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

VH svolal: lng. Miroslav Makovička, předseda

Termín: 18,02.2020 od 11:00 hodin

Místo: Lidická 1_036, Ostrov
Předsedal: lng. MiroslavMakovička
Přítomní: dle prezenční listiny- jednání je usnášeníschopné

PROGRAM:
1. Volba zapisovatele
2, lnformace o plnění usnesení z minula
3, lnformace o projektu spolupráce Ekocenter
4. 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 ptnění usnesení z minula

Usnesení č. O2lO2l2Ol9:

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

KarIovarského kraje na akci ČiSteni řeky ohře 2020.

lng. Jágriková zpracovala žádost o individuálnídotaci, která byla podána na KÚ KVK na počátku února.

Celkový rozpočet akce je 150.000 Kč. Rozdělení prostředků mezi jednotlivé místní akční skupiny a

vodácké půjčovny bylo řešeno na jednání Krajské sítě MAS Karlovarského kraje - pobočný spolek NS

MAS ČR, z.s., a to za přítomnosti relevantních zástupců Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Usnesení č. O2l 03 l 2Ot9 z

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

Škola pro 21. století na 2 samostatné žádostipodané do výzvy O2_L9_O76 OP WV, MŠMT.

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

obou žádostí o dotaci do vyhlášené výzvy OPVVV lnovace vpedagogice, číslo výzvy: O2_I9_076 OP

VVV, MŠMT. Projekty bohužel byly vyřazeny v rámci věcného hodnocení. Ve výzvě byl mnohonásobný

převis.

Zápis z VH Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.
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Usnesení č. O! l 03 l20t9:

Valná hromada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt s pracovním názvem Ekocentra ll do

výzvy přeshraniční spolupráce ČR/gavorsko a pověřuje předsedu organizace k přípravě a podání této
žádosti.

Jedná se o projekt, který navazuje na aktuálně běžící projekt Síťování ekocenter v regionu Euregio
Egrensis, kde je Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. lead partnerem projektu, Více
k projektu v bodě č. 3. Projekt bude podán zítra, t1. t9.2.2o2o do výzvy přeshraniční spolupráce
ČR/Bavorsko.

Název projektu: Vzkaz v láhvi - Flaschenpost

Rozpočet KS MAS: ca. 98.000 €

Celkový rozpočet: 316.000 €

Lead partner: KS MAS

Projektoví partneři: Kozodoj, Ókologische Bildungstáte Hohenberg, Lernort Katharinberg Wundsiedel
(vše jsou environmentální vzdělávací organizace)

Asociovanípartneři: Naturpark Fichtelgebirge Wunsiedel + 7 školv Čn a Bavorsku

Aktivity:

1, Síťování pomocí projektového vzdělávání štafetovou metodou (Flaschenpost)

Pracovní tým vytvoří témata výukových projektů k řešení metodou postupného zpracování v
zapojených mezinárodních týmech. Týmy dětí si předávají postupně jednotlivé etapy zpracování
projektu. Leadpartner koordinuje návaznost aktivit, kontroluje úroveň, dokumentuje proces a navrhuje

vylepšení v rámci pilotního ověřování, poskytuje zpětnou vazbu a zajišťuje prezentování výsledků.

Lektoři z ekocenter budou jezdit po školách. Dostanou jednotné zadání, které budou prezentovat ve

školách a žáci dostanou zadání úkoly. Plnění tohoto úkolu si budou předávat prostřednictvím lektorů a

Leadpartnera.

2. Pracovní listy o řece Ohři a jejím environmentálním významu

Vytvoření společného dvoujazyčného díla propojujícího zapojené subjekty. Pracovní týmy i jednotlivé

děti posílají leadpartnerovi náměty na obsah 42 stránkových pracovních listů na téma biologického

bohatství řeky Ohře, hospodaření s vodou, ekologickou problematikou a významu vody pro život.

Leadpartner provede třídění a náměty předá autorovi společně s grafikem k vytvoření obsahu

pracovních listů.

3. Katalogy bio|ogického bohatství řeky Ohře

Síť zapojených institucí vytváří širokou databázi druhového zastoupení v řece Ohři. Děti v roli mladých

vědců zkoumají biotopy řeky Ohře a dělí se o poznatky s veřejností, Děti budou posílat výsledky svého

výzkumu správci webu, který bude zajišťovat odborný dohled, třídění, úpravu, zveřejňování, zpětnou

vazbu autorům. Katalog bude také nejviditelnějším nástrojem pro zviditelnění sítě spolupracujících

institucí.
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4. Putovnívýstava

Děti vytvářejí výstavní panely z výsledků své práce. Leadpartner zorganizuje výstavu na 4 různých
místech.

Další aktivity; tisková konference na úvod projektu, závěrečná konference bude zahájením putovní

výstavy, motivace škol a dětí k většímu zapojení do Čištění řeky ohře.

Usnesení č. 03 lO3l20t9:

Valná hromada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt překážky efektivního využívání
nástrojů strategického plánováni obci, inovace metodiky implementace strategických plánů rozvoje
obcí, dotační titul: 3. veřejná soutěž programu Éta rRČR do výzvy Technologické agentury ČR a
pověřuje předsedu organizace k podání této žádosti.

lng. Makovička informoval o podání žádosti 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,, ABRI, s.r.o.,

Západočeská univerzita v Plzni, fakulta filozofická, katedra sociologie, Délka trvání 8/2o2o - 8/2023.

Výsledek hodnocení žádosti očekáváme do konce března 2020.V dané výzvě je velmi vysoký převis.

3) 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: I.2.2O78 - 31,.7.202I.

Příprava koncepce, která má být jedním z výstupů projektu je v plném proudu (větší část již máme

hotovou). Její součástí bude i česko-německo-1atinský slovník.

Další workshopy:

24.3.2O2O v Botanické zahradě v Bečově

2I.4.2O2O - na Kozodoji.

V květnu a červnu proběhnou na Bernardu testování 3 vzdělávacích programů k tématům Bylinky,

Voda a Hospodářská zvířata, kterých se zúčastní české a německé školy.

Projekt běží velmi úspěšně. Partneři se aktivně zapojují do projektu i do jednotlivých workshopů.

Dalšími projektovými partnery jsou na české straně Kozodoj z.s., na bavorské straně 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 připojují stále další ekocentra.
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UkončeníVH v 1].:30 hod.

Vyhotoveno dne 18,2,ZOZO

zapsala

lng. lvana Jágriková

ověřil

lng. Josef Ryšavý

Podepsal lng. lvana
Jágriková
DN: cn=lng. lvana Jágriková,
c=CZ, o=MAS Sokolovsko
o.p.s. [lČ 27962008], ou=1,
email=info@mas-
sokolovsko.eu
Datum: 2020,03.03 08:,t6:28
+01'00'

lng. Josef Ryšavý
c=CZ,
2.5.4.97 =Nr RCZ-264O481 8,

o-MAS Vladař o.p.s, [lČ
264048l 8], ou=ředitel, ou=],
cn=lng. Josef Ryšaýi,
sn=Ryšav}i, 9ivenName=Joseí
5erialNumbeř=P2,1 7605
2o2o.o2.21 14:1 7:l8 +01 '00'
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Nárociní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. - Kraj§ké §družení MAS Karlovarského kraje, z.§,

Termín: §,a2.2a2a od 11:00 hodin

Místo: Lidická ],036, ostrov

Prezenční listina - statutární zástupci/zmocněnci členů spolktt

Organizace Jméno a příjmení Podpis

KS MAS Karlovarského kraje,

z.s. - předseda
lng. Miroslav Makovička /áaLL{L

KS MAS Karlovarského kraje,

z.s. - místopředseda
Jan Fronc

MAS §okolovska o.p.s.
lvana Jágriková

\*ot§., l
MA§ 21, o.p.s. b§xť t§r-6 Šrnx,nať^í ,\\ {-l
MAS Vladař c.p.s.

Josef Ryšavý új
prezenční listina - ostatní přítomní

Organizace Jméno a pří.§mení Podpis

h4 § ,§úruc+sutLa a.f-t h. uEÁJ?E i Ctlot4' ftr"\-/
i-?Aq vffiTfla
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Plttá rrroc lt jetlrrálrí a hlasovártí rta jedrrálrí Vnlné ltt.olltatly
Kt,ajskélro selt.tržetrí MAS Kat.lovrrr.sl<élro ltl.nje, z.s.

lrottnttó tllte l 8, 2, 2020

zlrrocltite l

Názet,: l\4AS 2l. tl. 1r, s.
Sí<lltt: K Nclttclcttici 238l/2. :i50 02 C-lrell
lČ: 2(l4()ít309
v zttstottplctlí: lVtiloslal, I'oclli1l.skÝ. stattttát.ttí zástrtlrt:t:

.iakožto c! lett slltrl k tt

rrtlělrrjel tílrtto 1rlltoll lttttc

zlttocrtčltci
.|lttélttr. 1lříitrrerrí: Darriela Slt,ttatlttvii
'l'rvalé tly<llištč:
[)atttltt ttarozettí:

k zasttt1lovitlrí a ltlasování zir zItttlcItitele rra.ietlrttirrí Vallré ltt,tltttacl1, Kra.isliélro sclrtržcrrlí j\4AS

Kat,lovarskélro kra.ie. z..s.. ktcri se ttsktttečltí tlttc l8.2.202a.

ZttttlcItčtlcc _|e v létrl strtlvislosti o1rrár,tlětt ztt zttrtrctlitelc .icclrrat a ltlas<rvat .iaktl ztistrrllce
zIttocltitele tta Vallté hrcrtttaclě Klirjskélto sclrttžetlí ŇtAS Karl<tt,at,skc(lro kla.ie. z.s.

1-attr 1llrrá tlttrc tlabýr,á 1llatlrosti a účilrrrosti <ltlettr 1lotllristt.

V C]helltr tlrre l 7. 2.2(120

'['ttto 1tlttotl llltlc př,ijirrráltt.

1.| iL
L,kI v

l-' MAS '21, Q,p,§:_
,' l('Ňemocnicl 238112
'' 350 02 Cheb

J lň,26408309

poclpis zltrtrctritele

1rrrrllris ztrttrcttčltcc


