Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32, www.kjh.cz
Zápis z jednání monitorovacího výboru MAS KJH, o.p.s.
15. 12. 2016 od 15:00
Chotěvice
Přítomní:
Omluveni:
Hosté:

Jaroslav Tomeš
Tomáš Karel, Pavel Melichar
Jan Balcar, Radka Jansová, Dita Gollová, Kateřina Valdová – MAS KJH, o.p.s., Nikola
Tylšová (SOP – Centrum společných služeb); členové ostatní orgánů organizace
(Vladimír Diblík, Zdeněk Vít, Josef Davidík, Jaroslav Balcar, Zdeněk Lamač, Ludmila
Krejčová; Pavel Dvořáček, Milan Halík; Jan Šída, Lenka Hozová, Jiří Haken, Petr Hrubý,
Vladimír Lukeš)

Program:
1. Přivítání
2. Novinky z chodu organizace
3. Různé
1. Přivítání
Starosta obce Chotěvice Vl. Lukeš a předseda programového výboru J. Šída přivítali přítomné a
předali slovo J. Balcarovi, seznámil přítomné s programem.
2. Novinky z chodu organizace
a) změna sídla kanceláře MAS – od 1. 1. 2017 v bývalé Restauraci Republika (Úpice, naproti PČR,
u autobusového nádraží),
b) rozšíření týmu – Dita Gollová – 0,9 manažerka SCLLD, Tomáš Mečíř – 0,4 manažer MAP,
Michal Hátle – 0,4 manažer MAP,
c) SCLLD – předložení Strategie – 03/2016, nyní se čeká na druhé věcné připomínky
k zapracování, byla podána žádost o dotaci na administraci Strategie,
d) probíhá animace škol (jedná se o pomoc školám se zpracováním šablon – metodická podpora
a poradenství),
e) realizuje se projekt MAP – nastavení spolupráce v území v oblasti předškolního a základního
vzdělávání, a to za účasti všech relevantních subjektů,
f) SOP se zapojilo do projektu Centrum společných služeb (nositel Svaz měst a obcí ČR) – pomoc
obcím se zajištěním efektivnějšího poskytování veřejných služeb občanům, realizují: Radka
Jansová – hlavní manažerka, Nikola Tylšová (0,6) a Jan Balcar (0,4) – specialisté na rozvoj
regionu,
g) PV bude na svém zasedání schvalovat výši členského příspěvku na rok 2017 – návrh je ve
stejné výši.
h) Aktivity proběhlé v roce 2016: setkávání orgánů, setkávání v rámci projektu MAP, společná
setkání SOP a SOJH, akce O sošku podkrkonošské Sněženky, Olympiáda pro starší a dříve
narozené, trojboj Studentského parlamentu, návštěva partnerské regionu Poondavie,
Regionální konference Venkov.
3. Různé
Na březen se plánuje svolání sněmu MAS – bude třeba schvalovat dokumenty týkající se realizace
Strategie.
V roce 2017 se chystají stejné akce jako v roce 2016, u Olympiády bude třeba posoudit zapojení
dalších partnerů a organizační změny, a to díky nárůstů počtu soutěžících.

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32, www.kjh.cz

Zapsala: Kateřina Valdová

15. 12. 2016 v Chotěvicích

Ověřil: Jaroslav Tomeš

