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PODMÍNKY PŘIJETÍ PARTNERA MAS
Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu
nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Za působení na daném území se
považují aktivity směřující k rozvoji regionu MAS. Rozhodnutí o místní působnosti daného
subjektu je v kompetenci Rozhodovacího orgánu MAS.
Dalšími podmínkami pro přistoupení partnera jsou:
a. předložení přihlášky,
b. seznámení se se Strategií území MAS,
c. respektování Strategie území MAS a podílení se na jejím naplňování,
d. udělení souhlasu se zveřejněním jména, bydliště nebo sídla partnera, případně
jiné partnerem určené adresy pro doručování, a identifikačního čísla v seznamu
partnerů na webové stránce společnosti.
Partneři mají tato práva:
a) kandidovat na členství v orgánech MAS,
b) získávat pravidelně informace o dotacích, grantech,
c) na bezplatné konzultace a poradenskou činnost,
d) na obecně prospěšné služby zapsané v rejstříku obecně prospěšných
společností,
e) na publicitu v rámci webových stránek MAS,
f) na užití loga společnosti.
Partneři mají tyto povinnosti:
a) účastnit se jednání nejvyššího orgánu,
b) poskytovat Společnosti prostřednictvím MAS Jemnicko informace o
vlastních projektech a aktivitách, které jsou nezbytné k vyhodnocování
realizace strategie rozvoje území,
c) vykonávat funkce v orgánech MAS s nezbytnou loajalitou, s potřebnými
znalostmi a pečlivostí,
d) dodržovat předpisy MAS,
e) nezneužívat partnerství k prosazování svých zájmů v neprospěch MAS,
f) zajišťovat publicitu MAS.

Partnerství může být ukončeno na základě písemné žádosti partnera, nebo rozhodnutím
rozhodovacího orgánu MAS v případě, že partner svým jednáním poškozuje dobré jméno
společnosti.
Partneři MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku
SCLLD. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu se SCLLD. Příslušnost k dané zájmové
skupině definuje partner MAS podle své převažující činnosti. Partner MAS může být
příslušný pouze k jedné zájmové skupině.
O přijetí partnera rozhoduje Rozhodovací orgán MP MAS Jemnicko. Po schválení partnerství
je s partnerem podepsána Partnerská smlouva. Vzor naleznete na stránkách MAS.

