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Prezenční listina - kulaté stoly

Datum: 28. 4.2014 , |? 00 t-t"fu)u

Zájmov á s ku pi n a : Rybáři, mys 1 ivc i, zahr ádkáíi
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Prezenční listina MAS Nad Prahou - kulaté stoly

Termín: 29. 4. 2014,9.00 hodin

Zájmová skupina: Cestovní ruch
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Poř.
číslo Název organizace / jméno Podpis
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Ewopský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Ewopa investuje do venkovských oblasti
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Prezenční listina MAS Nad Prahou - kulaté stoly
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Zájmováskupina: K,rl+urnť sno\ky q. vninošlcoln,' varla lidVů'n,'
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PROGRAM ROZVOJÉ VENKOVA

shý fond pro rozvoj venkova: Ewopa investuje do venkovslcých oblastí
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Prezenční listina MAS lt{ad Prahou _ kulaté stoly

Datum: 5.5.2014 , 3"'rl0 !v*Ái,*,
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Zájmov á s ku pin a : Drobná řeme sla, služba, začínající po dnikatelé

PodpisNázev organizace / jméno
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e."aprty-".cdělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Prezenční listina MAS Nad Prahou - kulaté stoly

Termín: 5.5.2aI4 (l0.0l h.lÁ"-)

Zájmov á skupina: Volnočasové aktivity
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
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Evropský zemědělslqf fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovs§ých oblastí
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Prezenční listina MAS Nad Prahou - kulaté stoly

Termín: 6. í. 207l (9 oo í*/**)

Zájmováskupina: sort4!-Nr' slOz'|y a Z)RAVorM/crrr'
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovsk;ých oblastí
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Prezenční listina - kulaté stoly

Datum: 6.5.2014 (tl tlO lvnt^:r,)

Zájmová skupina: Sportovní organizace a hasiči
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PROGRAM ROZVOJÉ VÉNKOVA

Evropa investuje do venkovských oblastí
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Prezenční listina MAS Nad Prahou - kulaté stoly

Termín: Ít.Í" Zpr4 lt,30 l,",m{,ortl

Zájmováskupina: t7<pL šTy t/

Název grganizace / jméno
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Evropský zeměděls§ý fond pro rpzvoj venkova: Ewopa investuje do venkovs§ých oblastí
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Prezenční listina - kulaté stoly

Datum: t2. 5. 2014 { l § , t;0 tv,aiv/)

Zájmov á skupina : Zemédé|ci
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí


