STANOVY
Miestna akčná skupina 11 PLUS

Clánok I
Zá|<ladné ustanovenia

1.

Miestna akčná skupina 11 PLUS je mimovládne, nepolitické, neza
fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpeč,uje svoju činnosť
a predmetu činnosti na celistvom uzemi tvorenom katastrálnymi
Abrahám, Cífer, Hoste, Hrnčiarovce nad Parnou, Križovany
Majcichov, Opoj, Pavlice, Pusté Úl'any, Slovenská N ová Ves, Vel'ké
Grob, Vlčkovce, Vodeľady, Ze|eneč..

2.

Miestna akčná skupina 11 PLUS

3.

Miestna akčná skupina 11 PLUS je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkĺomných
miestnych spoločensko-hospodarskych záujmov. v ktoľých na úrovni rozhodovania
nemajú ani orgány verejnej moci, aĺi žiadĺazźtujmovźĺskupina viac ako 49 %
hlasovacích prźĺv.Żiadĺazáujmová skupina nemôŽe mažviac ako 49 oń hlasovacích pľáv
v z|oženi jednotliqfch oľgánov zđruženia,ktoré majú ľozhodovaciu pľávomoc, pľiěom
táto podmienka musí byť zo strany združenia dodržaná počas celého obdobia
implementácie stratégie CLLD.

je

partnerstvo verejnej správy, podnikateľských
a nepođnikateľskýchsubjektov a občanov pôsobiacich alebo sídliacich na danom uzemi
s cieľom aktívne sa podieľať na rozvoji mikľoregiónu prípľavou, realizovaním, riadením,
aktualizovaním, monitoľovaním a hodnotením stratégie rozv oja űzemia.

4. Na

splnenie podmienky ,, bode 3' článok I Zakladné ustanovenia boli zadefinované
nasledovné zźlujmové skupiny
a) zűĄmová skupina verejného sektora (''ZSVS");
b) záujmová skupina podnikateľského sektora (,,ZSPS");
c) záujmová skupina občianskeho sektora (,,ZSOS").
:

5.

Členstvo v jednej záujmovej skupine je nezlučiteľnés členstvom v inej záujmovej
skupine. Príslušnosťčlenov združeĺiado záujmovej skupiny je uvedené v personálnej
matici zđruŽeniaa v inteľných vykonávacích dokumentoch združenia. KďŽdý člen
deklaruje priradenie do konkľétnej záujmovej skupiny svojím podpisom v personálnej

matici.

6.

Miestna akčná skupina 11 PLUS je právnická osoba, za\ožentĺ v súlade s ustanoveniami
zákona ć,. 83lI990 Zb. o zdruŽovaní občanov v zslení neskoľšíchpredpisov. Právnu
spôsobilosť nadobúda registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej ľepubliky.

L

Čtánok II
Názov a sídlo združenia
1. Názov občianskeho združenia je

2. Sídlo zdruŽeniaje

Ô

Miestna akčná skupi Đ
c
:'

Ö
)

Nám. A. Hlin
919

43 Cífer

Clánok III
Poslanie, ciele a činnost'
1. Poslaním Miestnej akčnej skupiny 11 PLUS je aktívnou spoluprácou občanov, subjektov
a inštitúciírealizovať aktivity na podpoľu trvalo udrŽateľného sociálno-ekonomického,
enviľonmentálneho a kultúmeho rczvoja vidieka v územnej pôsobnosti Miestnej akčnej
skupiny 11 PLUS prostredníctvom pľípravyarealizácie stratégie rozvojaúzemía.

2. H|avnými cieľmi Miestnej akčnej skupiny l l PLUS sú:
a) podpoľa trvalo udrŽateľného rozvoja celého Ílzemia Miestnej. akčnej skupiny
11 PLUS, predovšetĘým však aktivít realizovaných v prospech obcí,

nezisko'4ich organizácií, malých

b)

a stredných podnikateľov a ostatných
subjektov a občanov pôsobiacich a Žijúcich v danom iĺzemí;
ochľana prírodných a kulturnych hodnôt uzemia Miestnej akčnej skupiny 11

PLUS;

c) propagácia romoja vidieka
a

a

vidieckych činnostímedzi obyvateľmi

návštevníkmi Miestnej akčnej skupiny 11 PLUS;

d) podpoľa spolupľáce pri obnove a rozvoji vidieka na národnej amedzinárodnej
úrovni.

3.

Za účelomdosiahnutia vytýčených cieľov bude Miestna akčná skupina 11 PLUS
r

ealizov ať nasledovné činnosti :

a) spolupľacovať na pľíprave, implementácii, riadení, monitorovaní, hodnotení
a aktualizácií StľatégieCLLD Miestnej akčnej skupiny 11 PLUS (ďalej iba
stratégia CLLD 2014 - 2020);
b) vytvárať podmienky pre získavanie a efektívne vyuŽívanie dostupných

vnútorných avonkajších ťrnančnýchzdrojov potrebných pre napĺňanie cieľov
spoločnej stľatégie;
c) pripravovať arealizovať projekty spolupráce s partnerskými regiónmi na
Slovensku a v rámci Európskej únie;
d) informovať verejnosť o dotknutej oblasti a výsledkoch stľatégie CLLD 20t4 2020;
e) plniť úlohy poskýovateľa v zmysle $ 30 ods' 1 zákonao príspevku z pŠIp;
Đ spolupľacovať s Ro pľe PRV 20Í4 -2020, Ro pľe IROP, NSRV' PPA a inými
inštitúciamiv súvislosti s ľiadením,kontrolou a monitorovaním realizácie
nástľoja CLLD;
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g) finančne a personálne zabezpečovat, realizáciu

stratégie

ealizáciuj ednotlivých proj ektov vyplývaj úcich z uvedenej
h) zabezpečovať všetky potľebné administratívne činnosti
zložiek pľojektov, uchovávaním dokladov (archivácia),
a kontrolou projektov predkladaných žiadatel'mi z Miestnej
PLUS pre účasťv jednotliqých podporn ých progľamoch;
i) zabezpeč,ovať harmonizáciu zámerov s požiadavkami štátnej sprá
samosprávy;
j) zabezpeč,ovať nediskriminačný a transparentný Ęŕber projektov, ktorým sa
zabráni vzniku konfliktu záujmov tak, aby boli-naplnené strategické ciele
a zámery definované v rozvojovej stratégii uzemia;
k) zabezpečovaťsiďovanie a spolupľácu s verejnými inštitúciami,neziskoými
subj ektami, podnikateľskými subj ektami a zapojenie miestnych obyvateľov
do
ľozhodovacích procesov;
l) iniciovať vzĺik štruktúra sietí, ktoľésprostredkujú prenos informácií
azabezpeěiaudržateľĺý rozvoj Miestnej akčnej skupiny t t Ěrus;
m)aktivizovať samotnú Miestnu akčnúskupinu il -prus kintegľácií do
euľópskych štruktur a sietí;
n) organizovať vzdelávacie aktivity, odbomé prednášky, semináľe a animačné
aktivity podporuj úce naplnenie cieľov združeÁia;
o) vydávať propagačnéa infoľmačnémateľiály, študie a analýzy o dotknutej
oblasti a o űzemí pôsobnosti združenia;
p) vytvárať paľtnerstvá a aktívne spolupľacovať v ľámci partnerstiev a sietí;
q) iné úlohy definované v Systéme riadenia CLLD (LEADER a komunitný
tozvoj) pľe programové obdobi e 2014 2020.
a

r

čHnok IV

členstvo v združení
1. Členstvo v Miestnej akčnej skupine l

1

PLUS je dobrovoľné.

2' Členom Miestnej
]kčnej skupiny 1l PLUS sa môŽe na zźthJade písomnej prihlášky stať
kaŽdá ýzická osoba vo veku nad 18 rokov atiež právnická oróbu strvaým pobytom,
sídlom alebo prevádzkounauzemí pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny 11 PLUS'-ktorá
súhlasís jeho stanovami.

3' Členstvo v Miestnej akčnej skupine 11 PLUS vzniká schválením prihlášky najvyšším
oľgánom zdruŽenia azaplatením členskéhopríspevku. Doklađomo členštveje
,rpotvrdenie o členstve", ktoré vydá Výkonný orgán oZ. odmietnutie členstva musí by'
záujemcovi písomne zdôvodnené najneskôr do 90 pľacovných dní od podania prihlášky.

čHnok V

Pľáva a povinnosti členov
1. Člen Miestnej akčnej skupiny 11 PLUS má pľávo:
a) zúčastňovaťsa zasadnutí Valného zhromažđęnia(najvyššieho orgánu) Miestnej
akčnej skupiny l1 PLUS;
b) aktívne sa podieľaťna činnosti Miestnej akčnej skupiny 11 PLUS;
3

c) obracat' sa na orgány Mi estnej akčnej skupiny
d)

e)

Đ

sťaŽnost'ami a žiadať o stanovisko a vysvetlenie
byt' informovaný o činnosti, hospodáľení a

1 1

P

akčnej skupiny l1 PLUS;
navrhovať, volit'a byt vol ený do orgánov Mie stnej akčnej
zúčastňovat'Sa na akciách organizovaných Miestnou

PLUS;

g) využivať informácie a sluŽby Miestnej akčnej skupiny 11 PLUS;
h) využívaťmajetok Miestnej akčnej skupiny '11 PLUS podľa
platných
podmienok

vy uŽív ania maj

2. C|en Miestnej akčnej skupiny

11

etku združenia.

PLUS

má povinnost':

a) dodľžiavaťanapiňať stanovy zđruženiaaspoločne dohodnuté postupy;
b) dodržiavat' prijaté uznesenia Valného ůromaždenia(najvyššieho

orgánu)
Miestnej akčnej skupiny 11 PLUS;
c) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich moŽností a schopností pomáhat,
orgánom Miestnej akčnej skupiny 11 PLUS;
d) ochraňovať azveľaďovať majetok Miestnej akčnej skupiny 11 PLUS;
e) vprípade zvolenia do orgánov združeniá plniť floĹy vyplyvajúce
zdanej
funkcie;

Đ

informovať Mięstnu akčnúskupinu 1l PLUS o svojich poznatkoch
a skúsenostiach ýkajúcich sa jeho účelua cieľov;
g) zaplatit' členský príspevok, prípadne aj pľíspevok na spolufinancovanie
projektov v prípade rozhodnutia oigánov úi.'t"".j akčnej
skup'iny l l PLUS;
h) pľispievaťsvojou čirrnosťouktvorbe arealizácií.o'uoiou"i's1rategie
uzęmia
avyvíjaťaktivity srnerujúce kdosahovaniu cieľov iarrz"niu ahájiť jeho

Đ

záujmy;

všestranne pľopagovat' združeniea robiť mu dobré
meno.

3. Členstvo v Miestnej akčnej skupine 11 PLUS zaniká:
a) vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia
člena
o vystúpení zo združenia do kancelĺĺľiezdruženia;
b) úmĺtímčlęna_ ýzickej osoby

c)

zánikom člena _ právnickej osoby
zánikomMiestnej akčnej skupiný 11 PLUS

d)
e) wlúčením

'
o

ffi;#''-''-ch

povinností;
vedomým konaním v rozpore s ciel'mi združenia;
poškodzovaním dobrého mena zđruženia

4' Fyzická osoba ako člen Miestnej akčnej skupiny 11 PLUS
vykonáva svoje pľáva
a povinnosti
bezpľostredne sama.

5' Právnická osoba ako člen Miestnej akčnej skupiny 11 PLUS
vykonáva svoje práva
a povinnosti
prostredníctvom ýzickej osoby,-ktoru^u.ůilu ako svojho
,art rp"u

Clánok VI
orgány zdruźenia

4

v

združení.

l.

orgánmi zdruŽenia su
a) Valné zbĺomaždenieQ.{ aJ
b) Predsedníctvo (Výkonný

c)

d)
e)

Đ

Štatutárny organ
Výberová komisia
Monitoľovacívýbor
Dozomárada (Kontrolný

l.
a

čbnok VII

VaIné zhromaźdenie (Najvyššíoľgán oZ)
1' Valné zjĺomaždenieje Najvyššíorgán
skupiny l1 PLUS.

oZ

atvoľia ho všetci členovia Miestnej akčnej

2' Členovia Valného zhromaždenia sú
ýzické a právnické osoby v súlade s článkom IV
Členstvo v združení pľi ľešpektovaníčlánku lzaklaane
ustanoveni a, žę žiadna záujmová
skupina nemá viac ako 49 Yohlasovacích práv.

3' Zasadĺutia Valného z]lĺomaždęniazvolźtvaPľedsedníctvo(Výkonný

orgán oZ) minimálne
raz do roka, alebo ak písomne požiad,ao zvolanie
minimálne iretina'čleňv Miestnej akčnej
skupiny l l PLUS, a to do 30-tich kalendárnych dní od doručenia
žiadosti Predsedovi oZ.

4' Pri hlasovaní na zasadnutí Valného zltomaždenia ma kaźdýčlen jeden
hlas.
5' Valné zbĺomaždenie(Najvyššíoľgán oZ) je schopný uznášať
sa, ak sú prítomníčlenovia
združenia, ktorý majú nadpolovičnúvačšinuvsetkycn
hlasov, tj. viac uLo so % všetkých
hlasov (bez ohladu na príslušnosťk záujmovým skupinám).

6' Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina
hlasov prítomných členov
združenia (bez ohľadu na príslušnosťk záujmoýmskupinám).
7

'Y

prípade ľovnosti hlasov sa vykoná nové hlasovanie.
V pľípade rovnosti hlasov aj
v druhom hlasovaní sa návrh považuje zaneprijatý.

8. Pôsobnosť Valného zl.romaždenia:
a) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky;
b) schvaľuje plán činnosti a ýľočnĺspľań;
c) schvaľuje rozpočet a spráw o hospôdárení;
d) volí a odvoláva členov Predsednictva (Výkonný orgán oZ) aDozornej
rady
(Kontrolný organoZ);
e) schvaľuje prijatie noých členov;
Đ ľozhoduje o vylúčeníčlena združenia v súlade s článkom V Práva a povinnosti
členov, bodom 3, odstavcom e;

g) schvaľuje StľatégiuCLLD ajej aktualizáciu;
h) vo vzt'ahu k PRV SR 2014 _ 2020 a r, Áysl" pravidiel CLLD
rozhoduje
o zániku združenia zlúčeníms iným obeiu.''kyzdrižením,alebo
dobrovol'ným rozpustením. V pĘaáe, ak dôjde k zániku
občianskeho

združenia rozpustením, alebo zlúčeníms iným občianskym
združením počas
doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP nu
MAS, oĹčianske združenieje
povinné vrátiť čerpanéfinančnéprostriedky "hod
z EPFRV resp. EFRR;
5

i)
j)
k)

l)

iné v súlade so stratégiou CLLD;
rozhoduje o účastiMiestnej akčnej skupiny 1l PLUS
či záujmoých organizáciách a volí do nich svojich
stanovuje výšku, spôsob a termín úhľadyčlenských
prerokúva a schvaľuje výročné spľávy o
a hodnotiace spľávy

9. Zrckovania zasadnutia Valného zllromaždenia

t,

sa vyhotoví

musr
obsahovať: dátum, miesto konania, pľogram' pľijaté rozhodnutia
s uvedením výsledkov
hlasovania k jednotlivym bodom progľamu a námietok účastníkov
a záverečné uznesenie
aprezenčnúlistinu, ktoľá tvorí prílohu zápisnice. Zźpisnicaj
e sprístupnená všetkým
členom najneskôľ do 15 pľacovných dní od konania zasadnutia.

Clánok VIII
Predsedníctvo (Výko nný orgán

l'

oZ)

Predsedníctvo je qýkonným orgánom Miestnej akčnej skupiny
11 PLUS, pričom saza
svoju činnosťzodpovedá Valnému zhľomażdeniu. a vykorľíva činnosti
v súlade so
stanovami a internými vykonávacími pľedpismi oZ.

2' Predsedníctvo má

sedem členov, pľičomčlenská základřlaýkonného orgánu
oZ musí bý
zastűpená kaŽdou záujmovou skupinou (verejný sektor,
občiansky sektor a súkľomný

sektor).

3' Členovia Pľedsednícfua sri fyzické a právnické osoby v súlade s článkom
IV
v združenípri rešpektovaní článku I Základné ustanoveni a, že žiadna záujmová Členstvo
skupina
oÁhlasovacích
nemá viac ako 49

práv.

4. Pôsobnosť Predsedníctva:

a) riadi činnosťzdruženia v období medzi

zasadnutiami najvyššieho orgánu
(Valného zllr omaždenia);
b) volí spomedzi seba a odvoláva Predsedu oZ;
c) volí spomedzi seba a odvoláva dvoch Podpredsedov oZ _ jedného za
súkľomný/občianskysektor a jedného zaverejný sektor;
d) zĺĺoltxaa obsahovo pripravuje rokovanĺu ná;,.yssieho orgánu a priprawje
základné materiály na tieto rokovania;
e) zodpovedá zawpracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej aktual izácií;
Đ znadi výberovú komisiu MAS;
g) znadi monitorovací výbor MAS a volí resp. odvoláva členov monitorovacieho
výboru;
h) menuje manažétaMAS;
Đ schvaľuje- harmonogľam výziev na predkladanie projektoqých zámerov /

j)

k)

ŽoNFP /ŻoPr;

schvaľuje ýzvuna predkladanie pľojektoqý ch zámerov /
ŽoNFP
schvaľuje- zľušenie l ztnenu výzły nu p.ědkludanie pľojektový

ŽoNFP lŽoPr;
l) volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej
m) iné stanovené v stľatégiíCLLD;
n) schval'uje ďalšie interné vykonávacie pľedpisy združenia.
6

l

ŽoPr;

eh záÁerov

štatút;

l

$1ov eĘ8

o) zodpovedá za zostavenie

návľhu rozpočtu a ročnej
združenia, spracovávanie správ o činnosti združenia,
zriad'
pľacovných ainiciatívnych skupín, výklad stanov
o nákupe, využitía pľedaji majetku združenia.

5. Pľi hlasovaní na zasadnutí Predsedníctva ma kaž,dý člen jeden
hlas.

ĺj.

C)

íiJo

6' Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná
väčšinajeho členov.
pľičom
rozhodnutie sa pľijímanadpolovičnou väčšinoupľítomných
členov výkonného
orgánu oZ' v pľípade rovnosti hlasov sa vykoná nové
ńlasouuni". V piĺpade rovnosti
hlasov aj v druhom hlasovaní sa návrh povazuje zaneprijatý.
'

7' Zasadnutie Predsedníctva zvoláva Predseda oZ podľapotreby,
minimálne však štyrikĺát
do roka.
8' Z rokovania zasadnutia Pľedsedníctva sa vyhotov i zápisruca.
ktorá musí obsahovať: dátum,
miesto konania,_ program' prijaté ľozhodnutia ^ s uvedením
ýsledkov hlasovania
k jednotliým bodom p.og.urn,.' ďnámietok
účastníkova záverečnéuznesenie a prezenčnú
listinu, ktorá tvoľí prílohu zápisnice. Z-ápisnicaje sprístupnená
všetkým členom najneskôr
do 15 pracovných dní od konania zasadrrrrtia. -

Štat,,tá.nyoľgánĺ*.1'ŕ.1lTlxoun""usedoviaOZ)
1' Štatutárnym oľgáno m združenia je Pľed seda
navonok a podpisuje zmluvy.

oZ,

kto4ý vystupuje v mene združe,nia

2' Yo vzt'ahu k PRV SR 2014 _

2O2O predkladá na PPA Protokol o výbere pľojektoqých
zámerov / žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z PRV SR 2014

-2020.

3' Vo vďahu k IROP predkladá na Ro pre IROP Protokol
finančný príspevok z IRoP.

4. Predseda oZ vykonáva hlavne tieto činnosti

o uýbeľe Žiadosti o nenávratný

a) moláva a vedie zasadnutie Pĺedsedníctva (Výkonného orgánu oZ);
b) zvoláva a vedie zasadnutie Valného zfuoÄažaenia (Najvý"ššieho
oľgán u oZ);
c) rozhoduje o zźtležitostiachMiestnej akčnej skupiný l í ŕrÚs, pokiaľ
tięto

d)
e)

Đ

g)

:

sú upľavenév stanovách, ľesp. v internýc}rvykonávacĺcn
preJiĺsocľ';

nie

ľiadi činnost'Miestnej akčnej skupiny ít plus
kontľoluje činnosťkancelárie a spolupracuje s manaŽérom;
ustanovuje likvidátora v prípade iiLuĺaa"ĺ. druženia;
vykonáva činnosti podľa poverenia valného' zhromaždenia.

5' So súhlasom Predsedníctva (Výkonného orgánu oZ) môže Pľedseda
OZ poveriť svojich
zástupcov (Podpredsedov oZ) wýko1oď niektoých
činnostívp.ĺpaäe písomného
poverenia na zastupovanie jeho osoby ako
štatutá-"ńo oľgánu oZ zo závažnýchdôvodov
(napr' práceneschopnost', konflikt záujmov,časová
tieseň u ine ob1"ktĺvne |ĺeiny;.
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Clánok X
Výberová komisia

1.
2.

Výbeľová komisia v zmysle čl. 34 ods. 3' písm. c) a Đ všeobecného
výber ŽoNFP podľa poradia ich prínosu k plneniu cieľov a zámerov
a stanovuje výšku podpory

€řl.l-:.

(r

(J

Výberová komisia pri každom hlasovaní o výbere projektov musí dodrŽia
v zmysle všeobecnéhonariadenie, čl. 34, ods. 3, písm. b) tj. minimálne 5
t,
rozhodnutí o výbere projektov patrí paľtnerom, ktorí nle
su oľganml vereJneJ spravy

J

Z dővodu, že ýberová komisia nemá inú rozhodovaciu právomoc ako hlasovanie o výbeľe
projektov, nemusí plniť podmienku článku I, ods. 3.

4

S cieľom naplnenia podmienok ods. 1, článku X Výberová komisia vykonáva nasledovné
činnosti:

a)

zabezpeči proces posúdenia projektoých zámerov (ak je relevantné) l
hodnotenia ŽoNFP l ŽoPr;
b) posudzuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve;
c) grt-a9]yje body jednotliým projektoým zámerom (ak je relávantné) l
ZoNFP l ZoPr na základe výsledkov posúdenia / odborného hodnotęnia
azoradí projektové zámery / ŽoNFP l ŽoPr podľa bodového hodnotenia;
d) vykoná výber projektových zźtmeľov(ak je relevantné) / ŽoNFP l ŻoPr beruc
do Írvahy pravidlá Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pľe
programové obdobie 2014 - 2020 v platnom znení;
e) schvaľuje/odporúča,resp. neschvaľuje/neodporúčaŽoNFP na ťtnancovanie
z PRV;
Đ schvaľuje/odpoľúča,resp. neschvaľuje/neodporuča ŽoPr na financovanie
z IROP;
g) schvaľuje/odporúča,resp. neschvaľuje/neodporúča vydanie hodnotiacej správy
pre projektové zámery (ak je relevantné);
h) vypracuje Protokol o'4ýbere projektoqých zámerov / ŽoNFP l ŻoPr;
i) vypľacuje návľh hodnotiacej správy pľe projekt ové zámery (ak je relevantné);
j) stanovuje výšku podpory NFP pre jednotlivé ŽoNFP/ŽoPr.

5

Výbeľová komisia má minimálne sedem členov. Počet členov musí bý vždy nepttmy'
Zdtuženie möže okľem ľiadnych členov menovať aj nĺíhĺadníkou8l"nor,, - vyberovej
komisie. Výberovej komisií pľedsedá na každom zasadnutí jeden jej člen' ktorého si
komisia zsĺolína začiatku kaŽdého zasadnutia.

6.

Členov Výberovej komisie menuje Predsedníctvo (Výkonný orgán oZ) zo zoznamu
potencionálnych členov výberovej komisie na návrh kancelźriě oZ. člen výbeľovej
komisie nemusí pôsobiť (mat'trvalé' prípadne pľechodné bydlisko, sídlo alebo prěvádzku)
v uzemí pôsobnosti združenia. Pre jednu výzvubude stanovená jedna výberová komisia.

7

Výkonný orgán menuje vŽdy novú výberovú komisiu pre kaŽdu ýzvu na predkladanie
projektových zźtmerov / ZoNFP, pľičomjednotliví členovia sa môžu opakovat'. V ľámci
jednej výzvy môže byt' menovaná len jedna výberová komisia na celú
ýzvu, výnimkou
möže bý len výmena členov z opodstatnených dôvodov. opodstatnenými dôvodmi sú
8

i

najmä konflikt záujmov, úmľtiečlena výberovej komisie, jeho

neschopnost' alebo nečinnost' a pod.

8.
9.

Členstvo Vo výbeľovej komisií je nezlučiteľnés členstvom Vo

Kontrolnom orgáne a Monitorovacom výboľe zđruŽenia.

Výberová komisia sa riadi počas svojho zasadnutiapravidlami svojho štatútua
ktoý schváli Predsedníctvo (Výkonný orgánoZ)

Clánok XI
Monitorovací výbor

Monitoľovací výbor je oľgánom, ktorý vykonáva najmä vyhodnotenie výstupov
a výsledkov a monitorovanie rea\izácie pľojektov v rámci stratégie CLLD, pľipľavuje

I

aVypracováva správy o implementácií stratégie' správy o monitoringľ za ročnéobdobie
a pod. v zmysle pľavidiel Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre
programové obdobie 2014 -2020v platnom znení;
2

Monitorovací ýbor sa stľetáva minimálne dvakľát ľočnepričom na svojom pľVom
zasadnutí si stanoví rozsah činnosti a zvo\i spomedzi seba predsedu Monitorovacieho
qýboru. Rozsah činnosti Monitoľovacieho ýboru podlieha schváleniu Predsedníctva
(Výkonnému orgánu oZ).

a
J

Členstvo v Monitorovacom výboľe je nezlučiteľnés členstvom vo ýkonnom orgáne
združenia

4.

Pri hlasovaninazasadnutí Monitoľovacieho výboru makaźdý člen jeden hlas.

5.

Monitorovací qibor má päťčlenov, z ktoých žiadna záujmová skupina nemá viac ako
49 % hlasovacích práv. Monitorovací qýbor je uznášaniaschopný v prípade pľítomnosti
nadpolovičnej väčšinysvojich ělenov. Uznesenie sa prijíma väčšinouhlasov.

čIánok XII
Dozoľná ľada (Kontrolný orgán

|. Dozorná

oZ)

oZ) vykonáva nasledovné činnosti:
kontľolným orgánom, ktorý za svoju činnosťzodpovedá najvyššiemu

rada (kontrolný orgán
a)

je

orgánu;

b) členstvo vdozornej

c)
d)

rade

je nezlučiteľnésčlenstvom voľgánoch združenia,

okĺem členstva vo Valnom zltomaŽdení (NajvyššíorgánoZ);
kontroluje hospodáľenie združenia, upozoľňuje príslušnéorgány
nedostatĘ a navľhuje opatrenia na ich odstránenie;
kontľoluje dođľŽiavaniestanov a vnútorných predpisov.

oZ

2. Dozorná rada má päťčlenov' z ktorých žiadna záujmová skupina nemá viac ako 49
hlasovacích práv.

3. Pri hlasovaní na zasadnutí Dozornej ľady ma kaźdý člen jeden hlas.
9

na

%

4. Dozorná ľada volí spomedzi svojich členov predsedu Dozoľnej rady
sa zúčastňovat' na rokovaniach Predsedníctva, Monitoľovacieho
komisie ako pozorovatelia.

5' Zasadnutia Dozomej rady (Kontrolného oľgánu oZ) sa konajú podľa
však dvakľát ročne' alebo na poŽiadanie Pľedsedu oZ' resp. V
Q.{ajvyššieho orgánu oZ). Dozomá rada je uznášaniaschopná v

nadpolovičnej väčšinysvojich členov. Uznesenie sa pľijíma väčšinouhlasov

Clánok XIII
Kance|ária oZ
1. Výkonný orgán oZ zĺiadi svoju Kanceláriu oZ na zabezpeěenie spľavovania veľejných
pľostľiedkov ako aj manažovanie činnosti MAS arcalizáciu úloh zdruŽenia.

2. Kancelźtria oZ zabezpečuje každodennúčinnosťMiestnej akčnej skupiny 11 PLUS pod
vedením Pľedsedníctva(Výkonného orgánu oZ).
3. Na čele kancelárie je manažérmenovaný Pľedsedníctvom (Výkonným oryánom OZ).
Administľatívu a realizáciu llloh z&uženia zabezpečuje manažéra ostatní zamestnanci,
ktorí môžu bý členmi len Valného zhromaŽďenia (Najvyššieho orgánuoZ).

4. Manažérje povinný zúčastňovaťsa zasadnutí výkonného orgánu s hlasom poradným.
osoba s funkciou manaŽér môŽe tuto funkciu vykonávať len pre jedno združenie so
štatútom MAS.
5. Kvaliťrkačnépredpoklady na obsadenie pozície manažéra sú definované v inteľných
vykonávacích pľedpisov a v personálnej matici v súlade s pravidlami Systému riadenia
CLLD (LEADER a komunitný romoj) pre pľogramové obdobie2014 _2020.
6. Hlavné činnosti kancelárie:

a)

b)

c)
d)
e)

Đ

g)

h)

i)

zabezpećuje chod kancelárie, Íinančnériadenie a vnútorný audit stratégie;
pľipľavuje materiály na zasadnutie Najvyššieho orgánu oZ, Výkonného orgánu
oZ, Y ýberovej komisie, Kontľolného orgánu OZ a Monitorovacieho výboru;
Zabezpečuje kontakt s potencionálnymi a existujúcimi užívateľmistratégie
CLLD, poľadenstvo a konzultácie;
oľganizuje vzdelávacie a tréningové podujatia;
organizuje infoľmačnékampane a administľuje vyzvy pre jednotlivé opatrenia
stratégie CLLD;
zabezpečlje celú administratívu súvisiacu s implementáciou stratégie;
zabezpečuje monitoring implementácie stratégie CLLD;
komunikuje s Ro pre PRV, Ro pre IROP, PPA, NSRV a s ďalšími
ľelevantnými paľtnermi ;
zabezpeěuje ďalšie činnosti z poverenia Pľedsedníctva (Výkonný orgán oZ).

oZ pľacuje na základe pľacovného aorganizaěného poľiadku schváleného
Predsedníctvom (Výkonným orgánom oZ)'

7. Kancelária
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Clánok XIV
Zásady hospodárenia
1. Majetok Miestnej akčnej skupiny 11 PLUS je tvorený hmotným maj
prostriedkami, pohl'adávkami a inými majetkovými právami. Miestna
PLUS môŽe hospodáľit' a nakladať i so zveľeným majetkom iných
v súlade s pľíslušnýmipľávnymi predpismi.

2. Miestna akčná skupina

11

PLUS hospodári pođľaschváleného rozpočtu.

3. Zdrojom majetku Miestnej akčnej skupiny 1l PLUS

a)
b)
c)
d)
e)

Đ

sú predovšetkým:

člensképríspevky;
pľíjmy z vlastnej činnosti;
pôŽičky, úvery' úroky;
dary od Ęzických a pľávnických osôb;
dotácie a granty;
sponzorsképríspevky.

4. Prostľiedky Miestnej akčnej skupiny 1l PLUS je moŽné použiťvýlučne na zabezpečenie
cieľov zdruŽeĺia a jeho činnosťv zmysle platných stanov.
5. Členovia Miestnej akčnej skupiny 11 PLUS nemajú právny nárok na podiely z ýsledkov
jeho hospodáľenia alebo iných príjmov.
6. Majetok Miestnej akčnej skupiny 1l PLUS nie je možnédarovať

Clánok XV
Zánikzdruženĺa
1. Miestna akčná skupina 11 PLUS zaniká ľozhodnutímNajvyššieho orgánu
zliň,eni s iným občianskym združenimalebo rozhodnutím o zrušení.

oZ

ojeho

2. Miestna akčná skupina 11 PLUS zaniká dňom výmazu zrcgistľa na Ministerstve vnútra
SR. Jeho zźnikupredcháđzazľušenie s likvidáciou alębo bez likvidácie.
3.

Na zrušenie Miestnej akčnej skupiny 11 PLUS s likvidáciou alebo bez likvidácie
pľimeľane použijúustanovenia $ 70 _ 75 obchodného zákonnika.

sa

4. Všetok zostávajúci majetok aaktíva Miestnej akčnej skupiny 11 PLUS musia bý'použité
výlučne na veľejnoprospešné,charitatívne' kultúme alebo vzdelávacie účely.

Clánok XVI
Zánerećné ustanovenia
1. Pôvodné stanovy Miestnej akčnej skupiny 1 1 PLUS boli prerokované a schválené valným
zhĺomaždenímna ustanovujúcej schôdzi Miestnej akčnej skupiny 11 PLUS, ktoľá sa
konala dňa 08. 01. 2015 v Slovenskej Novej Vsi.

1,1.

1l PLUS boli preľokované a
zltľomaŽdęním Miestnej akčnej skupiny 1i PLUS, ktoré sa konalo dřn25.

2. Stanovy Miestnej akčnej skupiny

(r,

Cífer.

|Ĺ

3. Schválenie stanov Miestnej akčnej skupiny 11 PLUS rušíkompletné
Miestnej akčnej skupiny 11 PLUS zo đňa08.01.2015. vľátane Dodatku
01. 2015 a Dodatku č. 2 z dňa 04. 12.2015.

č.

4. Stanovy Miestnej akčnej skupiny 11 PLUS boli prerokované a schválené Valným
zhromaŽdením Miestnej akčnej skupiny 1 1 PLUS, ktoľésa konalo dřn21.02.2018 v obci
Cífeľ.
5. Schválenie stanov Miestnej akčnej skupiny 11 PLUS rušíkompletné znenie stanov
Miestnej akčnej skupiny 11 PLUS zo dřla25. 05. 2017.

PLUS nadobúdajú platnosť registráciou na
Ministerstve vnútra SR a sú účinnédňom registrácie.

6. Stanovy Miestnej akčnej skupiny 11

Miniśťďŕ$tvq, Vnútra SR
sekcio veĺejo.ei 'ęłp
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