Výběrová komise – Původní IP IROP
Orgány MAS
Výběrová komise
Výběrová komise je dle Článku XI. odd. 1. Statutu výběrovým orgánem MAS Brdy. Je tvořena alespoň 3 členy.
Pokud je to možné, bude při určování počtu členů výběrové komise postupováno tak, aby tento počet byl lichý.
Při obsazování výběrové komise a rovněž při rozhodování musí být vždy dodržena zásada, že veřejný sektor
ani žádná ze zájmových skupin ve výběrové komisi nesmí mít převahu, tedy nesmí mít více než 49 % hlasovacích
práv. Členství ve výběrové komisi je neslučitelné se současným členstvím v programovém výboru
a v monitorovací komisi.
Členové výběrové komise jmenuje VS MAS z řad partnerů MAS Brdy majících trvalé bydliště nebo sídlo nebo
prokazatelně místně působících v územní působnosti MAS Brdy a jejich odborná a charakterová kvalita zajistí
nejlepší a transparentní výběr projektů.

Do působnosti výběrové komise zejména náleží následující činnosti:
a) provádí věcné hodnocení
b) hodnocené žádosti o podporu řadí sestupně podle počtu bodů obdržených při věcném hodnocení
c) vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci alokace výzvy.

Tab:

Zpracování kritérií pro hodnocení

Věcné hodnocení

Výběrová komise, Projektový manažer IROP

Výběrová komise/ Zapisovatel - projektový
manažer IROP/ schvalovatel - vedoucí
pracovník pro realizaci SCLLD

Výběrová komise/
Zapisovatel / schvalovatel –
projektový manažer PRV

Kap. 4. Hodnocení projektů
Věcné hodnocení
Věcné hodnocení provádí Výběrová komise MAS, která je výběrovým orgán MAS voleným dle Metodiky
pro standardizaci MAS v programovém období 2014–2020 (viz Statut uveřejněný na www.masbrdy.cz).
Hodnocení dle zápisu ze zasedání Výběrové komise MAS zapisuje projektový manažer IROP do MS2014+,
a to bezodkladně (nejpozději však v den, kdy končí lhůta pro termín ukončení věcného hodnocení). Projektový
manažer IROP a vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD vystupují v rámci hodnocení jako zapisovatel
a schvalovatel hodnocení.

Věcné hodnocení nemusí MAS provádět, pokud na území MAS neexistuje konkurence projektů (např. jedna
památka NKP atd.).
Výběrová komise MAS má alespoň 3 členy a při jejím jednání musí být přítomna jejich nadpoloviční většina.
Fungování komise se řídí Statutem a Jednacím řádem výběrové komise MAS, který schvaluje Valná hromada
MAS. Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD informuje ŘO IROP prostřednictvím MS 2014+ o termínu, času
a místu konání jednání Výběrové komise minimálně 10 pracovních dní předem. ŘO IROP si vyhrazuje možnost
účasti svého zástupce jako hosta na jejím jednání. Při rozhodování v rámci věcného hodnocení Výběrové
komise rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy
Výběrové komise.
-

-

Výběrová komise hodnotí na základě schválených kritérií Výzvy MAS, které jsou bodově ohodnoceny.
Hodnocení je vyplňováno do předem vyhotovených kontrolních listů, které jsou výstupem věcného
hodnocení včetně zápisu z jednání a prezenční listiny. V průběhu hodnocení je přítomen zapisovatel
a schvalovatel hodnocení, jehož činnost spočívá pouze v potvrzení zapsaných výsledků z průběhu věcného
hodnocení. Žádným způsobem nezasahuje do výsledku věcného hodnocení. Nedochází k netransparentním
zásahům do hodnocení žádostí o podporu.
Po uplynutí lhůty pro podání Žádosti o přezkum (popř. po přezkumu Monitorovacím výborem MAS
a případném přehodnocení projektu) Výběrová komise předá Programovému výboru seznam všech
projektů v pořadí dle počtu přidělených bodů a Programový výbor potvrdí projekty navržené ke schválení
(s ohledem na splnění minimální bodové hranice) nejvyššímu orgánu MAS – Valnému shromáždění.

Kap. 5. Výběr projektů
Programový výbor nezasahuje do hodnocení projektů ani do jejich pořadí podle seznamu projektů, který
vypracovala Výběrová komise. Programový výbor pouze prověří, zda výše alokace pro doporučené projekty
nepřesahuje alokaci na výzvu MAS.

Kap. 6. Přezkum hodnocení projektů
Pokud bude žádost o přezkum rozhodnutí podána vůči hodnocení FN a P, budou znovu hodnocena kritéria,
proti nimž byla podána žádost o přezkum rozhodnutí, a to stejným postupem a se stejnými lhůtami jako
původní hodnocení. Pokud bude podána vůči věcnému hodnocení, pak Výběrová komise vypracuje nový
hodnotící posudek. Opětovné zasedání Výběrové komise se řídí stejnými postupy a lhůtami jako původní
hodnocení.

