
 

Podmínky Partnerství v Místní akční skupině Horní 
Pomoraví 

 
 
Místní akční skupina Horní Pomoraví je otevřeným partnerstvím. Partnerství v Místní akční 

skupině Horní Pomoraví vzniká podpisem Partnerské smlouvy mezi Partnerem a 

Společností. Podmínkou pro uzavření Partnerské smlouvy a vzniku partnerství je přijetí 

Partnera rozhodnutím Shromáždění partnerů.  

 

Vznik a zánik Partnerství 

1. Podmínkami pro vznik partnerství jsou 

a) sídlo, provozovna, trvalé bydliště nebo působnost v regionu Horní Pomoraví 

b) nesplňuje-li žadatel podmínky podle písmene a), může se stát Partnerem, pokud 

dlouhodobě a soustavně vykonává činnost ve prospěch obyvatel regionu Horní 

Pomoraví 

c) bezúhonnost ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání 

d) zaplacení registračního poplatku – vstupní registrační poplatek činí 1.000,- Kč  

2. Partnerství v Místní akční skupině Horní Pomoraví zaniká  

a) vystoupením Partnera, a to ke dni obdržení žádosti o ukončení partnerství 

b) vyloučením Partnera, a to ke dni, kdy o vyloučení rozhodne Shromáždění 

partnerů 

c) úmrtím Partnera v případě fyzické osoby 

d) zánikem Partnera bez právního nástupce v případě právnické osoby 

e) zrušením Místní akční skupiny Horní Pomoraví rozhodnutím Společnosti  

 

Práva a povinnosti Partnerů 

1. Každý partner má právo 

a) aktivně se účastnit činnosti Místní akční skupiny Horní Pomoraví  

b) účastnit se zasedání Shromáždění partnerů Místní akční skupiny Horní 

Pomoraví 

c) volit a být volen do orgánů Místní akční skupiny Horní Pomoraví  

d) vyžadovat informace o činnosti Místní akční skupiny Horní Pomoraví 

2. Každý partner má povinnost 

a) dodržovat Statut Místní akční skupiny Horní Pomoraví 



b) dodržovat přijatá usnesení Shromáždění partnerů a orgánů Místní akční skupiny 

Horní Pomoraví 

c) platit příspěvky, jejichž výši stanoví Shromáždění partnerů Místní akční skupiny 

Horní Pomoraví 

Porušení výše uvedených bodů může být důvodem k vyloučení Partnera. 

 
 
Přijímání členů 
 
Shromáždění partnerů při přijímání členů dbá na podmínky CLLD, které stanoví poměrné 
zastoupení sektorů (soukromý, veřejný) a zájmových skupin. Tato podmínka poměrného 
zastoupení je pak zdůrazněna především při volbě orgánů Společnosti (rozhodovací, 
výběrový), kdy orgány musí být tvořeny z min. 51% členy ze soukromé sféry (soukromý, 
neziskový sektor a fyzické osoby) a zároveň žádná ze zájmových skupin nesmí mít v orgánech 
více než 49% zastoupení.  
 
Člen může být vyloučen z Místního partnerství, jestliže závažným způsobem poruší Statut 
Místní akční skupiny Horní Pomoraví nebo jeho činnost není v souladu se zájmy a činností 
Místní akční skupiny Horní Pomoraví. O vyloučení rozhoduje Shromáždění partnerů.  
 
 
Členský příspěvek 
 
Partner se zavazuje zaplatit Místní akční skupině při podpisu Partnerské smlouvy 
jednorázový registrační poplatek 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Tato povinnost 
se netýká Zakladatelů a subjektů, které tento registrační poplatek v minulosti uhradili (mimo 
Zakladatelů se jedná o subjekty, které jsou partnery MAS Horní Pomoraví o.p.s.). 
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