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Národní síťMístních akčníchskupin Če§ké republiky, z.s,

-

Krajské sdružení MAs Karlovarského kraje, z.s.

Zápisz VH Krajského sdruženíMAS KarIovarského kraje, z.s.
VH svolal:

lng. Miroslav Makovička, předseda

Termín:

13.6.2019 od 11:30 hodin

MístoI

statek Bernard, královské poříčí

Předsedal:

lng. Miroslav Makovička

Přítomní:

dle prezenčnílistiny -lednání je usnášeníschopné

PRoGRAM:
1. Volba zapisovatele
2. lnformace o projektu lnduCult2.0
3. lnformace o přoiektu spolupráce Ekocenter
4. Návrh nové aktivity ,,Školapro 21. století"
5. Různé
:

1} Volba zapisovatele
VH pověřila tvorbou Zápisu lvanu Jágrikovou.
Dále bylo konstatováno, že jsou přítomní 2 zástupci VH ze 3, tj. Valná hromada je usnášeníschopná.

2l

lnformace o proiektu lnducult2.o

lng. Makovička informoval o projektu a jeho stávajících aktivitách. Pro.iekt lnducult 2.0 realizovaný
V rámci central Europe skončil. Probíhajípráce na závěrečnémvyúčtováníprojektu. Největšípotíže
působily kontrolní orgány na českéstraně CRR, které vedly k velkým časovým prodlevám v prop|ácení.

lng. Makovička informoval o tom, že zvažuje podání žádosti na CRR o proplacení škod, které toto
prodlení způsobilo,

3l

lnformace o projektu spplupráce Ekocenter

Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.

je lead partnerem projektu

,,Síťováníekocenter v

re8ionu Euregio Egrensis".
Doba realizace projektu: 1.2.2018 -

3t,L.2ozl.

Projekt běžívelmi úspěšně. Partneři jsou nadšeni z jednotlivých workshopů, nespatřují vsobě
konkurenci, navzájem se propagují.

Dalšími projektovými partnery jsou na českéstraně Kozodoj z.s,, na bavorské straně Ókologische
Bildun8sstátte Burg Hohenberg e.V. a Umweltstation Lernort Natur-Kultur Fichtel8ebirge e.V.
Asociovanými partnery pro.iektu jsou Tradičnířemesla Bernard z.5. a Naturpark Fichtelgebirge e.V.
Postupně se připoiuií stále dalšíekocentra.
Aktuálně byla podána Zpráva o realizaci projektu,

straía 2/2

4)

Néyth nové aklivity ,,Škola pro 21. století"

lng. Makovička informoval přítořnné o příležitosti zapojit se do vyhlášené VýzVy oPWV lnovace
v pedagogice, číslovýzvy: O2_L9_076 OP WV, tvtŠVr.Projekt plánujeme realizovat jako doplněk
k rnýzvám místních akčníchplánů, předběžně počítáme s jeho uskutečněním na školách na územíoRP
Kraslice, oRP Sokolov a oRP Karlovy Vary. Předběžný rozpočet cca 8

-

10 mil. Kč s realizací V letech

2020-2022 (32 měsíců) se 100% dotací. Do projektu budou zapojeni mj, pracovníci vysoké školy,
pedagogické fakulty (konkrétní škola vjednání). Projekt by byl zahájen až po schválení, s ohledem na
rizika neschválení žádosti.
Termín podáníje konec 8/2019.

Usnesení č. 01/0212019:

Valná hromada souhla5í s podáním.- žádosti o dotaci na projekt Školapro 21. , století do Wzvy
02_19_076 oP WV, MŠMT a pověřuje předsedu organizace k podánítéto žádosti.
Hlasování: 2 pro,0 proti,0 zdržel se.

5} Růrné
|ng. Jágriková na základě debaty s přítomnými zástupci MA§ Karlovarského kraje navrhla, aby Krajské

sdruženíMAs Karlovarského kraje, z.s. podala žádost o individuální dotaci na KÚ rVK pro akci Čištění
řeky Ohře 2020.

Usnesení č. 02l02l20l9:

Valná hromada souhlasí s podáním žádosti o individuální dotaci

v

rámci výzvy Krajského úřadu

Karlovarského kraje na akci Čištěnířekyohře 2020,
Hlasování: 2 pro,0 proti,0 zdržel se.

UkončeníVH v 12:00 hod.
Vyhotoveno dne 13.6.2019
zapsala
lng. MiroslaV Makovička
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Národni siť Místních akčníchskupin Českérepubliky, z,s,

-

Krajské sdružení MAs Karlovarského kraje, z,s,

Valná hromada Krajského sdruženíMAS Karlovarského kraje, z.s.
Termín: 13.6.2019 od 11:30 hod.
Místqi statek Bernard, královské poříčí

prezenčnílistina

- statutární zástupci/zmocněnci členůspolku
Jméno a příjmení

Organizace
Ks MAs Karlovarského kraie,
z.s.
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MAs sokolovsko_o.p.s.
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Jméno a příjmení
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Daniela strnadová

MAs 21, o.p.s.
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Ing. Miroslav Makovička

předseda

Ks MAs Karlovarského kraje,
z.s.
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Flná moc k jednání a hlasování na jeclnání Valné hromady
Krajského sdruženíMAS Karlovarského kraje, z.s.
konané dne 13.6.2019
zmocnitel

Název:
Sídlo:
IČ:

MAS 2l, o. p. s.
K Nemocnici 238112,350 02 Cheb

26408309
v zastoupení: Miroslav Podlipský, statutámí zástupce

jakožto člen spolku
uděluje tímto plnou moc

zmocněnci

Jméno, příjmení: Daniela Stmadová
Trvalé bydliště: Na Hradčanech 113|/23,350 02 Cheb
Datum narození: 29:11,1969

.

.
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k zastupováni a hlasování za zmocnitele na jednání Valné hromady Krajského sdruženíMAS
Karlovarského kaje, z.s., které se uskutečníclne 13. 6.2019.
Zmocněnec je vtéto souvislosti oprávněn za zmocnitele jednat a hlasovat jako zástupce
zmocnitele na Valné hromadě Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.
Tato plná moc nabývá platnosti a írčinnostidnem podpisrr.

V

Chebrr dne 12. 6.2019

hÁA§ 2X, o.p.s.
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Tuto plnou moc přijimám.
Pod pis

zmocnitele

Pod pis zmocně nce

Plná moc t{ElViU5Í být úředně ověřena,

