Pozvánka na 36. volební
Plénum MAS Region Pošembeří,
aneb „Jak na dotace v Pošembeří (realizace SCLLD)“
které se bude konat ve čtvrtek 12. září 2019 od 17:30 hod.
v kanceláři MAS Region Pošembeří, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod
Od 17.00 - 17:30 hod. Prezence účastníků (ověření oprávnění hlasovat za členský subjekt MAS)

Navržený program:
1. Zahájení, přivítání účastníků a hostů, schválení programu, organizace jednání, určení
zapisovatele a 2 ověřovatelů
2. Kontrola usnesení z 35. Pléna MAS viz. http://www.posemberi.cz/zapisy/plenum-mas/
3. Změna partnerů (přijmutí nových uchazečů, odchod stávajících partnerů)
4. Volba kandidátů MAS do Výběrové komise MAS a změna složení v Monitorovacím a kontrolním
výboru MAS Region Pošembeří
5. Aktuální informace o naplňování strategie území Pošembeří (SCLLD) pro období 2014 –
2020 a ukončených, vyhlášených, předpokládaných výzev MAS (PRV, OPZ, IROP, OP
ŽP) v r. 2018, v r. 2019, v r. 2020, změny SCLLD, změny programových rámců
6. Aktuální INFO z Pošembeří:
- aktuality „Šablony pro školy“
- aktuality projekt MAP II. – Sdílené starosti a radosti III.
- nový projekt – Středočeský kraj
- Ukliďme Pošembeří 2020
- konzultace projektů
7. Různé
- mobiliář - možnost zapůjčení pivních setů, stanů, pípy, agregátu
http://www.posemberi.cz/e_download.php?file=data/editor/mini96cs_1.pdf&original=MOBIL
I%C3%81R_Cen%C3%ADk_2017.pdf
8. Přehled Usnesení a závěr 36. Pléna MAS
18:30 hod. - předpokládaný závěr jednání
Žádáme, potvrďte svou účast do pondělí 9.9.2019 do 23 hod. na email vraj@posemberi.cz,
nebo sms na tel: 727 946 341.
Jestliže se nebudete moci zúčastnit osobně, dejte prosím plnou moc zástupci v rámci Vaší společnosti či své skupiny. Kdo patří do jaké skupiny, najdete na http://www.posemberi.cz/o-nas/strukturaorganizace/mas-region-posemberi/plenum-mas/ pod záložkou Seznam partnerů a jejich zařazení do
zájmových skupin ke dni 19. 2. 2019.
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Příklad plné moci najdete na http://www.posemberi.cz/dokumenty-2/ pod názvem Plná moc k zastupování člena na Plénu MAS Region Pošembeří.
Děkujeme za rychlé potvrzení účasti či neúčasti na tomto důležitém jednání, kdy potřeba
usnášení schopnosti min. 36 partnerů z 71 je nezbytnou podmínkou pro toto jednání.
Těšíme se na vaši hojnou účast!
za MAS Region Pošembeří
Mgr. Miloslav Oliva, ředitel o.p.s. a Ing. Šárka Pučálková, vedoucí zaměstnanec SCLLD
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