Pozvánka
na 43. Plénum MAS Region Pošembeří,
které se bude konat v úterý 28. června 2022 od 17:30 hod.
ve Vinařství Klučov v obci Klučov
https://www.vinarstviklucov.cz/
(Bližší informace o místě konání viz. mapka v příloze)
Od 16.00 - 17:30 hod. prezence účastníků (ověření oprávnění hlasovat za členský subjekt MAS)
Od 16.30 – 17.15 - 1. prohlídka vinného sklípku s výkladem
KDO PŘIJDE, ČEKÁ NA NĚJ DÁREK – PROHLÍDKA VINAŘSTVÍ

Navržený program:
1. Zahájení, přivítání účastníků a hostů, schválení programu, organizace jednání, určení zapisovatele a
ověřovatele
2. Kontrola usnesení z 42. Pléna MAS viz. http://www.posemberi.cz/zapisy/plenum-mas/
3. Výroční zpráva 2021 (projednání a následné schválení)
4. Ohlédnutí za končící Integrovanou strategií území Regionu Pošembeří (SCLLD) pro období 2014-2021
5. Aktuální informace o nové Integrované strategii území Regionu Pošembeří (SCLLD) pro období 2021 – 2027
(jaké operační programy, jaké možnosti financování, jaké okruhy)

6. Aktuální INFO z Pošembeří:
- Ukliďme Pošembeří 2022
- Komunitní energetika a OP ŽP - komplexní projekty na energetické úspory ve veřejných budovách, možnost
sjednání osobní schůzky s energetickým expertem
- Připomenutí možnosti čerpání dotace od SK z Fondu obnovy venkova
- Výzva MPO pro podporu výstavby vysokorychlostního internetu
- Podzimní slavnost ovoce – Poříčany, 10.9. 2022
- Výzva - sázení stromů
7. Různé
mobiliář - možnost zapůjčení pivních setů, stanů, pípy, benzínového agregátu apod.
http://www.posemberi.cz/e_download.php?file=data/editor/mini96cs_1.pdf&original=MOBILI%C3%81R_Ce
n%C3%ADk_2017.pdf
8. Přehled Usnesení a závěr 43. Pléna MAS
2. prohlídka Vínařství Klučov pro zájemce z řad Pléna MAS – 18:30 – 19:15
18:30 – 19:15 následuje jednání členů Správní a Dozorčí rady o.p.s. (samostatná pozvánka)
21:00 – 22:00 hod. - předpokládaný závěr setkání
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Prosím, potvrďte svou účast do čtvrtka 23.6.2022 do 10 h. na email pucalkova@posemberi.cz
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/standardizace/standardizace-mas-2021-2027/ pod
názvem 13. Seznam partnerů a jejich zařazení do zájmových skupin ke dni 20.5.2019. 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 je potřeba usnášení schopnosti
min. 37 partnerů ze 72 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

Přílohy pozvánky:
1) Výroční zpráva 2021 (pro velkou velikost umístění na webu https://www.posemberi.cz/region/zpravy-zposemberi-1/pozvanka-na-plenum-1938cs.html)
2) Mapka s vyznačením parkování a konání akce
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