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Vážení přátelé a členové MAS Království – Jestřebí hory, 
 
je čas bilancovat naši spolupráci a vyhodnotit úspěšnost či neúspěšnost našich 

vizí a cílů od podzimu 2006. 
Bylo by asi zbytečné citovat statut naši obecně prospěšné společnosti, kde je 

pečlivě rozebráno široké spektrum našich činností. Hlavním úkolem je především 
pomáhat rozvíjet region Království - Jestřebí hory – ekonomicky, společensky             
i morálně. 

Na přelomu roku 2006/2007 jsme ladili vznik o.p.s. V první polovině roku 2007 
probíhala vyčerpávající setkávání, která položila základ pro vznik společné strategii 
rozvoje regionu. Od září jsme realizovali dvou a půl milionový projekt "Budujeme 
region se společnou budoucností"  v programu Leader ČR 2007. 

Během roku jsme nabídli široké veřejnosti seriál vzdělávacích seminářů 
"Evropské peníze pro region" o tvorbě projektu, tvoření žádosti a jak získat 
prostředky z dotačních titulů ČR a EU. K tomu jsme vytvořili konzultační tým 
externích specialistů. Dalším pilířem naší aktivity je "Budování partnerství v MAS" 
a ČR. Výsledkem je současný stav členů MAS – 38, úzká spolupráce s MAS Mezi Úpou 
a Metují a MAS Broumovsko plus, podepsaná partnerská smlouva se Združeniem obcí 
mikroregionu Poondavie (Slovensko) a navázána spolupráce s Miasty a Gminou Jelcz-
Laskowice (Polsko). 

Našli jsme silné komunikační zdroje. Vytvořením webových stránek 
www.kjh.cz, pravidelným zpravodajstvím v mediích, mailovým rozesílačem a 
osobními setkáními jsme transparentně veřejně informovali o našich aktivitách. Byly 
natočeny reportáže zveřejněné na www.nasetelevize.cz a nafoceno přes 200 
fotografií z různých akcí. 

Je dobré připomenout, že na naši činnost zajišťujeme finance z různých grantů 
a dotací. Nevybírají se žádné členské příspěvky. Důvěra v o.p.s. od jejich zakladatelů 
– Společenství obcí Podkrkonoší a Svazek obcí Jestřebí hory, je tak velká, že od 1. 1. 
2008 jsme servisní organizací pro oba svazky. 

Ve  stručném  komentáři  jsem  nastínil  nejdůležitější momenty v historii MAS.  
Rádi bychom Vám společně s kolegy ze Správní a Dozorčí rady a spolupracovníky 
z o.p.s. přiblížili dění v MAS za uplynulé období na Valném shromáždění Místní 
akční skupiny Království – Jestřebí hory, které se bude konat ve středu 26. 
března 2008 od 17.30 v Kulturním domě v Havlovicích. 

Vzhledem k tomu, že s některými z VÁS jsme se již dlouho neviděli,                
u mnohých z Vás došlo ke změně kontaktů, případně někteří zvažují další činnost      
v o.p.s., chceme požádat o vyplnění dvou dotazníků, který buď zašlete na naši 
poštovní nebo elektronickou adresu (dopis i dotazníky budou zveřejněny                 
na www.kjh.cz).  

 
Na Vaši účast se jménem Království – Jestřebí hory o.p.s. těší 
 
        Dr. Jan Balcar 
        Ředitel o.p.s. 
        Balcar@zsul.cz 
        777 851 871 
1. 3. 2008 Úpice      Skype: zsul-kb-dej  
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