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Směrnice MAS 21 č. 1/2014
Místní působnost partnerů
Touto směrnicí upravuje Nejvyšší orgán místního partnerství MAS 21 (dále jen Plénum) postup při
rozhodování o místní působnosti partnera MAS 21, který nemá na území působnosti MAS 21 trvalé bydliště
nebo sídlo.
I. Základní ustanovení
Dne 15. 9. 2014 byl vydán Statut Společnosti MAS 21 (dále jen Statut). Na základě jeho ustanovení bylo pro
zajištění implementace SCLLD pro období 2014 – 2020 zřízeno místní partnerství MAS 21 s vlastními
orgány: Plénum – nejvyšší orgán, Programový výbor – rozhodovací orgán, Kontrolní výbor – kontrolní
orgán, Výběrová komise – výběrový orgán, které mají stanovené kompetence.
1)

Stávajícím partnerem se pro účely této směrnice rozumí partner, který se stal partnerem do 15. 9. 2014.

2)

Novým partnerem se pro účely této směrnice rozumí partner, který se stal partnerem po 15. 9. 2014.

3)

Ustavujícím jednáním Pléna se rozumí první jednání Pléna, které se uskuteční po 15. 9. 2014.
II. Místní působnost partnerů

1)

Partneři MAS 21 musí mít na území působnosti MAS 21 trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo
musí prokazatelně na daném území místně působit. (rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je
v kompetenci MAS) – viz ustanovení Statutu (odst. 2, článek VIII. e)).

2)

Pokud partner nemá na území MAS 21 trvalé bydliště nebo sídlo rozhoduje se o jeho místní působnosti
následovně:
a) pokud se jedná o stávajícího partnera, rozhoduje o jeho místní působnosti Plénum na svém
ustavujícím jednání,
b) pokud e jedná o nového partnera, rozhoduje o jeho místní působnosti Programový výbor
(rozhodovací orgán), v jehož kompetenci je rozhodování o přijetí partnera
III. Závěrečná ustanovení

1) Změny této směrnice schvaluje Plénum.
2) Tato směrnice byla schválena Plénem dne 13. 11. 2014 a nabývá účinnosti dnem schválení.
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