Výběrová komise – nová verze 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.
Tabulka pracovní náplně:

Zpracování kritérií pro hodnocení

Věcné hodnocení

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

Výběrová komise/
Zapisovatel / schvalovatel –
projektový manažer PRV

Kap. 3. Výzvy MAS
Výběrová komise ve spolupráci s Vedoucím pracovníkem pro realizaci a Projektovým manažerem IROP stanoví,
která kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti jsou napravitelná a nenapravitelná. V případě napravitelných
kritérií, MAS vyzve žadatele prostřednictvím depeše v MS2014+ k nápravě maximálně 2 krát.
Výběrová komise ve spolupráci s Projektovým manažerem IROP navrhne body k jednotlivým kritériím
ve věcném hodnocení, určí minimální bodovou hranici ke splnění podmínek věcného hodnocení MAS.
Minimální bodová hranice nebude nižší než 50% z maximálního počtu bodů.

Kap. 4.2 Věcné hodnocení
Za věcné hodnocení odpovídá Výběrová komise, která projednává projekty a vytváří zápis z jednání a kontrolní
listy.
Výběrová komise ohodnotí projekty nejdéle do 20 pracovních dnů po uplynutí doby přezkumu ve fázi kontroly
FN a P podle schválených kritérií pro věcné hodnocení. Navrhne pořadí podle počtu získaných bodů.
Podrobnosti o hodnocení a jednání komise jsou uvedeny v Jednacím řádu a další dokumentaci MAS
(http://www.masbrdy.cz/doku.php?id=dokumenty).
Z členů Výběrové komise je vytvořena hodnotící komise, která hodnotí projekty předložené do výzvy/výzev
MAS. Hodnotící komise se skládá min. z 3 členů Výběrové komise,
Předseda Výběrové komise zasílá pozvánku na jednání hodnotící komise do 2 pracovních dnů od
doručení informace o ukončení kontroly FN a P a metodikovi CRR z příslušného kraje.
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Kancelář MAS připraví dokumentaci a podklady pro hodnocení, elektronické verze žádosti
o podporu, studii proveditelnosti vedenou v MS2014+, referenční dokumenty uvedené v kontrolním
listu. Zajistí proškolení členů hodnotící komise o střetů zájmů, seznámí členy s postupem
při bodování a rozhodování.
Na jednání hodnotící komise je přítomen Projektový manažer IROP, který je zapisovatelem
a Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD, který je schvalovatelem výsledků jednání komise.
Hodnotící komise již dodržuje podmínku hlasovacích práv stanovenou ze Statutu MAS Brdy, z. ú..
Členové hodnotící komise v průběhu hodnocení nekomunikují s žadateli.
Na jednání hodnotící komise vznikne kontrolní list ke každému projektu, který je součástí zápisu
hodnotící komise jako příloha. (https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty „Dokumenty pro MAS“), podrobnosti o kontrolním listu v kapitole 3.4 tohoto dokumentu, který
posléze předloží členové hodnotící komise Výběrové komisi.
O výsledku hlasuje Výběrová komise.
Po jednání Výběrové komise je Projektovým manažerem IROP výsledek hodnocení, kontrolním
listem, vložen do 2 pracovních dnů od ukončení jednání Výběrové komise, do MS2014+.

