JAK SE STÁT ČLENEM MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HRADECKÝ VENKOV
Podmínky pro přijetí nového člena
Partnerem místní akční skupiny neboli MAS se může stát kdokoliv, třeba i jednotlivý občan, pokud
má pocit, že svou činností může či chce ovlivnit rozvoj regionu Hradecký venkov, vnášet do rozvoje
regionu vlastní nápady a kreativitu.
Partneři musí mít na území MAS trvalé bydliště, sídlo, nebo musí v území působit.
Místní akční skupinu Hradecký venkov tvoří právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného
sektoru, které se podílejí na základě uzavřené Rámcové partnerské smlouvy na činnosti místní akční
skupiny. Každý člen MAS je povinen písemně jmenovat svého zástupce, který bude jeho jménem
jednat v orgánech MAS. Nejvyšším orgánem místní akční skupiny je Plénum MAS Hradecký
venkov. Činnost místní akční skupiny řídí předseda Programového výboru. Za činnost v místní akční
skupině nenáleží členům ani jejich zástupcům odměna až na výjimky uvedené ve Statutu.
Plénum MAS Hradecký venkov na svém jednání dne 12. 2. 2015 schválilo nové znění Rámcových
partnerských smluv mezi MAS Hradecký venkov a jejími partnery a výši členských příspěvků s
platností od 12. 2. 2015.
Na jednání Pléna MAS Hradecký venkov dne dne 17. 9. 2015 bylo schváleno zvýšení členského
příspěvku pro obce z 5 000,- Kč na 7 000,- Kč s účinností od 1. 1. 2016.
Na jednání Pléna MAS Hradecký venkov dne dne 5. 10. 2017 bylo schváleno zvýšení členského
příspěvku pro právnické osoby podnikající v zemělství z 5 000,- Kč na 7 000,- Kč a pro mikroregiony
(dobrovolné svazky obcí) z 5 000,- Kč na 7 000,- Kč s účinností od 1. 1. 2018.
Roční členské příspěvky MAS Hradecký venkov:
7 000,- Kč pro obce a mikroregiony (dobrovolné svazky obcí);
7 000,- Kč pro právnické osoby podnikající v zemědělství;
5 000,- Kč pro příspěvkové organizace a právnické osoby podnikající;
2 000,- Kč fyzické osoby podnikající;
1 000,- Kč neziskové organizace a fyzické osoby nepodnikající;
0,- Kč fyzické osoby mladší 30 let.
Rámcová partnerská smlouva:
Smlouvu podepisuje předseda Programového výboru MAS Hradecký venkov po schválení Plénem.
Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. Každý partner MAS musí písemně specifikovat v
partnerské smlouvě své sektorové zařazení a dále pak zařazení do zájmové skupiny. Sektorové
zaměření vychází z metodického pokynu Mze - veřejný sektor (obce, svazky obcí, školy a pod.),
soukromý sektor : právnická osoba, fyzická osoba, neziskový sektor.
Zájmové skupiny si definovala MAS Hradecký venkov tak, aby pokrývaly jednotlivé prioritní oblasti
integrované strategie pro programové období 2014-2020. Schválené zájmové skupiny: veřejné
služby, volný čas, správa území, životní prostředí a infrastruktura, podnikaní a zaměstnanost,
zemědělství, cestovní ruch. Partneři MAS se zařadí do zájmové skupiny podle hlavního zaměření
své činnosti. kancelar.mas@seznam.cz
V případě zájmu o partnerství kontaktujte kancelář MAS Hradecký venkov na adrese:
Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice
Ing. Iva Horníková, vedoucí kanceláře
mobil: +420 602 637 137
e-mail: kancelar.mas@seznam.cz, www.mashradeckyvenkov.cz
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