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Regionální konference Venkov 2018 

Letošní regionální konference konaná ve dnech 15. a 16. listopadu 2018 byla na téma 

„Diskuzní fórum zaměřené na evaluaci a průběžné hodnocení realizace Programu rozvoje venkova“. 

Tato šestá Venkovská konference pořádaná Místní akční skupinou Království – Jestřebí hory, o.p.s. ve 

spolupráci s Celostátní sítí pro venkov se konala již popáté v Kulturním domě v Havlovicích, kde 

přítomné vřele přivítal ředitel místní MAS Jan Balcar. Setkali se zde zástupci jak neziskového sektoru, 

tak i zástupci obcí, podnikatelé apod.  

Dopolední část čtvrtečního programu byla zaměřena na vzdělávací programy farmářů 

v Královéhradeckém kraji pro studenty a veřejnost, pod taktovkou Jany Kuthanové (MAS Hradecký 

venkov).  V další části se řešila problematika evaluace, které se věnovaly dámy z MAS Podchlumí a to 

konkrétně Lucie Hronová a Petra Štěpánková. Jejich blok byl zakončen debatováním místních akčních 

skupin o nejvhodnějším postupu přidávání nových fichí a převodu financí do nich právě díky 

odůvodněním v evaluaci. 

V odpolední části byl na programu kulatý stůl a téma bylo stále stejné – evaluace. Všichni 

přítomní si sdělovali vzájemně své vize a debatovali o praktických a funkčních tipech jak tuto 

problematiku vyřešit. Také se řešilo plnění milníků v rámci Programu rozvoje venkova, například 

milník vytvoření pracovních míst, která jsou MAS zavázány vytvořit v rámci projektu PRV dle výše 

alokace.  

Poté přišly na řadu kolegyně z MAS Horňácko a Ostrožsko (Jana Bujáková a Petra Šilcová), 

které představily příklady projektů z PRV, jako například pořízení lahvovačky vína, dovybavení 

provozu cukrářské výroby či vybudování workoutového hřiště. Na závěr své prezentace pozvaly 

přítomné k drobnému pohoštění z lokálních produktů ze své MAS.  

V podvečerních hodinách informoval Jan Balcar účastníky o fungování a managementu 

místních akčních skupin se zaměřením na čerpání z operačních programů, především opět 

z Programu rozvoje venkova. Účastníkům setkání byly představeny podpořené projekty z první výzvy 

PRV a dále také návrh plánovaných fichí pro druhou výzvu PRV. Proběhla debata o výších alokace na 

jednotlivé fiche a možnostech přesunů finančních prostředků mezi jednotlivými fichemi.  

Na závěr čtvrtečního dne konference účastníci diskutovali o dotačních možnostech z dalších 

výzev PRV. Jednalo se především o příklady konkrétních aktivit pro jednotlivé články PRV (fiche MAS) 

nebo možnosti jednotlivých typů žadatelů (obec, NNO…).  

V pátek ráno zahájil druhý den konference Jan Balcar v prostorách kanceláří MAS KJH, o.p.s. 

společně s Miroslavou Stárkovou, spolupořadatelkou Regionální konference Venkov 2018 a 

především krajskou koordinátorkou CSV, rovnou ochutnávkou z místní regionální výrobny masných 

produktů MASO KAZDA, s. r. o., do jejíž výrobny byla naplánována exkurze vzápětí z důvodu ukázky 

zrealizovaných projektů v rámci PRV. 

Další ukázku zrealizovaných projektů díky PRV přítomným předvedl pan Petr Martinec, 

předseda Zemědělského družstva Velké Svatoňovice v areálu právě zmiňovaného družstva a seznámil 

je s fungováním a péčí o hospodářská zvířata.  

Po obědě byly formulovány výstupy z druhého dne konference. Následně proběhla diskuze 

k prezentovaným výstupům. Hlavní pořadatel Dr. Jan Balcar, ředitel MAS Království – Jestřebí hory, 

o.p.s. celou akci zakončil slovy: „ Jsem velmi rád, že se tento šestý ročník venkovské konference velmi 
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vydařil po všech stránkách. Byly zde odprezentovány skvělé projekty, ze kterých můžeme čerpat 

inspiraci, živě jsme debatovali a řešili evaluaci, která nás trochu všechny tíží, ale také jsme na vlastní 

oči mohli vidět zrealizované projekty v území naší MAS díky Programu rozvoje venkova. Je zde jasně 

vidět, že naše práce má smysl a já osobně se už teď těším na další ročník Regionální konference.“ 

 

Lenka Procházková 

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


