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Pozvánka
na zasedání Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko o.p.s.,
které se bude konat dne 17. června 2021 od 14:00 hodin
v Multifunkčním centru Březová, Komenského 250, Březová
Prezence 14:00 – 14:30 hod.
Program:
Přivítání účastníků, zahájení jednání;
Schválení programu jednání;
Kontrola plnění usnesení z minula;
Změny v partnerech MAS Sokolovsko;
Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok
2020;
6. Projednání a schválení Zprávy o plnění SCLLD MAS Sokolovsko za 1. pololetí
roku 2021;
7. Stručné představení stavu realizace jednotlivých Programových rámců SCLLD
2014-2020;
8. Informace o přípravě strategie MAS na nové programové období CLLD21+;
9. Informace o Čištění řeky Ohře 2021;
10. Různé, diskuse;
1.
2.
3.
4.
5.

Podklady pro jednání VH partnerů jsou přiloženy elektronicky k této pozvánce.
Prosíme všechny účastníky, aby v rámci akce se řídili hygienickými nařízeními ve
spojitosti s epidemií Covid-19 platnými v době konání akce.

Ing. Ivana J á g r i k o v á
ředitelka MAS Sokolovsko o.p.s.

V případě, že se nemůžete zúčastnit, prosím kontaktujte nás, abychom domluvili zmocněnce
(vzor plné moci viz níže – není potřeba úředně ověřený podpis).
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Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne 17.6.2021
Zmocnitel
Název: ……………………………………..
Sídlo: ……………………………………
IČ:
………………………………………..
V zastoupení : ……………………………….., statutární zástupce
jakožto partner MAS Sokolovsko o.p.s.
uděluje tímto plnou moc
Zmocněnci
Jméno, Příjmení: ………………………………
Trvalé bydliště: ………………………………
Datum narození: …………………………………
k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady partnerů, které se
uskuteční dne 17.6.2021.
Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
V ……………………

dne …………………….

……………………………………
Podpis zmocnitele

Tuto plnou moc přijímám
……………………………………………
Podpis zmocněnce

