Interní směrnice – VÝBĚR ČLENŮ VÝBĚROVÉ KOMISE A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
JEDNÁNÍ TOHOTO ORGÁNU MAS
OS Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina
Směrnice upravuje postup pro výběr členů orgánu MAS – výběrové komise (dále jen „VK“), a
pravidla jednání tohoto orgánu, a to nad rámec Jednacího řádu OS.
1) Do VK jsou valnou hromadou vybráni členové MAS s odbornými kompetencemi,
zkušenostmi s řízením vlastních projektů a organizací, administrativou, řízením
staveb a souvisejícím právem, prací v obecních zastupitelstvech a podobně.
2) Paritně jsou ve VK zastoupeny všechny sektory (veřejný, soukromý, neziskový), když
veřejný sektor musí být zastoupen vždy minoritně, a to jak v rámci složení VK, tak při
jednání VK (základní podmínka usnášeníschopnosti orgánu MAS)
3) Předseda VK je zvolen na 1. jednání komise v rámci konkrétní výzvy SPL. Předseda
VK zastupuje tento orgán navenek při jednání dalších orgánů MAS.
4) Délka funkčního období VK je 2leté tak, aby se mohli členové MAS postupně
seznamovat s prací tohoto orgánu a případně „rotovat“, nesmí však dojít k překryvu
s dalšími orgány MAS pro realizaci SPL – konkrétně Programovým výborem
5) Odpovědnost a úkoly komise: vyhodnocení a výběr projektů podle výběrových kritérií,
sestavení seznamu projektů v pořadí podle bodové hodnoty, sestavení seznamu
projektů v pořadí podle bodové hodnoty, vyznačení projektů navržených ke schválení
v rámci limitu výzvy SPL a projektů náhradních. Vyhodnocení plnění finančního plánu
SPL a návrh jeho změn, doporučení pro programový výbor a valnou hromadu ve věci
plnění SPL. Vyhotovení zápisu z jednání podepisují všichni členové VK.
6) Při jednání VK členové jednají s názorovou otevřeností, nediskriminačně, nepodjatě a
v souladu s dobrými mravy, zachovávají mlčenlivost o skutečnostech zjištěných při
jednání VK, dokud se tyto informace nestanou veřejně známými
7) VK spolupracuje s dalšími orgány MAS (programovým výborem a monitorovací
komisí) na zpracování, aktualizaci a evaluaci SPL, navrhuje změny ve finančním
plánu SPL a změny fichí, pokud shledá efektivnější řešení záměru MAS.
8) K jednání komise mohou být přizváni externí spolupracovníci, experti a členové
partnerských MAS, a to pouze s hlasem poradním. Prezentace projektů jsou veřejné.
Jednání orgánu MAS se dále řídí Jednacím řádem OS Rozkvět zahrady jižních Čech –
místní akční skupina a dalšími relevantními vnitřními směrnicemi organizace.

