
STATUT  

orgánů rady sdružení : 
 

Výběrové komise, programového a monitorovacího 

výboru sdružení MAS Brána do Českého ráje 

 
I. Základní ustanovení 

 

1. Rada sdružení zřizuje v souladu se stanovami dle č.V., bod 4. d) výběrovou komisi, 

programový a monitorovací výbor ( dále jen orgány rady ). 

2. Orgány rady se řídí tímto statutem a jednají dle schváleného jednacího řádu. 

3. Výběrová komise se skládá z 8 členů se zachováním poměru zástupců dle územního členění, 

tj. poměr 2 : 2 : 2 : 2  

(Mikroregion Tábor : Svazek obcí Brada : Novopacko : Pojizeří). 

Programový a monitorovací výbor se skládá každý ze 4 členů se zachováním poměru 

zástupců dle územního členění, tj. poměr 1 : 1 : 1 : 1 (Mikroregion Tábor : Svazek obcí 

Brada : Novopacko : Pojizeří). 

4. Orgány rady a její předseda jsou voleni radou sdružení na tříleté funkční období. 

5. Členy orgánů rady mohou být pouze členové občanského sdružení, kteří se skládají 

z vyváženého a reprezentativního výběru partnerů z různých socio-ekonomických sektorů 

daného území. Členské obsazení jednotlivých orgánů rady sdružení musí tvořit zástupci 

místního soukromého sektoru – ekonomičtí partneři, neziskové organizace a fyzické osoby 

reprezentující zájmové skupiny – nejméně 50 % místního partnerství a zástupci veřejného 

sektoru musí tvořit méně než 50 %. 

6. Členství v orgánech rady jsou neslučitelné. 
 

 

II. Působnost orgánů 
 

A) Výběrová komise (dále jen VK) 

 

Do působnosti VK patří především výběr projektů určených k podpoře ze strany sdružení a 

podpořených finančně z prostředků kraje, ministerstev a Evropské unie, které předkládá radě 

k rozhodnutí. 

1. Třídí, hodnotí a vybírá projekty předložené žadateli dle výběrových kritérií. 

2. Kontroluje soulad předložených projektů se strategií sdružení. 

3. Předkládá výběr projektů ke schválení radě sdružení formou seznamu projektů v pořadí 

podle bodové hodnoty. 

4. Předává podněty ke změně nebo doplnění strategie sdružení radě a valné hromadě sdružení. 

 

B) Programový výbor (dále jen PV) 

       

Do působnosti PV patří především stanovení kritérií a výběr typů projektů podpořených 

dotacemi nebo granty z prostředků kraje, ministerstev a Evropské unie. 

1. Zpracovává a schvaluje kritéria hodnocení projektů pro VK. 

2. Vybírá typy projektů. 

3. Konzultuje výběr projektů s VK. 



4. Kontroluje soulad jednotlivých projektů se strategií sdružení. 

5. Předává podněty ke změně nebo doplnění strategie sdružení radě a valné hromadě sdružení. 

 

 

C) Monitorovací výbor (dále jen MV) 

 

Do působnosti MV patří především kontrola průběhu realizace projektů podpořených dotacemi 

nebo granty z prostředků kraje, ministerstev a Evropské unie. 

1. Průběžně kontroluje projekty realizované s podporou sdružení. 

2. Zpracovává závěrečné zprávy o kontrole jednotlivých projektů a předává je radě sdružení. 

3. Předává podněty ke změně nebo doplnění pravidel přípravy a podpory projektů na základě 

zjištěných nedostatků. 

 

III. Jednání orgánů 
 

1. Orgány rady se scházejí dle potřeb, minimálně 2x ročně. 

2. Orgán rady je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech svých členů a 

rozhoduje většinou přítomných členů. 

3. Členové orgánů rady se řídí jednacím řádem orgánů. 

4. Přijatá rozhodnutí jsou závazná pro všechny členy daného orgánu. Všechna rozhodnutí 

orgánu jsou přijímána jako kolektivní rozhodnutí. 

 

 

IV. Všeobecné ustanovení 
 

1. Orgány rady se ve své činnosti řídí ročním plánem práce a tímto statutem, který je platný po 

celou dobu funkčního období. Za svou činnost odpovídají radě sdružení. 

2. Každý orgán rady předává všechny zpracované podklady prostřednictvím svého předsedy 

radě sdružení. 

3. Tento statut nabývá platnosti dnem schválení radou sdružení a odsouhlasení valnou 

hromadou. 

4. Jakékoliv změny a doplňky statutu schvaluje rada sdružení. 

 

Tento statut byl schválen radou sdružení MAS Brána do Českého ráje dne 7.2.2007 v Nové Vsi nad 

Popelkou a odsouhlasen valnou hromadou dne 14.2.2007 v Libuni a doplnění bylo schváleno 

valnou hromadou dne 25.4.2013 


