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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:                            

Evropa investuje do venkovských oblastí. 



1. Základní parametry a strategické dokumenty MAS 
 

HODNOCENÍ 1. (počet bodů)  Hodnocení MAS: Hodnocení KOMISE: 

Maximum = 8 bodů  7  

 

 

1. Název a sídlo MAS: Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
Sídlo: Pod Městem 624, 542 32 Úpice 

 

 

2. Kancelář MAS (uvést všechna kontaktní místa, je-li jich více): 
Kancelář: Palackého 793, 542 32 Úpice 

 

 

3. Adresa webových stránek MAS: 
www.kjh.cz 

 

4. Základní statistické údaje o MAS (není-li uvedeno jinak, jde o data k 30.6.2012)  
4A. Rozloha území, kde MAS působí (km

2
) 348,6 

4B. Počet obyvatel v tomto území (počet obyvatel k 1.1.2012 v obcích, které byly v území 

působnosti dané MAS k 30.6.2012) 
24 292 

4C. Počet obcí v území MAS  24 
4D. Počet členů MAS 67 
Z toho: 4D1: Veřejný sektor – obce, mikroregiony 21 
             4D2 :Veřejný sektor – příspěvkové organizace 5 
             4D3: Neziskové organizace   18 
             4D4: Podnikatelé – fyzické a právnické osoby 9 
             4D5: Podnikatelé - zemědělci 11 
             4D6: Nepodnikající fyzické osoby 3 
4E. Rozmístění členské základny – počet obcí členů MAS/celkový počet obcí území (%) 279 

 

5. Právní forma MAS:   
Občanské sdružení NE 
Obecně prospěšná společnost ANO 
Zájmové sdružení právnických osob NE 

 
6. MAS byla do programu LEADER vybrána:   

Mezi prvními  48 MAS NE 
V druhé vlně   32 MAS ANO 
Ve skupině     „MAS 32+“ NE 

 

7. Výše schválené alokace z programu LEADER dle 

alokace schválené MZe 
Celkem Kč Z toho na IV.1.1 

7A. Rok 2008 0 0 
7B. Rok 2009 9 528 004 614 132 
7C. Rok 2010 9 836 905 1 678 010 
7D. Rok 2011 9 608 659 1 921 731 
7E. Rok 2012 9 235 307 1 847 061 

 

8. Strategické dokumenty MAS      B 
MAS má zpracovánu a provádí Integrovanou strategii území (ISU, musí se jednat skutečně o ISÚ MAS, 

která řeší problémy všech sektorů, a SPL je součástí této ISÚ - plní cíle strategie společné s PRV)?                                
    0 

Vysvětlení realizace: NE 
 



9. Aktualizace strategického plánu LEADER:  

Do aktualizace SPL byla zapojena veřejnost X 
Aktualizaci provedli pracovníci MAS, následně byla schválena příslušným orgánem MAS  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Personální zajištění činnosti MAS 
 

HODNOCENÍ 2. (počet bodů)  Hodnocení MAS: Hodnocení KOMISE: 

Maximum = 38 bodů 

 

37  

 
13. Zaměstnanci MAS k 30.6.2012 (uveďte celkový počet zaměstnanců, včetně rozsahu 

úvazků zaokrouhleno na desetiny)  
Počet  úvazek 

13A.Celkový počet zaměstnanců 4 3,27 
13B. Zaměstnanci podílející se na provádění SPL hrazení z opatření IV.1.1 11 2,6 
             13B1. Manažeři LEADER (na HPP)              2 1,6 
             13B2. Administrativní pracovníci (na HPP) 1 0,8 
             13B3. Další zaměstnanci (např. DPP, DPČ apod.) 9         0,2 

13C. Externí pracovníci podílející se na provádění SPL hrazení z opatření IV.1.1 
(např. zajištění účetních služeb apod.) 

0 0 

 

14. Kolik  za období od 1.7. 2011 do 30.6. 2012 vynaložila MAS na personální zajištění 

činnosti v rámci opatření IV.1.1 (tj. hrazeno z IV.1.1) 
Kč 

14A.Osobní náklady MAS 1 327 391 
14B. Poradenské a konzultantské služby 119 720 

 

15. Osobní náklady na personální zajištění činnost SPL za období od 1.7.2011 do 30.6.2012  
Osobní náklady /počet úvazků/12 (Kč) 42 545 
Náklady za poradenské služby (souhrn odměn za dané období) /osobní náklady zaměstnanců 

(%) 
9 % 

Osobní náklady hrazené z IV.1.1 /celkové osobní náklady MAS (%) 89,5 % 

 

16. Vysokoškolské vzdělání všech stálých pracovníků (pracovní smlouva, DPČ) placených 

z opatření IV.1.1 (procentuální vyjádření k celkovému počtu) 
B 

Více jak 50% X – 2 
26-50% 1 

10. Interní dokumenty MAS k provádění SPL popisují níže uvedené postupy: ANO NE B  
10A. Vyhlašování výzvy, příjem a kontrola žádostí a kritérií přijatelnosti X  X – 1 

10B. Výběr projektů včetně střetu zájmů dle preferenčních kritérií a 

schvalování výběru  
X  X – 1 

10C. Kontrola žadatelů a realizace projektů  X  X – 1 

10D. Monitoring a evaluace  X  X – 1 

11. Výroční zpráva  ANO NE B 
11A. Připravuje vaše MAS výroční zprávu, která obsahuje všechny základní 

údaje o MAS, o její činnosti a jejím hospodaření? 
X  X – 1 

11B. Výroční zpráva je dostupná veřejnosti (např. zveřejněna na webu MAS, 

rozeslána členům, apod.) 
X  X – 1 

12. Účetní závěrka  ANO NE B 
MAS má účetní závěrku ověřenou auditorem X  X – 1 



Do 25 %  0 

 

17. Vzdělání vedoucích pracovníků – manažerů placených z opatření IV.1.1 B 
Minimálně jeden manažer/vedoucí pracovník má vysokoškolské vzdělání X – 2 

 

18. Zkušenost zaměstnanců podílejících se na provádění SPL placených z opatření IV.1.1 B 
Manažer (v případě více manažerů, alespoň jeden z nich) ve své funkci působí alespoň 4 

roky 
X – 4 

Manažer (v případě více manažerů, alespoň jeden z nich) ve své funkci působí alespoň 2 roky 2 

 

19. Osobní náklady zaměstnanců hrazené z IV.1.1 za období roku 2011 (procentuální podíl k 

částce alokované na rok 2011) 
B 

Pod 10 % 2 
10-15%   X – 1 
Nad 15% 0 

 

21. Pracovní skupiny k řešení určitých oblastí a projektové podtýmy ve vaší MAS:  B 

Existují stálé pracovní skupiny či týmy pro oblast PRV  X – 2 
Máme jen jednu či více skupin pro konkrétní akci, po splnění této akce zaniknou  1 
Žádné pracovní skupiny nemáme nebo se v období 7/2011 – 6/2012 nesešly  0 

 

22. V rozhodovacím orgánu MAS, který schvaluje strategii, působí (stav k 30.6.2012):  
Více než 40 % žen   

10 % - 40  % žen  X 
Méně než 10 % žen   

 
23. V rozhodovacím orgánu MAS, který schvaluje strategii, působí (stav k 30.6.2012):   

Více než 40 % mladých lidí ve věku do 30 let                                                                            
10 % - 40 % mladých lidí ve věku do 30 let                                                                               

Méně než 10 % mladých lidí ve věku do 30 let                                                                          X 

 

24. Sektorové zastoupení v orgánech MAS (veřejný, soukromý a neziskový sektor) B 

24A. Rozhodovací orgán MAS má zastoupení všech tří sektorů v rozmezí mezi 20-50%                                                X – 1 
24A1. V interním dokumentu (statut, jednací řád apod.) pro rozhodovací orgán je ustavena 

podmínka, že pokud se jednání vztahující se k SPL účastní více jak 50% členů z veřejné 

sféry, nebude orgán usnášeníschopný 

X – 2 

24B. Kontrolní orgán MAS má zastoupení všech tří sektorů v rozmezí mezi 20-50%                                                X – 1 
24B1. V interním dokumentu (statut, jednací řád apod.) pro kontrolní orgán je ustavena 

podmínka, že pokud se jednání vztahující se k SPL účastní více jak 50% členů z veřejné 

X – 2 

20. Přehled o účasti na vzdělávacích akcích v předchozím období (1.7.2011 – 30.6.2012) 

(počtem osob se rozumí počet zaměstnanců – pouze manažerů a administrativních pracovníků) 

Název akce Hrazené 

z opatření 

IV.1.1 
(ANO/NE) 

Počet 

zaměstnanců 
Funkce PRV / širší 

strategie 

Vzdělávání manažerů neziskových 

organizací v Královéhradeckém kraji 
NE 2 Manažeři MAS širší 

strategie 

Profesní vzdělávání pracovníků NNO 

v EVVO (1, 5 letý kurz) 

NE 1 Administrativní 

pracovnice 
širší 

strategie 

     

     

     



sféry, nebude orgán usnášeníschopný 
24C. Výběrový orgán MAS má zastoupení všech tří sektorů v rozmezí mezi 20-50%                                                X – 1 

24C1. V interním dokumentu (statut, jednací řád apod.) pro výběrový orgán je ustavena 

podmínka, že pokud se jednání vztahující se k SPL účastní více jak 50% členů z veřejné 

sféry, nebude orgán usnášeníschopný 

X – 2 

 

25. Kritéria pro přijetí nového člena MAS B 
25A. MAS zveřejňuje na svých webových stránkách přihlášku ke členství X – 1 
25B. MAS zveřejňuje na svých webových stránkách podmínky pro přijetí nového člena MAS X – 2 

 

26. Počet členů MAS v posledních třech letech: B 
Se zvyšuje nebo je zhruba stabilní (± 10 % stavu)                                                                                                                                                                                                                    X – 2 
Se snižuje                                                                                                                                      0 

 

27. Rozmístění členské základny v území: B 
27A. V žádné obci není více než 30 % členů X – 1 
27B. V žádné obci není více než 40 % členů X – 1 
27C. V žádné obci není více než 50 % členů X – 1 
27D. Neplatí žádné z předcházejícího 0 

 
28. Ze současných členů MAS je plně aktivních (podílejí se na činnosti orgánů a komisí MAS, účastní se 

akcí): 
 

Méně než 30 % členů                                                                                                                        
30 % - 59,9 % členů                                                                                                                      
60 % -  89,9 % členů                                                                                                              

Více než 90 % členů                                                                                       X 

 

29. Personální propojení MAS: B 
Manažer či statutární orgán vaší MAS není současně manažerem nebo statutárním orgánem 

v jiné MAS 
X – 5 

 

30. MAS při své činnosti využila služeb facilitátora (interního či externího): B 
Ano, tyto služby jsme využili vícekrát X – 4 
Ano, tyto služby jsme využili pouze při zakládání MAS či při zpracování SPL 2 
Ne 0 

 

Vaše další poznámky k personálnímu zajištění MAS: 
Od 1. října 2010 je zaměstnána Kateřina Valdová v oblasti komunikace s veřejností a tisková mluvčí. Současně se 

podílí na realizaci dalších projektů. Úvazek – 0,87 – mzda není hrazena z SPL. 

 

 

3. Administrace výzev a výběr projektů v rámci SPL 
 

HODNOCENÍ 3. (počet bodů)  Hodnocení MAS: Hodnocení KOMISE: 

Maximum = 38 bodů  30  

 

 
31. Uveďte všechny fiche, které byly ve vaší MAS vypsány (názvy opatření) 

Fiche č.1 – Infrastruktura a zlepšování vzhledu obcí 
Hlavní opatření:  III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic 
Vedlejší opatření: III.2.1.2 Občanské vybavení a služby 
Fiche č.2 – Občanská vybavenost 
Hlavní opatření:  III.2.1.2. Občanské vybavení a služby 



Vedlejší opatření: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
Vedlejší opatření: III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic 
Fiche č.3 – Vzdělávání a osvěta 
Hlavní opatření:  III.3.1. Vzdělávání a informace 
Fiche č.4 – Cestovní ruch a propagace 
Hlavní opatření: III.1.3.2. Podpora cestovního ruchu  
Vedlejší opatření: III.1.3.1. Rozhledny, pěší trasy, hippostezky a další tematické stezky 
Fiche č.5 – Nové příležitosti pro zemědělce 
Hlavní opatření: III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 
Fiche č.6 – Kulturní dědictví venkova 
Hlavní opatření:  III. 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
Vedlejší opatření: III. 2.1.2. Občanské vybavení a služby 
Vedlejší opatření : III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic 
Fiche č.7 – Podpora drobného podnikání 
Hlavní opatření:  III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 
Fiche č.8 – Rozhledny a naučné stezky 
Hlavní opatření:  III.1.3.1. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky 
Fiche č.9 

 

 

32. Přehled výzev 
Výzva 

č.: 
Zveřejněna od – 

do (přesně) 
Fiche č. Celková předpokládaná 

alokace na výzvu (Kč) 
Alokovaná 

částka po 

schválení 

Celkem dotace 

Kč za projekty, 

které SZIF 

vyřadil 
1 19. 8.– 

30. 9. 2009 

1, 2, 4, 5 8 913 872 8 913 872 0 

2 3. 5.– 

3. 6. 2010 

1, 2, 3, 4, 5 8 079 357 7 079 347 1 145 405 

3 24. 8.– 

17. 9. 2010 

1 1 000 000  1 001 320 0 

4 3. 1.– 

28. 1. 2011 

1, 2 

 

8 000 000 5 635 770 0 

5 23. 4. – 

18. 5. 2012 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 500 000 - - 

Celkem - - 35 493 229 

 

22 630 319 

 

1 145 405 

 
33. Počty projektů (hodnocen bude jen podíl vyřazených projektů za období 1.7.2011-30.6.2012, tzn. 13.-15. kolo) 
Výzva č.: Kolo SZIF Podaných Hodnocených Vybraných Vyřazeno SZIF B 

1 8. 14 14 12 0  
20 - motivační 

účinek (do té 

doby jsme o 

něm neslyšeli a 

zatím není 

oficiální 

srozumitelný 

výklad) 

2 10. 17 17 13 1 
3 11. 4 4 2 0 
4 12. 14 13 4 0 

Celkem 4 49 38 31 1 

 

Tabulka bodování k otázce č. 33 
Vyřazeno  B Vyřazeno B 
0 % projektů 25 21-30 % projektů 10 
1-10 % projektů X – 20 31-40 % projektů 5 



11-20 % projektů 15 41 a více % projektů 0 

 
34. Aktualizace fichí provádíte (k hodnocenému období 1.7. 2011 – 30.6. 2012)  – nezahrnuje se 

aktualizace na základě Pravidel: 
 

Na základě systematického, pravidelného hodnocení všech fichí                                              X 
Na základě jednorázového hodnocení všech fichí                                                                       
Na základě jednoho zjištění                                                                                                         
Zatím jsme žádnou aktualizaci fichí neprováděli                                                                        

 

35. Jakým způsobem se ve Vaší MAS provádí vyhodnocování fichí: 
Do třináctého kola nebylo možné přidávat nové fiche. Proto byla ustavena pracovní skupina pro aktualizaci 

preferenčních kritérií, která provedla aktualizaci preferenčních kritérií na podzim v roce 2010 v rámci fiche 1 a 2.  
Poté byly sbírány podněty žadatelů, členů orgánů MAS, pracovníků sekretariátu, jako podklad pro pracovní skupinu a 

pro komplexní evaluaci a aktualizaci fichí a SPL. Tento proces se uskutečnil na podzim roku 2011 formou 

komunitního plánování, výsledky byly veřejně projednány a následně schváleny Valným shromážděním v prosinci 

2011.  

 

 ANO NE 

36. Jsou objemy finančních prostředků, které doporučuje MAS k podpoře z PRV, 

rozděleny mezi fiche v souladu (tj. ± 20 %) s parametry nastavenými v SPL?       
Uveďte %:       

2 X – 0 

 

37. Pokud nejsou objemy finančních prostředků doporučených MAS k podpoře z PRV v souladu s parametry v 

SPL, jaký byl či je důvod a co činíte k nápravě?(vypište, pokud se vás to týká)                         
V 16. kole PRV resp. v V. výzvě byly vyhlášeny všechny  fiche (8), bohužel o 4 fiche nebyl zájem, resp. některé 

konzultované projekty nebyly zcela přijatelné, tudíž nemohli žadatelé žádat o dotaci. Naopak o fichi č. 2 

Občanskou vybavenost byl enormní zájem kvalitních projektů (III.2.1.2.) tudíž nevyčerpané prostředky byly 

využity v této fichi, avšak finanční plán tím pádem není splněn. Náprava: větší motivace potenciálních žadatelů 

pro nevyužité fiche.  

 

 

38. Konzultace poskytujete: (vyberte jednu možnost)   
Jen v rámci PRV (tj. v rámci SPL)                                                                                               

Poskytujeme je v rámci naší širší strategie, i v jiných oblastech než SPL   - uveďte v jakých: 
Environmentální témata, rozvoj venkova 

X 

 

39. Četnost využití kódu projektová dokumentace konečnými žadateli ze všech projektů 

zaregistrovaných v rámci 13. - 15. kola 
B 

0%  X – 4 
do 10 % 3 
11 – 30 % 2 
31 – 70 % 1 
Více než 70 % 0 

 

40. Jakým způsobem máte v pravidlech výběru projektů vyloučen střet zájmů?                                          

Všichni hodnotitelé podepisují čestné prohlášení o vyloučení podjatosti. Každý kdo je v žadatelem, nebo členem 

orgánů žadatele, nehodnotí daný projekt.  

 

 

 

41. Provádíte před výběrem projektu: ANO NE B 
41A. Veřejnou obhajobu projektů                                                                            X  X – 1 

41B. Místní šetření u žadatele před výběrem projektů k podpoře                                                                                    1 

41C. Jinou formu prověření způsobilosti projektu (uveďte jakou): X  X – 1 



Pracovníci sekretariátu se vždy podívají na místo realizace, pokud se jedná o 

vnitřní prostory, je to za účasti žadatele. Vytipují projekty, které navštíví 

hodnotitelská komise, aby mohla objektivně obodovat preferenční kritéria, která 

by z žádosti a veřejné obhajoby nebylo možné tak dobře posoudit. Např. 

havarijní stav apod.  

 

42. Došlo u vás k nějakému odvolání žadatele o dotaci proti postupu MAS 

za období 1.7.2011-30.6.2012?  
(vypište, kdy se to stalo (rok), jak dlouho trvalo řízení (týdny) a jaký byl 

důvod) 

              B 
(4 body – za 

každé odvolání, 

kterému SZIF 

vyhověl, se 

odečítají 2 body) 
rok Název 

žadatele 
důvod Vyhověno 

SZIF/MZe 
(ANO/NE) 

 

    X – 4 

     

     

 

Vaše další poznámky k administraci projektů v MAS: 

MAS KJH neměla žádnou výzvu v 13., 14., 15. kole. 

 
 
 

4. Integrace a rozvoj MAS 
 

HODNOCENÍ 4.  (počet bodů)  Hodnocení MAS: Hodnocení KOMISE: 

Maximum = 23 bodů  12  

 

43. Jakým způsobem MAS vyhledává a propaguje nevyužité příležitosti ve svém území?  
Systematicky shromažďuje, zveřejňuje a nabízí možnosti dotací, možností spolupráce apod.   

Nové možnosti nabízí nárazově, například při seminářích, setkáních starostů                          X 
Nové možnosti nabízí jen jednotlivcům náhodně                                                                        
MAS má dost zájemců o dotace, další možnosti nenabízí                                                           

 
44. Má MAS aktuální databáze (ne starší než 2 roky) :  
Pozn. Databáze musí obsahovat komplexní informace  

ANO NE B 

44A. Databázi připravovaných projektů z území (zásobník projektů)   X 1 

44B. Databázi rozvojových ploch, brownfields      X 1 

44C. Jinou databázi „příležitostí v regionu” (vypište) Cílových skupin – 

potenciálních žadatelů z celého regionu- podklad pro cílenou komunikaci a 

práci s žadateli. 
 

X  

 
X – 1 

 

45. MAS realizuje společné projekty s MAS v rámci ČR za období od 1.7.2011 do 

30.6.2012 ( jedná se nejen o projekty v opatření IV.2.1): 
ANO NE B 

 
45A. S jinou MAS, která patří mezi 112 MAS podpořených z PRV/LEADERu      X X – 0 

45B. S jinou MAS, která není mezi 112 MAS podpořenými z PRV/LEADERu      X X – 0 

 
46. Má MAS zkušenosti se spoluprací se zahraniční MAS (Projekty spolupráce i jiné)? B 

Ano, v posledních třech letech měla nebo má nějaký konkrétní společný projekt                    2 
Udržujeme kontakt, ale konkrétní projekt dosud nevznikl                                                      X – 0 
Ne, nikdy nespolupracovala ani neudržuje kontakt                                                                    0 



 

47. Pokud MAS dokončila nebo realizuje v současnosti mezinárodní projekt, případně je partnerem 

mezinárodního projektu (minimálně ve stádiu podepsané smlouvy o spolupráci), stručně popište: 
MAS podala společně s partnerem ze Slovenska, občanským sdružením VOKA, projekt do OPL ZZ na zvýšení 

konkurenceschopnosti obtížně zaměstnavatelných skupin obyvatel (nezaměstnaní: ženy po mateřské nebo 

rodičovské dovolené, lidé nad 50 let). Projekt s názvem „Najdi v sobě to dobré!“. Byl odevzdán do 28. 6. 2012. 

 

 

 

48. MAS je zapojena do organizací a sítí: ANO NE B 
48A. Je členem Národní sítě MAS ČR  X  X – 1 

48B. Aktivně spolupracuje s Celostátní sítí pro venkov                                                                  X  X – 1 

 

49. Pokud MAS není zapojena do organizací a sítí (dle otázky č. 48), uveďte důvody:  

 

 

 

50. Je-li MAS zapojena ještě do nějaké významné organizace integrující sdružení na 

venkově, vypište: 
            B   
(1 položka=1 

bod, max. 1 bod) 
Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR, o.s. X – 1 
Síť ekologických poraden X – 1 
Spolek pro obnovu venkova X – 1 

 

51. Spolupracuje MAS s nějakými vzdělávacími či výzkumnými subjekty (např. 

AV ČR, výzkumné ústavy)? (nejedná se o jednorázovou spolupráci, např. výpomoc při 

zpracování diplomové práce) 

ANO NE B 

51A. Spolupracujeme se vzdělávacími či výzkumnými subjekty na společném 

projektu 
 X 1 

51B. Spolupracujeme s VŠ nebo výzkumným subjektem X  X – 1 

51C. Spolupracujeme s MŠ, ZŠ či SŠ X  X – 1 

 

52. Pokud MAS dokončila nebo v současné době realizuje projekt spolupráce se vzdělávacími či výzkumnými  

subjekty, stručně popište: 

 

53. Jakým způsobem získávala MAS v posledních dvou letech vlastní prostředky: ANO NE 
53A. Z členských příspěvků                                                                                      X 

53B. Ze sponzorských příspěvků, darů, dotace od obcí                    X 

53C. Z reklamy ve vlastních médiích (zpravodaj, web apod.) nebo na akcích pořádaných 

MAS                              
 X 

53D. Za služby poskytované subjektům v území MAS, případně i mimo území    X  

53E. Z dotací, kde MAS byla žadatelem (včetně různých projektů spolupráce)     X  
53F. Z pronájmů, prodejů nemovitostí                                                                       X 

53G. Z pronájmů, prodejů techniky, zařízení apod.                                                  X 

53H. Z vlastní podnikatelské činnosti                                                                                                                        X 

 

54. Existuje-li ještě nějaký jiný zdroj vašich vlastních příjmů, stručně popište  
NE  

  

 

55. Jestliže shrnete všechny prostředky od 1.7.2011 do 30.6.2012, které MAS získala vlastní 

činností (kromě dotací a členských příspěvků), bylo to zhruba : 
 

Do 50 000 Kč                                                                                                                       



50 001 – 100 000                                                                                                                          

100 001 – 250 000                                                                                                                      X 
250 001 – 500 000                                                                                                                       
Více než 500 000 Kč                                                                                                     

 

56. MAS od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012: ANO NE B 
56A. Propagovala na výstavách, veletrzích apod. činnost MAS a svých členů                   X  X – 2 

56B. Podporovala a organizovala dobrovolnickou činnost ve prospěch 

druhých                                      
X  X – 2 

56C. Pořádala ve vlastní režii společenské akce regionálního dosahu                    X  X – 2 

56D. Přidělovala značky regionálních produktů                                                       X 2 

 

57. Způsob podpory inovativních projektů v území MAS v rámci SPL: B 
Zvýhodnění inovací v předkládaných projektech je min. 10 % celkových bodů hodnocení           2 
MAS inovace cíleně nepodporuje, bodové zvýhodnění těchto projektů je minimální, do 10% 

celkových bodů                       
X – 0 

 

58. Stručně popište příklad nějakého inovativního projektu podpořeného MAS: 

13. – 15. kolo nebyla výzva 

 

 

Vaše další poznámky k integraci a rozvoji MAS: 
Naše MAS se aktivně podílí na hnutí LEADER. Jan Balcar je členem výboru KS NS MAS v Královéhradeckém 

kraji a členem PS pro medializaci. V současné době usilujeme o zapojení „bílých míst“ do MAS. V tomto roce 

probíhají jednání s území okolo Dvora Králové nad Labem.  
Od roku 2007 spolupracujeme s mikroregionem Poondavie. Dvakrát ročně se setkáváme na úrovni regionů a 

vyměňujeme si zkušenosti z dotační politiky, rozvoje venkova apod. Slovensko má v této oblasti velké mezery, 

proto jim pomáháme s informacemi o činnosti MAS a hnutí LEADER. Jednáme s okolními MAS – DUŠA a Tokaj 

– Rovina o zapojení Mikroregionu Poondavie mezi slovenské MAS. 
Jan Balcar se účastnil pracovní cesty do Srbska a Bosny a Hercegoviny. Královéhradecký kraj podepsal 

s regionem Banát v Srbsku memorandum o spolupráci. Bude docházet k vytváření společných projektů, 

navazování kontaktů s místními rozvojovými agenturami, rozšiřování rozvoje venkova a metody LEADER. 

Spolupráci navázala i UHK a Univerzity Novi Sad - http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-

organy/zahranicni-vztahy/meziregionalni-spoluprace/vojvodina/navsteva-kralovehradecke-delegace-oblasti-

srbskeho-banatu-53985/  
 
 
 
 

5. Monitoring a evaluace MAS 
 

HODNOCENÍ 5.  (počet bodů)  Hodnocení MAS: Hodnocení KOMISE: 

Maximum = 28 bodů  26  

 

59. Přehled monitorovaných indikátorů v SPL B 

 Parametr - popis Měřítko (počet, 

km ap.) 
Cílový stav 

(od1.7.2011-

31.12.2013) 

Plnění k 30. 6. 2012 v % (max. 8 bodů, 

dle tabulky 

níže) 
1 Počet km vybudovaných 

nebo obnovených místních 
komunikací včetně chodníků 

km 1 0  

2 Počet technologického 

zařízení či strojů pořízených 
nebo instalovaných pro 

zlepšení vzhledu obcí 

Počet 

technologického 

zařízení či 

strojů/ks 

2 0  

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/zahranicni-vztahy/meziregionalni-spoluprace/vojvodina/navsteva-kralovehradecke-delegace-oblasti-srbskeho-banatu-53985/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/zahranicni-vztahy/meziregionalni-spoluprace/vojvodina/navsteva-kralovehradecke-delegace-oblasti-srbskeho-banatu-53985/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/zahranicni-vztahy/meziregionalni-spoluprace/vojvodina/navsteva-kralovehradecke-delegace-oblasti-srbskeho-banatu-53985/


3 Počet parkovacích ploch Počet 

parkovacích 

ploch 

1 100  

4 Počet zařízení na budování 

nebo obnovu sítí technické 
infrastruktury 

Počet 

zařízení/ks 
1 200  

5 Počet upravených veřejných 

prostranství (parky, 
hřbitovy, venkovní mobiliář, 

požární nádrže…) 

Počet 

upravených 

veřejných 

prostranství/ks 

2 50  

6 Počet nově vytvořených 

pracovních míst (ženy/muži) 
Počet 

pracovních míst 
0 -  

7 Počet vybudovaných nebo 

obnovených vodovodů 
Počet 

vodovodů 

1 0  

8 Počet vybudovaných nebo 

obnovených kanalizací 
Počet 

kanalizací 

1 100  

9 Počet vybudovaných nebo 

obnovených kusů ČOV 
Počet ČOV/ks 0 -  

10 Počet zpracovaných 

územních plánů 
Počet územních 

plánů/ks 
0 -  

11 Počet nových či 

modernizovaných objektů 

občanské 
vybavenosti 

Počet objektů 

občanské 
vybavenosti 

3 
 

 

100  

12 Počet nově zavedených 

služeb v obci 
Počet služeb 0 -  

13 Počet vybudovaných či 

obnovených hřišť, nebo ploch 
pro volnočasové aktivity 

Počet hřišť, 

nebo ploch 
2 150  

14 Počet nově vytvořených 

pracovních míst (ženy/muži) 
Počet 

pracovních míst 
0 -  

15 Počet realizovaných 

vzdělávacích kurzů/projektů 
zaměřených na specifickou 

cílovou skupinu (ženy, ženy 
na mateřské, mladí lidé do 30 

let, nezaměstnaní ad.) 

Počet 

realizovaných 

vzdělávacích 

kurzů/projektů 
 

0 -  

16 Počet vzdělávacích kurzů na 

ostatní cílové skupiny 
v rámci osy III. 

Počet 

vzdělávacích 

kurzů 

2 0  

17 Počet absolventů 

vzdělávacích kurzů, kteří 

ukončili kurz 
a obdrželi certifikát 

Počet 

absolventů 
12 0  

18 Počet pořádaných odborných 

exkurzí 
Počet exkurzí 2 0  

19 Počet nově vytvořených 

pracovních míst (ženy/muži) 
Počet 

pracovních míst 
0 -  

20 Počet nově vzniklých nebo 

modernizovaných objektů 
malokapacitního ubytovacího 

zařízení 

Počet objektů 
malokapacitního 

ubytovacího 

zařízení 

1 0  

21 Počet nově vzniklých nebo 

rekonstruovaných 
stravovacích zařízení 

Počet  
zařízení 

1 0  

22 Počet nových či Počet zařízení, 1 0  



zrekonstruovaných 

sportovních zařízení, 
popř. zázemí 

popř. zázemí 

23 Počet vytvořených 

propagačních produktů 
Počet 

propagačních 

produktů 

3 0  

24 Počet nově vytvořených 

pracovních míst v CR 
(ženy/muži) 

Počet 

pracovních míst 
0 -  

25 Počet obnovených 

nevyužitých objektů 

(brownfield) 

Počet objektů 2 0  

26 Počet obnovených tradičních 

řemesel 
Počet řemesel 1 0  

27 Počet obnovených tradičních 

služeb 
Počet služeb 0 -  

28 Počet obnovených tradičních 

produktů 
Počet produktů  1 0  

29 Počet realizovaných projektů 

s využitím obnovitelných 
zdrojů energie 

Počet projektů 0 -  

30 Počet nově vytvořených 

pracovních míst v 

(ženy/muži) 

Počet 

pracovních míst 
0 -  

31 Počet obnovených staveb a 

zhodnocených 
památkových budov 

Počet staveb a  
budov 

2 0  

32 Počet revitalizovaných 

historických parků, zahrad, 

alejí, 
skupin stromů i solitérních 

dřevin 

Počet parků, 

zahrad, alejí, 
skupin stromů i 

solitérních 

dřevin 

0 -  

33 Počet restaurovaných 

/obnovených movitých 

předmětů 
kulturního dědictví venkova 

Počet movitých 

předmětů 
kulturního 

dědictví 

venkova 

2 0  

34 Počet pořízených muzejních 

exponátů 
Počet exponátů 2 0  

35 Počet zpracovaných studií Počet studií 0 -  
36 Počet nově vytvořených 

pracovních míst v 

(ženy/muži) 

Počet 

pracovních míst 
0 -  

37 Počet nově vystavěných nebo 

obnovených budov a 
ploch pro realizaci 

výstavních expozic a muzeí 

Počet budov a 
ploch 

0 -  

38 Počet nově vzniklých 

živností či mikropodniků 
Počet živností či 

mikropodniků 
1 0  

39 Počet zmodernizovaných 

mikropodniků 
Počet 

mikropodniků 
1 0  

40 Počet nově vytvořených 

pracovních míst v 

(ženy/muži) 

Počet 

pracovních míst 
1 0  

41 Počet pořízených strojů, 

technologií a dalších zařízení 
Počet strojů, 

technologií 
2 0  



sloužících k zakládání a 

rozvoji mikropodniků 
 

42 Počet nově vybudovaných či 

obnovených pěších, 
turistických, lyžařských či 

běžeckých tras 

Počet tras 1 0  

43 Počet nově vzniklých nebo 

obnovených naučných stezek 
Počet stezek 1 0  

44 Počet nově vzniklého nebo 

obnoveného zázemí pro 
turisty (odpočinková místa, 

vyhlídky, úvaziště pro koně, 
mostků, lávek…) 

Počet zázemí  
 

1 0  

45 Počet nově vzniklých nebo 

zrekonstruovaných 
rozhleden 

Počet 
rozhleden 

1 0  

46 Počet nově vytvořených 

pracovních míst v 

(ženy/muži) 

Počet 

pracovních míst 
0 -  

 

Bodovací tabulka otázky č. 59 B 

MAS má v SPL nastaveno min. 5 indikátorů, které soustavně monitoruje a vyhodnocuje  X – 8 
MAS má v SPL nastaveno min. 5 indikátorů, některé sleduje náhodně nebo jejich vývoj nijak 

dál nevyhodnocuje 
4 

MAS má v SPL nastaveno méně než 5 indikátorů 0 
 

 

61. Naplňování SPL 

 Cíl SPL  Fiche naplňující daný cíl Odpovídající preferenční 

kritérium  
1 Zvýšení soběstačnosti a 

dostupnosti regionu 

1, 2, 8, 7  Významný dopad na kvalitu 

života v obci 

 Projekt zhodnocuje stávající 

budovu či objekt 

 Význam projektu pro území 

MAS 

 Žadatel odůvodní potřebnost 

realizovaného projektu 

 Využití projektu k rozšíření 

nabídky společenských 

aktivit 
2 Udržení přírodního a 

kulturního dědictví našeho 

regionu 

2, 6  Projekt zhodnocuje stávající 

budovu či objekt 

3 Zvýšení  přitažlivosti regionu 4  Projekt je zaměřen na rodiny 

s dětmi 

 Žadatel odůvodní potřebnost 

realizovaného projektu 

 Realizací projektu vznikne 

60. Pokud MAS monitoruje jen některé ukazatele SPL, proč? (pokud se vás to netýká, označte 0) 

MAS monitoruje všechny ukazatele (monitorovací indikátory), které má uvedené v SPL. 

 

 



nová atraktivita pro cestovní 

ruch v regionu MAS 
4 Vzdělávání a osvěta 2, 3  Významný dopad na kvalitu 

života v obci 

 Projekt zhodnocuje stávající 

budovu či objekt 

 Žadatel odůvodní potřebnost 

realizovaného projektu 

 Projekt je zaměřen na 

hospodářský subjekt 
5 Pomoc v regionu -  

 
 
 
 
 

62. Jak se monitoring projektů provádí?  B 
Systematicky, aspoň 1x do roka a jeho výsledky jsou analyzovány                                                                   X – 4 
Náhodně                                                                                                                                      2 
Monitoring se neprovádí vůbec                                                                                                     0 

 

63. Realizace monitoringu projektů ANO NE B 
63A. Je výsledkem monitoringu plnění SPL vždy písemná zpráva?                                X  X – 2 

63B. Je určena osoba, která monitoring SPL provádí?                                                  X  X – 2 

 

64. Jakým způsobem se ve vaší MAS provádí monitoring projektů: 

V rámci kontroly ex-post před podáním ŽOP jsou na místě realizace zkontrolovány skutečné výstupy 

projektu, které jsou poté zapsány do přehledné tabulky do přehledu monitorovacích indikátorů. Zároveň 

každý projekt má svůj monitorovací list, kde jsou uvedeny všechny potřebné údaje. 

 

 

 

65. Kolikrát MAS prováděla evaluaci?   
Počet evaluací dosud (doplnit) 1 

 

66. Realizace evaluace ANO NE B 
66A. Je určena osoba, která evaluaci provádí?                                                              X  X – 2 

66B. Byla výsledkem evaluace alespoň někdy aktualizace fichí?                                   X  X – 2 

66C. Byla výsledkem evaluace aktualizace SPL?                                                            X  X – 2 

66D. Byla činnost MAS hodnocena také jinou MAS, organizací či subjektem?                                 X 2 

 

67. Pokud jste uvedli, že MAS byla hodnocena jiným subjektem, uveďte kým (vypište) 

x 

 
68. Jak jsou shromažďovány a vyhodnocovány poznatky o plnění SPL (využití fichí, procenta 

vrácených projektů, ohlasy na činnost MAS v médiích apod.)?  
B 

Poznatky jsou v MAS shromažďovány a MAS je systematicky vyhodnocuje                          X – 4 
Poznatky jsou shromažďovány nahodile, zlomkovitě                                                                2 
Poznatky nejsou shromažďovány vůbec                                                                                    0 

 

69. Jakým způsobem se ve vaší MAS provádí evaluace činnosti MAS: 

Proces evaluace a aktualizace SPL byl zahájen na jaře roku 2011, komunitní práce probíhala na podzim 

2011. Celý proces byl veden odborným konzultantem za aktivní účasti pracovníků sekretariátu, partnerů 

MAS, členů orgánů a veřejnosti. Podrobnější info je uvedeno ve střednědobém hodnocení a výroční 

zprávě. Koordinátorkou procesu byla manažerka MAS.  

 



 

 

 

 

Vaše další poznámky k monitoringu a evaluaci: 

 

 

 

6. Propagace MAS 
 

HODNOCENÍ 6. (počet bodů)  Hodnocení MAS: Hodnocení KOMISE: 

Maximum = 15 bodů  14  

 

70. Vydává vaše MAS vlastní zpravodaj s působností na celém území MAS (třeba i jako přílohu jiného 

periodika)? (Zpravodajem se rozumí informace o území a činnosti MAS, nejen informování o výzvách) 
B 

Ano, pravidelně, aspoň 2x ročně                                                                                                X – 2 
Ano, ale nepravidelně                                                                                                                 1 
Ne, žádný zpravodaj naše MAS nevydává                                                                                 0 

 
71. Zpravodaj MAS je zveřejňován a šířen: (označte u každé možnosti ano či ne) ANO NE B 

(max. 2 

body) 
71A. Na webu MAS     X  X – 1 

71B. E-mailem do obcí, členům MAS X  X – 1 

71C. Poštou obyvatelům území MAS X  X – 1 

71D. Vlastní rozvážkou, distribucí přes členy MAS apod. X  X – 1 
 
 
 
 
 

 
 

72. MAS vlastní internetové stránky: B 
Aktualizuje informace na webu nejméně jednou měsíčně X – 1 
Aktualizuje informace na webu méně často než jednou měsíčně, nepravidelně  0 

      

73. Obsah internetových stránek: B 
Internetové stránky nad rámec Pravidel obsahují následující informace o MAS a Strategii: mapu 

územní působnosti, Fiche, archív výzev a dokumentů, zápisy ze zasedání orgánů SPL, naplňování 

monitorovacích indikátorů a cílů MAS. 

X – 2 

Internetové stránky nad rámec Pravidel obsahují alespoň 2 z následujících informací o MAS a Strategii: 

mapu územní působnosti, Fiche, archív výzev a dokumentů, zápisy ze zasedání orgánů SPL, naplňování 

monitorovacích indikátorů a cílů MAS (podtržením označte které). 

1 

Internetové stránky obsahují pouze povinné údaje dle Pravidel IV.1.1 0 
 

74. Přispívá MAS do místních periodik v regionu a propaguje tam svou činnost? B 
Ano, vícekrát do roka  X – 2 
Ojediněle (jednou do roka)  1 
Vůbec ne  0 

 

75. Přispívá MAS do celostátních periodik nebo do celostátních či regionálních 

rozhlasových/televizních stanic a propaguje tam svou činnost? 
B 

Ano, vícekrát do roka  X – 2 
Ojediněle (jednou do roka)  1 
Vůbec ne  0 

 

76. Zúčastnila se vaše MAS od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012 akcí pořádaných pod 

záštitou NS MAS?                  
ANO NE B 

(max. 2 



body) 
76A. Země živitelka 2011  X 1 

76B. Modlitba za domov 2011  X 1 

76C. Konference Venkov 2011 X  X – 1 

 

77. Zúčastnila se vaše MAS od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012 jiných akcí regionálního, národního 

či mezinárodního významu? (uveďte max. 5 akcí) 
B 

(1 akce = 1 bod, 

max. 2 body) 
LeaderFEST 2012 X – 1 
Účast na pracovní cestě do Srbska (delegace KHK v čele s hejtmanem) – podpis deklarace o 

spolupráci 
X – 1 

LEADER Event 2012: Local Development strategies and Cooperation X – 1 

Jednání mezinárodní organizace PREPARE v Srbsku X – 1 

Expozice MAS na Královéhradeckých Dožínkách X – 1 
 

78. Propagační akce, kde byla v uplynulém roce MAS pořadatelem či spolupořadatelem (uveďte max. 5 

nejvýznamnějších akcí) 
Název akce, obsah Účastníků Cílová skupina 
O pohár MAS Království – Jestřebí hory – Hasičská soutěž 160 hasiči v nejen z území MAS 
O sošku podkrkonošské Sněženky – výtvarná soutěž 250 žáci a učitelé škol v území MAS 
Za venkovskými projekty do mikroregionu Poondavie – 

poznávací seminář 
17 Zástupci NNO, obcí a podnikatelů, 

MAS z celého Královéhradeckého 

kraje 
Expozice MAS na Královéhradeckých Dožínkách 5000 široká veřejnost 

   
 
 

 
 
 
 
 

79. Využívá MAS ještě jiné formy propagace (stálé expozice ve městech, firmách, inzerce, apod.)? Vypište  
Expozice úspěšných projektů na obecních úřadech v území MAS. 
Reportáže o realizovaných projektech. 
Reportáže o akcí spolupořádaných nebo pořádaných MAS (O pohár MAS KJH v hasičském sportu, Evaluace a 

aktualizace SPL) 
Stránka na Facebooku 

 

80. Výdaje na propagaci hrazené z IV.1.1 za období roku 2011  169 503 
Procentuální podíl k částce alokované na rok 2011 8,82 % 

 

7. Nadstavba aktivit MAS 
 

HODNOCENÍ 7. (počet bodů)  Hodnocení MAS: Hodnocení KOMISE: 

Maximum = 0 bodů    

 
81. Vyvíjí vaše MAS mimořádné aktivity (tím se myslí mimořádnými v rámci ČR, inspirativními pro 

jiné MAS) v bloku 3 ADMINISTRACE VÝZEV,  VÝBĚR PROJEKTŮ V RÁMCI SPL? Když 

ano, pak jaké?  

 

Veřejné obhajoby projektů – prezentace jsou volně přístupné veřejnosti, která tak může sledovat naživo 

výběr projektů, posoudit jejich dopad a přínos pro region. 
 

MAS má komplexní dokument „Uplatňování metody LEADER v území MAS KJH“, složený ze čtyř 

částí: 1) Základní dokumenty pro chod KJH, o.p.s. ve vztahu k zákonu o o.p.s. 2) Chod společnosti se 

zaměřením na vnitřní směrnice se zabývá vnitřními předpisy (řízení společnosti, koordinace projektů, 

účetní procesy atd.). 3) Metodiky uplatňování metody LEADER v území MAS KJH – upřesňuje 

pravidla pro metodu, dle které se plní poslání společnosti; jedná se o pochody v rámci administrace 

výzev MAS. 4) Public relations KJH, o.p.s. – komunikace s veřejností, interní komunikace, publicita 

programu LEADER. 

 



  

  

  

  

 

82. Vyvíjí vaše MAS mimořádné aktivity v rámci ISÚ ? Když ano, pak jaké?  
Na podzim roku 2011 proběhla v MAS aktualizace SPL. Na celém procesu jsme spolupracovali 

s CpKP střední Morava (Ing. Roman Haken), který vedl a koordinoval všechny práce. Proběhly tři 

schůzky veřejnosti a partnerů MAS, kteří měli o účast na procesu zájem a několik schůzek tematických 

pracovních skupin. Ze všech jednání nakonec vzešel aktualizovaný Strategický plán LEADER 

„Budujeme region se společnou budoucností“, který v prosinci schválilo valné shromáždění. 

 

  

  

  

  

  

 

83. Vyvíjí vaše MAS mimořádné aktivity v bloku 5 MONITORING A EVALUACE MAS ?  

Když ano, pak jaké? 
 

  

  

  

  

  

  

 

84. Vyvíjí vaše MAS mimořádné aktivity v bloku 6 PROPAGACE MAS? Když ano, pak jaké?  
MAS vlastní webové stránky www.kjh.cz, které jsou pravidelně aktualizovány – minimálně 2x týdně. 

Tiskové zprávy se tvoří nejen o programu LEADER, ale i o činnosti sekretariátu, partnerů a dalších 

spolupracovníků a jsou zasílány do regionálních médii, kde jsou často bez úprav přebírány – Deníky 

Bohemia, rozhlas (Hitrádio Magic, Český rozhlas HK).  

 

Reportáže o aktivitách MAS jsou přebírány jako téma internetovou televizí s pokrytím 

Královéhradeckého kraje (www.internetovka.cz). 
 

Zpravodaj MAS „Společník“ byl rozšířen o přílohu – Zpravodaj Svazku obcí Jestřebí hory, ten jedním 

ze zakladatelů KJH, o.p.s. Občané dostávají kompletní informace z území MAS. 
 

Od března 2011 máme profil na facebooku, kam vkládáme informace týkající se MAS a venkova. 

Zároveň jsme na facebooku propojeni se stránkami ostatních MAS a stránkou NS MAS ČR. 
 

Jan Balcar je členem Pracovní skupiny Propagace a medializace při NS MAS, kde se aktivně účastní 

jednání. Je koordinátorem fotografické soutěže „Nejkrásnější fotografie z území Místní akční 

skupiny“. 

 

Koncepce public relatios pro KJH, o.p.s. – první strategie v této oblasti.  

 

85. Vyvíjí vaše MAS mimořádné aktivity ve prospěch metody  LEADER, nebo místních akčních 

skupin v České republice, či mezinárodního hnutí nebo jiné další aktivity, které se vymykají 

činnostem prováděným v rámci SPL nebo ISÚ? Když ano, pak jaké? 

 

Jan Balcar se účastnil pracovní cesty do Srbska a Bosny a Hercegoviny. Královéhradecký kraj 

podepsal s regionem Banát v Srbsku memorandum o spolupráci. Bude docházet k vytváření 

společných projektů, navazování kontaktů s místními rozvojovými agenturami, rozšiřování rozvoje 

venkova a metody LEADER. Spolupráci navázala i UHK a Univerzity Novi Sad. Více viz 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/zahranicni-vztahy/meziregionalni-

spoluprace/vojvodina/navsteva-kralovehradecke-delegace-oblasti-srbskeho-banatu-53985/. 

 

Lada Nevečeřalová se v dubnu účastnila akce LEADER Event 2012: Local Development strategies 

and Cooperation v Bruselu. Akce byla zaměřená na nadnárodní síťování MAS mezi sebou a výměnu 

zkušeností. 

 

http://www.kjh.cz/
http://www.internetovka.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/zahranicni-vztahy/meziregionalni-spoluprace/vojvodina/navsteva-kralovehradecke-delegace-oblasti-srbskeho-banatu-53985/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/zahranicni-vztahy/meziregionalni-spoluprace/vojvodina/navsteva-kralovehradecke-delegace-oblasti-srbskeho-banatu-53985/


Lada Nevečeřalová, manažerka MAS, je aktivní členkou Pracovní skupiny Mezinárodní spolupráce při 

Národní síti MAS, která získává zkušenosti ze zahraničích a předává je do ČR a zároveň se účastní 

zahraničních jednání a budoucnosti metody LEADER. 

 

  

  

  

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ  Hodnocení MAS : Hodnocení KOMISE : 

Maximum =  150 bodů  

126 

 

 

Datum vyplnění: 11. 7. 2012 

 

 

MAS souhlasí s využitím dat pro potřeby NS MAS ČR, o.s.: ANO NE 

(zaškrtněte ano – ne) 

 
X  

 
Za MAS vyplnil  (jméno, podpis) : 

 

Jan Balcar, ředitel o.p.s. a manažer MAS 

 

 

Poznámky k hodnocení (MAS) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky k hodnocení (KOMISE) : 

 

 

 

 

 

 

 

 


