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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

Hledáme nové členy, 

kteří nám pomohou řešit problémy a potřeby obyvatel v Pobeskydí 
a smysluplně rozvíjet náš venkov 

 
Příjem nových členů je klíčová podmínka, kterou naše i Vaše místní akční skupina musí splnit, aby se 
mohla zúčastnit čerpání dotací z EU na programové období 2014 – 2020 a přinést do území, tak 
důležité pro jeho rozvoj, finanční prostředky. Proto se na Vás obracíme s žádostí o spolupráci formou 
členství v naší organizaci. 
 

Co nabízíme  novým členům: 
– Podílet se na vytváření strategie území Pobeskydí 
– Možnost rozhodovat o dotacích pro Pobeskydí 
– Možnost ovlivnit činnost MAS 
– Informace o možnostech dotací z EU a SR 
– Setkání s ostatními aktéry z území 

 

Jaké jsou nároky na člena : 
– Právnická osoba 
– Prokazatelná působnost v Pobeskydí 
– Podat přihlášku na sekretariát MAS (písemně) 
– Účast na valné hromadě a v dalších orgánech 
– Není v likvidaci, čistý trestní rejstřík zástupců 
– Ochota pracovat na rozvoji Pobeskydí 

 

Jaké členy hledáme:  
– Spolky 
– Církevní organizace 
– Obecně prospěšné společnosti 
– Příspěvkové organizace 
– Podnikatelské subjekty (s.r.o., družstva, atd.) 
– Jiné neveřejné i veřejné subjekty1 

 
 

Děkujeme za Vaši ochotu a těšíme se na spolupráci 
 

Programový výbor MAS Pobeskydí 
V Třanovicích, dne 13. ledna 2014 
 
Více informací naleznete na stránkách www.pobeskydi.cz nebo u starosty Vaší obce. 
Kontaktní osoba: Krystyna Nováková, novakova@pobeskydi.cz, +420 558 431 081, +420 774 489 762 

                                                 
1
 Veřejným sektorem se rozumí obce, svazky obcí, právnické osoby založené, zřízené nebo s 

významným podílem státu, kraje, obce, dobrovolného svazku obcí. 

http://www.pobeskydi.cz/
mailto:novakova@pobeskydi.cz
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

 

Pravidla pro příjem nových členů 
 
Při příjmu nových členů budou respektována následující pravidla. 
 

1. Zájemce musí splňovat základní podmínky: 
a. právnická osoba, 
b. prokazatelná působnost v území (sídlo, provozovna, apod.), 
c. nesmí být v likvidaci, konkurzu apod. 
d. čistý trestní rejstřík zástupců 

 
2. Dodržení podmínek na složení členské základy MAS: 

a. max. 49 % členů z veřejného sektoru2 
b. max. 49 % členů z jedné zájmové skupiny 

 
3. Snaha o rovnoměrné rozložení členů v území 

(Toto pravidlo nebude vyžadováno v případě malého počtu zájemců o členství) 
 

Tabulka 1: Ideální rovnoměrné rozložení členů (pouze orientačně, není podmínkou) 

Mikroregion (počet obcí) Současný počet Cílový počet 

Nezařazené obce (4) 0 3-4 

MR Žermanické a Těrlické přehrady (10) 4 9 

MR obcí povodí Stonávky (10) 5 9 

MR obcí povodí Morávky (10) 4 9 

MR Frýdlantsko-Beskydy (12/13) 5 10 

MR města a obcí povodí Ondřejnice (9/8) 1 8-9 

Území Pobeskydí 19 48-49 

 
 
 
 
 
V Třanovicích, dne 13. ledna 2014 

                                                 
2
 Veřejným sektorem se rozumí obce, svazky obcí, právnické osoby založené, zřízené nebo 

s významným podílem státu, kraje, obce, dobrovolného svazku obcí. 


