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Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: září – prosinec 2012 

Název MAS: Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):  

Jan Balcar, manažer MAS 

Lada Nevečeřalová, manažerka MAS 

kontakt: 499 397 232, 777 851 871, balcar@kjh.cz  

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové 
aktivity uskutečněné ve sledovaném období): 

- vyhlášení výzvy: v tomto období byla vyhlášena VI. výzva (21. 12. 2012) 
- výběr projektů: v tomto období neproběhl výběr projektů 

- účast na vzdělávacích akcích: 
- v měsíci září pokračovaly práce nad Integrovanou strategií rozvoje území, 

začaly veřejná projednávání 
- proběhlo školení potencionálních žadatelů VI. výzvy 
- další aktivity jsou obsaženy v bodě plán činnosti 

 
- pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos: 

- proběhlo školení potencionálních žadatelů VI. výzvy 
- účast na semináři v Trhovišti (SVK) Plán hospodářsko-sociálního rozvoje 

obce a mikroregionu 
 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS: 
- MAS spolupořádala Olympiádu pro starší a pokročilé (s TJ Sokol Havlovice), 

kde prezentovala svou činnost 
- MAS spolupořádala expozici na Královéhradeckých krajských dožínkách – 

propagace KS MAS o.s. a MAS KJH, o.p.s. 
 

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry:  
- zasedala pracovní skupina pro aktualizaci preferenčních kritérií – bylo 

nutné upravit některá kritéria a bodové ohodnocení 
- další (účast na výstavách apod.)  

- v tomto období jsme se účastnili konferencí a akcí uvedených viz plán 
činností 

 
2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé): 

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2 
- problémy při realizaci IV.1.1 
- další 

- za toto období se nevyskytly žádné závažné problémy při realizaci SPL 
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3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

 

4. Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, 
změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení): 

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.): 

Do hodnotitelské (výběrové) komise byli schváleni dva náhradníci – Aleš Kosina (T. J. 
Sokol Libňatov) a Zdeněk Lamač (Myslivecké sdružení Svatá Kateřina Chotěvice), a to 
z toho důvodu, aby byl vždy dodržený poměr veřejného a soukromého sektoru. Zároveň 
byl změněný subjekt, který zastupuje Jaroslav Balcar (z TJ Sokol Havlovice na ZŠ a MŠ 
Havlovice). 

Programový výboru - konec mandátu Ladislava Otta (Poliklinika Úpice s.r.o.), nově 
zvolený byl Miloslav Tohola (TJ Sokol Havlovice). 

Dozorčí rada – rezignace předsedkyně Evy Rezkové (obec Kocbeře) a zvolení nového 
člena Jindřicha France (obec Vlčkovice v Podkrkonoší). 

Správní rada – konec mandátu Ladislava Otta (Poliklinika Úpice s.r.o.) a zvolení Tomáše 
Prouzy (obec Chvaleč). 

MAS přijala v tomto období dva nové partnery – ZOOSERVIS MVDr. Tomáš Krejčí a Tisk 
Ofset Úpice a.s. 

V rámci evaluace a aktualizace byly provedeny změny ve stávajících fichích (úprava 
preferenčních kritérií, postup při výběru projektů se stejným bodovým ohodnocením). 

 

5. Souhrn za projekty IV.1.2: 

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0 

(v tomto období byla pouze vyhlášena VI. výzva – 18. kolo) 
 
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 6 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 2 

Počet provedených konzultací k projektům na místě realizace:9 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 

osobních konzultací bylo 21, telefonických 156 a mailových 171 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 0 

Další: 
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6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, 
příjmení 

Pracovní smlouva/ 
DPP/DPČ 

Úvazek/počet 
odpracovaných 
hodin 

Náplň práce Poznámka 

Lada 
Nevečeřalová 

Pracovní smlouva 0,8/32 hodin 
týdně 

Manažerka 
MAS 

 

Jan Balcar Pracovní smlouva 0,8/32 hodin 
týdně 

Manažer MAS  

Dagmar 
Peterková 

Pracovní smlouva 0,8/32 hodin 
týdně 

Administrativní 
pracovnice 

 

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle 
ISÚ):  

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS 
Aktivity v III. etapě 
 
 
září 2012 Olympiáda pro starší a pokročilé 

září 2012 Aktivity týkající se těžby břidlicového plynu v území MAS 

září 2012 Královéhradecké krajské dožínky 

podzim/zima 2012 Práce nad ISRÚ 

podzim/zima 2012 Zpracování výstupů z veřejných projednávání 

říjen 2012 Konference Venkov 2012 

říjen 2012 Návštěva partnerského mikroregionu Poondavie + seminář Plán 

hospodářsko-sociálního rozvoje obce a mikroregionu 

listopad 2012 Prezentace na Konferenci cestovního ruchu Kladské pomezí – 

Krajina příběhů 

listopad 2012 Účast na semináři Veřejné zakázky 

listopad 2012 Veřejná projednávání: Suchovršice, Libňatov, Batňovice, Chvaleč, 

Velké Svatoňovice, Jívka, Vlčice 

listopad 2012 Zasedání orgánů MAS – programový a kontrolní výbor, 

hodnotitelská komise, správní rada, pracovní skupina pro 

aktualizaci preferenčních kritérií, valné shromáždění 

prosinec 2012 Veřejná projednávání: Vítězná, Havlovice, Pilníkov, Radvanice, 

Rtyně v Podkrkonoší, Malé Svatoňovice, Dolní Olešnice, Horní 

Olešnice, Chotěvice, Úpice, Kohoutov, Maršov u Úpice 

prosinec 2012 Zahájení schůzek v rámci příprav Studentského parlamentu MAS 

KJH 
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8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

zima/jaro 2012 – 

2013 

Práce nad ISRÚ 

únor 2013  Prohloubení přeshraniční spolupráce s polskou MAS Kwiat lnu 

březen 2013 Účast na VH NS MAS 

jaro/léto 2013 Schůzky Studentského parlamentu MAS KJH 

květen 2013 Hasičská soutěž O putovní pohár MAS KJH 

červen 2013 LeaderFEST 

Září 2013 Olympiáda pro starší a pokročilé 

 

 

Datum:         Podpis: 

 


