
Podmínky přijetí partnera MAS, organizační složky MAS Českomoravské pomezí o.p.s. 

1. Partnerství v MAS je dobrovolné. 

2. Partnerem se může stát bezúhonná fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba  

(podnikatelský subjekt, NNO, veřejný subjekt), které mají zájem vyvíjet aktivity v souladu 

s principy LEADER , respektovat základní dokumenty MAS (zakládací smlouva a statut 

společnosti), podílet se podle svých možností a zájmu na rozvoji území v působnosti MAS, 

organizační složky MAS Českomoravské pomezí o.p.s. 

3. Každý partner je povinen se přihlásit k  jedné zájmové skupině podle svého převažujícího 

zájmu. Právem partnera je možnost neomezené účasti na veškerých činnost v rámci 

organizační složky tak, aby byly naplněny základní principy LEADER a aktuální potřeby MAS.  

Práva a povinnosti partnera MAS jsou uvedeny v části B, články XI. - XX. Statutu společnosti 

a čl. XI. Dohodě o změně zakládací smlouvy. 

4. Území MAS je tvořeno územím obcí, které vyjádřili souhlas s působností MAS ČMP o.p.s.  

v rámci svého správního obvodu a příslušných katastrálních území a tato území na sebe 

bezprostředně navazují. Jednou z podmínek je působnost partnera na území v regionu MAS 

ČMP o.p.s. 

5. O přijetí nového partnera rozhoduje programový výbor MAS, na základě přihlášky podané  

v souladu s čl. XI., odst. 5 Statutu společnosti prostřednictvím kanceláře MAS, nadpoloviční 

většinou členů a k tomu datu vznikne partnerství v MAS. Podmínkou právoplatného vzniku 

partnerství je uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci. Od této chvíle je nový 

partner oprávněn volit a být volen do orgánů MAS a vyvíjet všestrannost činnost ku 

prospěchu rozvoje území MAS. 

6. Partner MAS se účastní jednání sám (právnická osoba statutárním orgánem nebo pověřeným 

zástupcem na základě písemné plné moci). Partner, který je členem některého z orgánů, je 

povinen prokázat bezúhonnost vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením. Funkci je 

povinen vykonávat s plnou loajalitou ku prospěchu partnerství. 

7. Partner, který se stal členem některého z volených orgánů MAS a přestal plnit podmínky pro 

výkon funkce, je tuto skutečnost povinen oznámit bez zbytečného odkladu prostřednictvím 

ředitele o.p.s. 

8. Ukončení partnerství je možné písemným oznámením prostřednictvím ředitele nebo 

tajemníka MAS doručeném do kanceláře  MAS. Partnerství partnera končí podpisem dohody 

o ukončení Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci. 

 

V Polné dne 10. 11. 2015. 

 

_____________________     __________________________ 

     Marta Vencovská                  Ing. Vojtěch Rosický  

         tajemník MAS                                 předseda programového výboru 


