Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Český ráj a Střední Pojizeří
Sídlo : Předměstská 286, 507 43 Sobotka
Tel.číslo: 493 720 546

Podklad k jednání pléna Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří

Dobrý den členové MAS Český ráj a Střední Pojizeří,
dovoluji si Vás tímto před jednáním pléna MAS blíže seznámit s projednávaným obsahem bodu č.1
Předmětem bodu číslo 1 bude schválení sloučení třech MAS na další plánovací období 2014-2020.

-

Jedná se o sloučení subjektů - MAS Turnovsko (právní forma -občanské sdružení), MAS
Brána do Českého ráje, o.s. (občanské sdružení) a Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj
(obecně prospěšná společnost) do jednoho subjektu, který by využil naši právní formu obecně
prospěšné společnosti včetně IČ. Sídlo subjektu by zůstalo na území Královéhradeckého

kraje.
Vzhledem k tomu, že již proběhlo předběžné jednání se statutárními zástupci jmenovaných subjektů,
bylo dohodnuto, že pokud sloučení 3 MAS členské základny schválí, požaduje se, aby se název
Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj změnil do dohody všech stran.

Důvody pro sloučení:
-

-

-

Území jedné nové MAS pokryje cca 95% území Českého ráje (Novopatsko,
Lomnicko, Sobotecko, Mnichovohradišťko, Turnovsko)
Bližší informace o územní působnosti naleznete na www.masturnovsko.eu a na
www.masbcr.cz
Jednotná nová povinná strategie na období 2014 - 2020 s jasným dopadem na území
Českého ráje (sekce pro ochranu životního prostředí (CHKO Český ráj) by musela být
pro všechny MAS stejně jednotná v případě, že by si každá MAS zpracovávala
rozvojový dokument sama)
Následná úspora provozních nákladů na řízení jedné MAS (jedna org. struktura)
Úspora nákladů na zpracování integrované rozvojové strategie včetně posouzení SEA
Strategii musíme začít zpracovávat okamžitě, nyní probíhá sběr projektových
záměrů a vyplňování dotazníku – vyhodnocování by již probíhalo za všechny MAS
společně), posouzení SEA na strategický materiál, které bude schvalováno na MŽP je
povinné, předpokládaný náklad cca 500 000,- Kč
bližší informace - http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php

-

Větší efektivita při získávání a vynakládání finančních prostředků do projektů (např.
při využití Evropského sociálního fondu – spádové oblasti Turnovsko,
Mnichovohradišťsko, Dolnobousovsko)

V případě, že se sloučení schválí, bude následovat:
-

Proběhne nové jmenování zřizovatelů při zachování poměru MAS (1/3, 1/3,1/3) –
nutný zápis na Krajském soudu v Hradci Králové
Změna osob ve správní radě, dozorčí radě i ve všech orgánech při zachování poměru
MAS (1/3, 1/3,1/3)
Změna všech platných směrnic

Zpracovala: Jarmila Lásková Soldátová
Mobil: 605 775053

