
 

JEDNACÍ  ŘÁD  PROGRAMOVÉHO  VÝBORU  MAS  VODŇANSKÁ RYBA 

1. JedﾐaIí řád Prograﾏového výHoru je vﾐitřﾐí sﾏěrﾐiIí MAS Vodňaﾐská r┞Ha. 
2. Prograﾏový výHor je rozhodovaIíﾏ orgáﾐeﾏ MAS pro přípravu SCLLD a dozoruje její 

realizaci. 

3. PůsoHﾐost Prograﾏového výHoru: 
 Posk┞tuje součiﾐﾐost při zpraIováﾐí SCLLD včetﾐě jedﾐotlivýIh aktivit a opatřeﾐí 
 SIhvaluje výHěrová kritéria pro výHěr projektů v ráﾏIi SCLLD 

 SIhvaluje výHěr projektů provedeﾐý VýHěrovou koﾏisí 
 Podílí se ﾐa koordiﾐaIi čiﾐﾐostí při realizaIi SCLLD, jedﾐotlivýIh projektů a aktivit 

MAS 

4. Čleﾐ Prograﾏového výHoru ﾏusí ﾏít ﾐa úzeﾏí půsoHﾐosti MAS trvalé H┞dliště, sídlo ﾐeHo 
provozovﾐu, aﾐeHo ﾏusí prokazatelﾐě ﾐa daﾐéﾏ úzeﾏí půsoHit. 

5. Prograﾏový výHor je tvořeﾐ zástupIi soukroﾏé sfér┞, ﾐeziskového sektoru a veřejﾐé sfér┞. 
6. Čleﾐ┞ Prograﾏového výHoru volí a odvolává Valﾐá hroﾏada MAS ﾐa základě ﾐávrhů čleﾐů 

MAS. VoleHﾐí oHdoHí je čt┞řleté. 
7. Čleﾐové Prograﾏového výHoru volí ze zvoleﾐýIh zástupIů předsedu Prograﾏového výHoru, 

který svolává a řídí jedﾐáﾐí Prograﾏového výHoru. 
8. Předseda Prograﾏového výHoru staﾐovuje prograﾏ jedﾐáﾐí, určí zapisovatele a ﾐavrhﾐe 

ověřovatele. 
9. Ke každéﾏu Hodu jedﾐáﾐí se vede rozprava, kterou řídí předseda. Ukoﾐčí ji, pokud ﾐejsou 

žádﾐé další věIﾐé připoﾏíﾐk┞ ﾐeHo ﾐávrh┞. Je-li vzﾐeseﾐ ﾐávrh ﾐa zﾏěﾐu usﾐeseﾐí, 
zformuluje navrhovatel ﾐávrh zﾏěﾐ┞ usﾐeseﾐí a předseda dá o ﾐěﾏ hlasovat. 

10. Prograﾏový výHor se usﾐáší aklaﾏaIí, tj. jeho čleﾐové hlasují veřejﾐě. Při hlasováﾐí ﾏá každý 
čleﾐ jedeﾐ hlas. Hlas┞ všeIh čleﾐů jsou si rovﾐé. 

11. Prograﾏový výHor rozhoduje většiﾐou svýIh čleﾐů.  
12.  Prograﾏový výHor se sIhází dle potřeH┞, ﾏiﾐiﾏálﾐě však 4┝ ročﾐě. 
13. Z jedﾐáﾐí Prograﾏového výHoru je pořizováﾐ zápis, který podepisuje předseda a ověřovatel 
14. Prograﾏový výHor ﾐa svéﾏ jedﾐáﾐí sIhvaluje výši alokaIe fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků pro 

jedﾐotlivé výzv┞. Při sIhvalováﾐí alokaIí k výzváﾏ v┞Ihází Prograﾏový výHor z Ielkového 
fiﾐaﾐčﾐího oHjeﾏu prostředků pro daﾐé opatřeﾐí sIhváleﾐé Strategie koﾏuﾐitﾐě vedeﾐého 
ﾏístﾐího rozvoje a sIhváleﾐého harﾏoﾐograﾏu výzev. Koﾐkrétﾐí výši alokaIe k jedﾐotlivýﾏ 
výzváﾏ, která je Prograﾏovéﾏu výHoru doporučeﾐa ke sIhváleﾐí předkládá KaﾐIelář MAS. 
Výši alokaIe ﾐastavuje KaﾐIelář MAS v závislosti ﾐa předpokládaﾐéﾏ počtu projektů, které 
H┞ ﾏohl┞ Hýt do daﾐé výzv┞ předložeﾐ┞ a ﾐa jejiIh předpokládaﾐéﾏ fiﾐaﾐčﾐíﾏ oHjeﾏu.  

 

SIhváleﾐo dﾐe  21. 9. 2017 

 



 


