Jednací řád Výběrové komise spolku
Místní akční skupiny Svitava z. s.
I. Úvodní ustanovení
1. Jednací řád upravuje přípravu a způsob jednání, rozhodování Výběrové komise spolku Místní
akční skupiny Svitava z. s. (dále jen VK) a plnění jejího usnesení.

II. Základní ustanovení
1. VK je výběrovým orgánem spolku ve smyslu Metodiky pro standardizaci MAS.
2. Komisi ze subjektů MAS volí Valná hromada. Výběrová komise je minimálně 5 členná. Členové
výběrového orgánu jsou voleni ze subjektů, které na území MAS místně působí.
3. Funkční období VK je 1 rok. Opakované zvolení je možné.
4. Složení Výběrové komise musí respektovat zásadu, že členové komise působící ve veřejném
sektoru, ani v žádné ze zájmových skupin nepředstavují vice než 49 % hlasovacích práv.
5. VK volí předsedu a místopředsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí její zasedání.
V jeho nepřítomnosti svolává a řídí jednání Výběrové komise místopředseda nebo kterýkoliv
člen.
6. Výběrová komise může rozhodnout, že členové komise budou pro určité jednání rozděleni na
pracovní skupiny podle konkrétních oborů s tím, že skupina navrhne usnesení pro komisi, která
ji zřídila. Konečné rozhodnutí o výběru/předvýběru projektů k dotační podpoře z veřejných
prostředků však Výběrová komise přijímá ve sboru (hlasováním všech přítomných členů
komise). Při každém rozhodnutí, které Výběrová komise činí ve sboru, musí být dodrženo
pravidlo, že aspoň 50 % hlasů je od členů z neveřejného sektoru.
7. Pro přijetí rozhodnutí komise je třeba účast nadpolovičního počtu členů komise/pracovní
skupiny a souhlas většiny přítomných, přičemž hlasovací právo členů komise je rovné.
8. Komise provádí výběr/předvýběr projektů k dotační podpoře a navrhuje jejich pořadí, a to na
základě objektivních kritérií hodnotících přínos projektů k plnění záměrů a cílů SCLLD. Komise
může rozhodnout o výběru projektu s ohledem na efektivnější přínos plnění cílů SCLLD.
9. Jednací řád navrhuje VK a je projednán a schvalován Radou spolku.
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III. Jednání Výběrové komise
1. VK se schází dle potřeby nebo v návaznosti na vyhlášené výzvy MAS.
2. Schůzi VK svolává předseda VK zasláním písemné pozvánky členům komise a to nejpozději 5
dní před termínem konání jednání VK.
3. Pro přijetí rozhodnutí VK je třeba souhlas většiny přítomných, přičemž hlasovací právo členů
komise je rovné.
4. Členové VK jsou povinni účastnit se každého jednání VK. V případě neúčasti jsou členové KK
povinni omluvit se emailem nebo telefonicky v kanceláři MAS.
5. Z každého jednání se pořizuje písemný zápis, který je pořízen během jednání a případně je
doplněn dle zvukového záznamu. Přílohou je prezenční listina a tabulka dokládající hlasování.
V zápise se vždy uvede počet přítomných členů VK, schválený program jednání, průběh a
výsledky hlasování, přijatá usnesení. Zápis dále obsahuje datum a místo jednání, věrohodně
zapsaný průběh a obsah celého jednání. Vyhotovený zápis vždy podepíše zapisovatel a
ověřovatel zápisu. Originál zápisu se ukládá v kanceláři MAS, kde je k dispozici k nahlédnutí
všem členům orgánu. Elektronická forma zápisu je zveřejněna na webových stránkách MAS.

IV. Kompetence Výběrové komise
1. Komise provádí výběr/předvýběr projektů k dotační podpoře a navrhuje jejich pořadí, a to na
základě objektivních kritérií hodnotících přínos projektů k plnění záměrů a cílů SCLLD. Komise
může rozhodnout o výběru projektu s ohledem na efektivnější přínos plnění cílů SCLLD.

V. Závěrečné ustanovení
1. Změny, doplňky a úpravy jednacího řádu navrhuje VK a schvaluje Rada spolku.
2. Jednací řád je účinný následující den po schválení kompetentním orgánem MAS.
3. Tento Jednací řád byl schválen Radou spolku MAS ve Svitavách dne 25. 5. 2017.

Vladimír Buchta v. r.
předseda Rady
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