
Přihláška partnera obecně prospěšné společnosti 

 

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 

se sídlem nám. Míru 230/1,  795 01 RÝMAŘOV, IČ: 26836122 

(dále také jako „RÝMAŘOVSKO, o.p.s.“) 

organizační složka – MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 

 

 

Není-li výslovně uvedeno jinak, níže uvedené pojmy jsou dále používány v následujícím významu: 

- „Metodika“ – Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-

2020, schválená usnesením vlády České republiky č. 368 ze dne 21. 5. 2014. 

- „Nařízení“ - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 12. 2013. 

- „Zakládací smlouva  společnosti“ – zakladatelská listina RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ze dne 20. 4. 2015 

-„Statut obecně prospěšné společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s.“ - ze dne 20. 4. 2015 

- „MAS“ – místní akční skupina  RÝMAŘOVSKO, o.p.s.(společenství fyzických a právnických osob - 

partnerů) v podobě organizační složky MAS  RÝMAŘOVSKO, o.p.s., prostřednictvím níž vykonává 

místní partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, které působí na území vymezeném v 

Zakládací smlouvě společnosti, Statutu obecně prospěšné společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. a pro něž 

navrhuje a provádí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, a to zejména na základě Nařízení 

a Metodiky;  MAS nemá vlastní právní osobnost. MAS je tvořena všemi členy - partnery MAS 

(fyzickými a právnickými osobami) a její činnost je upravena především v Nařízení, Zakládací smlouvě 

společnosti, Statutem obecně prospěšné společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. a Metodice. MAS má 

vlastní orgány, prostřednictvím nichž MAS vykonává svou činnost a prostřednictvím nichž vykonává 

partner svůj vliv na činnost MAS. 

- „Partner MAS“ – fyzická nebo právnická osoba, která na základě této přihlášky uzavřením 

partnerské smlouvy, splňuje-li veškeré podmínky pro získání postavení partnera podle Nařízení, 

Zakládací smlouvy společnosti, Statutem obecně prospěšné společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s.  a 

Metodiky, získá postavení partnera MAS ve smyslu Nařízení, Zakládací smlouvy společnosti a 

Metodiky. 

- „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje“ – představuje tzv. rozvojový dokument - 

„Soubor doložení minimálních standardů fungování MAS, integrované strategie území MAS a 

Programových rámců zařazených do Integrovaného akčního plánu rozvoje území MAS“ 

 



Prohlášení partnera: 

Já, níže podepsaný 

jméno, příjmení/název (obchodní firma):……………………………………………………………………………. 

datum narození/IČ:……………………………………………………………………………………………………………….. 

bydliště – adresa/sídlo:………………………………………………………………………………………………………….. 

sídlo provozovny: …………………………………………………………………………………………………………………. 

kontakt email/telefon: ………………………………………………………………………………………………………… 

čestně prohlašuji, že 

souhlasím se vstupem do MAS a s podmínkami pro vstup jako Partnera MAS do MAS vymezenými v 

Zakládací smlouvě společnosti, Statutem obecně prospěšné společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. a 

Metodice.  Prohlašuji, že splňuji podmínky vymezené v čl. X. 4 Statutu obecně prospěšné společnosti 

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 

Podávám přihlášku do MAS a mám zájem se stát Partnerem MAS. 

Současně prohlašuji, že jsem si pro účely účasti jako Partnera MAS v MAS na základě převažující 

činnosti zvolil následující zájmovou skupinu pro naplňování Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje1: 

 Sektory: 

Veřejný    

Soukromý – neziskový 

Soukromý – podnikatelský 

 Zájmové skupiny: 

Rozvoj venkova 

Zemědělci 

Podnikatelé 

Neziskové organizace 

Podnikatelé cestovní ruch 

  (skupina ostatní) – subjekty i jednotlivci  

1z následujících možností označte křížkem pouze jednu 

 

 

Datum …………………                                                                     Podpis ....…………………………………... 

Přílohy přihlášky: 


