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Jednací řád výběrové komise MAS Region HANÁ, z.s. 
 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Jednací řád výběrové komise (dále jen Vk) upravuje svolávání, průběh jednání a 

usnášení VK. 

2. Jednací řád VK navrhuje VK a je projednán v radě RH. Jednací řád VK musí být zpracován 

v souladu se stanovami z. s. 

 

 

II. PRAVOMOCI VÝBĚROVÉ KOMISE 

 

1. Výběrová komise volí při každém jednání ze svého středu předsedu VK, který vede celé 

jednání VK. 

2. Výběrová komise při výběru projektů postupuje podle jednotlivých „Interních postupů 

pro implementaci“, schválených pro jednotlivé programové rámce, pokud takovéto 

postupy byly zpracovány. 

3. Členové VK v rámci hodnocení přidělují bodové hodnocení, a na závěr vytvářejí seznam 

projektů s pořadím projektů k podpoře dle bodového zisku. 

4. VK pověřuje manažera MAS, po ukončení výběru projektů, zveřejněním výsledků 

jednání VK na www stránkách MAS, písemným seznámením s výsledky bodování 

jednotlivých žadatelů, předložením vybraných projektů ke schválení Radě MAS, a 

dalšími nezbytnými kroky v administraci projektu, dle Interních postupů pro 

implementaci v jednotlivých fondech.  

 

 

III. SVOLÁVÁNÍ JEDNANÍ VÝBĚROVÉ KOMISE 

 

1. Přípravu VK organizuje manažer RH, dle podmínek příslušné výzvy stanoví zejména: 

a) dobu jednání VK 

b) pořadí veřejných obhajob žadatelů a tím i pořadí, jak budou projekty hodnoceny, 

pokud jsou veřejné obhajoby dle Interních postupů pro implementaci organizovány. 

 

 

IV. ÚČAST ČLENŮ VÝBĚROVÉ KOMISE NA JEDNÁNÍ  

  

1. Členové VK jsou povinni zúčastňovat se každého zasedání VK a školení VK před každou 

výzvou. 
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V případě odůvodnění neúčasti jsou členové VK povinni omluvit se (e-mailem, 

telefonicky na sekretariátě, či u manažera, předsedy MAS). 

2. Prezenční listina je nedílnou součástí zápisu z VK. 

 

 

V. PRŮBĚH JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE RH 

1. Při zahájení jednání členové VK sdělí, zda u některého z předkládaných projektů u nich 

existuje střet zájmů, a následně podepíší příslušný dokument k nepodjatosti – dle 

Interních postupů pro implementaci“, schválených pro jednotlivé programové rámce. 

2. VK si ze svého středu volí předsedu, který dále řídí jednání celé VK. 

3. VK není usnášeníschopná, pokud nadpoloviční většina přítomných jsou pouze zástupci 

veřejného sektoru – obcí.  

4. VK pořizuje ze svého jednání zápis. Na začátku jednání určí zapisovatele. 

5. Výsledky VK jsou podepsány všemi členy VK, kteří se hodnocení účastnili. 

 

VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

1. Tento jednací řád nahrazuje jednací řád z roku 2013. 

2. Jednací řád byl schválen na jednání rady MAS dne 22. 3. 2018 usnesením rady č. 3. 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 

      Mgr. Marta Husičková, v.r. 

      Předsedkyně MAS Region HANÁ, z. s.  
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