
Směrnice č. 7 

Vznik a zánik místního partnerství 

 

Podmínky partnerství a způsob přijímání partnerů: 

MAS Královská stezka je otevřeným partnerstvím a partnerem se může stát jakákoli fyzická osoba starší 

18 let či právnická osoba splňující následující podmínky: 

 FO/PO je bezúhonná, 

 FO/PO zastupuje zájmy regionu působnosti MAS, 

 FO/PO má na území působnosti spolku bydliště, sídlo, provozovnu nebo na daném území 

prokazatelně působí, 

 FO/PO nepoškozuje činnost a jméno MAS, 

 FO/PO podá přihlášku k partnerství MAS a zaplatí vstupní poplatek. 

 

Partnerství vzniká schválením přihlášky Programovým výborem. Programový výbor může vznik 

partnerství odmítnout v těchto případech: 

 Přihlašovaný subjekt nesplňuje podmínky uvedené v předchozím odstavci,  

 Přijetím FO/PO by došlo k porušení poměru v zastoupení sektorů (veřejný, soukromý) ve valné 

hromadě spolku tak, že by MAS přestala splňovat kritéria přijatelnosti stanovená pro 

Standardizaci MAS, 

 Přihlašovaná osoba je v insolvenčním řízení, je na ni vyhlášen konkurz nebo je v regionu 

vnímána jako nedůvěryhodná či jiným způsobem nevyhovující pro členství v MAS Královská 

stezka. 

 

Partner má zejména tato práva:  

 Účastnit se a hlasovat na jednání valné hromady,  

 Být informován o činnosti, výsledcích hospodaření a akcích MAS a aktivně se na nich podílet,  

 Uplatňovat svůj názor a připomínky k činnosti a k hospodaření MAS,  

 Volit a být volen do orgánů MAS,  

 Určit podle odborného zaměření, výkonu povolání nebo zájmů své zařazení do některé ze 

zájmových skupin vytvořených ve smyslu Metodiky pro standardizaci MAS, případně požádat 

o zařazení do jiné zájmové skupiny,  

 Obracet se na orgány MAS s podněty, připomínkami, dotazy a žádat orgán o zaujetí stanoviska. 

 

Partner má zejména tyto povinnosti:  

 Řídit se stanovami MAS a dalšími přijatými vnitřními předpisy MAS,   

 Účastnit se zasedání Valné hromady,  

 Být začleněn do jedné ze zájmových skupin vytvořených v rámci MAS,  

 Pečovat o majetek spolku,  



 Při přijetí některé z funkcí v orgánech MAS bude tuto funkci vykonávat s loajalitou, pečlivostí 

a potřebnou znalostí tak, aby MAS nevznikla škoda.  

 

Zánik partnerství: 

Partnerství v MAS může zaniknout zejm. z následujících důvodů: 

 Dobrovolné vystoupení partnera, 

 Smrti FO/zánik PO, 

 Nečinnost partnera v MAS trvající min. 2 roky (opakovaná neúčast na jednání valné hromady, 

nulová komunikace s MAS apod.), 

 Hrubé porušení zásad místního partnerství, které ohrozilo řádný chod nebo dobré jméno MAS,  

 FO/PO opakovaně neplní povinnosti partnera. 

 

Partnerství zaniká rozhodnutím Programového výboru. 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019  


