SMĚRNICE PRO ČINNOST VÝBORŮ A KOMISÍ
MAS „O T E V Ř E N É Z A H R A D Y J I Č Í N S K A“
1.
Účel směrnice
V souladu s čl.6 bodem 5 stanov občanského sdružení Otevřené zahrady Jičínska, o.s. schvaluje členská
schůze tuto směrnici k činnosti výborů a komisí, která upřesňuje některá ustanovení stanov pro potřeby
metody LEADER.
2.
Zřízení výborů a komise
1. Pro účely programů LEADER se zřizují:
a) programový výbor
b) monitorovací výbor
c) výběrová komise.
2. Podle potřeby může členská schůze rozhodnout a působnosti výborů a komisí i pro další programy.
3.
Zaměření výborů a komise
1. Programový výbor dohlíží na soulad podporovaných projektů se Strategií programu LEADER. Jeho
kompetence v rámci programu LEADER se odvíjí od kompetencí Rady sdružení, které jsou pro potřeby
programu LEADER rozšířeny zejména na tyto činnosti:
- formulace strategických cílů
- řízení a koordinace zpracování SPL
- stanovení výběrových a bodovacích kritérií

2. Monitorovací výbor, který běžně plní funkci kontrolní komise dle stanov, pro potřeby programu
LEADER zejména:
- ověřuje předmět projektové žádosti před zahájením realizace schváleného projektu
- zúčastňuje se podle potřeby kontrol u žadatelů a zpracovává zprávu o výsledku kontrol

3. Výběrová komise hodnotí na základě předchozího prostudování jednotlivé projektové žádosti a
hodnotí je podle stanovených a veřejně známých kritérií.
-

4.

Složení výborů a komise
1. Složení výborů a komise schvaluje členská schůze.
2. Programový výbor je pětičlenný a jeho funkční období je maximálně šestileté.
3. Monitorovací výbor je tříčlenný a jeho funkční období dvouleté. Funkci monitorovacího výboru plní
členové kontrolní komise sdružení.
4. Výběrová komise je sedmičlenná a její funkční období je maximálně tříleté. Hodnotitel nemůže
hodnotit projekt, pokud by byl ve střetu zájmů s podanou žádostí o dotaci.

5.
Činnost výborů a komise
1. Výbory a komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
2. Výbory a komise se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů.
3. O jednání výborů a komise se pořizují zápisy, které předkládají předsedové těchto orgánů Radě
sdružení, jež s nimi seznamuje členskou schůzi.

6.
Účinnost směrnice
Tato směrnice nabývá účinnosti schválením členské schůze – 30. září 2008.

V Bukvici dne 30.září 2008

………………………………………………………….
David Jung, BBS
Předseda MAS

