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JEDNACÍ ŘÁD VÝBĚROVÉ KOMISE
INTERNÍ DOKUMENT
Složení a pravomoci Výběrové komise upravují Stanovy Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro
Jesenicko.
I.

VÝBĚROVÁ KOMISE

Výběrová komise je výběrovým orgánem Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko (dále jen
Organizační složka MAS).
Výběrová komise má 9 členů.
Veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv
Výběrové komise. Jednotlivé členy Výběrové komise volí Shromáždění partnerů z Partnerů Organizační složky
MAS.
Funkční období člena Výběrové komise určuje Shromáždění partnerů na dobu maximálně jednoho roku,
opakované zvolení je možné. Člen Výběrové komise musí být svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního
předpisu upravujícího živnostenské podnikání.
Členové Výběrové komise volí ze svého středu předsedu výběrové komise. Předseda výběrové komise svolává
a řídí její zasedání a odpovídá za její činnost. Pokud si předseda Výběrové komise nebude plnit základní
povinnosti vyplývající z tohoto jednacího řádu, také může být z výkonu funkce odvolán na návrh kteréhokoliv
člena Výběrové komise, pokud se pro odvolání vyjádří 3/5 většina všech členů Výběrové komise. Předseda
Výběrové komise může z výkonu funkce odstoupit.
Jednání Výběrové komise se mohou účastnit odborníci s hlasem poradním.
Jednací řád Výběrové komise schvaluje Výběrová komise Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro
Jesenicko.
II.

ODVOLATELNOST ČLENA VÝBĚROVÉ KOMISE

Člen Výběrové komise může být odvolán z výkonu funkce Shromážděním partnerů v případě, že se
opakovaně neúčastní jednání nebo školení Výběrové komise. Člen Výběrové komise je odvolán také
v případě, že:




neoznámil svou podjatost vůči hodnocené žádosti (projektu),
neoprávněně sděluje informace o průběhu hodnocení žádostí (projektů),
nedodržuje pravidla tohoto jednacího řádu.
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III. KOMPETENCE VÝBĚROVÉ KOMISE
Výběrová komise provádí:



předvýběr projektů na základě objektivních kritérií
navrhuje pořadí projektů podle přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD.

Výběrová komise je zodpovědná:


za hodnocení žádosti o dotaci (projektů). Žádosti o dotaci hodnotí na základě preferenčních kritérií.

Výběrová komise předkládá Programovému výboru seznam vybraných/nevybraných žádostí s uvedením
bodového zisku.
Členové výběrové komise jsou až do schválení seznamu žádost Programovému výboru vázáni mlčenlivostí!
IV. PRAVIDLA HODNOCENÍ PROJEKTŮ VÝBĚROVOU KOMISÍ
Jednotlivé žádosti jsou rozděleny mezi členy komise tak, aby nedošlo k podjatosti při hodnocení žádosti. Člen
Výběrové komise je svou podjatost povinen oznámit Výběrové komisi předem. O podjatost se jedná pokud:





člen komise je žadatelem,
člen komise zpracovával žádost o dotaci,
člen komise je ve smluvním vztahu se žadatelem,
člen komise působí na území stejné obce jako žadatel.

Každý projekt je samostatně bodován všemi nepodjatými hodnotiteli, z jejichž bodového hodnocení se
vypočte průměr. Bodování jednotlivých žádostí je jasné a konkrétní. U kritérií, která jsou prokazatelně
doložena, je hodnotitel povinen přidělit body, naopak u kritérií, která nejsou prokazatelně doložena, nemůže
hodnotitel přidělit body. Hodnotitel u každého kritéria udělení bodu krátce zdůvodní.
Na základě bodového hodnocení od příslušných hodnotitelů bude sestaveno pořadí žádostí. Postup
hodnocení upravuje Metodika hodnocení projektových žádostí.
Při výběru projektů Výběrovou komisí musí minimálně 50% hlasů pocházet z neveřejné sféry.
Výběrový orgán, tj. Výběrová komise provádí hodnocení projektů dle předem stanovených kritérií. Výjimku
tvoří případy, kdy hodnocení projektů provádí Hodnotící komise a výběrový orgán pouze potvrzuje výsledky
hodnocení. Taková situace může nastat v případě, kdy Výběrová komise z důvodů podjatosti jejích členů
není usnášeníschopná (neplní podmínku, aby nejméně 50% hlasů při rozhodování o výběru měli partneři,
kteří nejsou veřejnými orgány). Na jednání Výběrové komise bude z nepodjatých členů sestavena jedna či
více Hodnotících komisí (např. pro každou fichi samostatná). Složení a počet Hodnotících komisí určuje
Výběrová komise. Hodnotící komise se bude skládat z min. tří členů.
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V.

SVOLÁVÁNÍ

Výběrová komise se schází vždy za účelem hodnocení žádostí (projektů) předložených na Organizační složku
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
Jednání Výběrové komise svolává předseda Výběrové komise, v případě nečinnosti svolává jednání Výběrové
komise kterýkoliv člen Výběrové komise.
Výběrová komise je svolána písemnou pozvánkou zaslanou členům Výběrové komise nebo elektronickou
poštou nebo osobním doručením, a to minimálně 5 dní před termínem jednání. V pozvánce bude uveden
termín, místo konání a program jednání.
VI. USNÁŠENÍSCHOPNOST A ROZHODOVÁNÍ
Výběrová komise je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti členů. Výběrová komise rozhoduje nadpoloviční
většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Výběrové komise.
VII. JEDNÁNÍ
Jednání začíná volbou zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválením programu.
V případě, že Výběrová komise bude rozhodovat o výběru žádostí o poskytnutí dotací jednotlivých dotačních
projektů, může pracovat i v menším počtu, který určí pro daný dotační projekt Výběrová komise. Musí být
zachované paritní zastoupení jednotlivých sektorů a zájmových skupin. Minimální počet členů v zúženém
složení musí být vždy nejméně 5 členů Výběrové komise. V takovém případě může být při neúčasti
pověřeného člena k jednání pozván náhradník, pokud je určený. V případě podjatosti členů Výběrové
komise se postupuje dle čl. IV tohoto jednacího řádu.
Jednání Výběrové komise vede předseda nebo jím pověřená osoba podle schváleného programu.
Jednání Výběrové komise může proběhnout prezenčně, korespondenční metodou (per rollam) nebo
prostřednictví online nástrojů (např. videokonference).
Jednání prezenční formou:
-

-

-

Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí
rozhodnutí členů je třeba souhlasu většiny přítomných.
Při hlasování o věcném hodnocení projektů musí náležet nejméně 50% hlasů členům, kteří nejsou
zástupci veřejného sektoru. Členové, kteří jsou ve střetu zájmu, se mohou jednání formálně zúčastnit
(v zájmu zajištění usnášeníschopnosti), diskuze i hlasování se ale zdrží (dle dokumentu Vhodné
postupy pro vyloučení střetu zájmu při hodnocení MAS 5/2018).
Není-li tomu tak, odloží předsedající zahájení jednání o 30 minut. Nedostaví-li se na jednání potřebný
počet členů ani pak, jednání se nekoná a předseda jednání Výběrové komise svolá nové jednání
v nejkratším možném termínu. Předsedající řídí rozpravu a dává hlasovat o rozhodnutích jednotlivě
dle programu jednání.
Je-li vznesen protinávrh, hlasuje se přednostně. O všech návrzích se hlasuje jednotlivě v pořadí od
posledního vzneseného k prvnímu. Je-li protinávrh přijat, o dalších se již nehlasuje.
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Jednání korespondenční metodou (per rollam):
-

-

-

-

-

Členům Výběrové komise jsou v prvním kole jednání „per rollam“ odeslány podklady pro jednání.
Každý člen se vyjádří k podjatosti vůči hodnoceným projektům. Nepodjatí členové potvrdí etický
kodex, podjatí uvedou důvody podjatosti.
Lhůta na vyjádření se stanoví na min. 3 dny.
Ve druhém kole jednání „per rollam“ jsou nepodjatým členům zaslány podklady pro hodnocení a
hodnotící listy projektů. Každý nepodjatý člen Výběrové komise vyplní hodnotící list a zašle
podepsaný nazpět ve stanoveném termínu.
Lhůta na hodnocení se stanoví na min. 3 dny.
Pracovníci kanceláře MAS spolu s předsedou Výběrové komise vytvoří z jednotlivých hodnotících listů
jeden souhrnný hodnotící list a připraví návrh usnesení Výběrové komise. Tyto dokumenty jsou
zaslány členům Výběrové komise.
Členové Výběrové komise k návrhu zaslanému „per rollam“ písemně sdělí, zda s návrhem souhlasí,
či nesouhlasí, nebo se zdrží hlasování.
Návrh posuzovaný „per rollam“ se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční
většina všech členů Výběrové komise. Jediný důvod pro vyloučení z rozhodování, než identifikovaný
střet zájmů, není možný (pracovní neschopnost, čerpání nemocenských dávek apod.).
Při hlasování o věcném hodnocení projektů musí náležet nejméně 50% hlasů členům, kteří nejsou
zástupci veřejného sektoru.
Předseda může i v tomto případě návrh pozastavit a rozhodnout a jeho novém projednání na
nejbližším zasedání. Zápis o usnesení „per rollam“, který je pozastaven, se připojuje k zápisu
z nejbližšího zasedání Výběrové komise a je schvalován zároveň s ním.

Jednání prostřednictvím online nástrojů (např. videokonference):
-

-

-

Členům je jednání oznámeno pozvánkou, ve které je uveden termín, čas a link na otevření diskuzní
platformy.
Z důvodu průkaznosti účasti členů na jednání nahrazuje prezenční listinu sken (print screen)
obrazovky se všemi členy orgánu.
Zde se o návrzích rozhoduje veřejným hlasováním, které bude průkazně zdokumentováno. Jako
výstup hlasování může sloužit sken obrazovky, kde mají členové prokazatelně zvednutou ruku, opis
chat komunikace se zápisem hlasování členů k jednotlivým bodům nebo jiná vhodná forma hlasování,
kterou platforma umožní.
Při hlasování o věcném hodnocení projektů musí náležet nejméně 50% hlasů členům, kteří nejsou
zástupci veřejného sektoru. Členové, kteří jsou ve střetu zájmů, se mohou jednání formálně zúčastnit
(v zájmu zajištění usnášeníschopnosti), diskuze i hlasování se ale zdrží (dle dokumentu Vhodné
postupy pro vyloučení střetu zájmu při hodnocení MAS 5/2018).
Předsedu může i v tomto případě návrh pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na
nejbližším zasedání. Zápis o usnesení z online jednání, které je pozastaveno, se připojuje k zápisu
z nejbližšího zasedání Výběrové komise a je schvalován zároveň s ním.
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Jednání Výběrové komise může být také kombinací online a per rollam, s tím, že na online jednání bude
probíhat projednání jednotlivých bodů a jejich prezentace a následné hlasování o jednotlivých usneseních
bude formou per rollam neprodleně po jednání online.
VIII.

ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Pokud hodnocení projektů provádí hodnotící komise a výběrový orgán pouze potvrzuje výsledky hodnocení,
se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech členů výběrového orgánu včetně osob, které jsou
z rozhodování vyloučeny pro podezření z podjatosti při rozhodování (střet zájmů), tyto osoby se počítají jako
osoby, jež se zdrží hlasování, by byla splněna podmínka procentuálního poměru sektorů (dle dokumentu
Vhodné postupy pro vyloučení střetu zájmu při hodnocení MAS 5/2018).
Výběrová komise následně výsledek hodnocení (bodování) schválí, resp. hlasuje o výsledku hodnocení jako o
celku, výstupem je pořadí projektů s uvedením dosaženého bodového hodnocení (při tomto hlasování o
celkovém výsledku není možné selektivně hlasovat jen o některých projektech). Výběrový orgán může řešit i
nesrovnalosti mezi hodnocením jednotlivých hodnotitelů.
Pokud nebude možné z důvodu podjatosti provést hodnocení projektů, pak bude podklady připravené
Výběrovou komisí schvalovat Kontrolní výbor. Pokud ani on nebude z důvodu podjatosti schopný jednat, tak
schválení provede Shromáždění partnerů MAS.
IX. ZÁPIS
Z jednání Výběrové komise je pořizován zápis, který kromě data, místa konání a listiny přítomných musí
obsahovat údaje o skutečném programu, přijatých rozhodnutích s uvedením výsledku o výběru žádostí, zda
žádost byla vybrána nebo nebyla vybrána nebo byla vyloučena, vč. důvodu vyloučení, dále také seznam
žádostí, který bude následně předán Programovému výboru, vč. pořadí uplatněných žádostí s počtem
přidělených bodů.
Zápis a seznam žádostí se archivuje v kanceláři MAS a všem členům Výběrové komise se zasílá v elektronické
podobě nejpozději do 5 pracovních dnů od konání zasedání Výběrové komise.
Přílohou archivované verze zápisu jsou zejména:





všechny záznamy o projednávaných žádostech, vč. bodového hodnocení
žádosti o poskytnutí dotace
seznam vybraných/nevybraných žádostí s uvedením bodového zisku předložený Programovému výboru
podpisová listina s vlastnoručními podpisy účastníků jednání.

Jednací řád schválila Výběrová komise dne 18.2.2021 Jeho účinnost nastává okamžikem schválení.
Ing. Petr Mudra

……………………………………………

předseda Výběrové komise
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