Informace k Valné hromadě
Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s.
Zveme Vás na Valnou hromadu Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s., která se bude
konat v úterý 9. 10. v Chocni od 9:30 (registrace od 8:30).

NAD ORLICÍ, o.p.s. (Kostelecké Horky 57, 517 41 Kostelecké Horky)
Kontaktní osoby:
Bc. Martina Lorencová (organizační zajištění, registrace, ubytování, doprava)
email: martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: +420 733 351 657

Ing. Blanka Vašinová (fakturace)
email: mas@nadorlici.cz

tel: +420 604 654 107

Petr Čáp
email: reditel@nsmascr.cz

tel: +420 728 612 165

Panský dům, Choceň
Jungmannova 137, Choceň

https://mapy.cz/s/2ZVct

Celodenní cofeebreak v předsálí, oběd: samoobslužný výdej hlavního jídla dle výběru zadaného dopředu v
online registraci.
Součástí Panského domu i oddělený bar pro cca 30 osob a klubovna pro 15 osob, možno využít pro
oddělené jednání. V případě zájmu volejte +420 733 351 657.

Pondělí 8. 10. 2018
9:30
9:30 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 17:30

19:00

Doprovodný program – zámek Kostelec nad Orlicí
Zasedání Výboru NS MAS
oběd (poplatek 80,-Kč)
Seminář k evaluaci CLLD (metodici z MMR)
coffeebreak
Workshop „Problémy a výzvy MAS“ (Garep)
V rámci projektu „Nové role MAS v lokálním rozvoji“. Pohled na MAS dle vnějších
charakteristik. Fungování a problémy MAS dle řízených rozhovorů. Inspirace z řízených
rozhovorů
Neformální večer (účastnický poplatek 300,- Kč zahrnující raut a welcome drink)

Úterý 9. 10. 2018
8:30 – 9:30
9:30 – 16:00

Registrace MAS na VH NS MAS
Valná hromada

Na jednotlivé body programu je potřeba se přihlásit online registračním formulářem

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
Registrace je úspěšně ukončena (tj. výše uvedené služby budou z naší strany závazně zajištěny), až po
uhrazení Vašeho účastnického poplatku, viz dále.

Informace o příjezdu autem, parkování, příjezdu vlakem do místa konání viz níže.
V předsálí Panského domu bude probíhat registrace účastníků: statutární zástupci členských MAS se prokáží
občanským průkazem, zmocnění zástupci členských MAS odevzdají originály plných mocí (vzor je přílohou
pozvánky). Při registraci obdržíte hlasovací lístek, poukaz na oběd dle Vašeho výběru v online registračním
formuláři ZDE) a originál faktury za úhradu účastnických poplatků (viz níže).
Dbejte na to, abyste v 9:30 byli usazeni v sále.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Zahájení Valné hromady předsedou NS MAS
Úvodní slovo hostitelů a hostů
Náměstek sekce regionálního rozvoje Ing. David Koppitz: „Další směřování CLLD v ČR“
Jmenování zapisovatelů a ověřovatelů zápisu
Schválení programu VH
Zpráva o činnosti NS
a. Zpráva o stavu NS MAS
b. Vyhodnocení ankety k hodnocení činnosti NS MAS
c. Zprávy z činnosti Pracovních skupin
d. Nové programové období a role MAS v ESIF a PRV
e. Představení hlavních cílů a aktivit NS pro 2019
f. Diskuse
Výroční zpráva 2017
a. Schválení Výroční zprávy
Zpráva o hospodaření za rok 2017
a. Schválení výsledku hospodaření 2017 a účetní uzávěrky 2017
Pravidla hospodaření a Pravidla pro tvorbu rozpočtu
a. Schválení pravidel hospodaření spolku a pravidel pro tvorbu rozpočtu spolku
Ukončení Valné hromady

Zájemcům zajistíme ubytování pro noc z 8.10 na 9. 10. Pro závaznou rezervaci je akceptována pouze platba
předem. Faktura Vám bude zaslána obratem emailem, nejpozději do 27. 9. Úhradu proveďte pokud možno
obratem, nejpozději do 3. 10. 2018. V případě neúhrady faktury nebo úhrady zaslané až po 3. 10.
negarantujeme volné kapacity, bude záležet na možnostech a vůli ubytovatelů.
V registračním formuláři vyberte preferované ubytování, platí, kdo se dříve registruje, tomu bude vyhověno.
Hotel Peliny http://www.hotelpeliny.cz
Cca 100 m od konání VH.
Cena 490,-Kč/ osobu se snídaní, cena je garantovaná při přihlášení do 27. 9. 2018
Penzion Mítkov http://www.penzionmitkov.cz/
3 km od konání VH
Cena 490,-Kč/ osobu se snídaní, cena je garantovaná při přihlášení do 27. 9. 2018
Pro ubytované v Penzionu Mítkov bude zajištěna doprava na neformální večer a zpět.
Hotel Marilyn http://www.marilyn-restaurace.cz/
1 km od konání VH (hned u vlakového nádraží)
Cena 500,-Kč /osobu bez snídaně, 590,- se snídaní
Ubytování pro dobrodruhy
9 km od konání VH
Cena 150,-Kč / osobu v Kosteleckých Horkách – 2 desetilůžkové pokoje + 2 čtyřlůžkové, k dispozici kuchyň

Ubytování pro „golfisty“ www.cedrovy-penzion.cz
8 km od konání VH
Cena 600,-Kč/osobu bez snídaně, 690,- se snídaní
Pro ubytované v Cedrovém penzionu bude zajištěna doprava na neformální večer a zpět.

V registračním formuláři závazně vyberte Vámi zvolené jídlo z následující nabídky:
Pondělí 8. 10. 2018






Hovězí falešná svíčková na smetaně s žemlovým knedlíkem
Dušené krůtí kostky na cibuli s dušenou rýží
Zeleninové krupeto s rajčaty, cuketou a sýrem
Bramborové placky s kysaným zelím

(svíčková je bezlepek)
(bezmasé)
(bezmasé)

Úterý 9. 10. 2018





Dušené vepřové kotletky s rýží
Pečené kuře na kořenové zelenině s vařeným bramborem
Šunkafleky s okurkovým salátem
Zeleninová sekaná z luštěnin, zeleniny a hub s paprikovou omáčkou

(bezlepkové)
(bezmasé)

Pro ty, co již dorazí v pondělí dopoledne, máme zajištěný doprovodný program, prohlídku Nové zámku
v nedalekém Kostelci nad Orlicí od 10:00, a to přímo s majitelem panem Kinským, který mimo jiné provázel
pořadem Modrá krev https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11453913494-modra-krev/.
Čeká na Vás bohatý raut zjištěný firmou Hostinec u Hubálků:
Studený bufet:
Variace sýrů s domácími povidly a brusinkami, Variace šunky a uzeného masa s domácím chutney
Plátky z červené řepy s praženými dýňovými semínky a plísňovým sýrem, Okurky plněné krémem z kozího sýra
Kuřecí řízečky, Vepřové řízečky

A mnoho dalšího, živá hudba, hudební nástroje můžete vzít s sebou.

Město Choceň je výborně dostupné vlakem, proto Vám organizátoři doporučují tento způsob dopravy.
Cesta k Panskému domu trvá 10 minut a vede přes Zámecký park.

Parkování za Městským úřadem
V době konání Valné hromady máme rezervované parkoviště za Městským úřadem Choceň. Dále je možné
parkovat v ulici Krawcova, hned u Panského domu a u místního zámku.
Viz Mapka https://mapy.cz/s/30Rom

Vaše registrace bude úspěšně ukončena (tj. výše zvolené služby budou z naší strany závazně zajištěny) až po
uhrazení Vašeho účastnického poplatku, který činí:
8. 10. 2018 oběd: 80,-Kč
neformální večer: 300,- Kč zahrnující wellcome drink, bohatý raut a příspěvek na živou hudbu
Během pondělního školení a Valné hromady bude zajištěn celodenní cofeebreak, během Valné hromady
i oběd vč. polévky. O výši poplatku za ubytování bude telefonicky informování, dle místa ubytování.

Valná hromada 9. 10. 2018 je hrazena z příspěvku České spořitelny.

PROSÍME O ZAPLACENÍ NEJPOZDĚJI DO 3. 10. 2018 na č. účtu: 1188544329/0800,
jako variabilní symbol uveďte IČ Vaší MAS/organizace.

Vaši platbu obdrží: NAD ORLICÍ, o.p.s., Kostelecké Horky 57, IČO: 27 51 38 23
Pokud o to při registraci požádáte, vystavíme Vám zvlášť fakturu za neformální večer a zvlášť za ubytování.
Pokud si zadáte požadavek na spojení fakturace za IČ, spojíme fakturaci za jednotlivé osoby z Vaší MAS do 1
společné faktury.
Výše uvedené principy lze kombinovat, napište nám při registraci do poznámky své požadavky.
Další informace a podkladové materiály budou postupně zasílány emailem z kanceláře NS MAS.

Zpracoval: Martina Lorencová NAD ORLICÍ, o.p.s., 733 351 657, martina.lorencova@nadorlici.cz

Konání Valné hromady je podpořeno Městem Choceň.

