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Národní siť Místních akčních skupin České republiky, z.s, - Krajské sdružení MAS Kar|ovarského kraje, z,s.

VH svola l:

Termín:

Místo:

Předsedal:

Přítom ní:

lng. MiroslaV Makovička, předseda

4.2.zo79 od 8:00 hodin

statek Bernard, královské poříčí

ln8. Miroslav Makovička

dle pre2enční listiny - jednáníje usnášeníschopné

PRoGRAM:
1. Volba zapisovatele
2. lnformace o projektu lnducult2.0
3. lnformace o projektu spolupráce Ekocenter
4. Různé

1) volba zapisovatele

VH pověřila tvorbou Zápisu lvanu Jágrikovou.

2) lnformace o proiektu lnducult2.0

lng. Makovička informoval o projektu a jeho stáVajících aktivitách, Projekt lnducult 2.0 končí na jaře,

Zbývá závěrečné setkání partnerů v Německu,

3l lnformace o projektu spolupráce Ekocenter

Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. je lead partnerem projektu ,,Síťování ekocenter v

regionu Euregio Egrensis".

Doba realizace projektu: r.z. 2018 - 3L.t. zo2!

Dalšími projektoul,mi paňnery jsou na české straně Kozodoj z.s., na bavorské straně Ókologische

Bildungsstátte Burg Hohenberg e.V, a Umweltstation Lernort Natur-Kultur Fichtel8ebirge e.V.

Asociovanými partnery poektu jsou Tradiční řemesla Bernárd z.s. a Naturpark Fichtel8ebirge e.V.

Postupně se připojují další ekocentra.

lng. Makovička informoval o tom, že na projekt byla zajištěna bezúročná půjčka na realizaci a příspěvek

na spolufinancováníod obce Královské Poříčí.

4) Rílzné

Ukončení VH V 8:15 hod.
Vyhotoveno dne 4.2.20l9

4zzz,4_
lng. Miroslav Makovička

zapsala \
lng. lvana Já8riki
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Zápisz VH Krajského sdružení MAS Karlovarského kraie, z.s.
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Národni síť Místnich akčnich skupin České íépubliky, z,s. - Krajské sdíužení MAs Karlovarského kraje, z.s.

Termín: 4.2.2019 od 8:00 hod.

Místo: statek Bernard, Královské Poíčí

or8anizace Jméno a přúmení Podpis

KS MAS Karlovarského kraje,

z,s. - předseda
lng. MiroslaV Makovička rá*^<*

Ks MAs Karlovaíského kraje,

z.s. - místopředseda
Jan Fronc /

MAs soko|ovsko o.p.s.
lvana Jágriková \x\\

MAs 21, o.p,s.
Daniela strnadoVá v\/q,- /

MAs vladař o.p.s.
Josef Ryšav ,2-J

Organizace Jméno a pří|mení Podpis

Vlll 21,0.2. s PAt/LL f'tlgU5 a

Prezenční listina - ostatní přítomní
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