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         Akce se koná ve spolupráci se Svazkem obcí Jestřebí hory a Společenstvím obcí Podkrkonoší. 

 

PROGRAM 

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

pod názvem:  

„Venkov jako atraktivní místo pro spokojený život“ 

 

Valné shromáždění  

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

kdy: čtvrtek 20. 11. 2014 

kde: Kulturní dům v Havlovicích, obec Havlovice 

 

Program: 

16:30–17:00 registrace, vyzvednutí materiálů 

17:00–17:05 zahájení 

17:05–17:20 stručné zprávy předsedů orgánů (Jan Šída – PV, Vladimíra Pátková – KV, Jaroslav 

Balcar – HK, Vladimír Diblík – SR, Pavel Dvořáček – DR) 

17:20–17:30 program LEADER v roce 2014 (Lada Nevečeřalová – MAS KJH, o.p.s.) 

17:30–17:45 aktivity MAS KJH, o.p.s. v roce 2014 (Kateřina Valdová – MAS KJH, o.p.s.), regionální 

značka, cesta k podpoře místních produktů – prezentace příkladu dobré praxe - 

projekt mezinárodní spolupráce (zdroj – PRV) – Zdena Hovorková (manažerka MAS 

mezi Úpou a Metují) a Róbert Koba (starosta slovenské obce Trhoviště – mikroregion 

Poondavie – Vejděte bez klepání - naučná stezka Bánovce nad Ondavou - PRV), 

17:45–18:00  představení pracovní verze strategické části Integrované strategie rozvoje území MAS 

KJH, o.p.s. (Jan Balcar – MAS KJH, o.p.s., Tomáš Mečíř a Michal Hátle – DRAG, s.r.o.) 

18:00–19:00 harmonizace organizační struktury MAS dle požadavků MMR ČR – změny v: 

- zakladatelské smlouvě a ve statutu MAS 

- definici partnera a navazující změny v partnerských smlouvách  

- struktuře a kompetenci orgánů MAS 

- v jednacích řádech a navazujících dokumentech MAS 

- ve fungování sekretariátu MAS (Jan Balcar – MAS KJH, o.p.s.) 
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19:00–19:30 diskuze, přijetí závěrů a výstupů z jednání 

19:30  volná prezentace partnerů – dle předchozí domluvy s pořadateli  

 

večeře formou rautu 

 

20:15–do únavy – neformální diskuze na téma dle vlastní chuti   

 

Pokud najdeme obětavého hráče na kytaru, bude i hudební produkce. 

Pro zájemce, kteří se nahlásí nejdéle do 14. 11. 2014, bude zajištěno ubytování na ubytovně TJ Sokol 

Havlovice (v pátek je nutné opustit pokoje do 10:00). 

 

Potvrzení účasti nejdéle do 14. 11. 2014 do 12:00. 

 

Pro partnery je tu nabídka:  

Kdo chcete vzít s sebou propagační materiály pro distribuci nebo mimo program představit své 

aktivity, tak je to možné. Včas nás o této vaší iniciativě informujte. 

 

 

Bližší informace a přihlášky:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Akce se koná v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov.“ 


