MAS Lašsko, z. s.
Dolní Bašta 269
742 66 Štramberk
www.maslassko.cz

Statut a jednací řád výběrové komise
Čl. I
Statut výběrové komise
1. Výběrová komise je povinný orgán MAS, který je zřizován valnou hromadou MAS. Výběrová
komise na základě předem stanovených kritérií hodnotí a vybírá projekty v rámci iniciativy
LEADER, CLLD nebo v dalších aktivitách rozvoje venkova, zejména při naplňování cílů SCLLD1.
2. Výběrová komise je tvořena subjekty, které na území MAS prokazatelně působí, přičemž veřejný
sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Je-li
členem výběrové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu zastupováním v orgánu, jinak
právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
3. Každý člen – fyzická i právnická – osoba má jeden hlas. Za právnickou osobu hlasuje statutární
zástupce nebo písemně pověřený zástupce – zmocněná fyzická osoba. Fyzická osoba hlasuje
osobně nebo prostřednictvím písemně pověřeného zástupce.
4. Výběrová komise má devět členů. Členové výběrové komise volí z řad svých členů předsedu.
Předseda řídí zasedání a výsledky zasedání výběrové komise předkládá radě a valné hromadě.
5. Funkční období je jeden rok, opakované zvolení je možné.
6. Člen výběrové komise nemůže být členem jiného povinného orgánu MAS.
7. Pro hodnocení konkrétních projektů může výběrová komise vytvořit dílčí výběrové komise, a to
při dodržování článku I. 1. Dílčí výběrová komise musí mít nejméně tři členy, odpovědnost za
předvýběr projektů má však celá výběrová komise.
8. Do kompetence výběrové komise spadá:
a. předvýběr projektů na základě objektivních kritérií a stanovení pořadí projektů dle jejich
přínosu k realizaci záměrů dle SCLLD a předkládá tento návrh radě spolku,
b. řešení žádostí o přezkoumání vyřazeného projektu na základě administrativní kontroly.
Čl. II
Jednací řád výběrové komise
1. Jednací řád stanovuje kompetence a způsob jednání výběrové komise.
2. Zasedání svolává předseda výběrové komise. Součástí pozvánky jsou podklady pro jednání
komise včetně pokynů pro hodnocení.
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3. Zasedání se účastní zaměstnanec MAS, člen rady nebo člen kontrolní komise bez hlasovacího
práva, který plní funkci metodika komise a kontroluje způsob výběru projektů.
4. V úvodu zasedání jsou členové seznámeni s obsahem jednání a pokyny pro hodnocení projektů,
dále je ustanoven minimálně jeden ověřovatel a zapisovatel zápisu.
5. Je-li členem výběrové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná. Totéž platí pro
zástupce právnické osoby. Každý člen výběrové komise je povinen podepsat čestné prohlášení
o bezúhonnosti, nezaujatosti, nestrannosti a dodržování zásad metody LEADER a CLLD.
6. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
Každá žádost je hodnocena minimálně třemi členy výběrové komise. Při rozhodování je hlasovací
právo členů orgánu rovné.
7. Pokud člen výběrové komise zastupuje subjekt, který v daném kole výzvy podává žádost o dotaci
(projekt) nebo je jinak podjatý vůči předkládanému projektu, nesmí v daném případě hodnotit.
8. Výběrová komise provádí hodnocení přijatých žádostí podle preferenčních kritérií a stanovuje
pořadí žadatelů. Hodnocení jednotlivých členů výběrové komise jsou neveřejná, zveřejněny jsou
pouze výsledky hodnocení.
9. Předseda výběrové komise předkládá zápis a výsledky zasedání výběrové komise radě a valné
hromadě.
10. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena voleného orgánu, který návrhu odporoval,
jeho odchylný názor.
11. Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah
rozhodnutí.
12. Originál zápisu ze zasedání je v úplném znění uložen v sídle spolku. Zápis je taktéž zveřejněn na
internetových stránkách MAS.
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Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Statut a jednací řád Výběrové komise MAS Lašsko, z. s. byl schválen na zasedání Valné
hromady MAS Lašsko, z. s. dne 19. 11. 2015 s účinností od 19. 11. 2015.

Ing. Dalibor Kvita
předseda spolku

