Podmienky pre člena stálej Výberovej komisie na rok 2013

MAS Vršatec v rámci budovania kapacít hľadá stálych a aktívnych členov do
Výberovej komisie pre rok 2013. Každý, kto má záujem stať sa členom VK, musí vyplniť
prihlášku, ktorá sa nachádza na stránke www.masvsratec.sk, prípadne na stránkach členských
obcí. Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné poslať elektronicky na:
masvrsatec@masvrsatec.sk, prípadne zaslať poštou na adresu: MAS Vršatec, Obecný úrad
Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča alebo odovzdať na príslušnom obecnom úrade do 11.
januára 2013.
Podmienky:
1. Prihláška musí byť úplná a obsahovať pravdivé údaje. Neúplné prihlášky nebudú
zaradené do výberového procesu.
2. Členom Výberovej komisie MAS Vršatec sa môže stať osoba, ktorá má viac ako 18
rokov.
3. Uchádzač o členstvo vo VK nemôže byť blízkou osobou konečného prijímateľa
predkladateľa projektu. V prípade, že nastane situácia, keď sa člen VK stane blízkou osobou
s víťazným uchádzačom, nemôže byť tento uchádzač zaradený do prieskumu trhu v rámci
výberového konania.
4. Osoba, ktorá sa stane členom VK MAS Vršatec, nesmie mať žiadne záväzky voči
štátu po lehote splatnosti, nesmie byť v exekučnom konaní, ani trestne stíhaná.
5. Člen VK sa zaväzuje zúčastňovať sa na všetkých vopred dohodnutých zasadnutí
a školení.
6. Pracovné podmienky budú obsiahnuté v Dohode o vykonaní práce. /Odmena za jedno
zasadnutie sa pohybuje vo výške cca 150 eur/. Počet členov Výberovej komisie bude 7,
pričom ich bude vyberať predseda a kancelária MAS Vršatec a následne budú schválení
Výborom MAS Vršatec.
7. Uchádzač by mal mať pozitívny vzťah k rozvoju vidieka, mať chuť sa na ňom
podieľať a aktívne sa zapájať do diania v činnostiach MAS Vršatec.
8. Uchádzač o členstvo vo VK svojim podpisom na prihláške súhlasí so spracúvaním
svojich osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z., ktoré sú uvedené
na prihláške za člena VK. Rovnako sa svojim podpisom zaväzuje, že nebude občianske
združenie hanobiť a robiť mu zlé meno.

Pracovná náplň člena VK:
„Výberová komisia MAS je za svoju činnosť zodpovedná výkonnému orgánu a okrem iných
činností vykonáva aj administratívnu kontrolu ŽoNFP (projektov) v zmysle Nariadenia
Komisie (ES) č. 65/2011, čl. 24 ods. 2, v rámci hodnotenia a výberu projektov, ktoré sa budú
implementovať prostredníctvom stratégie, pričom:
- schvaľuje návrh na neschválenie ŽoNFP (projektov) z ďalšieho hodnotenia, ktoré
nesplnili podmienky formálnej kontroly;
- posudzuje oprávnenosť činností v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre
príslušné opatrenia osi 3. Kontroluje, či činnosti nespadajú do kategórie
neoprávnených projektov, stanovených pre príslušné opatrenia osi 3
v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4;
- posudzuje splnenie kritérií pre uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené
výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt), ktoré stanovila
MAS pre príslušné opatrenia osi 3;
- posudzuje oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné
opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Usmernení, Prílohe č.6
Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi
4;
- posudzuje splnenie všetkých minimálnych kritérií spôsobilostí pre príslušné opatrenia
osi 3, ktoré sú definované v Usmernení kapitole 5.Opatrenie 4.1 Implementácia
Integrovaných stratégií rozvoja územia a Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení
osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a kritérií spôsobilosti, ktoré si
stanovila MAS v rámci implementácie stratégie;
- posudzuje splnenie podmienok uvedených v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné
podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader,
časti B c), d), h), i), k);
- hodnotí splnenie kritérií na hodnotenie ŽoNFP (projektov) konečných prijímateľov predkladateľov projektov pre príslušné opatrenie osi 3, ktoré si stanovila MAS;
- vyberá ŽoNFP (projekty) v súlade s postupmi na výber ŽoNFP (projektov) konečných
prijímateľov – predkladateľov projektov;
- schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča ŽoNFP (projekty) na financovanie
z PRV a predkladá štatutárnemu orgánu MAS, ktorý koná v zmysle kapitoly 8.
Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa predkladateľa projektu
v rámci implementácie stratégie.“

