
PODMÍNKY PARTNERSTVÍ  V ORGANIZAČNÍ SLOŽCE 

MAS VINCENZE PRIESSNITZE PRO JESENICKO 

 
 
0rganizační složka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko je otevřeným partnerstvím. 
Partnerství v 0rganizační složce MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko vzniká podpisem 
Partnerské smlouvy (včetně přílohy Zařazení do zájmové skupiny MAS) 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 Jesenicka 
b) nesplňuje-li žadatel podmínky podle písmene a), může se stát Partnerem, pokud 

dlouhodobě a soustavně vykonává činnost ve prospěch obyvatel regionu Jesenicka 
c) bezúhonnost ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání 
d) členství ve Společnosti v souladu se Statutem Společnosti  

 
2. Partnerství v Organizační složce MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko zaniká 

a) vystoupením Partnera, a to ke dni obdržení žádosti o ukončení Partnerství  
b) vyloučením Partnera, a to ke dni, kdy o vyloučení rozhodně Shromáždění partnerů  
c) úmrtím Partnera v případě fyzické osoby  
d) zánikem Partnera bez právního nástupce v případě právnické osoby  
e) zrušením Organizační složky MAS rozhodnutím Společnosti nebo splněním účelu 
činnosti Organizační složky MAS  
f) zánikem členství ve Společnosti.  

 
PRÁVA A POVINNOSTI PARTNERŮ 
 
1. Každý partner má právo 
a) aktivně se účastnit činnosti Organizační složky MAS  
b) účastnit se zasedání Shromáždění partnerů Organizační složky MAS  
c) volit a být volen do orgánů Organizační složky MAS  
d) vyžadovat informace o činnosti Organizační složky MAS  
 
2. Každý Partner má povinnost 
a) dodržovat Stanovy Organizační složky MAS  
b) dodržovat přijatá usnesení Shromáždění partnerů a orgánů Organizační složky MAS  
 
Porušení výše uvedených bodů může být důvodem k vyloučení Partnera s Organizační složky 
MAS. Seznam Partnerů Organizační složky MAS a jejich zástupců vede vedoucí zaměstnanec 
pro realizaci SCLLD.  
 

 
 



ZÁJMOVÉ SKUPINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MAS 
 
1) Partneři vytváření zájmové skupiny Organizační složky MAS.  
2) Zájmové skupiny, včetně názvů a předmětů činnosti definuje Programový výbor v 

návaznosti na strategii komunitně vedeného místního rozvoje Organizační složky MAS (dále 
jen „SCLLD“).  

3) Partner se stane členem zájmové skupiny dle svého rozhodnutí, členství však musí 
odpovídat převažující činnosti. Zařazení Partnera do zájmové skupiny potvrzuje 
Programový výbor.  

4) Seznam členů zájmových skupin vede vedoucí zaměstnanec pro realizace SCLLD.  
5) Každý Partner Organizační složky MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. 
 
Seznam zájmových skupin  
1) Místní samospráva a rozvoj regionu 
2) Cestovní ruch a služby, propagace region a kulturní dědictví 
3) Zemědělství, lesnictví, rybolov a životní prostředí 
4) Vzdělávání, komunitní život, volnočasové aktivity a sociální oblast 
5) Podnikatelé, řemeslníci, živnostníci, regionální producenti a ostatní služby 
 
 
PŘIJÍMÁNÍ ČLENŮ 
 
Partnerství v Organizační složce MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko je otevřeným 
Partnerství.  
 
Člen může být vyloučen z Organizační složky MAS, jestliže závažným způsobem poruší Stanovy 
Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko nebo jeho činnost není v souladu 
se zájmy a činností Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko. O vyloučení 
rozhoduje Shromáždění partnerů. 
 
 
 
 

Bc. Vendula Poláchová 
Ředitelka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. 

Lipová-lázně 396, 790 61   IČ: 29457891   č.ú.: 3630409349/0800 

Mobil: +420 724 830 700 
E-mail: polachova@masjesenicko.cz  

Web: www.masjesenicko.cz 
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