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Národní síť Mlstních akčních skupin České republiky, z.s, - Krajské sdružení MAs Karlovarského kraje, z.s.

VH svolává lng. Miroslav Makovička, předseda

Termín: 23,5.20!7 od 8:30 do 9:00 hodin

Místo: školící místnost na statku Bernard, Šachetní 135, Královské Poříčí

PRO6RAM:
1. Volba zapisovatele
2, lnformace o projektu lnduCult2.0
3. Další projektové záměry
4. Různó

Přosíme o potvrzení Vaší účasti na sluncikova@mas-sokolovsko.eu, tel.: 775 3O3 067.
Děkujeme.

Program VH Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.
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Národní síť Místních akčnich skupin České republiky, z.s. - Krajské sdružení MAs Karlovarského kraj6, z,8.

VH svolal: lng, Miroslav Makovička, předseda

Termín: 23,5.2Ot7 od 8:30 hodin

Místo: Školící místnost na statku Bernard, Šachetní 135, Královské Poříčí

Předsedal: lng.MiroslavMakovička
Přítomní: dle prezenčnílistiny-jednáníje usnášeníschopné

PRoGMM:
1. Volba zapisovatele
2. lnformace o projektu lnducult2.o
3, Další píojektové záměry
4. Různé

1) volba zapisovatele

VH pověřila worbou zápisu stanislavu Slunčíkovou.

2} lnformace o projeKu lnducult2.0

lng. Makovička přítomné seznámil s průběhem realizace projektu lnduCult2.0. Zkonstatoval, že

vzhledem k přeřazení FIC do Hradce Králové a poté přesunutí do Brna je projekt zhruba půl roku ve

skluzu, oproti p|ánovanému harmonogramu. Byly vytvořeny letáky k projektu. V nejbližší době bude
uskutečněna schůze s MAS Vladař,

obecné informace: program lnterreg central Europe se stává čím dál tím Více náročnější. Nyní
proběhla pouze jednokolová žádost, celkem bylo podaných 230 žádostía bylo vybráno pouze 50 z nich,

náš další projekt nevyšel. Pro zdárný úspěch projektů musí být opravdu excelentníLead partner.

Přítomní se shodli po diskusi, že si i nadále budeme snažit shánět vhodné příležitosti pro další
projektové záměry.

3} Další proiektové záměry

lng. Makovička s přítomnými prodiskutoval následující:

- Akční plán hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017-
2018 - materiál zajímavlý, hodně ambiciózní, Materiál řeší podporu tří postižených regionů, shoda se

zástupcem Hospodářské komory v RsK ohledně případné společné administrace některé z částí plánu.

- K5 MAs KK - dostala z rozpočtu Karlovarského kraje 50000 Kč ve formě individuální dotace na

pořízení potištěných trik v rámci akce "Čištěni reky ohře 2017". Trika byla velkou motivací pro

účastníky akce.

- Členské příspěvky-v nejbližší době budou rozeslány předpisy členských příspěvků pro rok 2O17.

Zápis z VH Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.



HSMAS

K bodu neproběhla diskuse.

UkončeníVH v 9:00 hodin.

Vyhotoveno dne 25.5.zOL7

7á;zžár"
stanislava slunčíková
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Národníslť Mlstnlch akčnlch §kupin České republiky- KrajEké sdruženi Ns MAs ČR Karlovarskáho kraj6

Termín: 23. 5. 2017 od 8:30

Místo: školící místnost, statek Bernard, královské poříčí

prezenční listina
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VH Krajského sdružení NS MAS ČR Karlovarského kraje, z. s.



Plná moc k zastupování a k hlasování člena na Valné hromadě

KS NS MAS KK

konané dne 23. 5.2OL7 ve školící místnosti statku Bernard, Královské Poříčí

- pLNÁ Moc NEMusí eÝT úŘrorvĚ ovĚŘENA -

zmocnitel

Název:

Sídlo:

tč:

MAs 21, o, p. s.

Plzeňská 32, 354 71 Velká Hled'sebe

264 08 309

Zastoupená: Miroslavem Podlipským - ředitelem

uděluje tímto plnou moc

zmocněnci

Jméno, příjmení: Olga Blašková

Trvalé bydliště: Plánická 125,339 01 Klatovy

Datum narození: 27.5. t984

kzastupování a hlasování za MAS 21, o. p. s. na jednání Valné hromady KS NS MAS KK, která se

uskutečnídne 23, května 2017 ve školící místnosti statku Bernard v Královském Poříčí.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Chebu dne 22.5.2oI7
/lr* U^--,

/

/eoapis zmocnitele

Výše uvedené zmocnění přijímám

,éáíZ..o/

Podpis Zmocněnce

Plná moc NEMUSí n,;t úřeoně ověřena.



Plná moc k zastupování a k hlasování člena na Valné hromadě

Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.

konané dne 23. 5.2Ot7 ve škotící místnosti statku Bernard, Královské Poříčí

- pLNÁ Moc NEMusí gÝT úŘeoruĚ ovĚŘENA _

zmocnitel

Název:

Sídlo;

lč:

zastoupená:

uděluje tímto plnou moc

zmocněnci

Jméno, příjmení:

TrValé bydliště:

Datum narození:

MAs sokolovsko o. p. s.

Nám. Míru 23Q 356 01 Březová

z79 62008

lng. lvanou Jágrikovou - ředitelkou

lnB. Markéta Hendrichová

Pod Nádražím 25tl13,36225 Nová Role

18. 4. 1979

k zastupování a hlasování za MAS Sokolovsko o, p, s. na jednání Valné hromady Krajského sdruženi

MAs Karlovarského kraje, z,s., která se uskuteční dne 23. května 2017 Ve školící místnosti statku

Bernard v královském poříčí.

Tato plná moc nab,ývá platnost; a účinnosti dnem podpisu. i,Jrxs $oii..:,lovakc o, p, s,
irám, lr,4ku 23o
356 01 Březová

V Březové dne 19.5.2017

Výše uvedené zmocnění přijímám

"r,/4Podpis zmocněnce

Plná moc NEMU§Í být úředně ověřena.


