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Postup výběru projektů, zajištění transparentnosti a zamezení střetu zájmů 

Interní předpis MAS Pobeskydí pro realizaci Strategického plánu LEADER 

1. Výběrová komise 

 a)  Výběrová komise je zvláštním orgánem Místní akční skupiny Pobeskydí (dále také jen „MAS“) pro 
 vyhodnocování a výběr podaných žádostí o dotaci (projektů) k podpoře z opatření IV.1.2 Programu rozvoje 
 venkova ČR, a to v rámci jednotlivých výzev MAS Pobeskydí k podávání žádostí o dotaci.  

 b)  Složení výběrové komise je schvalováno valnou hromadou. Členy výběrové komise navrhují členové 
 MAS Pobeskydí prostřednictvím svého zástupce ve valné hromadě, každý člen MAS má právo navrhnout 
 jednoho člena výběrové komise. Člen výběrové komise nemůže být současně členem programového výboru 
 MAS Pobeskydí. Funkční období členů výběrové komise je maximálně tříleté. 

 c)  Výběrová komise podléhá režimu rotace členů. Jednoročně je obměňována minimálně jedna třetina 
 členů způsobem, který stanoví valná hromada. Stejná osoba může být opětovně členem výběrové komise 
 znovu nejdříve po třech letech od ukončení členství v tomto orgánu. 

 d)  Výběrová komise je oprávněna provádět výběr projektů k podpoře a je usnášeníschopná při 
 nadpoloviční účasti jejích členů, přičemž z přítomných členů nesmí být více než 50 % zástupců subjektů 
 z veřejné sféry. V případě, že bude prováděno hlasování, rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů, 
 v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výběrové komise. 

 e) Na základě doporučení ředitele nebo manažera MAS má výběrová komise právo navýšit alokaci 
 finančních prostředků na jednotlivé fiche oproti alokaci uvedené v příslušné výzvě (jedná se zejména o 
 případ, že mezi vyhlášením výzvy a zasedáním výběrové komise došlo k navýšení disponibilních prostředků 
 MAS). O tom rozhoduje výběrová komise hlasováním. 

 e) Předseda výběrové komise je volen z řad členů výběrové komise na začátku každého zasedání. 
 Funkční období předsedy trvá od jeho zvolení do příštího zasedání. Předseda výběrové komise zodpovídá 
 za regulérnost hodnocení a výběru projektů, řídí zasedání komise a podepisuje předepsané doklady. 
 Předseda může řízením zasedání pověřit ředitele nebo manažera MAS.  

 f) Zasedání výběrové komise se účastní zaměstnanci MAS bez hlasovacího práva, kteří technicky a 
 organizačně zabezpečují zasedání a provádění výběru projektů. 

 g) Zasedání výběrové komise se mohou zúčastnit další osoby, o jejich účasti rozhoduje výběrová komise 
 hlasováním. 

 h) Členové výběrové komise jsou povinni k hodnoceným projektům zachovat nezaujatost a nestrannost. 

 i) Všichni účastníci zasedání jsou povinni zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám, s výjimkou 
 oprávněných kontrolních orgánů (kontrolní komise MAS Pobeskydí a kontrolní orgány uvedené v Pravidlech 
 MAS), o tom, jak jmenovitě jednotliví členové výběrové komise hodnotili projekty a jak hlasovali.     

2. Postup při hodnocení projektů    

 a) Hodnocení projektů se provádí bodováním dle předem stanovených preferenčních kritérií v příslušných 
 fichích. 

 b) Při příchodu na zasedání výběrové komise svým podpisem na prezenční listině potvrzuje každý člen své 
 čestné prohlášení o mlčenlivosti, nezaujatosti a nestrannosti. Nezaujatost znamená, že člen komise není 
 nijak svázán s příslušným žadatelem – není členem jeho orgánu (starosta, člen zastupitelstva, člen správní 
 rady nebo dozorčí rady atd.), není jeho rodinným příslušníkem apod. Dále pak hodnotitel nemůže být 
 stejným způsobem svázán ani se zpracovatelem žádosti o dotaci. Každý člen výběrové komise po 
 vylosování nebo přidělení projektu k bodování je povinen na tuto případnou skutečnost (střet zájmů) 
 upozornit osobu, která zajišťuje přidělování projektů k bodování a nesmí takovýto projekt ani ostatní projekty 
 v dané fichi hodnotit. Výjimka je možná pouze v případě, že projekty z dané fiche by mohl hodnotit pouze 
 velmi omezený počet členů výběrové komise (méně než tři) a objektivní hodnocení by tímto způsobem bylo 
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 nerealizovatelné – o tom rozhoduje výběrová komise hlasováním. Ani v tomto případě však nesmí člen 
 komise hodnotit projekt, ke kterému je  nějakým způsobem zaujat. 

 c) Na začátku zasedání výběrové komise zvolí přítomní členové ze svého středu předsedu. 

 d) Projekty, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti předkládá výběrové komisi ředitel 
 MAS nebo jiný jím pověřený zaměstnanec MAS. 

 e) Členům výběrové komise mohou být předem poskytnuty podané žádosti o dotaci v elektronické podobě, 
 aby se s nimi mohli seznámit před zasedáním výběrové komise. V takovém případě jsou členové výběrové 
 komise vázáni mlčenlivostí o veškerých údajích uvedených v žádostech. 

 f) Bodování projektů provádí výběrová komise MAS dle preferenčních kritérií uvedených v příslušné fichi. 
 Bodování se provádí v rámci každé fiche zvlášť. Preferovaným způsobem bodování je ten, že všichni 
 členové výběrové komise provádí bodování všech projektů. V případě, že počet bodovaných projektů bude 
 neúnosně vysoký, je možno stanovit způsob, že např. jedna polovina členů bude bodovat poloviční počet 
 projektů a druhá polovina členů zbývající projekty. Vždy však musí být dodrženo, že každý projekt bude 
 bodován alespoň třemi členy výběrové komise. Přidělení projektů jednotlivým členům k bodování se 
 v tomto případě provede losováním. 

 g) Po obodování se u každého projektu sečtou přidělené body od členů výběrové komise a vydělí se 
 počtem členů výběrové komise, kteří daný projekt bodovali. Takto vypočtená hodnota bodů představuje 
 konečný počet bodů přidělených danému projektu. 

3. Postup při výběru projektů k podpoře 

 a) Po obodování projektů roztřídí předseda výběrové komise spolu s ředitelem (nebo pověřeným 
 pracovníkem MAS) projekty dle příslušných fichí. V rámci jednotlivých fichí se provede výpočet konečného   
 počtu přidělených bodů každému projektu a stanoví se pořadí projektů sestupně dle přidělených bodů 
 s uvedením požadované částky dotace u každého projektu. V případě shodného počtu bodů u dvou a více 
 projektů jsou upřednostněny projekty způsobem, který je uveden v příslušné fichi. V daném pořadí se 
 provedou mezisoučty požadovaných dotací a projekty, jejichž součet požadovaných dotací je nižší než 
 stanovená finanční částka na dané fiche jsou vybrány k podpoře. Zároveň musí být dodrženy minimální 
 částky alokované na jednotlivé fiche, pokud jsou uvedeny v příslušné výzvě, tzn., že tyto částky musí být 
 v jednotlivých fichích vyčerpány na podporu podaných projektů. Uvedený postup může být realizován 
 s využitím výpočetní  techniky. 

 b) O naložení se souhrnnou zbývající částkou z jednotlivých fichí rozhodne výběrová komise hlasováním. 
 Hlasovat nesmí člen komise, který by tím porušil čestné prohlášení o nezaujatosti a nestrannosti. Zbývající 
 finanční částka může být přidělena pouze žadateli, jehož projekt se umístil jako první nevybraný v kterékoliv 
 fichi (první projekt „pod čarou“), avšak tak, aby byla pokryta vždy v plné výši požadovaná dotace na projekt. 
 Pokud po výběru dalšího projektu není zbývající částka vyčerpána, výše uvedený postup se opakuje. 
 V případě, že tímto způsobem nebude možno zbývající částku vyčerpat, převádí se automaticky do další 
 výzvy v příslušném nebo následujícím roce.  

 c) Po provedení výběru projektů předává ředitel nebo manažer MAS vybrané žádosti spolu se
 zápisem ze zasedání a seznamem vybraných a nevybraných žádostí výběrovou komisí MAS na RO SZIF.  

4. Veřejná prezentace projektů 

Před zasedáním výběrové komise může MAS uspořádat veřejnou prezentaci projektů, které se zúčastní zástupci 
žadatelů o dotaci, členové výběrové komise, zaměstnanci MAS a zájemci z řad veřejnosti. Veřejná prezentace 
slouží k podrobnějšímu seznámení s předkládanými projekty zejména členy výběrové komise a k informování 
veřejnosti.                 ___________________________________________________                                                                         

 
Vydáním tohoto interního předpisu se zrušuje platnost interního předpisu „Postup výběru projektů, zajištění 
transparentnosti a zamezení střetu zájmů“ ze dne 18. 5. 2012 zveřejněného v dokumentech pro Výzvu č. 7.  

Tento interní předpis byl schválen valnou hromadou dne 11. 12. 2012 a stejným dnem nabývá platnosti a 
účinnosti.  

    Ing. Oto Onderek, předseda programového výboru 


