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STANDARDY MAS 

ZMĚNY PRAVIDEL IV. OSY 



ZMĚNY PRAVIDEL 

• Změna definice žadatele vzhledem k novelizaci 
občanského zákoníku: odstranění občanského sdružení 
– tato právní forma po 31.12.2013 zaniká, přidání 
nových právních forem - spolek (nahrazuje o.s.) a ústav 
(obdoba o.p.s.) 

 

• Změna způsobilých výdajů – odstranění investičních 
výdajů, zpřesnění formulací některých výdajů 

 

• Změna ustanovení, která se týkají alokace a převodu 
nevyčerpaných prostředků – alokace je již rozdělena 

 

2 

Opatření IV.1.1 Místní akční skupina 



ZMĚNY PRAVIDEL 

• Změna formulace kritéria přijatelnosti týkající se územní 

působnosti MAS – pro nové programové období bude 

docházet ke změnám v území působnosti MAS, tyto 

změny však nebudou pro stávající období podstatné 

 

• Změna formulace kritéria přijatelnosti týkající se zajištění 

manažera pro realizaci SPL – nebudeme požadovat 

pracovně právní vztah po celou dobu udržitelnosti 
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Opatření IV.1.1 Místní akční skupina 



ZMĚNY PRAVIDEL 

• Změny vycházejí z novelizace občanského zákoníku 

(definice způsobilých žadatelů, vlastnické vztahy apod.) 

– tyto změny nepodléhají schvalování Monitorovacího 

výboru PRV. 
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Opatření IV.1.2 Realizace místní 

rozvojové strategie 



STANDARDY MAS 

• Celistvost území 

 

• Velikost území (10 tis. – 100 tis. obyvatel, bez měst s 

více než 25 tis. obyvateli) 

 

• Území MAS se nesmí překrývat 

 

• Obce musí vyslovit souhlas se zařazením správního 

území do MAS 
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Územní působnost 



STANDARDY MAS 

• Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem 

• Partneři musí na území místně působit 

• Podmínky pro přistoupení nových členů jsou zveřejněné 

a nediskriminační 

• Minimální počet partnerů 21, min. poměr partnerů vůči 

počtu obyvatel v území je 1:2000 

• Každá osoba může zastupovat jen jednoho partnera, 

starosta a místostarosta zastupuje vždy obec 

• Každý subjekt může být členem jen jednoho orgánu 

• O přístupu nového člena rozhoduje nejvyšší orgán 
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Partnerství 



STANDARDY MAS 

• Min. tyto orgány: rozhodovací, výběrový, monitorovací, 

kontrolní. Statuty a jednací řády jsou zveřejněny. 

• Na rozhodovací úrovni nesmí žádná ze zájmových 

skupin zaujímat více než 49 % hlasovacích práv 

• Výběrová komise – statut musí zamezovat střetu zájmů, 

složená z místních subjektů, člen VK nemůže žádat ve 

stejné fichi, kterou hodnotí 

• Funkční období je 4 leté, VK se volí na jeden rok. 

Znovuzvolení je možné 

7 

Orgány MAS 



STANDARDY MAS 

• Člen rozhodovacího orgánu nemůže být zároveň členem 

kontrolního orgánu 

• Z jednání jsou pořizovány zápisy, zveřejnění do 10 dnů 

od jednání 

• Členové rozhodovacího a výběrového orgánu jsou voleni 

nejvyšším orgánem 

• V žádné obci není koncentrováno více než 40 % členů 

žádného z povinných orgánů 
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Orgány MAS 



STANDARDY MAS 

• Schéma kanceláře je zveřejněno.  

• Manažer a všichni pracovníci kanceláře pracují jen pro 

jednu MAS 

• Manažer ani pracovníci kanceláře nemohou být členy 

povinných orgánů. Manažer nemůže být statutárním 

orgánem. Manažer se může účastnit jednání povinných 

orgánů 

• Kancelář MAS je viditelně označena 

• MAS využívá datovou schránku 
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Kancelář MAS 



STANDARDY MAS 

• MAS musí být obecně prospěšná společnost, spolek 

nebo ústav 

• Vede účetnictví dle zákona 

• Účetní závěrka za poslední 3 roky s výrokem auditora 

bez výhrad 

• Kompetence všech orgánů (nejen povinných) respektují 

principy metody LEADER 

• MAS eviduje seznam dárců a darů v hodnotě nad  

1000 Kč a zveřejňuje je ve výroční zprávě 
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Institucionalizace MAS 



Děkuji za pozornost 
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