Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32, Úpice, tel.: 499 397 232, www.kjh.cz

POZVÁNKA
na Venkovskou konferenci
Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s.
kdy: čtvrtek a pátek 21.–22. 11. 2013
kde: Pension Radvanice, obec Radvanice

Vážení přátelé,
v roce 2006 jsme položili základy Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. Svazky obcí ve
spolupráci se zástupci neziskových a příspěvkových organizací, soukromých firem, jednotlivců a
dalších partnerů převzali odpovědnost za rozvoj regionu. Od roku 2007 naše společnost se aktivně
rozvíjí a získává do regionu nemalé finanční prostředky.
Rok 2013 je částečně bilanční a čeká nás přelomový rok 2014. Proto jsme vyslyšeli hlasy od
našich partnerů a uspořádali jsme první historickou Venkovskou konferenci v území MAS. Dopoledne
se sejdou zakladatelé (Svazek obcí Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší) a odpoledne se
uskuteční valné shromáždění. Večer chceme naši spolupráci rozvinout při neformálním posezení
s možností přespání.
Cílem tohoto setkání je nejen bilancovat, ale zároveň začít plánovat. Proto vás chceme
požádat o účast a aktivní zapojení do akce.
Prosíme o dodržení termínu k registraci – 19. 11. 2013.

Na setkání se těší

Zdeněk Špringr, předseda Svazku obcí Jestřebí hory
Petr Hrubý, předseda Společenství obcí Podkrkonoší
Vladimír Diblík, předseda správní rady MAS KJH, o.p.s.
Pavel Dvořáček, předseda dozorčí rady MAS KJH, o.p.s.
Jan Šída, předseda programového výboru MAS KJH, o.p.s.
Vladimíra Pátková, předsedkyně kontrolního výboru MAS KJH, o.p.s.
Jaroslav Balcar, předseda hodnotitelské komise MAS KJH, o.p.s.
Jan Balcar, ředitel MAS KJH, o.p.s.
Akce se koná ve spolupráci se Svazkem obcí Jestřebí hory a Společenstvím obcí Podkrkonoší.
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Blok A – setkání zakladatelů MAS KJH, o.p.s.
- starostové Svazku obcí Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší
- potvrzení účasti nejdéle do 19. 11. 2013 do 12:00
program:
9:15–9:30

registrace, vyzvednutí materiálů

9:30–9:45

organizační záležitosti

9:45–10:00

přivítání (Z. Špringr – SOJH, P. Hrubý – SOP)

10:00–10:15

stručné představení zakladatelů a zprávy předsedů správní rady a dozorčí rady
(Z. Špringr – SOJH, P. Hrubý – SOP, Vl. Diblík – SR, P. Dvořáček – DR)

10:15–11:00

bilance finančního i společenského přínosu programu LEADER pro region (J. Balcar –
LEADER 2007, L. Nevečeřalová – LEADER 2009–2013)

11:00–11:40

budoucnost MAS KJH, o.p.s. po 31. 12. 2013 – moderovaná diskuze (Vl. Diblík,
J. Balcar)

11:40–12:00

projekt SMO ČR Podpora meziobecní spolupráce v ČR – spolupráce se Svazkem obcí
Východní Krkonoše – přínos pro svazky a MAS KJH, o.p.s. (T. Hendrych, R. Etrych,
I. Drejslarová – SOVK, L. Nevečeřalová – SOJH, J. Balcar – SOP)

12:00–12:10

přijetí závěrů a výstupů z jednání

12:10–13:15

oběd (výběr dle nabídky)

13:15–15:45

příklady dobré praxe – exkurze po projektech v obci Radvanice, které byly
financovány nejen z dotací (Vl. Diblík)

15:45–16:30

drobné občerstvení – káva, zákusek a přestávka

Blok B – valné shromáždění MAS KJH, o.p.s.
- partneři MAS, zakladatelé a pozvaní hosté
- potvrzení účasti nejdéle do 19. 11. 2013 do 12:00
program:
16:30–17:00

registrace, vyzvednutí materiálů

17:00–17:05

zahájení

Akce se koná ve spolupráci se Svazkem obcí Jestřebí hory a Společenstvím obcí Podkrkonoší.
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17:05–17:20

stručné zprávy předsedů orgánů (J. Šída – PV, Vl. Pátková – KV, Jar. Balcar – HK,
Vl. Diblík – SR, P. Dvořáček – DR)

17:20–17:40

bilance programu LEADER 2009–2013 (L. Nevečeřalová – MAS KJH, o.p.s.)

17:40–17:50

aktivity MAS KJH, o.p.s v roce 2013 (K. Valdová – MAS KJH, o.p.s.)

17:50–18:15

představení analytické části Integrované strategie rozvoje území MAS KJH, o.p.s.
(J. Balcar – MAS KJH, o.p.s., T. Mečíř a M. Hátle – DRAG, s.r.o.)

18:15–18:25

představní polského partnera MAS KWIAT LNU a nabídka spolupráce (B. Peldiak)

18:25–18:35

plán aktivit na rok 2014 a volby do orgánů MAS v roce 2014 (J. Balcar – MAS
KJH, o.p.s.)

18:35–19:00

diskuze

19:00–19:10

přijetí závěrů a výstupů z jednání

19:10–19:30

volná prezentace partnerů – dle předchozí domluvy s pořadateli

19:30

večeře formou rautu

20:00

losování ankety o ceny (L. Žďárská – MAS KJH, o.p.s.)

Blok C – neformální posezení
- partneři MAS, zakladatelé a pozvaní hosté
program:
20:15

do únavy – neformální diskuze na téma dle vlastní chuti

Pokud najdeme obětavého hráče na kytaru – bude i hudební produkce.
Pro zájemce, kteří se nahlásí nejdéle do 19. 11. 2013, bude zajištěno ubytování.
Potvrzení účasti nejdéle do 19. 11. 2013 do 12:00.
V pátek je nutné opustit pokoje do 10:00, případná snídaně je na individuální dohodě s Pensionem.
Pro partnery je tu nabídka:
Kdo chcete vzít s sebou propagační materiály pro distribuci nebo mimo program představit své
aktivity, tak je to možné. Včas nás o této vaší iniciativě informujte.

Akce se koná v rámci projektu SPL „Budujeme region se společnou budoucností“.
Akce se koná ve spolupráci se Svazkem obcí Jestřebí hory a Společenstvím obcí Podkrkonoší.

