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

 

 

PROGRAM - zakladatelé 

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

pod názvem: 

„Venkov jako atraktivní místo pro spokojený život“ 

 

kdy: čtvrtek 20. 11. 2014 

kde: Kulturní dům v Havlovicích, obec Havlovice 

 

dopolední program: 

9:00–9:15 registrace, vyzvednutí materiálů  

9:15–9:30 přivítání (Zdeněk Špringr – předseda SOJH, Petr Hrubý – předseda SOP) 

9:30–10:15 čerpaní dotačních prostředků z EU prostřednictvím MAS v programovém období  

   2007 – 2013 – bilance, přínos a aktuální stav 

• Ing. Lada Nevečeřalová, MBA (manažerka MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.) 

• Dr. Vladimír Diblík (předseda správní rady MAS KJH, o.p.s., odstupující starosta 

obce Radvanice) 

• Ing. Pavel Dvořáček (předseda dozorčí rady MAS KJH, o.p.s., starosta obce 

Havlovice) 

  občerstvení – káva, čaj, něco na zub 

10:15–11:30 rozdělování prostředků EU prostřednictvím metody LEADER a aplikace této metody v 

praxi – aktivity v roce 2014, plány a vize na rok 2015, přijetí závěrů a výstupů 

z jednání 

• Mgr. Jan Balcar, Ph.D. (ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.) 

• Zdeněk Špringr (předseda SOJH, starosta města Rtyně v Podkrkonoší) 

• Petr Hrubý (předseda SOP, starosta obce Vítězná) 

  oběd – polévka, hlavní chod (výběr ze dvou jídel), nápoj 
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odpolední program: 

12:00–13:00 aktivity Celostátní sítě pro venkov v Královéhradeckém kraji v roce 2014 a plán na rok 

2015 – Ing. Markéta Ertnerová (odborný konzultant) 

13:00–15:30 prezentace příkladů dobré praxe – realizované projekty   

• 13:00 – 14:00 – Ing. Pavel Dvořáček (starosta obce Havlovice – Vytvoření zázemí 

pro hasiče – PRV), 

• 14:00 – 15:00 - Róbert Koba (starosta slovenské obce Trhoviště – mikroregion 

Poondavie – Naučná stezka pro školu Bánovce nad Ondavou -PRV), 

• 15:00 – 15:30 - Bc. Kateřina Valdová (manažerka MAS Království – Jestřebí hory, 

o.p.s. – příklady projektů z PRV - LEADER na území obce Havlovice) 

– návštěva havlovické hasičské zbrojnice spojená s procházkou po obci 

 občerstvení – káva, čaj, něco na zub 

16:00–17:00 aplikace CLLD (Společenství místního rozvoje) – komunitně vedeného místního  

  rozvoje do venkovského prostředí – Ing. Tomáš Mečíř (DRAG, s.r.o.)  

17:00–18:00 regionální značka, cesta k podpoře místních produktů – prezentace příkladu dobré 

  praxe - projekt mezinárodní spolupráce (zdroj – PRV) – Zdena Hovorková (manažerka  

   MAS mezi Úpou a Metují) 

 

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

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.“ 


