PŘEDPIS PRO TRANSPARENTNOST VÝBĚRU PROJEKŮ A ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ V MAS
OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA
1.
Účel předpisu
V souladu s článkem 5.2f stanov MAS OZJ definuje předpis činnost výběrové komise pro účely
programu typu LEADER, INTERREG ad. Cílem Předpisu je transparentnost a zamezení střetu zájmů při
výběru projektů.
2.
Hodnocení projektů výběrovou komisí
Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů je v souladu se SPL MAS OZJ
kap. 10.2, s Pravidly IV.1.1 kap. 8.6. a se Směrnicí pro činnost výborů a komisí MAS Otevřené zahrady
Jičínska bod 4.4.
a) Pro zamezení střetu zájmů postupuje výběrová komise následovně: Do deseti dnů po
ukončení výzvy se členové výběrové komise seznámí s projety dané výzvy a vyloučí
z hodnocení projektů členy, které lze považovat za podjaté. Podjatý člen výběrové komise
danou žádost nehodnotí. Za podjatého člena výběrové komise je považován člen, který:
i. je žadatelem,
ii. je členem rozhodovacích orgánů žadatele,
iii. je členem jakýchkoliv orgánů žadatele,
iv. je vůči žadateli v pracovním poměru,
v. podílel se na zpracování Žádosti o dotaci,
vi. má nebo může mít osobní zájem na realizaci projektu.
b) Každý projekt hodnotí minimálně 4 hodnotitelé do svého hodnotícího listu.
c) Každý člen je povinen připravit si v případě nejasností v projektu otázky na žadatele, které
žadatel zodpoví při obhajobě projektu.
d) Výběrová komise MAS provede po obhajobě projektů za každý projekt souhrnné bodové
hodnocení (dle předem stanovených preferenčních kritérií) do souhrnných hodnotících listů.
e) V rámci každé fiche seřadí výběrová komise Žádosti podle počtu získaných bodů sestupně a
provede výběr Žádostí dle bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků pro
Žádosti opatření IV.1.2 alokovaných na danou výzvu/fichi.
f) Poté vyhotoví Seznam vybraných/nevybraných Žádostí s uvedením bodového zisku a čísla
fiche.
g) V seznamu vybraných Žádostí mohou být uvedeny jen ty Žádosti, které lze podpořit v plné
výši.
h) Výsledky výběru projektů projedná a schvaluje členská schůze, která je usnášeníschopná
pouze v případě, že se jí účastní méně než 50% členů z veřejné sféry.
i) O výsledku hodnocení projektu je žadatel informován a nejpozději do 7 dnů od schválení
výsledků výzvy jsou tyto výsledky zveřejněny na internetových stránkách MAS.
Ve Veliši dne 18. 5. 2012

