Podmínky pro přistoupení partnerů
Noví partneři v rámci SCLLD mohou být přijímáni na základě jejich písemné žádosti,
o přijetí rozhodne Výbor SCLLD. K přijetí nového partnera je třeba souhlasu nadpoloviční
většiny všech členů Výboru SCLLD a podpisu partnerské smlouvy oběma stranami.
Partnerství zaniká jednostrannou výpovědí na základě žádosti partnera ke dni uvedenému
v žádosti o ukončení partnerství, která musí být doručena na adresu obecně prospěšné
společnosti.
Výbor SCLLD může rozhodnout o výpovědi partnerské smlouvy pro zvlášť závažné porušení
povinností partnera z uzavřené partnerské smlouvy. Pro přijetí rozhodnutí o výpovědi
partnerské smlouvy je třeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů Výboru SCLLD.

Platnou výpovědí partnerské smlouvy přestává být partner partnerem organizační složky
SCLLD, a to ke dni doručení výpovědi partnerovi. Ukončením partnerství zaniká partnerovi
členství i zastoupení v jednotlivých orgánech organizační složky SCLLD.

Práva a povinnosti partnerů
Partneři tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD.
Shromáždění regionálních partnerů vymezí zájmové skupiny v souladu se SCLLD, příslušnost
k dané zájmové skupině definuje partner podle své převažující činnosti. Partner může být
příslušný pouze k jedné zájmové skupině. Složení zájmových skupin určuje shromáždění
partnerů a je upraveno vnitřním předpisem organizační složky SCLLD.

Shromáždění regionálních partnerů SCLLD se schází dle potřeby, nejméně však 1x za 12
měsíců. Jeho jednání svolává předseda výboru SCLLD a jednání je upraveno jednacím řádem.

Shromáždění regionálních partnerů zejména:
a) schvaluje jednací řád shromáždění partnerů a další vnitřní předpisy organizační složky
SCLLD a její kanceláře
b) schvaluje SCLLD

c) nese odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území
působnosti MAS Třeboňsko o.p.s.
d) zřizuje povinné orgány organizační složky tj. Výbor SCLLD, Výběrovou komisi SCLLD a
Kontrolní komisi SCLLD a volí a odvolává členy těchto orgánů
e) volí členy orgánů organizační složky SCLLD – počet členů povinných orgánů, jejich
působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávaní a způsob jednání
f) schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů v rámci uskutečňování strategie SCLLD,
zejména výběrová kritéria pro výběr projektů
g) doporučuje správní radě ke schválení část rozpočtu o.p.s. zahrnující činnost v rámci
SCLLD
h) schvaluje výroční zprávu o činnosti organizační složky SCLLD (ta je součástí výroční
zprávy společnosti) a o hospodaření této organizační složky.
i) je-li partnerem Shromáždění partnerů právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby jí v
orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu
j) rozhoduje o fúzi nebo zrušení organizační složky SCLLD

