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Základy Místní akční skupiny Krá-
lovství – Jestřebí hory, o.p.s. byly 

položeny již v roce 2006. Dva dobro-
volné svazky obcí se staly zaklada-
teli obecně prospěšné společnosti, která zaštítila MAS a její činnost. 
Zástupci obcí, neziskových a příspěvkových organizací, soukromých 
firem, jednotlivců a dalších partnerů vytvořili společně zázemí pro 
fungování a celkový chod MAS a převzali tak odpovědnost za roz-
voj regionu. Od roku 2007 se tak společnost aktivně rozvíjí a získala 
do regionu finanční prostředky, přibližně 48 milionů Kč.

Rok 2013 je částečně bilanční a čeká nás přelomový rok 2014. Pro-
to jsme vyslyšeli hlasy od našich partnerů a uspořádali jsme první 
historickou Venkovskou konferenci v území MAS. 

Společné setkání obou zakladatelů proběhlo dopoledne 21. listo-
padu 2013 v Radvanicích. Sešli se tu zástupci Svazku obcí Jestřebí 
hory a Společenství obcí Podkrkonoší, kteří vyhodnotili dosavadní 
činnosti o.p.s. a především nastínili kroky, které musí společně udělat 
v dalších měsících tak, aby byl chod organizace zachován.

Odpoledne ve stejných prostorách pokračovalo valné shromáž-
dění MAS. Partneři se seznámili s výsledky činnosti za předcházející 
období a s vizí aktivit do budoucna.

Je třeba si uvědomit, že obecně prospěšná společnost už za sebou 
má dlouhou historii a stojí za ní lidé, kteří se do problematiky aktivně 
zapojují a rozumí jí. Nebylo by efektivní činnost utlumovat, už jen pro-
to, že se pracuje na nové strategii, která by měla celému území MAS 
opět otevřít dveře k nemalým finančním prostředkům. Ty to finance 
bude možné do regionu získat opět jen přes Místní akční skupinu.

Do nového programovacího období musí všechny MAS vytvořit 
Integrovanou strategii území, která bude stát na podkladech a me-
todikách vytvořených Ministerstvem pro místní rozvoj. V území 
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. začaly práce nad strategií už 
na podzim roku 2012, a to dotazníkovým šetřením ve všech 24 obcích 
a následnými veřejnými projednáváními.

Naši práci nám velmi ztěžuje reprezentace ČR. Díky špatně nasta-
veným podmínkám ze strany ČR k EU a nestandardní politické situaci 
v zemi není v tuto chvíli nic na 100 % vyjednané a realisté odhadují, 
že čerpání z prostředků EU bude možné od roku 2015. V tuto chvíli 
nevím, co je cílem toho zmatku, ale pro naši MAS je to stav neustálé 
připravenosti. Věřím, že na jaře už budeme mít v mnohém jasněji.

Jan Balcar
ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

PARTNERSKÁ
SPOLUPRÁCE
S POLSKOU MAS 
KWIAT LNU
Po několika společných návštěvách 
během letošního roku byla na počátku 
června v polské Lubawce podepsána Do-
hoda o vzájemné spolupráci mezi MAS 
KJH, o.p.s. a polskou LGD (MAS) Kwiat 
lnu. Mělo by především jít o výměnu 
zkušeností z aplikace metody LEADER 
a realizace programu LEADER, zkuše-
ností managementu kanceláře, oblasti 
propagace nebo i jiných realizovaných 
projektů. V budoucnu by dohoda měla 
sloužit i jako základ pro spolupráci jiných 
subjektů z obou území, např. obcí, nezis-
kových a příspěvkových organizací nebo 
podnikatelů.

ZMĚNY
V ORGÁNECH MAS 
KJH, O.P.S.
Vzhledem k tomu, že v roce 2013 kon-
čil mandát dvěma členům správní rady 
a jednomu členovi dozorčí rady, byli do 
těchto orgánů zvoleni: do správní rady 
Lenka Hozová (starostka obce Sucho-
vršice) a Tomáš Prouza (starosta obce 
Chvaleč) a do dozorčí rady Radek Posdi-
ena (starosta obce Velké Svatoňovice).

SOUTĚŽ KS MAS
Do konce října měly všechny Místní akční 
skupiny Královéhradeckého kraje mož-
nost přihlásit své projekty do soutěže, 
kterou vyhlásilo Krajské sdružení MAS. 
Celkem jsme do všech kategorií soutěže 
přihlásili sedm projektů. Celkem jsme do 
všech kategorií soutěže přihlásili sedm 
projektů a na konec jsme se třikrát umís-
tili do třetího místa: 2. místo za projekt 
podnikatele (MVDr. Julie Kultová – Vete-
rinární výjezdová pohotovostní služba), 
2. místo za nejlepší zpravodaj MAS a 1. 
místo za nejlepší propagační akci (Olym-
piáda pro starší a dříve narozené).
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O POHÁR MAS 2013
Počasí sice udělalo hasičským závodům čáru přes 
rozpočet, ale v náhradním termínu na konci června se 
všechno jako každoročně odehrálo bez problémů. Více 
než 100 účastníků zápolilo v hasičském stovkování 
a šedesátkování celkem v šesti kategoriích. Závod byl 
určený nejen pro sbory z území Místní akční skupiny, 
ale i pro všechny zájemce, takže hasiči dorazili i z Bo-
rovnice, Dolní Branné, Hřibojed, Bělovsi nebo z Čes-
ké Metuje. Nejvíce 
medailí putovalo na-
konec do Horního 
Lánova. O bez pro-
blémový chod se po-
staral SDH Libňatov.

OLYMPIÁDA PRO SENIORY PŘEDČILA VŠECHNA OČEKÁVÁNÍ 
Nebe bez jediného mráčku, sluníčko 
a letní počasí přivítaly v havlovickém 
Všesportovním areálu téměř dvě stov-
ky seniorů, kteří se opět po roce sjeli 
na Olympiádu pro starší a dříve naro-
zené. 
 „Je to zase víc účastníků než v loňském 
roce, tentokrát asi o dvacet, a navíc 
se přihlásili i senioři z obcí, kteří u nás 
zatím nebyli, třeba z Chotěvic,“ hodnotí 
účast hlavní organizátor Miloslav Tohola 
z TJ Sokol Havlovice. Senioři nakonec 
dorazili celkem ze čtrnácti míst, včetně 

tří domovů pro seniory. Tradiční disciplí-
ny – hod válečkem pro ženy a paličkou 
pro muže, hod tenisákem, skok z místa 
a minigolf – letos okořenily ukázky sklad-
by s názvem „Waldemariáda“, kterou za-
cvičily členky T. J. Sokol Úpice a ukázka 
sportovního oddílu Agility Sultánci Hav-
lovice, kteří se věnují tréninku psů pro 
závody agility. Olympiádu opět zaštítil 
TJ Sokol Havlovice společně s obecně 
prospěšnou organizací MAS Království 
– Jestřebí hory. Pomohli i dobrovolníci 
z obou organizací a také studenti z obo-

ru Veřejná správa z Městského gymnázia 
a Střední odborné školy Úpice a Základní 
školy Úpice-Lány, kteří zajistili jednotlivé 
disciplíny a registraci soutěžících, stejně 
tak jako ZŠ a MŠ Havlovice a obec Hav-
lovice, které akci podpořily materiálně. 
Tak jako každý rok nebyla ale Olympiá-
da o tom, aby se vyhrávalo. „Někteří 
soutěžící už při registraci hlásili, že ne-
budou soutěžit v některé disciplíně, ale 
že si přijeli hlavně popovídat a vidět se 
s ostatními,“ shrnuje hlavní účel Olympi-
ády Jan Balcar z MAS KJH, o.p.s.
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NÁŠ REGION NAVŠTÍVILA DELEGACE
ZE SRBSKÉHO BANÁTU
Do Královéhradeckého kraje a do území Místní akční skupiny Království – Jestřebí 
hory zavítala znovu delegace, která zastupovala severovýchodní část Srbska – region 
Banát. V rámci projektu „Posilování absorpčních kapacit regionu Banát (Srbsko)“ na-

vštívili region např. zástupci obcí Nova Crnja nebo Žitiště, největšího města Banátu 
Zrenjaninu a zástupci Regionální rozvojové agentury Banát. Organizátoři pro ně měli 
ukázku projektů rozvíjejících venkov, např. farmu a penzion U Skutilů, hřiště u ZŠ 
Pilníkov a u ZŠ Batňovice nebo projekt fy NYTRON. Proběhlo také setkání se zástupci 
místních obcí, NNO a podnikatelů.

Jako protipól návštěvy zástupců Srbska v Čechách se na konci září konala expe-
dice do Banátu, kde se zástupci Královéhradeckého kraje (i MAS KJH, o.p.s.) setkali 
s představiteli místní samosprávy.

VENKOVSKÁ
KONFERENCE 
2013
Na začátku října se jako každoročně 
konala celorepubliková konference 
Venkov, tentokrát v Hranicích na Mo-
ravě a v Teplicích nad Bečvou. Celkem 
se sešlo přes čtyři sta účastníků, kteří 
společně pracovali na vizi rozvoje venko-
va po roce 2014. Jednalo se především 
o přenos zkušeností mezi jednotlivými 
aktéry rozvoje venkova, ať už mezi Míst-
ními akčními skupinami nebo mezi kon-
krétními městy a obcemi. Více na www.
venkov2013.cz. 

Každým rokem na naší škole navštěvu-
jeme odbornou praxi, tentokrát jsme se 
díky ní dostaly do Místní akční skupiny 
Království – Jestřebí hory, o.p.s. Naše 
praxe je ale rozdělena i do jednotlivých 
obcí, které spolupracují s KJH.

Letošním rokem jsme na pra-
xi na KJH v Úpici poprvé a tento rok 
máme praxi 3 týdny. A já s mojí kole-
gyní jsme se seznámily s pracovním 
kolektivem: Janem Balcarem, Ladou 
Nevečeřalovou a Kateřinou Valdovou. 
Lidé jsou tu moc milí a ochotní. Rádi 
nám vše vysvětlí, a to i klidně vícekrát. 
Jako ostatní, i my jsme pracovaly hod-

PRAXE STUDENTŮ V ÚZEMÍ MAS JEJICH OČIMA
ně s excelem nebo s wordem. Hned 
první týden jsme spolupracovaly se Zá-
kladní školou Úpice-Lány (partnerská 
organizace KJH), kde jsme zpracová-
valy ankety a statistiky „Dne bez aut“ 
a učební plány. Měly jsme v prvních 
dnech tu čest s ředitelem tamní školy 
Petrem Kalouskem. Zrovna tam jsme 
potřebovaly práci vysvětlit vícekrát 
a dostalo se nám ochotného a opě-
tovného vysvětlení. Dále jsme vytvářely 
výsledky Olympiády pro starší a dříve 
narozené. A konečně jsme si zkusily se-
psat svůj vlastní projekt na téma nové 
hřiště pro školu.

Zeptaly jsme se také ostatních spolu-
žáků, co na praxi dělají. Zavítaly jsme 
tedy na Hvězdárnu v Úpici, kde nám 
Barbora Bezdíčková a Helena Feren-
cová řekly, že jejich praxe spočívá 
především v práci s excelem, a že ske-
nují fotky a zkoumají, jak a kdy vznikla 
Hvězdárna v Úpici.

Dále jsme se zeptaly naší spolužač-
ky Veroniky Papadopulu z Trutnova, 
kam na praxi dojíždí a co na praxi 
tvoří? „Na praxi jezdím do obce Vlči-
ce, kde sepisuji povodňový plán, dě-
lám evidenci hřbitova, připravuju věci 
na volby a z výpisu katastru hledám 
domy a jejich majitele“.

KJH také spolupracuje s obcí Chva-
leč, kde jsme také měly spolužačku 
Nikolu Tylšovou, která dělala volební 
lístky, zkoumala územní plán a třídila 
archív.

Myslíme, že tato praxe není zbyteč-
ná a můžeme doporučit vyzkoušet si 
praxi v KJH samy a udělat si svůj vlast-
ní obrázek. Jsme rády, že jsme si mohly 
praxi vyzkoušet a zjistily jsme mnoho 
dalších nových věcí.

Petra Stříbrná a Michaela Krausová
(Městské Gymnázium a SOŠ Úpice)
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Jak většina občanů MAS KJH, o.p.s. ví, 
je od loňského roku (2012) připravována 
tzv. Integrovaná strategie území (dále 
jen ISÚ), na jejímž základě budou moci 
subjekty na území MAS využívat dotační 
prostředky v rámci nového programova-
cího období EU 2014–2020.

První fáze sběru dat (tzv. dotazníko-
vé šetření) byla zahájena pod vedením 
sekretariátu MAS v srpnu 2012. Do za-
čátku roku 2013 pak probíhala veřejná 
projednávání v jednotlivých obcích. 
Po dokončení této přípravné fáze jsme se 
jako firma DRAG s.r.o. zapojili do přípra-
vy ISÚ s tím, že byla v květnu t. r. dokon-
čena, a správní radě MAS prezentována 
úvodní část ISÚ společně s doporuče-
ními týkajícími se zejména organizační 
struktury MAS. Na tuto úvodní část pak 
navazuje zpracování tzv. analytické a ná-
sledně strategické části ISÚ.

V této chvíli probíhají práce na analy-
tické části, kde je nutné na základě sbě-
ru dat o území (jak např. z databází ČSÚ, 

Minikopaná, streetball, minigolf 
a beach-přehazovaná. Čtyři disciplí-
ny, které v pátek 6. září 2013 prověřily 
schopnosti škol z území Místní akční 
skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
Sešlo se celkem šest škol, které se utka-
ly v jednotlivých disciplínách: Základní 
škola Úpice-Lány, ZŠ Radvanice, ZŠ Pil-
níkov, ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, ZŠ 
Malé Svatoňovice a Městské gymnázium 
a střední odborná škola Úpice. Soutěž 
ve Všesportovním areálu byla první vět-
ší akcí, kterou spolupořádal Studentský 
parlament Místní akční skupiny Krá-
lovství – Jestřebí hory, o.p.s. Zástupci 
ZŠ Úpice-Lány, Městského gymnázia 
a střední odborné školy Úpice a ZŠ a ZUŠ 
Rtyně zaštítily každá jeden sport, na kte-
rý si upravily pravidla, připravily soupis-
ky a jejich zástupci dohlíželi na průběh 
jednotlivých klání. Na prvním místě se 

PRÁCE NAD INTEGROVANOU STRATEGIÍ ÚZEMÍ
tak ze šetření v jednotlivých obcích) vy-
hodnotit silné a slabé stránky území, pří-
padně jeho potenciál. K dokončení této 
části jsou základní podmínkou dostupná 
data z ČSÚ, jejichž struktura ještě není 
ještě pevně daná (probíhají jednání 
na úrovni zástupců ČSÚ a ministerstva) 
– souvisí to i se stále neschválenou tzv. 
Metodikou ISÚ na úrovní ministerstva. 
Vymezení pravidel ze strany orgánů stát-
ní správy je tak stále odkládáno na ne-
určito.

V tuto chvíli se tedy nabízí ideální 
možnost pro jednotlivé partnery na úze-
mí MAS aktualizovat údaje vzešlé z ve-
řejných projednávání uskutečněných 
v druhé polovině roku 2012 a na začátku 
roku 2013. V této věci již byli jednotliví 
partneři MAS prostřednictvím sekretari-
átu osloveni (tato informace je dostupná 
i na webu MAS). Je to jedna z posledních 
možností, jak přispět vlastním názorem 
k prioritám pro budoucí období 2014–
2020. Proto tímto žádáme všechny za-

interesované občany a subjekty v území, 
aby vyjádřili svůj názor prostřednictvím 
připomínkového formuláře dostupného 
na webu MAS. Výstupy z této aktualizace 
jistě budou cenným zdrojem informací 
současně i pro zástupce samosprávy při 
tvorbě rozvojových plánů vlastních obcí.

Oproti původně stanovenému harmo-
nogramu se tedy příprava ISÚ pro MAS 
KJH, o.p.s., konkrétně nyní tzv. analytic-
ké části, posouvá v závislosti na oficiální 
metodice na úrovni ministerstva – ta, jak 
již bylo uvedeno výše, není ještě finálně 
odsouhlasena. Za zpracovatele, DRAG 
s.r.o., mohu ovšem prohlásit, že podni-
káme veškeré nezbytné kroky ke zdár-
nému dokončení ISÚ (vč. komunikace 
se zástupci ČSÚ, ministerstev apod.) 
a v případě konečného schválení me-
todiky ISÚ jsme připraveni ISÚ pro MAS 
KJH neprodleně dokončit.

Za DRAG s.r.o.
Tomáš Mečíř

TROJBOJ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU MAS KJH

pokračování na str. 6
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PO VÝCHODNÍM SLOVENSKU OTVÍRÁME REGIONU
PARTNERSTVÍ I NA UKRAJINĚ
Letošní společný výjezd Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. s obcí Libňatov na slovenský „Dálný východ“ se nesl 
v duchu dobré a přátelské atmosféry, utužování vztahů s našimi partnery mikroregionu Poondavie a jejich vřelého přijetí. Po celé 
čtyři dny bylo jako na objednání poetické podzimní počasí, které zbarvilo listí stromů do pestrých barev, čímž se stal pobyt u Vin-
ného jezera v obci Vinné nezapomenutelným zážitkem. Po příjezdu následovalo ubytování a večeře o jedenácté v útulném penzionu 
Lucus.

Nadešla sobota 5. října a dlouho očekávaný výjezd na Ukrajinu do obce Nevickoe. Zavítali jsme do školky a školy, jejíž součástí 
je muzeum. Vybavení objektů bylo úměrné nízkému rozpočtu obce.

Dalším bodem byla návštěva fungující ordinace, kostela a obecního úřadu. Starostou je zde třetím rokem sympatický pan 
Michajlo Michajlovič Laba, který nás překvapil svou snahou a zájmem 
o rozvoj obce.

Neděle začala chovatelskou výstavou drobného zvířectva v Michalov-
cích, kde jsme obdivovali různá plemena drůbeže, exotického ptactva, 

po vyhodnocení celého trojboje umístila 
Základní škola Úpice-Lány, na druhém 
úpické Gymnázium a střední odborná 
škola a na místě třetím Základní škola 
Rtyně v Podkrkonoší. Souběžně s troj-
bojem škol z území MAS KJH, o.p.s. 
probíhal i turnaj v malé kopané, který 
pořádal Havlovický svaz malé kopané, 
o.s. „V nejbližších dnech turnaj společně 
s účastníky vyhodnotíme a uvidíme, jest-
li budeme do příštího roku něco měnit,“ 
shrnuje sportovní klání Jan Balcar z MAS 
KJH, o.p.s. „Jednou z variant je třeba 
promíchat mezi sebou zástupce jednot-
livých škol, aby se děti z nich mezi sebou 
líp poznaly.“

dokončení ze str. 5
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Společenství obcí Podkrkonoší pořádá společně s Místní akční skupinou Království – Jestřebí hory, o.p.s. soutěž O sošku 
podkrkonošské Sněženky už po několikáté. Proto se letos pořadatelé rozhodli pro změny, které soutěž zase o něco více 
zatraktivnily. „V letošním roce mají soutěžící poprvé možnost svoje díla i sami prezentovat, ještě loni díla žáci jen vytvořili 
a pak je samostatně hodnotila odborná nezávislá porota,“ shrnuje stručně změny jedna z pořadatelek Eva Havrdová, 
starostka z Vlčic. „Porotu jsme letos sestavili ze starostů obcí Společenství a zástupců Studentského parlamentu 

Místní akční skupiny. 
Nikdo z nich zatím 
díla nehodnotil a navíc 
starostové uvidí vystu-
povat školy ze svých 
obcí, určitě to nebude 
jednoduché rozhodování.“ Celkem osm 
kolektivů ze základních škol v Hajnici, 
Kocbeřích, Vítězné, Dolní Olešnice, Pilní-
kova, Vlčic a Chotěvic a děti z Knihovny 
v Kohoutově nakonec předvedlo svá díla 
před desetičlennou porotou. K vidění 
i poslechu si děti připravily sportovní 
ukázky (např. k výtvarné práci Rozhýbej 

své tělo) nebo písničky i obcích a jejich zajímavostech; hlavně ale díla směřovala k letošnímu tématu „Škola a obec – jedno tělo, 
jedna duše“. Děti se tak společně seznámily nejen s tím, co pro ně jednotlivé obce dělají, ale představily ostatním to, čím jejich 
škola přispívá k pestrému a kvalitnímu životu celé obce. 

V přestávce vystoupila Základní škola Kocbeře s krátkým představením o tom, jak vzniklo jméno jejich obce a porota tím získala 
čas k promyšlení konečného bodování. Celkovým vítězem se stala Základní škola Chotěvice, následovaná Základními školami Dolní 
Olešnice a Vlčice. „Příští rok by se soutěž měla odehrát v podobném duchu tak, aby se děti mohly zapojit do prezentace svých děl 
a poučit se z letošních chyb a i z toho, co viděly, že dělají pro obce jiné školy,“ předjímá Eva Havrdová. „Konkrétní téma ale ještě 
nemáme, ale určitě chceme v něčem zase prohloubit znalosti dětí o obcích nebo regionu.“

holubů a králíků. Tentýž den jsme se 
vydali čerpat inspiraci do obce Trhoviště. 
Starosta Róbert Koba připravil pestrý 
program v podobě nedělní mše v římsko-
katolickém a reformovaném luteránském 
kostele, prohlídku prostor obecního úřa-
du nebo chráněné dílny Lifestyle. Také 
jsme se podívali do bývalého zeměděl-
ského družstva, dnešního Farming, a.s., 
a romské osady, což byla perlička pro 
mnohé z nás. Naše skupina byla pro vět-
šinu dětí velkou atrakcí a s radostí nám 
pózovaly před objektivy.

Nakonec jsme se přesunuli na utkání 
místních Romů proti Maďarům z nedale-
ké slovenské vesnice. Zápas byl již v plném proudu a my se v posledních minutách dočkali dlouho očekávaného gólu. Tímto skončila 
naše exkurze po Trhovišti a vydali se zpět na naši základnu do Vinné.

Poslední večer byl večerem rozlučkovým. S našimi slovenskými partnery jsme povečeřeli, plánovali další setkání a užívali posled-
ních společných chvil. Po krátkém spánku přišlo ráno a návrat na rodnou hroudu. Před odjezdem jsme pořídili společné památeční 
foto u jezera a pak hurá na 12 hodin do autobusu. Ač byla cesta zdlouhavá, nově získané zážitky a dojmy zanechaly celé výpravě 
úsměv na tváři.

O SOŠKU PODKRKONOŠSKÉ SNĚŽENKY
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KONTAKTY
 Sídlo:
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624
542 32 Úpice

Doručovací adresa:
Kancelář
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
ZŠ Úpice-Lány
Palackého 793
542 32 Úpice

Ředitel společnosti,
manažer MAS pro LEADER
Mgr. Jan Balcar, Ph.D.
Tel. +420 777 851 871
balcar@kjh.cz

Manažerka MAS pro LEADER
Ing. Lada Nevečeřalová, MBA
Tel. +420 725 632 679
neveceralova@kjh.cz

Komunikace s veřejností
Kateřina Valdová
Tel. +420 499 397 232
valdova@kjh.cz

Webmaster www.kjh.cz,
komunikace s médii
Mgr. Petr Záliš
zalis@kjh.cz

Uzávěrka příštího čísla
Společníka je 31. března 2014.
Zpravodaj je distribuován zdarma v počtu 
10.500 výtisků do poštovních schránek všech 
domácností v území MAS Království – Jestřebí 
hory, o.p.s.

Odpovědná redaktorka:
Kateřina Valdová

Redakční rada:
Lada Nevečeřalová, Dagmar Peterková
Jan Balcar, Vladimír Diblík 

Podrobnější informace o MAS KJH, o.p.s. na-
leznete na oficiálních stránkách www.kjh.cz.

Použité fotografie:
archivy, SOJH, SOP, MAS KJH, o.p.s., žada-
telů a partnerů MAS, L. Žďárská, M. Souček

Design a tisk: Tisk OFSET a.s. Úpice

VII. VÝZVA MAS KJH, O.P.S.
Do ukončené poslední VII. výzvy příjmu žádostí o dotaci programu LEADER byly 
přijaty celkem dva projekty. Oba dva prošly veřejnou obhajobou (28. května 2013) 
před hodnotitelskou komisí a ta pak společně vydala konečné rozhodnutí. K po-
doře byl vybrán projekt Sdružení pro Vízmburk, o.s., který pomůže zafinancovat 
zastřešení Vízmburku, konkrétně západní část hradu.

žadatel Sdružení pro Vízmburk, o.s.

název projektu Zastřešení hradu Vízmburk –
2. etapa – Zastřešení západní části hradu

místo realizace 
projektu (NUTS 5)

obec Havlovice

požadovaná dotace 
(v Kč)

1.099.155

OSTATNÍ AKTIVITY V ROCE 2013
Stále se snažíme zapojovat do dalších projektů, jednak abychom získávali finanč-
ní prostředky do MAS z více zdrojů, ale i proto, aby se činnost MAS rozšířila a více 
se v regionu zviditelnila. Proto jsme se i zapojili do následujících projektů: první 
byl projekt s Centrem rozvoje Česká Skalice, který měl zajistit školení pro potenci-
onální žadatele do dalšího programovacího období. Ti měli projít semináři na vy-
tvoření projektu – od sepsání žádosti 
až po vyúčtování. Projekt byl podaný 
do Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, ale nako-
nec nebyl vybrán k podpoře.

Další projektem byla žádost do pro-
gramů spolupráce mezi MAS. Společ-
ně s vedlejší Místní akční skupinou 
Mezi Úpou a Metují jsme sepsali pro-
jekt na zmapování turistických tras, cyklo a běžkařských tras a vodáckých tras 
ve společném území a zajímavostí kolem nich. Plánovalo se vydání společného 
propagačního materiálu a mapy a podpoření akcí v regionu. Projekt prošel v září 
obhajobou na Ministerstvu zemědělství, ale bohužel jsme díky velkému převisu 
žádostí opět neuspěli.

Poslední zajímavou šancí pro další rozvoj je projekt Svazu měst a obcí ČR, 
který podporuje meziobecní spolupráci. Tento projekt se zaměřuje na území obcí 
s rozšířenou působností (ORP), což je v našem případě Trutnov, Dvůr Králové nad 
Labem a Vrchlabí. Proběhla jednání se Svazkem obcí Východní Krkonoše, který 
bude v případě ORP Trutnov nositelem projektu. Po úspěšném setkání získala 
MAS KJH, o.p.s. v projektu pracovní úvazek. Na straně Dvora Králové nad La-
bem probíhala jednání později. Vzhledem k tomu, že Dvůr Králové nad Labem se 
nositelem projektu stát nechtěl, stala jím nakonec obec Vítězná. Nyní probíhají 
jednání k vytvoření pracovního týmu, do kterých se zapojují nejen zástupci MAS 
KJH, o.p.s., ale i zástupci sousední MAS Královédvorsko, jejichž území se rozkládá 
pouze v území ORP Dvůr Králové nad Labem.
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