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Region dostane injekci ve výši téměř 10 milionů korun 
 
KJH – Dvacet tři žadatelů prezentovalo během 11. až 13. června před hodnotitelskou komisí Místní 
akční skupiny Království – Jestřebí hory svůj projekt a snažilo se odůvodnit, proč právě je by měla 
vybrat k podpoře. Pro úspěšné projekty je připraveno téměř 10 milionu korun. 
 
Nejvíce projektů, celkem čtrnáct, se sešlo v oblasti Občanská vybavenost a po třech projektech 
v oblastech Infrastruktura a zlepšování vzhledu obcí, Kulturní dědictví venkova a Podpora drobného 
podnikání. 
 
„Prozatím se podpora směřovala jen na zemědělce, teď to jsou mikropodniky i z úplně jiných oblastí, 
spíš technických. Zajímavý je i projekt na vybavení veterinární výjezdní pohotovostní služby. Ve 
spolupráci s podnikatelským sektorem možná najdeme i další potenciál pro rozvoj území MAS,“ 
vysvětluje člen hodnotitelské komise Zdeněk Mühl a dodává: „Podpora drobného podnikání je pro 
nás zatím velká neznámá, oblast byla vyhlášená poprvé a je jednou z těch tří oblastí podpory, které se 
přidaly loni na podzim při aktualizaci Strategického plánu.“ 
 
Veřejná prezentace byla pro žadatele novinkou. Obhajoba byla otevřená veřejnosti, a kdo přišel, 
mohl vidět nejen úroveň jednotlivých projektů, ale slyšet i otázky členů hodnotitelské komise. „Letos 
probíhá výběr projektů pod kontrolou veřejnosti, což je samozřejmě obtížnější nejen pro žadatele při 
prezentaci, ale i pro nás; jsme pod větším dohledem. Je to ale velký posun a slibujeme si od toho 
transparentnější a otevřený přístup při výběru projektů. Každý se mohl přijít podívat a vidět, že to 
není jen tak „na oko“ a že při hodnocení máme v komisi stejný přístup ke všem,“ hodnotí letošní 
novinku Josef Davidík, místopředseda hodnotitelské komise. Takovýto výběr se jeví jako ten nejvíc 
protikorupční, na rozdíl od těch, kde na konci stejně rozhodne politický tlak. 
 
Sedmičlenná komise se sešla ke konečnému vyhodnocení v pondělí 18. června. Znovu probrali 
hodnocení všech projektů a z nich vzešel konečný výběr. „Letos jsem hodnotil projekty poprvé. Je 
vidět, kolik aktivních lidí v regionu je a co všechno se tu děje, kolik zajímavých projektů by šlo 
podpořit,“ komentuje hodnocení člen komise Aleš Kosina. „Je to zajímavá zkušenost a jsem rád, že 
mě valné shromáždění na jaře do téhle funkce zvolilo.“ 
 
Výběr projektů probíhá metodou LEADER. Ta dává největší prostor pro to, co chtějí lidé přímo 
v regionu. Je to přístup „zdola – nahoru“. Prakticky to znamená, že nejvyšší hodnotu má to, co lidé, 
kteří v přímo místě žijí, určí jako prioritu. Jsou to cíle stanovené ve Strategickém plánu LEADER, jako 
je zvýšení soběstačnosti a dostupnosti regionu nebo udržení přírodního a kulturního dědictví regionu. 
Důležité je, že hodnotitelská komise vzešla z partnerů MAS, tedy právě z těch lidí, kteří se zapojili do 
tvorby Strategického plánu. V sedmi členech je více než z 50 % zastoupený soukromý sektor, tj. 
zástupci neziskových organizací, podnikatelské sféry a fyzických osob. 
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