Mikroregion Severo-Lanškrounsko

Informace pro zastupitele k usnesení ve věci schválení začlenění do územní
působnosti MAS ORLICKO
Vážení zastupitelé,
zastupitelstvo Vašeho městyse schválilo v loňském roce začlenění do územní působnosti Místní
akční skupiny ORLICKO.
Začlenění do územní působnosti je v souladu s článkem 3 Stanov MAS ORLICKO podmínkou pro
to, aby mohl Váš městys, stejně jako podnikatelé a neziskové organizace – které na území Vašeho
městyse mají sídlo, nebo zde aktivně působí, čerpat finanční prostředky z projektů realizovaných na
území MAS ORLICKO.
V současné době se Místní akční skupina ORLICKO připravuje na podání žádosti pro nové dotační
období 2014 – 2020.
Jednou z podmínek, které budou muset být splněny, pro čerpání prostředků z jednotlivých fondů
EU, je splnění základních podmínek, stanovených Ministerstvem zemědělství ČR a získání tzv.
certifikace místní akční skupiny.
Jedním z certifikačních kritérií je doložení schválení začlenění území městyse do územní
působnosti MAS ORLICKO pro období let 2014 – 2020.
Z tohoto důvodu Vás prosíme o projednání následujícího usnesení zastupitelstvem Vašeho městyse:
Zastupitelstvo městyse XY schvaluje začlenění území městyse XY do územní působnosti
Místní akční skupiny ORLICKO pro období let 2014 – 2020.
Přijetím tohoto usnesení se Váš městys zavazuje setrvat v územní působnosti Místní akční skupiny
ORLICKO minimálně po období let 2014 – 2020.
Žádné další závazky (povinnosti) z tohoto usnesení v souladu se stanovami organizace neplynou
(práva a povinnosti jsou spojeny s členstvím v organizaci, které je v případě Vašeho městyse
spojeno s členstvím Mikroregionu Severo-Lanškrounsko v členské základně MAS ORLICKO).
Předpokládaný termín dokládání usnesení k žádosti o certifikaci na pověřený orgán je stanoven na
duben 2014.
Děkujeme Vám za vstřícnost při projednání tohoto usnesení a v případě potřeby jsem Vám
k dispozici pro podání bližších informací (vysvětlení, doplnění).
Za Místní akční skupinu ORLICKO
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