
 

 

ZÁPIS 

Valné shromážd ění 

Místní ak ční skupiny Království – Jest řebí hory 

Úterý 7. 12. 2010 v 17.00 h 

Bowling Bar Rtyn ě v Podkrkonoší 

 

Program: 

 

1. Přivítání 

2. Volba mandátové a návrhové komise 

3. Plnění úkolů z minulého Valného shromáždění 

4. LEADER - projekty a výzvy roku 2010 

5. LEADER - projekty a výzvy roku 2011 

6. Kontrola z MZE ČR, SZIF, Celostátní síť pro venkov, NS MAS ČR 

7. Dění v KJH, o.p.s. 

8. Různé 

 

1. Přivítání  

V úvodu předseda správní rady a programového výboru Pavel Melichar přivítal 

zúčastněné členy a hosty na jednání valného shromáždění. Poté předal slovo Janu 

Balcarovi, který moderoval program  Valného shromáždění.   

 

2. Volba mandátové a návrhové komise  

Valné shromáždění schválilo navržené členy mandátové i návrhové komise.  

Mandátová komise : Pavel Dvořáček, Jaroslav Hůlek, Jiří Gangur  

Návrhová komise : Jiří Haken, Eva Havrdová, Jaroslav Tomeš  

Ověřovatel zápisu:  Jaroslav Balcar 

Hlasování:  všichni pro 

 



 3. Plnění úkol ů z minulého Valného shromážd ění 

Jan Balcar informoval o proběhlé aktualizaci partnerských smluv, včetně  počtu 

partnerů s podepsanou a nepodepsanou aktualizovanou partnerskou smlouvou. 

Současně požádal nové zástupce organizací  o doplnění  aktuálních kontaktů.  

 

4. LEADER – projekty a výzvy roku 2010  

• Jan Balcar podrobně informoval o průběhu II. kola výzvy a představil projekty, 

které v této výzvě uspěly. Následně vyzval Valné shromáždění ke schválení 

projektů z II. výzvy. 

Hlasování:  všichni pro 

• V druhé části seznámil účastníky Valného shromáždění s  průběhem III. tzv. 

doplňkové výzvy a představil úspěšné projekty, které jsou nyní ve fázi 

administrace na SZIF v Hradci Králové. Následně vyzval Valné shromáždění 

ke schválení projektů z III. výzvy. 

Hlasování:  všichni pro 

• Jan Balcar také informoval o plánovaném lednovém školení (20.1.2011) pro 

realizátory projektů z předešlých výzev a poté provedl praktickou ukázku nově 

vzniklých reportáží o již zrealizovaných projektech z I. výzvy (viz. www.kjh.cz 

/TV kanál) 

• Oznámil partnerům, že projekt „Naše hřiště - relaxace pro všechny generace“ 

podaný společně s  MAS Mezi Úpou a Metují a MAS Podchlumí, bohužel 

vzhledem k velkému převisu projektů neuspěl. 

• Poté předal slovo předsedkyni hodnotitelské komise Vladimíře Pátkové. Ta 

informovala partnery o novém systému osobních prezentací žadatelů se svými 

projekty před hodnotitelskou komisí, který je platný od III. výzvy a projevil se 

jako velmi pozitivní krok. Dále se zmínila o setkání pracovní skupiny pro 

aktualizaci preferenčních kritérií, které se uskutečnilo dne 26.11., z důvodu 

efektivnějšího nastavení preferenčních kritériích prozatím u fiche 1 a fiche 2. 

 

5. LEADER - projekty a výzvy roku 2011  

Lada Nevečeřalová ve své prezentaci seznámila partnery s harmonogramem i s 

podmínkami pro IV. výzvu programu Leader a s obsahem 1. a 2. fiche, které budou 

obsaženy v následující IV výzvě, jejíž  vyhlášení bude 3.1.2011. 



Předběžně informovala o konání V. výzvy, která bude vyhlášena na podzim 2011. 

Poté představila partnerům nově upravená preferenčních kritéria pro fichi 1 a fichi 2, 

která budou aktuální od IV. výzvy. 

Svou prezentaci zakončila zmínkou o současném nastavování nových pravidel 

programu Leader, vstupujících v platnost začátkem příštího roku. Stávající pravidla 

procházejí změnou na základě hodnocení MAS ČR (více níže). 

 

6. Kontrola MZE ČR, SZIFu, Celostátní sí ťě pro venkov, NS MAS ČR 

Jan Balcar informoval o průběhu kontroly MZE ČR, SZIFu, Celostátní sítě pro venkov 

a NS MAS, která proběhla 21.7. 2010 a seznámil partnery s nejzávažnějšími 

nedostatky MAS zjištěnými na celorepublikové úrovni. 

 
7. Dění v KJH, o.p.s.  
Jan Balcar promluvil o prezentaci zástupců MAS na:  

• Královehradeckých Dožínkách v září 2010 

• Výročí 10 let časopisu ÚL - společně se ZŠ Úpice Lány 

• Šetrném cestovním ruchu v Bystřici nad Pernštejnem – říjen 2010 

• Vzdělávacím semináři „ Za venkovskými projekty do mikroregionu Poondavie“ 

- říjen 2010 

• Celostátní konferenci Venkov 2010 - listopad 2010 v Lázních Bělohrad. 

 

8.Různé 

• Podání žádosti o grant v KHK na pokrytí režijních nákladů 

• Účast ve výběrovém řízení na dodání služeb v rámci projektu Kapka 21 – 

2010 – 2011 na 200 000,- Kč, uspěli jsme. 

• Získání zakázky na 150 000,- Kč na vzdělávací seminář „Za venkovskými 

projekty do mikroregionu Poondavie“  

• Pokračuje práce pro SOJH a SOP - dle mandátních smluv 

• Završení zásadních informačních změn na www.kjh.cz 

• Představení nového časopisu - Společník 

 

 

 

 



Usnesení: Valné shromážd ění souhlasí: 

1) se závěry hodnotitelské komise pro výb ěr projekt ů ve II. a III. výzv ě 

Hlasování: všichni pro 

 

2) s vyhlášením IV. výzvy v lednu 2011 

Hlasování: všichni pro 

 

3) s vyhlášením V. výzvy v zá ří 2011 

Hlasování: všichni pro 

 

4) se závěry Pracovní skupiny pro aktualizaci preferen čních kritérií 

Hlasování: všichni pro 

 

 

Zapsala: Dagmar Peterková 

 

Rtyně v Podkrkonoší, 7. 12. 2010 

 

Ověřil: Jaroslav Balcar 

 


