Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice; tel.: 499 397 232, www.kjh.cz

Valné shromáždění MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
kdy: čtvrtek 5. 2. 2015
kde: Kulturní dům v Maršově u Úpice, obec Maršov u Úpice
Program:
17.30–17.55 registrace, vyzvednutí materiálů
1.
zahájení – 18.00
2.
harmonizace organizační struktury MAS dle požadavků MMR ČR:
 partnerství – návrh aktualizované rámcové partnerské smlouvy, příspěvky, rozdělení do
zájmových skupin, platné partnerství atd.
 statut organizační jednotky MAS – návrh kompetencí a povinností partnerů a jednotlivých
orgánů MAS
 jednací řády – návrhy jednacích řádů orgánů MAS
3.
partneři
 stav partnerů k 5. 2. 2015 – počet aktuálních smluv
 představení nových zájemců o partnerství a jejich přijetí
4.
volby do orgánů MAS
 zvolení do orgánů MAS dle schváleného statutu a jednacích řádů
5.
diskuze, přijetí závěrů a výstupů z jednání
6.
volná prezentace partnerů – dle předchozí domluvy s pořadateli
Na valném shromáždění MAS se uskuteční v bodě 4 volby do orgánů MAS. Pokud bude schválen
návrh, na kterém se shodli členové orgánů s vedením hlavní kanceláře, tak se bude volit programový
výbor – 7 členů, kontrolní výbor – 3 členové, výběrový výbor – 9 členů, monitorovací výbor – 3
členové.
Návrhy členů do orgánů z řad partnerů zasílejte do středy 4. 2. 2015 na mail kjh@kjh.cz, stejně jako
potvrzení účasti.
Náplně činností a kompetence orgánů včetně všech podkladů pro valné shromáždění budou
zveřejněny nejdéle v pondělí 2. 2. 2015 na www.kjh.cz.
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 potvrzení účasti:
Lucie Žďárská, kjh@kjh.cz, 499 397 232
S přáním pěkného dne

V Úpici, 28. 1. 2015

Jan Šída
předseda programového výboru
Jan Balcar
ředitel

