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Územní působnost 
24 obcí dvou dobrovolných svazků – Společenství obcí 

Podkrkonoší a Svazku obcí Jestřebí hory:
Čermná, Dolní Olešnice, Hajnice, Horní Olešnice,

Chotěvice, Kocbeře, Kohoutov, Pilníkov, Staré Buky,
Vítězná, Vlčice, Vlčkovice v Podkrkonoší, Batňovice, 

Havlovice, Chvaleč, Jívka, Libňatov, Malé Svatoňovice, 
Maršov u Úpice, Radvanice, Suchovršice,

Velké Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší a Úpice

   Druhý zahraniční partner byl na základě kvalitních 
regionálních kontaktu zvolen Miasta a Gmina Jelcz-
-Laskowice. V říjnu jsme podnikli jednodenní přátelskou 
návštěvou do Jecze. Na společném jednání jsme si sta-
novili naše možnosti a zájmy. Druhé kolo jednání jsme 
připravili na konec prosince, kde naši přátelé přinesli již 
jasný výhled spolupráce. Podepsání smlouvy je připrave-
no na rok 2008. 

Místní akční skupina
Království – Jestřebí hory 
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory byla 
ustanovena v roce 2006 a v roce 2007 zahájila vlast-
ní aktivitu. Jednou z pestré činnosti, která je poměrně 
náročná, je budování partnerství v rámci MAS, s okol-
ními MAS v ČR a navazování partnerství s regiony v za-
hraničí. Projekt bude pokračovat v následujících letech 
a členství v MAS je otevřené všem občanům.

BUDOVÁNÍ
PARTNERSTVÍ
v rámci MAS, v ČR a EU

Spolupráce se zahraničními partnery se ukazuje jako vý-
znamná především z těchto oblastech – školství a vzdě-
lávání - výměnné pobyty žáků, studentů a pedagogů; 
neziskový sektor – účast na sportovních akcích a tím 
i zpestření programové nabídky; mezilidská – navázání 
přátelství jednotlivců a vzájemná informovanost o vlast-
ních kulturách; vzájemná informovanost v otázkách zís-
kávání finančních prostředků z EU. 
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   V první polovině roku jsme se zaměřili na aktivi-
tu v rámci MAS. Společně jsme scházeli na pracovních 
setkání, které položili základy tvorbě strategie. Kvalitní 
propagace šířila myšlenky metody Leader po celém re-
gionu. Výsledkem bylo, že jsme během první poloviny 
roku uskutečnili více než patnáct společných schůzek, 
kde se živě diskutovalo o rozvoji regionu. MAS a obecně 
prospěšná společnost získala plnohodnotný právní a fi-
nanční statut a začala být respektovaným partnerem. 
Do 31. 12. partnerskou smlouvu podepsalo a členem se 
stalo 42 subjektů.

   Třetím pilířem našeho projektu bylo navázání spolu-
práce se zahraničím. Na červnovém jednání správní rady 
jsme si stanovili, že budeme hledat partnery v oblastech 
pro širokou společnost nejpřijatelnější. Vzhledem ke kul-
turní, historické a především jazykové srozumitelnosti jsme 
se začali orientovat na Slovensko a Polsko. Strategickým 
partnerem na Slovensku se stalo Združenie obcí Mikrore-
gionu Poondavie se sídlem v obci Trhoviště. Náš vyslanec 
Dr. Jan Balcar podnikl v červenci a v srpnu první kontaktní 
návštěvy. V září, již v doprovodu Jaroslava Jörky (OS RUKA) 
a Evy Řehákové (Orange Catering), byly nastíněny obrysy 
možné spolupráce, navržen text partnerské smlouvy a ofi-
ciální pozvání do ČR do našeho regionu.

   Paralelně jsme podnikli jednání s okolními MAS – 
Broumovsko plus a Mezi Úpou a Metují. Podepsání part-
nerských s oběma MAS nebylo ani v nejmenším formální. 
S oběmi MAS jsme spolupracovali při přípravě strategie 
regionu. Komunikace, výměna zkušeností, doplňování in-
formací, společné plánování cest apod. se stalo klíčové 
v úspěšném realizování programu Leader ČR 2007, kde 
jsme byli všichni úspěšní – příprava žádosti, administrace 
a realizace projektů.

Setkání se uskutečnilo ve dnech 11. – 13. 11. Během 
3 dní si hosté prohlédli zajímavé projekty v regionu, pro-
běhlo setkání se starosty a především na setkání s členy 
MAS došlo k podepsání partnerské smlouvy. Z přátelské 
návštěvy vznikl dokument, který je prezentován na regi-
onální internetové televizi www.nasetelevize.cz.


