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Směrnice k vzniku a rozdělení členů  zájmových skupinách  

MAS Lanškrounsko, z.s. 

 
1. Tato směrnice je interním  dokumentem k stanovení postupů při vzniku a rozdělení 

členů MAS Lanškrounsko, z.s. do zájmových skupin. 

 

2. Členové MAS Lanškrounsko, z.s. tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřeny 

na určitou problematiku strategie komunitně vedeného místního rozvoje v územní 

působnosti MAS Lanškrounsko ( dále jen SCLLD). 

 

3. Zájmové skupiny MAS Lanškrounsko, z.s. vymezuje dle ustanovení čl.9, odst.8, 

písmeno n) Stanov Valná hromada MAS Lanškrounsko, z.s. v souladu se SCLLD. 

 

4. Příslušnost k určité zájmové skupině určí člen MAS Lanškrounsko, z.s. podle své 

převažující činnosti dle přílohy č.1 této směrnice – Přehled zájmových skupin MAS 

Lanškrounsko, z.s.) 

 

5. Člen MAS Lanškrounsko, z.s. projeví svou vůli k zařazení do určité zájmové skupiny 

na základě podpisu „Prohlášení o zařazení do zájmové skupiny MAS Lanškrounsko, 

z.s.“  neodkladně po schválení této směrnice Valnou hromadou MAS Lanškrounsko, 

z.s.  „Prohlášení o zařazení do zájmové skupiny MAS Lanškrounsko, z.s. je uvedeno 

v příloze č.2 této směrnice.  

 

6. Zájemce o členství v MAS Lanškrounsko, z.s. projeví svou vůli k zařazení do  určité 

zájmové skupiny podpisem „Prohlášení o zařazení do zájmové skupiny MAS 

Lanškrounsko, z.s.“  a toto Prohlášení  předá spolu s přihláškou k členství  postupem 

dle Stanov MAS Lanškrounsko, z.s.  

 

7. Každý člen MAS Lanškrounsko, z.s. může být příslušný pouze k jedné zájmové 

skupině.  

 

8. Vyskytnou-li se důvody ze strany člena MAS Lanškrounsko, z.s. ke změně zařazení 

do zájmové skupiny,  neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou formou kanceláři 

MAS Lanškrounsko, z.s. a podepíše nové „Prohlášení o zařazení do zájmové skupiny 

MAS Lanškrounsko, z.s.“   

 

9. Tato směrnice byla schválena usnesením Valné hromady MAS Lanškrounsko,z.s. dne 

11.11.2014 a nabývá platnosti  účinnosti dnem schválení.  

 

10. Tato směrnice může být změněna, doplněna nebo zrušena pouze usnesením Valné 

hromady MAS Lanškrounsko, z.s. 

 

……………………………………………. 

.  Lenka Bártlová  

    předsedkyně MAS Lanškrounsko, z.s.  
 

http://www.maslanskrounsko.cz/
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Příloha č.1 : Přehled zájmových skupin MAS Lanškrounsko, z.s.  

 

Číslo 

skupiny  
Název zájmové  skupiny Obsahová náplň skupiny 

1. 

Hospodaření a péče o půdu a 

související činnost  v územní 

působnosti MAS Lanškrounsko  

Podnikatelé (fyzické i právnické osoby),  

jejichž převažující činností je ekonomická 

činnost  na zemědělském půdním fondu a 

na  PUPFL 

2. 

Tvorba pracovních míst v 

podnikání, regionální produkce v 

územní MAS Lanškrounsko  

Podnikatelé  (fyzické i právnické osoby )   

s převažujícími činnostmi mimo 

ekonomickou činnost  na zemědělském 

půdním fondu a  PUPFL včetně 

souvisejících činností 

3. 
Občanská společnost  v územní 

působnosti MAS Lanškrounsko  

Organizace  (fyzické i právnické osoby) a 

občané, jejichž hlavní činností je rozvoj 

občanské společnosti ( především rozvoj 

spolkové činnosti v oblasti kultury, 

zachvoání tradic, sportu, práce s dětmi a 

mládeží apod. ) mimo spolky s činností 

týkající se zvýšení bezpečnosti života 

společnosti a ochrany majetku  

4. 

Občanská společnost  v územní 

působnosti MAS Lanškrounsko se 

zaměřením na ochranu majetku  

Organizace  (fyzické i právnické osoby) a 

občané, jejichž hlavní činností je rozvoj 

občanské společnosti se zaměřením se na 

zvýšení bezpečnosti života společnosti a 

ochrany majetku  

5. 

Vzdělávací, sociální, navazující a 

doplňkové služby v územní 

působnosti  MAS Lanškrounsko  

Organizace (fyzické a právnické osoby) i 

občané, jejichž hlavní činností je 

zajišťování vzdělávacích, sociálních, 

doplňkových a navazujících služeb v 

územní působnosti MAS Lanškrounsko 

6. 
Regionální rozvoj  území v územní 

působnosti MAS Lanškrounsko  

Subjekty ( fyzické i právnické osoby), 

jejichž hlavním předmětem činnosti  je 

komplexní přístup k udržitelnému  rozvoji 

území  MAS Lanškrounsko  
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Příloha č.2 :  

Prohlášení o zařazení do zájmové skupiny MAS Lanškrounsko, z.s. 
 

Člen ( zájemce o členství) 
 

Název subjektu  ( jméno a příjmení) : 

Sídlo nebo adresa:  

IČ/RČ : 

Právní forma : 

Zastoupený :  

 

Prohlašuji tímto svůj zájem o zařazení do zájmové skupiny MAS Lanškrounsko, z.s. 

 

Číslo 

skupiny  
Název zájmové  skupiny   

1. 
Hospodaření a péče o půdu a související činnost  v územní 

působnosti MAS Lanškrounsko  
  

2. 
Tvorba pracovních míst v podnikání, regionální 

produkce v územní MAS Lanškrounsko  
  

3. 
Občanská společnost  v územní působnosti MAS 

Lanškrounsko  
  

4. 
Občanská společnost  v územní působnosti MAS 

Lanškrounsko se zaměřením na ochranu majetku  
  

5. 
Vzdělávací, sociální, navazující a doplňkové služby v 

územní působnosti  MAS Lanškrounsko  
  

6. 
Regionální rozvoj  území v územní působnosti MAS 

Lanškrounsko  
  

 vhodnou variantu označte křížkem  

 

V ……………. dne ………………………  Podpis …………………………………. 

http://www.maslanskrounsko.cz/
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