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JEDNACÍ ŘÁD VÝBĚROVÉ KOMISE 
Místní akční skupiny Podbrněnsko, spolek 

 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

  
Jednací řád výběrové komise upravuje pravidla a postupy jednání výběrové komise. Jednací řád provádí 

příslušná ustanovení stanov Místní akční skupiny Podbrněnsko, spolek (dále jen „MAS“).  

 

Článek 2 
Působnost výběrové komise 

 
1. Výběrová komise je výběrovým orgánem podle Metodiky pro Standardizaci místních akčních 

skupin, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Výběrová komise provádí nezávislý předvýběr projektů určených k podpoře podle výběrových 

kritérií, navrhuje pořadí projektů a kontroluje soulad předložených projektů se strategií CLLD. 
3. Přesný postup předvýběru projektů je upraven v Metodice pro výběr projektů MAS a dalších 

metodických předpisů.  

 
Článek 3 

Složení a funkční období členů výběrové komise 
 

1. Výběrová komise má 13 členů, volených dle článku X.  stanov MAS.  
2. Funkční období výběrové komise je dvouleté..  
3. Ze svého středu si členové výběrové komise volí předsedu výběrové komise, který svolává, řídí 

jednání a vystupuje za tento orgán MAS navenek. 
 

 
Článek 4 

Rozhodování výběrové komise 
 

1. Výběrová komise se schází dle potřeby, nejméně však jednou ročně.  

2. Jednání svolává předseda výběrové komise, nejpozději však 7 pracovních dní před plánovaným 

jednáním. V případě nečinnosti předsedy, může svolat jednání předseda MAS s administrativní 

součinnosti pracovníků kanceláře MAS.  

3. Jednání výběrové komise je neveřejné, předseda si může na jednání přizvat hosty, kteří nemají 

hlasovací právo.  

4. Z každého jednání je pořízen písemný zápis, předseda pověří zapisovatele před zahájením jednání. 

Předseda zašle zápis na ověření zvolenému ověřovateli z řad členů výběrové komise. Po ověření 

zápisu předá předseda, do 7 dnů od jednání výběrové komise zápis kanceláři MAS a předsedovi 

MAS. Za výše uvedených podmínek se zápis následně zveřejní na webu spolku.   
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Článek 5 
Účinnost jednacího řádu 

 

1. Tento jednací řád byl projednán a schválen valnou hromadou dne 11. 6. 2020 a nabývá účinnosti 

rovněž dne 11. 6. 2020.   

 

 

 

Mgr. Ondřej Veselý 

Předseda MAS Podbrněnsko  
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