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Starosta: Jaroslav Pich 

Obec: Libňatov 

Úpice 11. 5. 2020 

 

 

 

Vážený pane starosto, 

 

 

vaše obec je na základě rozhodnutí vašeho zastupitelstva z roku 2007 (a posléze potvrzené usnesením 

z roku 2015) v území působnosti Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. (dále jen MAS 

Království – Jestřebí hory, o.p.s.). Na základě tohoto rozhodnutí se vaše obec, podnikatelé, příspěvkové 

a neziskové organizace, zemědělci a další subjekty působící na území vaší obce zapojily do činnosti MAS 

Království – Jestřebí hory, o.p.s., někteří méně, někteří více; tuto možnost však bez rozdílu měli všichni. 

 

Vzhledem k tomu, že většina zapojených subjektů hodnotila na našich jednáních činnost MAS 

Království – Jestřebí hory, o.p.s. pozitivně, a i pozitivně je vnímána činnost MAS a metoda LEADER na 

národní úrovni, budou mít MAS v příštím programovém období 2021 až 2027 opět možnost získání 

podpory pro své žadatele – subjekty na svém území. 

 

V současné době se již na úrovni států a ministerstev připravují pravidla pro možnosti čerpání 

evropských dotací v příštím programovém období a stejně tak i podmínky čerpání pro jednotlivé 

subjekty v České republice. Místní akční skupiny v celé ČR musí projít tzv. standardizací; budou muset 

splnit podmínky, které jim budou stanoveny Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a poté budou, stejně 

jako v aktuálním období, předkládat Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).  

 

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. tyto podmínky již plní. Pro zdárný průběh standardizace je ale 

třeba mít souhlas všech obcí a měst se zařazením do území působnosti MAS na období 2021–2027. 

Proto je potřebné, aby zastupitelstvo vaší obce přijalo usnesení, ve kterém potvrzuje, že i pro období 

2021–2027 bude obec Libňatov dále v území působnosti MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

 

Věříme, že zastupitelstvo vaší obce usnesení v krátkém čase schválí a tím opět otevře dveře všem 

místním subjektům (školám, podnikatelům, spolkům…), které by měly zájem žádat o dotace 

v nadcházejícím programovacím období 2021–2027 prostřednictvím MAS přerozdělovat.  

 

Poskytnutí území MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. neznamená pro obec žádný finanční závazek, 

pouze tím obec otevře dveře k možnému čerpání finančních prostředků přes MAS, a to jak sobě, tak 

subjektům se svého území – podnikatelům, neziskovým a příspěvkovým organizacím, zemědělcům atd. 

Bez poskytnutí území pro působnost MAS nebude moci žádat o finanční prostředky žádný žadatel se 

sídlem nebo provozovnou na území té dané obce. Případný finanční závazek k MAS je podmíněný až 

podepsáním Rámcové partnerské smlouvy o partnerství s místní akční skupinou; podepsání je 

dobrovolné, není podmínkou čerpání dotací a je formálním utvrzením partnerství v území. 

 

http://www.kjh.cz/
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V příloze dokládáme návrh na znění usnesení a žádáme Vás o předložení tohoto návrhu na 

nejbližším zasedání zastupitelstva vaší obce. Současně nabízíme i možnou osobní účast na jednání 

vašeho zastupitelstva. Kontaktujte nás, prosím, v případě jakýchkoliv nejasností. 

 

Žádáme Vás proto o poslání informace o výsledku tohoto bodu jednání v zastupitelstvu vaší obce, 

výpisu z usnesení zastupitelstva vaší obce a scanu zápisu na mullerova@kjh.cz. 

 

Zároveň s projednáním usnesení ve vašem zastupitelstvu budete kontaktování pracovníkem kanceláře 

MAS, který si s Vámi domluví osobní schůzku nutnou k podpisu souhrnného formuláře pro všechny 

obce z území MAS. 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Jan Balcar, Ph.D., ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

http://www.kjh.cz/
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