Podmínky pro přistoupení partnerů
MAS Buchlov, z.s.
Místní akční skupina Buchlov představuje partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem
zastupující místní socioekonomické zájmy, které působí na vymezeném subregionálním území, pro
něž navrhuje a provádí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“).
Partner MAS - v případě spolku se jedná o fyzickou či právnickou osobu, která byla přijata za člena
MAS.
MAS je v souladu se zákonem č.89/2012 Sb. zapsaným spolkem, v němž se dobrovolně sdružují
fyzické a právnické osoby za účelem zajišťování činností komunitně vedeného místního partnerství ve
prospěch venkova na území MAS. Území působnosti MAS je vymezeno katastrálními územími obcí Boršice, Břestek, Buchlovice, Hostějov, Medlovice, Modrá, Osvětimany, Salaš, Staré Hutě,
Stříbrnice, Stupava, Tupesy, Velehrad a Zlechov. SCLLD je ucelený rozvojový dokument vztahující se
na území MAS, kde propojuje subjekty, záměry a zdroje. MAS se návazně podílí na implementaci
programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů ve smyslu Nařízení o
společných ustanoveních.
Členství v MAS je dobrovolné, přičemž MAS je otevřeným partnerstvím. Členství v MAS vzniká
rozhodnutím valné hromady na základě podané písemné přihlášky. Přihláška je dostupná ke stažení
na stránkách MAS. Valná hromada bez zbytečného odkladu o svém rozhodnutí vyrozumí žadatele.
Členové spolku jsou osoby, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy.
Fyzické a právnické osoby, které byly přijaty za členy MAS, jsou partnery MAS:
Veřejný sektor – např. obce, svazek obcí, příspěvkové organizace, jako např. školy.
Neziskový sektor – např. FO nepodnikající, spolek, atd.
Soukromý sektor – FO a PO s přiděleným IČ.

-

Členem MAS se může stát:
-

-

občan České republiky starší 18-ti let, který je bezúhonný a plně způsobilý k právním úkonům
a splňuje podmínky stanovené stanovami MAS Buchlov, z.s.
fyzická osoba podnikající se sídlem nebo provozovnou na území působnosti MAS Buchlov, z.s.,
která je bezúhonná a způsobilá k právním úkonům a splňuje podmínky stanovené stanovami
MAS Buchlov, z.s.
právnická osoba se sídlem nebo provozovnou na území působnosti MAS Buchlov, z.s., která
splňuje podmínky stanovené stanovami MAS Buchlov, z.s. vyjma právnické osoby, na jejíž
majetek byla prohlášena likvidace či konkurz.

Člen MAS má právo:
aktivně se účastnit činnosti MAS,
hlasovat na jednáních orgánů MAS a tím rozhodovat o její činnosti,
vyžadovat informace o činnosti a hospodaření MAS,
volit a být volen do orgánů MAS, s tím, že jeden člen MAS nemůže být souběžně členem
programového výboru, výběrové komise, kontrolní a revizní komise. Jeden člen může být kromě
nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu.
e) určit si zařazení do zájmové skupiny podle své převažující činnosti
a)
b)
c)
d)

Člen MAS má povinnost:
a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní normy MAS,
b) plnit přijatá rozhodnutí podle těchto stanov a ostatních norem orgánů MAS a smluvní závazky
jimi uzavřené,
c) účastnit se aktivně práce ve spolku,
d) platit řádně členské příspěvky,
e) zdržet se jednání, která by poškozovala zájmy a dobré jméno MAS, dodržovat vůči ostatním
členům ohleduplnost, vzájemný respekt a zásady dobrého soužití.

