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Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. - Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.

VH svolal:

Termín:

Místo:

Předsedal:

Přítomní:

lng. Miroslav Makovička, předseda

10.10,2019 od 11:00 hodin

OU Křižovatka, Křižovatka 103, obec Křižovatka

lng. Miroslav Makovička

dle prezenční listiny - jednáníje usnášeníschopné

PROGRAM:
1. Volba zapisovatele
2. lnformace o projektu spolupráce Ekocenter
3. lnformace o záměru podánížádosti o individuální dotaci na akci Čištěni řeky ohře 2020
4. lnformace o žádosti o dotaci na projekt,,Učení pro 21, století"
5. Návrh nového záměru do programu Éta Technologické agentury Čn (rnČn}
6. Různé

1) Volba zapisovatele

VH pověřila tvorbou zápisu lvanu Jágrikovou.

Dále bylo konstatováno, že jsou přítomní 3 zástupci VH ze 3, tj, Valná hromada je usnášeníschopná.

2) lnformace o projektu spolupráce Ekocenter

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

regionu Euregio Egrerlsis".

Do ba rea l izace proje ktu : 1,.2.2OI8 - 31,.1,.2021,.

Projekt běžívelmi úspěšně. Partneřijsou nadšeni z jednotlivých workshopů.

Dalšími projektovými partnery jsou na české straně Kozodoj z,s., na bavorské slraně Ókologische
Bildungsstátte Burg Hohenberg e.V. a Umweltstation Lernort Natur-Kultur Fichtelgebirge e.V.

Asociovanými partnery projektu jsou Tradiční řemesla Bernard z.s. a Naturpark Fichtelgebirge e.V.

Postupně se připojujístále další ekocentra.

Partneři projektu jsou s jeho průběhem velmi spokojení, do budoucna by měli zájem o podání

navazujícího projektu Ekocentra ll. Termín podáníse odhaduje na únor 2020.

Usnese ní č. Ot l 03 l 2Ot9:

Valná hromada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt s pracovním názvem Ekocentra !l do
výzvy přeshraniční spolupráce Čn/eavorsko a pověřuje předsedu organizace k přípravě a podání této
žádosti.

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Zápis z VH Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.
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3) tnformace o záměru podání žádosti o individuální dotaci na akci Čištěni řeky Ohře 2020

Na minulém jednání spolku bylo schváleno

Usnesen í č. 02 l O2l 2OL9:

Valná hromada souhlasí s podáním žádosti o individuální dotaci v rámci výzvy Krajského úřadu

Karlovarského kraje na akci ČiSten; řeky ohře 2020.

K této aktivitě dosud nebylo nic uskutečněno. Více se dovíme v listopadu 2019 na zasedání Vodácké

ohře. Úkoltrvá.

4) lnformace o žádosti o dotaci na projekt Ui"ni pro 21. století

lng. Makovička informoval přítomné o tom, že v souladu s usnesením z minulého jednání zajistil podání

žádosti o dotaci do vyhlášené výzvy OPVVV lnovace v pedagogice, číslo výzvy: 02_19_076 OP WV,
VŠvr. Projekt je plánovaný jako doplněk kvýzvám místních akčních plánů. Předběžně jsme počítali

s jeho uskutečněním na školách na území ORP Kraslice, ORP Sokolov a ORP Karlovy Vary. Vzhledem

k podmínkám výzvy OP VW byly zpracovány dvě samostatná žádosti o podporu, neboť jedna žádost o
podporu mohla obsahovat pouze jeden inovační záměr. Názvy podaných žádostí o podporu jsou: Škola

pro 21. století a Posílení regionálnígramotnosti v Karlovarském kraji.

Usnese ní č. 02 l 03 l 2OL9 |

Valná hromada souhlasí s postupem předsedy sdružení při rozdělení původně plánovaného projektu

Škota pro 21. stoletína 2 samostatné žádosti podané do výzvy 02_119_076 OP VVV, MŠMT.

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

5) Návrh nového záměru do programu Éta Technologické agentury Čn 1rnČn1

lng. Makovička informoval o možnosti podat žádost o podporu do 3. výzvy programu Éta TAČRu, výzva

je zaměřena na podporu společenskovědního, humanitního a uměleckého aplikovaného výzkumu. Do

projektu by byly zapojeny 3 subjekty - Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje- z.s,, ABRl, s.r.o,,

Západočeská univerzita v Plzni, fakulta filozofická, katedra sociologie. Délka trvání8/2020-8/2023.

Termín podáníje konec 1O|2OI9.

Usnesen í č. 03 l 03 l 2Ot9:

Valná hromada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt Překážky efektivního využívání
nástrojů strategického plánování obcí, inovace metodiky implementace strategických plánů rozvoje

obcí, dotační titul: 3. veřejná soutěž programu Éta tnČR do výzvy Technologické agentury ČR a
pověřuje předsedu organizace k podání této žádosti.

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.



Ukončení VH v 11:30 hod.
Vyhotoveno dne 15.10"2019

zapsala

lng. lvana Jágr\ková
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ověřil

Mgr. Pavel Mičuda
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Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z,s, - Krajské sdružení MA§ Karlovarského kraje, z.s.

-Termín: 10.10.2019 od 11:00 hod.

Místo: OU Křižovatka, Křižovatka 103

prezenční listina - statutáfní zástupci/zmocněnci členů spolku

Organizace Jméno a příjmení Podpis

KS MAS Karlovarského kraje,

z.s. - předseda
l ng, Miroslav Makovička

KS MAS Karlovarského kraie,

z.s. - místopředseda
Jan Fronc

MAS Sokolovsko o.p.s.
lvana Jágriková §x"\

MAS 21, o.p.s. ?f,uzt WČqF \ \á;?Á
MA§ Vladař o.p.s.

Josef Ryšavý {b
Organizace Jméno a příjmení í 'ťo',
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masz l IvtAS 21, o. p. s,, K Nernocnici 23BIl2,350 02 Cheb, lČ: 26408309, wwvl.mas2l.cz

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.'

konané dne 10. t0. 2019

zmocnitel
Název: MAS 21, o. p. s.
Sídlo: K Nemocnici238ll2,350 02 Cheb
IČ: 26408309
v zastoupení: Miroslav Podlipský, statutární zástupce

jakoáo člen spolku

uděluje tímto plnou moc

zmocněnci
Jméno, příjmení: Mgr. Pavel Mičuda
Trvalé bydliště:
Datum narození:

k zastttptlvání a lrlasováni za znrclcnitele na jednání valné hromady kraiského sdružení MAs
Karlovarského kraje, z.s., které se uskuteční dne 10. l0. 2019.

Zmocněnec je v této souvislosti oprávněn za nnocnitele jednat a hlasovat jako ástupce
zmocnitele na Valné hromadě Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Chebu dne 9. l0. 2019

, /,
(ý(/uL,=_-

podpis zmocnitele

Tuto plnou moc přijímám.
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podpis zmocněnce

l


