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POZVÁNKA – Valné shromáždění 

Venkovská konference Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. pod 

názvem: 

„Venkov jako atraktivní místo pro spokojený život“ 

 

Valné shromáždění  

Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
kdy: čtvrtek 20. 11. 2014 

kde: Kulturní dům v Havlovicích, obec Havlovice 

 

Vážení přátelé – partneři, 

od založení Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. uplynulo 8 let a naše společnost 

stále aktivně působí v regionu a pomocí programu LEADER a EU získává do regionu nemalé finanční 

prostředky, čímž naplňuje své poslání. 

 Rok 2014 se nesl ve znamení nejen příprav na nové programovací období 2014+, ale i v duchu 

tradiční činnosti, například vyhlášení poslední VIII. výzvy a přerozdělení přes 550 000 Kč, dokončení 

realizovaných projektů a jejich monitoringu, stálé metodické pomoci všem žadatelům a spolupráce 

s partnery při dalších aktivitách.  

 Na základě úspěšnosti a kladných ohlasů všech zúčastněných loňské Venkovské konference, 

která se uskutečnila v Radvanicích, jsme pro vás připravili další ročník, a to v Kulturním domě 

v Havlovicích. Celodenní konference, jejíž součástí bylo Valné shromáždění MAS, přispělo k zlepšení 

komunikace a umožnilo efektivněji komunikovat napříč regionem. Večerní neformální setkání 

přineslo mnoho námětů a projektových záměrů. 

Proto, aby MAS byla uznatelným koordinátorem, administrátorem a současně i příjemcem 

finančních prostředků z EU a ČR v novém programovacím období, musí projít základním kritériem 

MMR ČR, tj. procesem tzv. Standardizace a získat certifikát. Tyto požadavky je nutné splnit. Jedním 

z takových požadavků je i zakomponování některých skutečností do dokumentů MAS Království 
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Jestřebí hory, o.p.s. Z tohoto důvodu je žádoucí vstřícná spolupráce jednotlivých aktérů dle hierarchie 

– zakladatelé, správní rada, programový výbor a valné shromáždění MAS.  

 Letošní druhý ročník finančně podpořila Celostátní síť pro venkov MZE ČR, a proto jsme lehce 

přizpůsobili i program. Venkovskou konferenci Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

jsme nazvali: „Venkov jako atraktivní místo pro spokojený život“ a její součástí je Valné 

shromáždění MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.   

Program bude věnován krátce bilanci roku 2014, Integrované strategii rozvoje území MAS a 

příkladům dobré praxe. Velkou část chceme zaměřit na seznámení s novinkami, které je nutné učinit 

pro úspěch v novém programovacím období. Na jednání budou pozváni i mezinárodní hosté a 

významní partneři.  

 Tímto vás srdečně zveme a prosíme, abyste si vyhradili čas v termínu 20. listopadu 2014 a 

dorazili do Havlovic.  

 

 Prosíme o dodržení termínu k registraci – 14. 11. 2014 (do 12:00). 

 

 

Za organizátory srdečně zve 

       

Jan Šída, předseda programového výboru MAS KJH, o.p.s. 

Vladimíra Pátková, předsedkyně kontrolního výboru MAS KJH, o.p.s. 

Mgr. Jaroslav Balcar, předseda hodnotitelské komise MAS KJH, o.p.s. 

Dr. Jan Balcar, ředitel MAS KJH, o.p.s. 

 

 

 

 

 
 

 

Bližší informace a přihlášky:  

Lucie Žďárská, kjh@kjh.cz, 499 397 232. 

 


