
 

Statut Výb ěrové komise MAS Hlubocko – Lišovsko o.p.s.  

 

I. Účel Výběrové komise 

Výběrovou komisi jmenuje Správní rada MAS Hlubocko - Lišovsko za účelem hodnocení a 

výběru projektů, kterým bude udělena podpora v rámci realizace Strategického plánu 

LEADER. 

 

II. Složení Výb ěrové komise 

Výběrová komise je tvořena 5 členy, jejichž funkční období je tříleté. Členové Výběrové 

komise si ze svého středu volí předsedu, 1. místopředsedu a místopředsedu. 

 

III. Jednací řád 

Výběrovou komisi svolává manažer MAS, který zajišťuje příjem žádostí o dotaci. Manažer 

MAS zasílá pozvánku k jednání nejpozději do 14 dnů od ukončení příjmu žádostí o dotaci, a 

to minimálně 7 dní před jednáním Výběrové komise. Manažer MAS zašle e-mailem členům 

Výběrové komise všechny přijaté žádosti o dotaci, a to minimálně 2 dny před jednáním 

Výběrové komise. 

 

Podklady pro hodnocení a výběr projektů připravuje manažer MAS. 

 

Hodnocení jednotlivých členů komise jsou neveřejná, zveřejňují se pouze souhrnné výsledky 

z hodnocení. 

 

Jednání Výběrové komise řídí předseda. 

 

 

IV. Systém hodnocení 

Každá žádost o dotaci je hodnocena minimálně 3 členy Výběrové komise. 

 

Bodování je prováděno tak, že za každé kritérium lze přidělit až 10 a v některých případech 

až 20 bodů. Nejprve všichni členové podrobně ohodnotí jeden projekt, aby si sladili přísnost 

hodnocení. Hodnotit vždy bude celá Výběrová komise každý projekt tak, že každý přidělí 



body ve výsledku sám za sebe a nejhorší a nejlepší hodnocení se nebude počítat. V případě 

účasti 3 členů Výběrové komise jsou zohledněna všechna hodnocení bez ohledu na nejhorší 

a nejlepší výsledek. V případě účasti 4 členů Výběrové komise se nezohledňuje pouze 

nejhorší hodnocení. Poté se výsledky zprůměrují.  

 

Hodnocení projektů probíhá tajně.  

 

V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Výběrové komise. 

 

V. Střet zájmů 

Pokud člen Výběrové komise zastupuje subjekt, který v daném kole výzvy podává žádost o 

dotaci, či je jinak podjatý vůči předkládanému projektu, je povinen tuto skutečnost oznámit a 

zdržet se hodnocení tohoto projektu. I v tomto případě je nezbytné dodržet požadavek o 

hlasování minimálně 3 členů Výběrové komise. 

 

VI. Další ustanovení 

Z jednání Výběrové komise je vyhotoveno pořadí žádostí dle získaných bodů, na základě 

kterého je vyhotoven seznam vybraných a nevybraných projektů. Tento seznam schvaluje 

Správní rada MAS. 

 

VII. Závěrečné ujednání 

V rámci hodnotícího procesu se hodnotí výhradně projekty, u kterých jsou dodány veškeré 

povinné přílohy dle požadavků jednotlivých fichí, a to nejpozději ke dni jednání Výběrové 

komise. 

 


