JAK SE STÁT PARTNEREM MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HRADECKÝ VENKOV?

Podmínky pro přijetí nového partnera
Místní akční skupinu (dále jen MAS) Hradecký venkov tvoří právnické a fyzické osoby
soukromého i veřejného sektoru, které se podílejí na základě uzavřené Rámcové partnerské
smlouvy na činnosti MAS.
Partnerem Místní akční skupiny se tak může stát právnická i fyzická osoba, obec, mikroregion,
spolek apod., prostě všichni ti, co mají pocit, že svou činností, nápady a kreativitou chtějí
ovlivnit rozvoj regionu Hradecký venkov. Partneři musí mít na území MAS trvalé bydliště, sídlo,
nebo musí v území působit.
Při podpisu Rámcové partnerské smlouvy je každý partner MAS povinen písemně ustanovit ve
smlouvě svého zástupce, který bude jeho jménem jednat v orgánech MAS. Nejvyšším orgánem
MAS Hradecký venkov je Plénum.
Za činnost v místní akční skupině nenáleží členům ani jejich zástupcům odměna až na výjimky
vedené ve Statutu obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov.
Plénum MAS Hradecký venkov na svém jednání dne 28. 5. 2020 schválilo znění Rámcové
partnerské smluvy mezi MAS Hradecký venkov a jejími partnery. VZOR je zveřejněn na
webových stránkách www.hradeckyvenkov.cz.
Roční členské příspěvky:






7 000,- Kč Členský příspěvek pro obce, města, svazky obcí
7 000,- Kč Členský příspěvek pro právnické osoby podnikající v zemědělství
5 000,- Kč Členský příspěvek pro ostatní právnické osoby a školy
2 000,- Kč Členský příspěvek pro fyzické osoby podnikající
1 000,- Kč Členský příspěvek pro fyzické osoby nepodnikající a neziskové organizace

Rámcovou partnerskou smlouvu podepisuje předseda Programového výboru MAS Hradecký
venkov po schválení Plénem. 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 apod.)
soukromý sektor (právnická osoba, fyzická osoba nepodnikající, fyzická osoba
podnikající)

Zájmové skupiny si definovala MAS Hradecký venkov tak, aby pokrývaly jednotlivé prioritní
oblasti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hradecký venkov na
období 2021-2027 (dále jen CLLD). Partneři MAS se zařadí do zájmové skupiny podle hlavního
zaměření své činnosti.

Schválené zájmové skupiny:








Veřejná správa/veřejný sektor;
Veřejné služby;
Podnikání;
Zemědělské podnikání + lesnictví;
Enviromentální oblast (příroda a krajina, ochrana ŽP);
Cestovní ruch;
Volnočasové aktivity.

V případě zájmu o partnerství nás neváhejte kontaktovat.

Bc. Jana Štěpánková
Vedoucí pro realizaci SCLLD

Hradecký venkov o.p.s.
Kancelář MAS
Husovo náměstí 83
503 15 NECHANICE
720 988 767

mas.hradeckyvenkov@gmail.com

www.hradeckyvenkov.cz
MAS Hradecky venkov

