
               Obecně prospěšná společnost pro Český ráj 
          MAS Český ráj a Střední  Pojizeří 

 

 Sídlo : Předměstská 286, 507 43  Sobotka 

 Tel.číslo: 493 720 546  

 IČ: 25988417  

 

 

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ  PARTNERA DO PARTNERSTVÍ  

Obecně prospěšné společnosti -  MAS Český ráj a Střední Pojizeří 

 

 

 

 Zájemcem o partnerství  s Obecně prospěšnou společností  pro Český ráj – MAS Český ráj a 

Střední Pojizeří  se může stát každá fyzická osoba starší 18 let či právnická osoba , která 

souhlasí se Statutem organizační složky Společnosti – Místní akční skupiny Český ráj a 

Střední Pojizeří. 

 

Partneři OPS – MAS  musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo 

provozovnu,  nebo musí prokazatelně na daném území místně  působit. 

- V případě zájmu o partnerství s OPS – MAS je uzavřena s partnerem 

     Rámcová partnerská smlouva (zveřejněna k možnému vyplnění též na web stránkách). 

     Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran tak, aby        

     docházelo k plnění účelů, pro které byla Společnost založena. 

     V Rámcové partnerské smlouvě  si partner  vyplní zájmovou skupinu a tabulku na str.          

     4, bod V. Zde je třeba vyplnit  jmenovaného  zástupce, který ho bude plnohodnotně          

     zastupovat v orgánech OPS – MAS.  

     Políčko „funkce“ -  ten, kdo nezastává dosud žádnou funkci v MAS proškrtne, kdo      

     funkci zastává, uvede ji. 

 

- Partneři OPS - MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou       

           problematiku  Strategického komunitně vedeného místního rozvoje. 

      Příslušnost k dané zájmové skupině si určuje partner MAS dle své převažující činnosti.       

      Starosta obce musí vždy patřit do sektoru veřejné správy. Každý partner OPS-MAS   

      může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. V partnerské základně na     

      rozhodovací úrovni nesmí žádná jednotlivá zájmová skupina ani veřejný sektor     

      představovat více než 49 % hlasovacích práv.  

 

      Zájmové skupiny 

     

Vzešly ze zjištěných veřejných komunitních projednávání a projektových záměrů:   

 

1) Místní rozvoj 

2) Spolková činnost 

3) Zemědělství 

4) Podnikání 

5) Zdravotnictví 

 



Rozšířený název zájmových skupin: 

 

1) Místní rozvoj, rozvoj školství a dopravy 

2) Spolková činnost, kultura a sport 

3) Zemědělství a lesnictví 

4) Podnikání a cestovní ruch 

5) Zdravotnictví a sociální péče 

 

 

- Za průběžné vykonávání činností dle článku III. Rámcové partnerské smlouvy platí 

partner společnosti provozní příspěvek dle rozhodnutí Správní rady, který činí pro 

partnery z veřejného sektoru, tj. Mikroregiony 3 000,- Obce 1000,-Kč, právnické osoby 

podnikající 500,-Kč a Spolky a fyzické osoby 100,-Kč/rok. Společnost není plátcem 

DPH.    

 

 

 

 

Luděk Láska 

Ředitel společnosti 

 


