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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 
       
 

Statut Výběrové komise  

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 

 

I.  
Účel Výběrové komise 

Výběrovou komisi zřizuje Valná hromada Rozvojového partnerství Regionu Hranicko jako orgán, který je 
odpovědný za výběr projektů, kterým bude udělena podpora v rámci realizace Strategického plánu LEADER. Na 
činnost Výběrové komise dohlíží a výsledné hodnocení schvaluje Programový výbor. 

 

II.  
Pravomoci Výběrové komise 

Pravomoci výběrové komise jsou: 
1) Hodnocení přijatých Žádostí o dotaci podle preferenčních kritérií, určení pořadí projektů. 
2) Výběrová komise při své činnosti přihlíží k doporučení poradních skupin MAS. 

 

III. 
Složení a volba členů Výběrové komise  

Výběrová komise má maximálně 15 členů. Členy volí Valná hromada na základě nominací. Do výběrové 
komise mohou být zvoleny pouze osoby pověřené k zastupování členů Rozvojového partnerství Regionu 
Hranicko, přičemž zástupci veřejné správy nesmí tvořit více jak polovinu všech členů komise. Výběrová komise 
musí být složena z vyváženého spektra zájmových skupin regionu Hranicko respektující rovněž územní 
rozložení.  
 

IV. 
Funkční období 

Každý rok se obměňuje třetina členů komise. Při každoročních obměňovacích volbách jsou noví členové voleni 
na tři roky. Členové mohou být zvoleni do Výběrové komise opakovaně.  

 

V. 
Odvolatelnost členů 

Mimo řádné ukončení funkčního období může být člen komise zbaven členství ve Výběrové komisi na základě 
doporučení Programového výboru a schválení odvolání Valnou hromadou, a to pouze ve zvlášť výjimečných a 

odůvodněných situacích, jakými mohou být především: soustavné zanedbávání povinností člena komise, častá 
neúčast na schůzkách, neúčast na školeních, odevzdání hodnocení v zásadním rozporu s metodickým pokynem 

a to i navzdory předchozím upozorněním, odevzdání hodnocení bez povinných slovních komentářů, 
neoprávněné sdělování neveřejných informací z procesu hodnocení. 
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VI. 
Předseda Výběrové komise 

Členové komise volí ze svého středu předsedu, který koordinuje práci komise, je jejím mluvčím směrem 
k ostatním orgánům MAS a přenáší výsledky hodnocení na jednání Programového výboru.  

 

VII. 
Střet zájmů  

Pokud je člen Výběrové komise nepřípustně spjat se žadatelem nebo zpracovatelem Žádosti o dotaci, nesmí 
v dané výzvě hodnotit žádosti podané v rámci stejné Fiche. Nepřípustným spojením se rozumí zejména: člen 

komise je žadatelem, člen komise je v MAS pověřeným zástupcem žadatele, člen komise je zpracovatelem 
žádosti, člen komise je zaměstnancem nebo dodavatelem služeb žadatele nebo zpracovatele, člen komise je 

zaměstnancem externího poradce. Člen Výběrové komise potvrdí svou nepodjatost podpisem Etického kodexu 
člena Výběrové komise MAS. 

 

VIII. 
Jednací řád 

Jednání Výběrové komise řídí předseda. 
Z jednání je vyhotoven neveřejný zápis, který ověřuje předseda Výběrové komise.  
Pozvánka k jednání je rozesílána s minimálně 7 dní před jednáním komise.  
 
Výběrová komise je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň nadpoloviční většině členů. 
 
Hodnocení jednotlivých členů komise jsou neveřejná, zveřejňuje se pouze pořadí projektů s počtem přidělených 
bodů.  Každá žádost o dotaci je hodnocena minimálně 3 členy Výběrové komise. 
 
 
Tento statut byl schválen na jednání Valné hromady Rozvojového partnerství dne 22. 12. 2008 

 

 

 

 

 

 

 


