběrové komise, resp.
nadpoloviční většina přítomných členů musí dospět ke koncenzu (shodě) při bodování
jednotlivých kritérií,
 při udělení bodů může bodující člen výběrové komise sdělit důvod svého rozhodnutí,
případně na vyžádání kteréhokoliv jiného člena výběrové komise musí svoje rozhodnutí
zdůvodnit, ke každému zdůvodnění je povolená diskuse,
 výběrová komise provádí hodnocení projektů a určuje pořadí,
 výsledky výběru se prezentují jako názor celé výběrové komise, o průběhu výběru nesdělují
členové výběrové komise veřejnosti žádné informace,
 jestliže je nositelem projektu člen výběrové komise, případně jestliže existuje přímá
spojitost mezi členem výběrové komise a nositelem projektu (příbuzenské vztahy, pracovní
vztahy apod.), potom tento člen příslušný projekt nehodnotí.
 Výběrová komise před zahájením výběru projektů vyplňuje Čestné prohlášení o
nepodjatosti.
1. Jednací řád schvaluje valná hromada a výběrová komise se jím ve své práci řídí.
2. Výběrová komise se schází v počtu devíti členů. V případě neúčasti některého z členů je k
jednání pozván náhradník (pokud je určený), případně může výběrová komise pracovat i v
menším (minimálně tříčlenném) složení, se zachováním předepsaného poměru sektorového
zastoupení.
3. Jestliže vznikne situace, že je při jednání překročen povolený počet zástupců veřejné sféry,
potom se některý z těchto zástupců jednání buď na svoji žádost nezúčastní, nebo je jednání
přeloženo na pozdější termín.
4. Výběrová komise volí ze svých členů předsedu, který jednání výběrové komise sám řídí,
případně může pověřit řízením jiného člena výběrové komise.
5. Výběrová komise rozhoduje o výběru projektů v souladu s Strategií komunitně vedeného
místního rozvoje (SCLLD) spolku a příslušnou Výzvou spolku.
6. Jestliže se vyskytnou při práci výběrové komise skutečnosti, které nejsou řešené v žádném z
výše uvedených dokumentů, budou řešeny dohodou nebo volbou, přičemž rozhoduje názor
nadpoloviční většiny přítomných členů spolku, kteří se účastní činnosti výběrové komise.
7. Jednací řád byl schválen valnou hromadou dne 12.6.2014 a jeho platnost je od 1.9.2014.
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