
 

 

 
PODMÍNKY ČLENSTVÍ V MAS ORLICKO 

 
Podmínky členství:  
 

1. členem MAS se může stát každá fyzická osoba starší 18ti let s trvalým bydlištěm v regionu územní 
působnosti MAS nebo právnická osoba a fyzická osoba podnikající, mající sídlo nebo provozovnu 
v regionu územní působnosti MAS nebo která v území regionu fakticky působí a souhlasí se 
stanovami a cíli MAS 

  
2. přijetím nových členů nesmí být narušena parita zástupců veřejné a neveřejné sféry v členské 

základně  
 
 
Jak se p řihlásit?  
 
Zašlete nám svou přihlášku k členství, motiva ční dopis a životopis .  

 
Přihláška o členství musí obsahovat minimálně následující informace:  
 
Právnické osoby: Název subjektu, jméno a příjmení statutárního zástupce, IČ, sídlo firmy, obor podnikání / 
předmět činnosti, kontaktní údaje (telefon, e-mail), datum a podpis statutárního zástupce. 

 
Fyzické osoby: Jméno a příjmení, IČ, sídlo firmy /trvalé bydliště, obor podnikání / předmět činnosti / oblast 
zájmů, kontaktní údaje (telefon, e-mail), datum a podpis 
 
V přihlášce dále uveďte: 
 

� zda žádáte o členství, nebo zda máte zájem o zapojení do činnosti pracovních skupin 
� prohlášení o seznámení a souhlasu se stanovami MAS  
� prohlášení o souhlasu se zpracováním a evidencí osobních údajů v souladu se zákonem 

č. 101/2000 Sb. pro potřeby podání přihlášky o členství / spolupráci s MAS ORLICKO 
 
Přihlášku odešlete na adresu MAS: Místní akční skupina ORLICKO, Divišova 669, 564 01 Žamberk 
 

 
Rozhodnutí o p řijetí členů: 
 
O přijetí přidružených členů rozhoduje valná hromada MAS ORLICKO, která se obvykle koná 2 x ročně. 
 
O přijetí/nepřijetí za člena rozhoduje valná hromada v souladu se stanovami, s přihlédnutím na požadavek 
vyrovnané skladby členů VH z různých sektorů a mikroregionů a především na základě předložené přihlášky 
a motivačního dopisu.  
 
O rozhodnutí valné hromady budou všichni žadatelé písemně informováni. 
 
 
Více informací?  
 
Pokud potřebujete více informací, můžete se obrátit na manažerku MAS (manager@mas.orlicko.cz ), 
případně předsedu MAS (zdarsky@ziva.cz ). 
 


