
Vážení partneři,  

srdečně zdravím všechny, předpokládám, že po příjemné dovolené.  

Naše Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. pilně sleduje vývoj schvalování 
operačních programu fondů EU a připravuje se na nové období 2014+.  

Jednou z důležitých podmínek, abychom mohli čerpat prostředky EU, je získat tzv. certifikát 
uznatelného žadatele.  

V březnu jsme zažádali o získání statutu a v průběhu léta přišly připomínky, které musíme 
odevzdat schválené do 30. 9. 2015.  

SZIF ČR požaduje drobný zásah do statutu a převolbu jednoho člena výběrového výboru (aby 
nedošlo ke střetu zájmu).  

V tuto chvíli jsou všechny doplněné náležitosti na kontrole na SZIF ČR v Praze a čekáme na 
schválení. ALE! Výsledky musí schválit sněm MAS KJH a následně správní rada.  

Po dohodě s předsedou programového výboru Janem Šídou a následně i předsedou správní 
rady Dr. Vladimírem Diblíkem svoláváme  

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

Termín: 17. 9. 2015  

Čas: 17.30  

Místo: Není určeno – dobře dostupné, parkovací místa, sál pro cca 60 lidí a možnost 
zajistit občerstvení – nabídněte místo do 4. 9. 2015  

Program:  

1.       Přivítaní;  

2.       Standardizace MAS – schválení statutu, volba člena výběrového výboru – soukromý 
sektor a další informace;  

3.       Aktuální informace z tvorby strategie komunitně vedeného místního rozvoje;  

4.       Příprava aktivit pro podzim – exkurze na Slovensko (26.–30. 10. 2015), III. Venkovská 
konference (18.–19. 11. 2015) a jiné;  

5.       Různé  

Podklady budou zveřejněny, jakmile přijdou informace ze SZIF ČR; věříme, že nejdéle do 14. 
9. 2015.  

Návrhy kandidátů do výběrového výboru zasílejte rovněž do 14. 9. 2015.  



  

Pro schválení všech dokumentů je potřeba účast minimálně 17 partnerů ze soukromého 
sektoru a 16 z veřejného sektoru.  

Proto prosíme o účast na jednání. V případě, že nebudete moci, pošlete zástupce, ale nesmíte 
dát plnou moc nikomu, kdo již zastupuje jiný subjekt.  

V případě nejasností – volejte.  

  

Příjemný nástup do nového týdne  

přeje  

Jan Balcar  

 


