
 

 

PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ NOVÝM ČLENŮM MAS ORLICKO 
 

1. Členství v MAS ORLICKO je dobrovolné.  
2. Členem MAS se mohou stát osoby (subjekty):  

a.  fyzické osoby starší 18ti let, zastupující zájmy některé ze zájmových skupin, které mají v 
územní působnosti MAS trvalé bydliště, nebo zde místně působí  

b.  neziskové organizace, které mají v regionu sídlo, nebo zde místně působí, nebo  
c.  právnické osoby a fyzické osoby podnikající, mající sídlo nebo provozovnu v regionu územní 

působnosti MAS nebo které v území místně působí  
d.  obce, města, svazky obcí a organizace zřízené, nebo provozované obcemi (městysi, městy), 

které mají v územní působnosti MAS sídlo, nebo zde místně působí  
 
které dále splňují následující podmínky:  

a) jsou aktivně činné  
b) souhlasí se stanovami MAS ORLICKO  
c) souhlasí se zveřejněním informace o svém členství v MAS ORLICKO na jeho webových       
    stránkách.  

 
Jak se přihlásit? 
 
Zašlete nám:  

 Přihlášku k členství  

 Motivační dopis  

 Životopis  

 Prohlášení o zařazení do zájmové skupiny MAS ORLICKO 
 
PŘIHLÁŠKA O ČLENSTVÍ MUSÍ OBSAHOVAT MINIMÁLNĚ NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE: 
 
PRÁVNICKÉ OSOBY: název subjektu, jméno a příjmení statutárního zástupce, IČ, sídlo PO, obor 
podnikání/předmět činnosti, kontaktní údaje (telefon, e-mail, webová adresa), 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, webová adresa), 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 odevzdejte osobně do kanceláře MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004., 564 01 Žamberk.  
 
Rozhodnutí o přijetí členů: 
O přijetí/nepřijetí za člena rozhoduje valná hromada v souladu se stanovami a na základě předložené 
přihlášky k členství 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). (kubin@agrokonzulta.cz).

http://mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/05574bc651919f.pdf
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