
1. 

Statut a jednací řád výběrové komise 

MAS Pobeskydí, z. s.  

 

I. 

Úvodﾐí ustaﾐoveﾐí 

 

Statut a jedﾐaIí řád výHěrové koﾏise MAS PoHesk┞dí, z. s. ふdále také „spolek“ぶ je v┞dáﾐ v ﾐávazﾐosti 
ﾐa staﾐov┞ MAS PoHesk┞dí, z. s. a usﾐeseﾐí valﾐé hroﾏad┞ ze dﾐe ヴ. ヱヲ. ヲヰヱ4. Teﾐto statut Hlíže 
speIifikuje půsoHﾐost výHěrové koﾏise, její postaveﾐí, vﾐitřﾐí uspořádáﾐí a jedﾐaIí řád. Má Iharakter 
vﾐitřﾐího předpisu. Jedﾐotlivá ustaﾐoveﾐí statutu ﾐesﾏí Hýt v rozporu se stanovami spolku. 

 

II. 

Postaveﾐí výHěrové koﾏise 

 

VýHěrová koﾏise je zvláštﾐíﾏ orgáﾐeﾏ spolku. Jedﾐá se o kolektivﾐí orgáﾐ. Tato koﾏise zaHezpečuje 

v┞hodﾐoIeﾐí a výHěr projektů v ráﾏIi čiﾐﾐosti spolku dle čláﾐku III. odst. ン. písﾏ. Hぶ staﾐov ve forﾏě 

doporučeﾐí pro prograﾏový výHor. Fuﾐkčﾐí oHdoHí čleﾐů je staﾐoveno na dobu jednoho roku, pokud 

valﾐá hroﾏada ﾐestaﾐoví kratší doHu. Opakovaﾐé zvoleﾐí je ﾏožﾐé. 

 

III. 

Složeﾐí a volHa výHěrové koﾏise 

 

1. VýHěrová koﾏise ﾏá ﾐejﾏéﾐě 7 čleﾐů. Počet čleﾐů výHěrové koﾏise určuje valﾐá hroﾏada 

spolku. 

2. Čleﾐ┞ výHěrové koﾏise volí valﾐá hroﾏada z čleﾐů spolku ﾐeHo jiﾐýIh osoH, které ﾐa úzeﾏí 
PoHesk┞dí prokazatelﾐě ﾏístﾐě půsoHí a H┞l┞ doporučeﾐ┞ čleﾐeﾏ spolku. VýHěrová koﾏise 
ze svýIh řad volí předsedu výHěrové koﾏise. 

3. Je-li čleﾐeﾏ výHěrové koﾏise f┞ziIká osoHa, ﾏusí Hýt svéprávﾐá a Hezúhoﾐﾐá ve sﾏ┞slu 
právﾐího předpisu upravujíIího živﾐosteﾐské podﾐikáﾐí. Je-li čleﾐeﾏ právﾐiIká osoHa, ﾏusí tuto 
podﾏíﾐku splňovat také teﾐ, kdo tuto právﾐiIkou osoHu zastupuje. 

4. Jedﾐa f┞ziIká osoHa ﾏůže ve výHěrové koﾏisi zastupovat pouze jedﾐu osoHu tj. sebe nebo jednu 

právﾐiIkou osoHu. 
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5. Čleﾐ┞ výHěrové koﾏise a f┞ziIké osoH┞ zastupujíIí t┞to čleﾐ┞ ﾐesﾏí Hýt čleﾐové prograﾏového 
výHoru ﾐeHo čleﾐové koﾐtrolﾐí koﾏise ﾐeHo f┞ziIké osoH┞ zastupujíIí čleﾐ┞ prograﾏového 
výHoru ﾐeHo f┞ziIké osoH┞ zastupujíIí čleﾐ┞ koﾐtrolﾐí koﾏise. 

6. Složeﾐí čleﾐů výHěrové koﾏise ﾏusí splňovat podﾏíﾐku, že veřejﾐý sektor1
 aﾐi žádﾐá 

ze zájﾏovýIh skupiﾐ2
 ﾐepředstavuje víIe ﾐež ヴ9 % hlasovaIíIh práv ve výHěrové koﾏisi. 

 

 

IV. 

PravoﾏoIi a zodpovědﾐosti 

 

1. Hlavﾐíﾏi pravoﾏoIeﾏi a úkol┞ výHěrové koﾏise je zejﾏéﾐa: 
a. z řad svýIh čleﾐů volit předsedu výHěrové koﾏise a odvolávat ho, 

b. provádět předvýHěr projektů ﾐa základě oHjektivﾐíIh kritérií, ﾐavrhﾐout jejiIh pořadí 
podle příﾐosu těIhto projektů k plﾐěﾐí záﾏěrů a Iílů SCLLD3

, 

2. Při plﾐěﾐí úkolů jsou čleﾐové výHěrové koﾏise poviﾐﾐi postupovat traﾐspareﾐtﾐě, ﾐezaujatě 
a ﾐestraﾐﾐě a zaIhovávat ﾏlčeﾐlivost vůči třetíﾏ osoHáﾏ, s výjiﾏkou oprávﾐěﾐýIh orgáﾐů. 

3. Při předvýHěru projektů postupují dle postupu staﾐoveﾐého příslušﾐýﾏ orgáﾐeﾏ spolku 
a v souladu s pravidl┞ daﾐého prograﾏu a SCLLD. 

4. Při předvýHěru projektů je preferovaﾐý přístup, kd┞ všiIhﾐi čleﾐové výHěrové koﾏise hodﾐotí 
všeIhﾐ┞ projekt┞ ふresp. žádosti o dotaIeぶ. Vžd┞ však ﾏusí Hýt dodržeﾐo, že každý projekt ふresp. 
žádosti o dotaIiぶ hodﾐotí alespoň dva čleﾐové výHěrové koﾏise ふﾐeHo e┝terﾐí hodﾐotiteléぶ. 
HodﾐoIeﾐí projektů ふresp. žádostí o dotaIeぶ se provádí Hodováﾐíﾏ oHjektivﾐíIh kritérií, pokud 
postup staﾐoveﾐý příslušﾐýﾏ orgáﾐeﾏ spolku, pravidla daﾐého prograﾏu a SCLLD ﾐestaﾐoví 
jinak. 

5. VýHěrová komise také ﾏůže prograﾏovéﾏu výHoru spolku předkládat ﾐávrh způsoHu hodﾐoIeﾐí 
a výHěru projektů a další aktivit┞, který H┞ přispěl┞ ke zkvalitﾐěﾐí předvýHěru projektů, ﾐapř. 
veřejﾐou prezeﾐtaIi projektů, prohlídka projektů e┝-ante apod. 

6. VýHěrová koﾏise při svéﾏ jedﾐáﾐí je poviﾐﾐa postupovat v souladu s dokuﾏeﾐteﾏ upravujíIíﾏ 
způsoH hodﾐoIeﾐí a výHěru projektů. 

                                                           
1
 Veřejﾐýﾏ sektoreﾏ je ﾏ┞šleﾐo stát, kraje, oHIe, doHrovolﾐé svazk┞ oHIí, orgáﾐ┞ státﾐí správ┞ a právﾐiIké 

osoH┞, které jsou zřízeﾐ┞ či vlastﾐěﾐ┞ ﾏiﾐ. z ヵヰ % oHIeﾏi, doHrovolﾐýﾏi svazk┞ oHIí, kraji či státeﾏ Hez ohledu 
na jejich právﾐí forﾏu. 
2
 )ájﾏové skupiﾐ┞ jsou Iíleﾐě zaﾏěřeﾐé ﾐa určitou proHleﾏatiku SCLLD ふstrategie koﾏuﾐitﾐě vedeﾐého 

ﾏístﾐího rozvojeぶ a každý čleﾐ defiﾐuje příslušﾐost k daﾐé zájﾏové skupiﾐě podle své převažujíIí čiﾐﾐosti. Každý 
čleﾐ spolku ﾏůže Hýt příslušﾐý pouze k jedﾐé zájﾏové skupiﾐě. V┞ﾏezeﾐí zájﾏovýIh skupiﾐ je v kompetenci 

valﾐé hroﾏad┞, pokud ho usﾐeseﾐíﾏ ﾐedeleguje ﾐa jiﾐý orgáﾐ spolku. 
3
 Strategie koﾏuﾐitﾐě vedeﾐého ﾏístﾐího rozvoje 
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V. 

JedﾐaIí řád výHěrové koﾏise 

 

1. )asedáﾐí ふtaké „jedﾐáﾐí“ぶ svolává předseda výHěrové koﾏise dle potřeH┞. Pokud ﾐeﾐí zvoleﾐ 
předseda výHěrové koﾏise, svolává a řídí zasedáﾐí do okaﾏžiku zvoleﾐí předsed┞ výHěrové 
koﾏise, předseda ﾐeHo ﾏístopředseda, ﾐeHo jiﾐá pověřeﾐá osoHa. Pozváﾐka je rozesíláﾐa 
elektroﾐiIkou poštou ﾐejﾏéﾐě 7 dﾐů před zasedáﾐíﾏ, pokud pravidla daﾐého prograﾏu 
ﾐestaﾐoví delší lhůtu. 

2. Pokud se čleﾐ výHěrové koﾏise ﾐeﾏůže zasedáﾐí zúčastﾐit, je poviﾐeﾐ se oﾏluvit alespoň jedeﾐ 
deﾐ před zasedáﾐíﾏ. 

3. )asedáﾐí výHěrové koﾏise řídí jeho předseda, v případě jeho ﾐepřítoﾏﾐosti jiﾐá pověřeﾐá 
osoba. 

4. )asedáﾐí výHěrové koﾏise se účastﾐí zaﾏěstﾐaﾐIi spolku ﾐeHo jiﾐé pověřeﾐé osoH┞ Hez 
hlasovaIího práva, kteří teIhﾐiIk┞ a orgaﾐizačﾐě zaHezpečují zasedáﾐí a prováděﾐí předvýHěru 
projektů. 

5. VýHěrová koﾏise je usﾐášeﾐísIhopﾐá, je-li přítoﾏﾐa ﾐadpolovičﾐí většiﾐa čleﾐů. 
6. Při rozhodováﾐí je hlasovaIí právo čleﾐů výHěrové koﾏise rovﾐé. Pro přijetí rozhodﾐutí je třeHa 

souhlasu většiﾐ┞ přítoﾏﾐýIh. Při rozhodováﾐí o výHěru projektů ﾏusí ﾐáležet ﾐejﾏéﾐě ヵ0 % 

hlasů čleﾐůﾏ výHěrové koﾏise, kteří ﾐejsou zástupIi veřejﾐého sektoru. 
7. )e zasedáﾐí se pořizuje zápis, který podepisují zapisovatelふkaぶ a zvoleﾐý ověřovatel zápisu. )ápis 

zpravidla pořizuje zaﾏěstﾐaﾐeI spolku. 
8. Tištěﾐá verze zápisu se uIhovává ﾐa sekretariátu ふv sídleぶ spolku. Každý čleﾐ všeIh orgáﾐů spolku 

je oprávﾐěﾐ do ﾐěj ﾐahlédﾐout. Čleﾐůﾏ výHěrové koﾏise je zápis rozesíláﾐ elektroﾐiIkou 
poštou. ElektroﾐiIká verze zápisu se zpravidla zveřejňuje ﾐa iﾐterﾐetovýIh stráﾐkáIh spolku. 
 

VI. 

Rozhodováﾐí ﾏiﾏo zasedáﾐí 

 

1. VýHěrová koﾏise ﾏůže rozhodﾐout i ﾏiﾏo zasedáﾐí ふpokud toto uﾏožňují pravidla daﾐého 
programu) v píseﾏﾐé forﾏě ﾐeHo s v┞užitíﾏ teIhﾐiIkýIh prostředků, zejﾏéﾐa elektroﾐiIké 
pošt┞ ふelektroﾐiIký podpis ﾐeﾐí v┞žadováﾐぶ ﾐeHo datové sIhráﾐk┞ ふelektroﾐiIký podpis ﾐeﾐí 
v┞žadováﾐぶ. Teﾐto způsoH rozhodováﾐí ﾏusí sIhválit předseda prograﾏového výHoru ﾐeHo 
předseda výHěrové koﾏise. Výzva k rozhodﾐutí ﾏusí Hýt doručeﾐa všeﾏ čleﾐůﾏ výHěrové 
komise. Pro přijetí rozhodﾐutí je třeHa souhlasu většiﾐ┞ čleﾐů výHěrové koﾏise, kteří se 
rozhodováﾐí zúčastﾐili. Této forﾏ┞ rozhodováﾐí se ﾏusí účastﾐit ﾐadpolovičﾐí většiﾐa čleﾐů 

výHěrové koﾏise. 

 

 






