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STATUT PROGRAMOVÉ KOMISE 

 

Programová komise 
(Povinný orgán pro implementaci osy a metody Leader) 

 
1. Programovou komisi e je odborným orgánem předsednictva místní akční skupiny. , kterou 

zřizuje  valná hromada občanského sdružení.  
 

2. Programovou komisi tvoří 5 volených zástupců občanského sdružení. Členy navrhuje 

předsednictvo a schvaluje valná hromada. Seznam je uložen v dokumentaci v sídle 
občanského sdružení.   

 Složení komise je řídí poměrným zastoupením veřejného (max. 50%) a soukromého sektoru a 
 sektorovým zastoupením členů (ekonomický, sociální, environmentální). 

 

3. Programová komise volí ze svého středu předsedu.  
 

4. Programová komise se schází nejméně 4 x za rok. Schůzi svolává předseda komise. V případě 
nečinnosti programové komise delší než jeden rok, svolává schůzi předseda sdružení.  

 
5. Programová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Rozhoduje 

nadpoloviční většina přítomných hlasů.  

 
6. Z každé schůze programové komise je vytvořen zápis, podepsaný předsedou. Zápis ze schůzí 

je předkládán předsednictvu občanského sdružení. Zpráva o činnosti programové komise je 
předkládána ke schválení  valné hromadě a to vždy k 31.1. následujícího roku za rok 

předchozí. 

 
7. Programová komise:  

- Připravuje aktualizace strategie rozvoje vymezeného území působnosti místní akční skupiny 
- Zpracovává projektový záměr MAS v souladu se strategií a platnými pravidly vyhlášeného 

programu 

- Schvaluje znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování strategie 
- Předkládá valné hromadě záměry místní akční skupiny   

- Schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů 
- Schvaluje výsledky výběru předložených projektů k realizaci doporučené výběrovou komisí 

- Potvrzuje projekty k realizaci 
 

8. Funkční období členů programové komise je 3-leté. 

 
9. Členství v komisi se nesmí překrývat s členstvím ve výběrové a monitorovací komisi. 

 
 

 

 
Schváleno dne: 8. 8. 2007 

Aktualizace č.1 schválena dne: 21.9. 2009 
 

Podpis:        Ing. Jiří Němec, předseda sdružení 
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STATUT VÝBĚROVÉ KOMISE 
 

 

Výběrová komise 
(Povinný orgán pro implementaci osy a metody Leader) 

 
 

1. Výběrová komise je výkonným orgánem občanského sdružení zřízeným usnesením valné 
hromady občanského sdružení.  

 

2. Členy výběrové komise volí valná hromada.  
 

3. Výběrovou komisi tvoří 6 zástupců občanského sdružení. Ve složení musí být dodržený poměr 
zastoupení v oblasti veřejné a soukromé, tj. min. 50% soukromého sektoru.    

 

4. Funkční období je zajištěné rotací členů – dle návrhu volebního řádu. 
- Do výběrové komise se volí každý rok 2 členové. Při založení komise se zvolí všech 6 

členů. Poté se losem rozhodne o dvou členech, kterým skončí mandát po jednom roce 
a o dvou, kterým skončí mandát po dvou letech.  

- Při rotaci se dbá na vyvážené zastoupení členů z jednotlivých sektorů (veřejný / 
soukromý) a zájmových oblastí (ekonomická / sociální / environmentální ) 

- Člen výběrové komise nemůže být zvolen ve dvou obdobích po sobě. 

 
5. Jednání výběrové komise se mohou účastnit odborníci s hlasem poradním. 

 
6. Výběrová komise se schází podle potřeby, nejméně však 1x ročně. Jednání výběrové komise 

svolává tajemník občanského sdružení.  

 
7. Výběrová komise:  

- Provádí výběr projektů podle výběrových kritérií 
- Sestavuje seznam projektů v pořadí dle bodového ohodnocení  

- Určuje projekty navržené ke schválení v rámci daného limitu a projekty náhradní 

 
 

8. Členství v komisi se nesmí překrývat s členstvím v programové a monitorovací komisi. 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Schváleno dne:  8. 8. 2007 
Aktualizace č.1 schválena dne: 21.9. 2009 

 
 

Podpis:        Ing. Jiří Němec, předseda sdružení 

      
      

 



ŽIVÉ POMEZÍ KRUMLOVSKO – JEVIŠOVICKO  
Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov 

www.zivepomezi.cz 
tel: 515230240, +420724702722, 

 e-mail: office@zivepomezi.cz 

 

 

 
STATUT MONITOROVACÍ KOMISE 

 

Monitorovací komise 
(Povinný orgán pro implementaci osy a metody Leader) 

 
 

1. Monitorovací komise je výkonným orgánem programové komise zřízeným usnesením valné 
hromady občanského sdružení.  

 

2. Členy výběrové komise volí valná hromada. Monitorovací komisi tvoří 3 zástupci z řad členů 
sdružení. Členství v monitorovací a výběrové komisi se nesmí překrývat.  

 Složení komise je řídí poměrným zastoupením veřejného (max. 50%) a soukromého sektoru a 
 sektorovým zastoupením členů (ekonomický, sociální, environmentální). 

 

3. Funkční období členů je 3-leté.  
 

4. Monitorovací komise:  
- Monitoruje realizované projekty (výstupy a dopady projektů) 

- Kontroluje provádění podmínek prováděných projektů 
 

- Navrhuje a realizuje schválené změny v činnosti místní akční skupiny 

- Vyjadřuje se k záměru místní akční skupiny 
- Vyjadřuje se ke znění opatření vedoucích k naplnění cílů místní akční skupiny 

 
5. Činnost monitorovací komise řídí tajemník místní akční skupiny.  

 

6. Členství v komisi se nesmí překrývat s členstvím ve výběrové a programové komisi. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Schváleno dne: 8. 8. 2007 
Aktualizace č.1 schválena dne: 21.9. 2009 

 

Podpis:        Ing. Jiří Němec, předseda sdružení 
      


