
, MAs vtADAŘ o.p.s.
Sídlo: Karlovarská 6, 364 53 Valeč
lČ: 264 04 818
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny
Místní ekonomika a podnikání, Životní prostředí a kutturní dědíctví v
rámci přípravy Strategíe komunltně vedeného místního rozvoje na

období 2ot4-2020
Termín: 3.L1'.201'4 (pondělí) od 10:00 hodin

Místo: Muzeum Valeč (ulice Široká 182, Valeč)
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' MAs VLADAŘ o.p.s.
š3 Sídlo: Karlovarská 6, 364 53 Valeč

lČ: 264 04 818
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Kra'iským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny
Místní ekonomika a podnikání, Životní prostředí a kulturní dědictví v
rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na

období 2014-2020

Termín: 3.1-1'.2074 (pondě|í) od 10:00 hodin
Místo: Muzeum Valeč (ulice široká 182, Valeč)
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