JEDNACÍ ŘÁD PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS VODŇANSKÁ RYBA
1. Jednací řád Programového výboru je vnitřní směrnicí MAS Vodňanská ryba.
2. Programový výbor je rozhodovacím orgánem MAS pro přípravu SCLLD a dozoruje její
realizaci.
3. Působnost Programového výboru:
 Poskytuje součinnost při zpracování SCLLD včetně jednotlivých aktivit a opatření
 Schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů v rámci SCLLD
 Schvaluje výběr projektů provedený Výběrovou komisí
 Podílí se na koordinaci činností při realizaci SCLLD, jednotlivých projektů a aktivit
MAS
4. Člen Programového výboru musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo
provozovnu, anebo musí prokazatelně na daném území působit.
5. Programový výbor je tvořen zástupci soukromé sféry, neziskového sektoru a veřejné sféry.
6. Členy Programového výboru volí a odvolává Valná hromada MAS na základě návrhů členů
MAS. Volební období je čtyřleté.
7. Členové Programového výboru volí ze zvolených zástupců předsedu Programového výboru,
který svolává a řídí jednání Programového výboru.
8. Předseda Programového výboru stanovuje program jednání, určí zapisovatele a navrhne
ověřovatele.
9. Ke každému bodu jednání se vede rozprava, kterou řídí předseda. Ukončí ji, pokud nejsou
žádné další věcné připomínky nebo návrhy. Je-li vznesen návrh na změnu usnesení,
zformuluje navrhovatel návrh změny usnesení a předseda dá o něm hlasovat.
10. Programový výbor se usnáší aklamací, tj. jeho členové hlasují veřejně. Při hlasování má každý
člen jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovné.
11. Programový výbor rozhoduje většinou svých členů.
12. Programový výbor se schází dle potřeby, minimálně však 4x ročně.
13. Z jednání Programového výboru je pořizován zápis, který podepisuje předseda a ověřovatel
14. Programový výbor na svém jednání schvaluje výši alokace finančních prostředků pro
jednotlivé výzvy. Při schvalování alokací k výzvám vychází Programový výbor z celkového
finančního objemu prostředků pro dané opatření schválené Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje a schváleného harmonogramu výzev. Konkrétní výši alokace k jednotlivým
výzvám, která je Programovému výboru doporučena ke schválení předkládá Kancelář MAS.
Výši alokace nastavuje Kancelář MAS v závislosti na předpokládaném počtu projektů, které
by mohly být do dané výzvy předloženy a na jejich předpokládaném finančním objemu.

Schváleno dne 21. 9. 2017

