Jednací řád výběrové komise LAG Podralsko z.s.
pro plánovací období 2014 - 2020
Výběrovou komisi volí členové nejvyššího orgánu - valné hromady LAG Podralsko. Členem
výběrové komise může být zvolen i „nečlen“ nejvyššího orgánu, který prokazatelně místně působí
na území působnosti LAG Podralsko a to zejména z důvodů jeho odbornosti v hodnocené
problematice.
Výběrová komise je tvořena pěti členy a je volena na dobu jednoho roku, přičemž opakovaná
volba je možná.
Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
1) Jednací řád upravuje detaily v práci výběrové komise při výběru projektů určených k
poskytnutí dotace v plánovacím období 2014 – 2020 na základě schválené CLLD LAG
Podralsko 2014+.
2) Jednací řád schvaluje výběrová komise, která se jím ve své práci nadále řídí.
3) Výběrová komise se schází v počtu pěti členů a složení daném CLLD LAG Podralsko
2014+. V případě neúčasti některého z členů je k jednání pozván náhradník (pokud je
určený), případně může výběrová komise pracovat i v menším, minimálně ve tříčlenném
složení, se zachováním předepsaného poměru sektorového zastoupení.
4) Jestliže vznikne situace, že je při jednání překročen povolený počet zástupců veřejné
sféry, potom se některý z těchto zástupců jednání buď na svoji žádost nezúčastní, nebo je
jednání přeloženo na pozdější termín.
5) Výběrová komise volí ze svých členů předsedu, který jednání výběrové komise sám řídí,
případně může pověřit řízením jiného člena nebo zaměstnance managementu.
6) Při hodnocení žádostí o přidělení dotace se výběrová komise řídí Interními postupy MAS,
zpracovanými zvlášť pro jednotlivé programové rámce OP IROP, PRV a OP Z.
7) Výběrová komise rozhoduje o výběru projektů v souladu se CLLD LAG Podralsko 2014+
(Strategií komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko na období 2014 – 2020),
příslušnou Výzvou LAG Podralsko z.s. a Interními postupy pro dané OP.
8) Jednací řád výběrové komise je platný jen po schválení nadpoloviční většinou členů
výběrové komise.
9) Jestliže se vyskytnou při práci výběrové komise skutečnosti, které nejsou řešené v žádném
z výše uvedených dokumentů, budou řešené dohodou nebo volbou, přičemž rozhoduje
názor nadpoloviční většiny.
Aktualizace Jednacího řádu výběrové komise
Zahrádky, 12. 5. 2017
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