
1. 

Stanovy 

MAS Pobeskydí, z. s. 

Čl. I. 

Úvodní ustanovení 

MAS Pobeskydí, z. s. (dále jen „MAS Pobeskydí“ nebo také „spolek“) je právnickou osobou, spolkem 

dle § 214 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Organizace byla 

v roce 2004 založena jako Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob podle 

ustanovení § 20f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů. V roce 2014 byla nejvyšším orgánem schválena změna právní formy na spolek 

v souladu s § 174 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. MAS 

Pobeskydí je místní akční skupinou v souladu s předpisy Evropské unie a je otevřeným místním 

partnerstvím mezi subjekty z veřejného a soukromého sektoru. 

Čl. II. 

Účel a poslání spolku 

Účelem a posláním spolku je sdružovat subjekty, podporovat kulturní, společenský, sociální, 

ekonomický a udržitelný rozvoj území Pobeskydí na bázi využití vnitřních lidských, přírodních a 

ekonomických potenciálů tohoto venkovského regionu a na principu vytváření partnerství mezi 

subjekty veřejného a soukromého sektoru, a vytvářet podmínky pro realizaci komunitně vedeného 

místního rozvoje (označovaného také jako metoda LEADER) území Pobeskydí. Územím Pobeskydí se 

rozumí území působnosti MAS Pobeskydí tvořené katastrálním územím obcí, které schválily či 

souhlasily se zařazením svého území do území působnosti MAS Pobeskydí v příslušném 

programovém období Evropské unie v rámci hlavní činnosti spolku. Spolek může vyvíjet činnost 

směřující k naplňování účelu a poslání spolku na celém území České republiky, resp. států Evropské 

unie. 

Komunitně vedený místní rozvoj se uskutečňuje na základě integrované a víceodvětvové strategie 

místního rozvoje území, tj. strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále také jen zkratka 

„SCLLD“). Komunitně vedený místní rozvoj je založen na konsenzu aktérů místního rozvoje. Je 

koncipován s ohledem na místní potřeby, potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních 

souvislostech, vytváření sítí a spolupráci. 

Spolek vede seznam obcí, jejichž katastrální území je zařazeno do území Pobeskydí v příslušném 

programovém období Evropské unie v rámci hlavní činnosti spolku.  

Čl. III. 

Předmět činnosti spolku 

1. Činnost MAS Pobeskydí se dělí na hlavní činnost, která slouží k naplňování účelu a poslání 

spolku, a vedlejší výdělečnou činnost, která podporuje účel a poslání spolku. 

2. Předmětem hlavní činnosti MAS Pobeskydí je zejména: 



2. 

a) zpracování a realizace (vč. monitoringu a evaluace) SCLLD, 

b) zapojení do programů (nebo jejich částí) určených pro realizaci komunitně vedeného 

místního rozvoje nebo metody LEADER a přispívajících k naplňování SCLLD, a v rámci této 

činnosti realizovat zejména poradenství a animace území, vyhlašování výzev k podávání 

žádostí o podporu projektů, resp. dotace, výběr projektů pro financování z programů (nebo 

jejich částí), administrace a monitoring těchto projektů, 

c) příprava a realizace vlastních rozvojových projektů a aktivit, 

d) spolupráce na přípravě a realizaci rozvojových projektů a aktivit svých členů, 

e) základní dotační poradenství pro právnické a fyzické osoby působící na území Pobeskydí 

v rámci aktivit, 

f) vyhledávání rozvojového potenciálu, animace území a iniciace vzniku rozvojových projektů, 

g) propagace strategie, spolku a jeho členů, 

h) pořádání seminářů, konferencí a jiných vzdělávacích a osvětových aktivit, 

i) lektorská a publikační činnost, 

j) pořádání (spolupořádání) společenských, kulturních, sportovních či obdobných akcí a soutěží, 

k) zpracovávání analýz, studií, průzkumů a realizace obdobné výzkumné a vývojové činnosti, 

l) realizace či účast na aktivitách výměny zkušeností a rozvojových projektech svých 

tuzemských a zahraničních partnerů, 

m) zapojení do sítí organizací a zájmových uskupení zabývajících se rozvojem venkova, 

regionálním rozvojem apod. a realizace souvisejících činností. 

3. Předmětem vedlejší výdělečné činnosti spolku je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 

1 až 3 živnostenského zákona a další činnosti, na které má spolek živnostenské oprávnění. 

Čl. IV. 

Název, sídlo a IČ spolku 

Název:  MAS Pobeskydí, z. s. 

Sídlo:  Třanovice č. p. 1, PSČ 739 53 

IČ: 71212612 

Čl. V. 

Majetkové poměry spolku 

1. Zdroji příjmu spolku jsou zejména: 

a) účelové dotace, 

b) dary a příspěvky od fyzických a právnických osob, 

c) úroky z bankovních účtů spolku, 

d) výnosy z vlastní činnosti spolku, 

e) roční členské příspěvky členů spolku. 

2. Výši a splatnost ročního členského příspěvku pro každý kalendářní rok stanoví valná hromada 

spolku, přičemž příspěvek jednotlivých členů spolku nemusí být ve stejné výši. Noví členové 

vstupující do spolku po 1. červenci daného roku jsou od placení členského příspěvku pro daný 

rok osvobozeni. 






















