Národni síťMístníchakčnich skupin Českérepubliky, z,s.

-

Krajské sdružení MAS Karlova§kého kraje, z,s.

Program VH Krajského sdruženíMAS Karlovarského kraje, z.s.
VH svolává ln8. Miroslav Makovička, předseda

Termín: 29. 9.2016

Místo:

od 13:00

na statku Bernard, Šachetní135, Královské Poříčí
Školícímístnost

PRoGRAM:
1. Volba zapisovatele
2.
3.
4.
5.

lnformace o projektu lnduCult2.0
lnformace o projektu P|AS (původně pracovní název Breeds)
Dalšíprojektové záměry
Různé

NárodnísíťMistních akčníchskupin Českérepubliky, z,s. - Krajské sdružení lV]As Kaílovarského kraje. z,s.

Zápis z VH Krajského sdruženíMAS Karlovarského kraje, z.s.
VH

svolal:

lng. Miroslav Makovička, předseda

Termín: 29. 9. 2016 od 13:00

Místo:

Školícímístnost na statku Bernard, Šachetní135, Královské Poříčí

Předsedal: lng. MiroslavMakovička
Přítomní:dle prezenční|istiny-jednáníje usnášeníschopné
PRoGMM:
1. Volba zapisovatele
2. lnformace o projektu lnduCult2,0
3. lnformace o projektu PlAs (původně pracovní název Breeds)
4. Dalšíprojektové záměry-např. přeshraniční projekty

5.

Různé

1) volba žapisovatele
VH pověřila tvorbou zápisu lng. lvanU Jágrikovou.

2} lnformace o p.ojektu lnducult2.o
lng. Makovička představil přítomným Mgr. Lucii Přibylovou, která je V rámci projektu zaměstnaná jako

projektový manažer na 0,75 úvazku.
Mgr. Přibylová přítomným prezentovala informace o aktuá|ním stavu a obsahu projektu.

Kontrola plnění usnesení z minula:

Usnesení:,,Valná hromada Krajského sdružení MAs Karlovarského kraje, z.s. opravňuje lng. Miroslava
Makovičku, předsedu zapsaného spolku ke sjednávání půjčeka úvěrůza účelempředfinancování
projektu a to Ve VÝši cca 40% rozpočtu projektu, tj. cca 110 tisíc Euro."
Na realizaci projektu je za potřebí zajistit předfina ncová

n

í. K tomu byl zmocněn lng. Makovička na minulé

VH spoIku, Aktuálně probíhajíjednání o s.iednání úvěru sČeskou spořitelnou, a.s, lng. Makovička
informoval, že dle detaiIního cash - flow projektu je třeba na předfinancování částka do 4 Mil Kč, VH
rozšířila pověření pro ing. Makovičku při jednání s bankami na tuto hranici. Spolufinancování projektu
by mělo být zajištěno od měst a dalších subjektů, kterým zajistíme prostředky na částečnouúhradu akce.

Dále by|a diskutována podrobná možnost zapojeníjednotlivých MAs do projektU, cesta do rakouského
Leobenu ad.

stíana 2/2

3) lnformace

o projeKu PlAs

Kontrola plnění usnesení z minula:
UsnesenÍ: ,,lng. Miroslav Makovička je pověřen dále jednat na zpracování žádosti o dotaci na projekt
s pracovním názvem Breeds, s tím, Že si členovéspolku vyhrazují právo účastv projektu přehodnotit."

Žádost byla podána do 2, VýzVy central Europe. Projekt prošel 1. kontrolou přijatelnosti. Do dané výzvy
bylo podáno celkem 210 projektů,
Mgr. Přibylová informovala přítomné, že původnípracovní název Breeds se nakonec nepoužil a projekt
byl podán pod zkratkou PlAS, což znamená Protection of indigenous animal and species in cE, tj. ochrana
domácích zvÍřat a jejich druhů ve střední Evropě, Cí|em je chránit dědictví a zdroje týkajícísepůvodních
druhŮ. MÍstnídruhy představují význam nou část regionální biologické rozmanitosti V zemědětství, ale i
ceIkovém ekosystému. CÍ|em je zvýšit povědomí Venkovského obyvatelstva o potřebě zachování
bio|ogické a zemědělské rozmanitosti a kulturního dědictví. Leadpartnerem projektu je city of Velika
Gorica (město Velká Gorica- chorvatsko).

4} Dalšíproiektové záměry
lng. MakoviČka představil přítomným myšlenku píojektu tzv. svatomariánské cesty, kterou spojuje Iinie

Panny Marie
k památkám.

-

cestu po památkách, možná obnova majetku vázaného k příjezdům(komunikacím)

usnesení: lng. Miroslav Makovička je opráVněn učinit kroky v přípravě projektu

a

jeho podání.

5) Různé
K bodu neproběhla diskuse.

UkončeníVHVe 14:00
Vyhotoveno dne 29. 9. 20].6

(*íln8. lva na Jágriková

ln8. Miroslav Makovička
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NárodnísíťMístních akčníchskupin Českérepubliky, z.s. - Krajské sdružení lvlAs Karlova§kého kraje, z,s.

Valná hromada Kraiského sdruženíMAS KarIovarského kraje, z.s.
Termín: 29. 9. 2016 od 13:00 hod.

Místo: ško|ícímístnost statku Bernard, Šachetní135, Královské Poříčí
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