Podmínky členství/partnerství v MAS Pomalší o.p.s.
Podmínky přijetí nového člena/partnera
MAS Pomalší o.p.s. (dále jen MAS) je otevřeným partnerstvím všem zájemcům o
členství/partnerství ze soukromého, neziskového, veřejného sektoru i fyzickým osobám.
Člen/partner MAS musí mít sídlo nebo místo působnosti v regionu MAS Pomalší nebo vykonává
svou činnost ve prospěch obyvatel tohoto regionu.
Členství/partenrství v MAS vzniká automaticky na základě statutu Zakladatele společnosti nebo
na základě uzavření Smlouvy o partnerství podle článku XI Statutu MAS.
Členem/partnerem MAS se může stát právnická osoba, ale také každý občan, který je občansky
bezúhonný a splňuje další podmínky stanovené Statutem MAS. Členství v MAS je dobrovolné.
Každý člen/partner MAS písemně jmenuje svého zástupce, který bude jeho jménem jednat v
orgánech společnosti.
Členství/partnerství vzniká podpisem Smlouvy o partnerství a následným odsouhlasením žádosti
o členství/partnerství Shromážděním partnerů.
Shromáždění partnerů při přijímání členů/partnerů dbá na podmínky „Standardizace místních
akčních skupin v programovém období 2014-2020“ (metodika Mze), které stanoví poměrné
zastoupení všech tří sektorů (soukromý, neziskový, veřejný), přičemž veřejný sektor ani žádná

ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv ve Shromáždění partnerů.
Tato podmínka poměrného zastoupení je pak zdůrazněna především při volbě orgánů
Společnosti (rozhodovací, kontrolní, výběrový), kdy orgány musí být tvořeny z více jak 50% členy
ze soukromé sféry (soukromý, neziskový sektor a fyzické osoby).

Práva a povinnosti člena
Člen má právo:
a) aktivně se účastnit činnosti MAS
b) účastnit se zasedání nejvyššího orgánu MAS
c) volit a být volen za člena Správní rady, Dozorčí rady a Výběrové komise
d) vyžadovat informace o činnosti a hospodaření MAS

Člen má povinnosti:
a) dodržovat Statut Společnosti
b) dodržovat přijatá usnesení Shromáždění parterů a Správní rady
c) plnit úkoly stanovené Shromážděním parterů a Správní radou a poskytovat potřebnou
součinnost

Zánik členství
Členství zaniká:
a) vystoupením člena z MAS (není možné u Zakladatelů)
b) vyloučením člena z MAS (není možné u Zakladatelů)
c) úmrtím člena – fyzické osoby
d) zánikem člena – právnické osoby
e) zrušením MAS

Člen může být vyloučen z MAS, jestliže závažným způsobem poruší Statut MAS nebo jeho činnost
není v souladu se zájmy a činností MAS. O vyloučení rozhoduje Shromáždění partenrů.

