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Listopad bude tvůrčí – vyhodnocení a nové nastavení Strategického plánu Leader (SPL)
Program LEADER vstupuje do druhé poloviny své realizace. V úterý 8. 11. 2011 bude zahájen
proces, kdy budeme bilancovat roky 2009-2011 a následně na to nastavíme čerpání prostředků pro
následující rok.
Cílem tohoto snažení je nejen získat podklady pro Střednědobé hodnocení SPL, ale máme
především příležitost nastavit nové možnosti a podmínky pro čerpání prostředků z programu Leader
podle aktuálních potřeb regionu. Naše výstupy budou i cenným dokumentem pro Ministerstvo
zemědělství ČR.
Úkolem pro následující týdny bude:
1. zhodnotit dosavadní fungování a přínos programu SPL za léta 2009-2011, naplňování cílů a
monitorovacích kritérií, ke kterým jsme se zavázali v žádosti a SPL v roce 2008
2. aktualizace SPL na rok 2012 se odrazí ve tvorbě nových a aktualizaci stávajících fichí –
opatření podpory, úpravou hodnotících kritérií, revizí SWOT analýzy, aktualizací
monitorovacích kritérií, administrativních postupů a kompetencí jednotlivých orgánů MAS
Celý proces bude veden nezávislým odborníkem, který byl vybrán na základě zaslaných nabídek
k poptávce „Metodická pomoc při procesu evaluace a aktualizace SPL v Místní akční skupině
Království – Jestřebí hory“.
Evaluace a aktualizace se budou vždy účastnit členové pracovní skupiny pro evaluaci a aktualizaci,
tu tvoří členové MAS a pracovníci sekretariátu MAS. Protože se jedná o klíčový proces, který je
zásadní pro další směřování finanční podpory do regionu, je velmi důležité, aby se jednání účastnili
v hojné míře také zástupci Správní rady, Dozorčí rady, Programového výboru, Kontrolního výboru a
Hodnotitelské komise.
Vítáni jsou také další členové MAS, kteří mají chuť či zájem přijet třeba i jen na jedno ze série
pracovních setkání. Každý, kdo má zájem zapojit se do plánování budoucnosti našeho regionu, má
nyní jedinečnou možnost! Níže jsou uvedeny plánované termíny schůzek, pokud nejste členem
pracovní skupiny, a budete se chtít účastnit některé z nich, dejte nám prosím dopředu vědět na
telefon 725 632 679 – Lada Nevečeřalová nebo e-mail: lada.n@centrum.cz.

Místo setkání: první schůzka se uskuteční v úterý 8. 11. 2011 v 18:00 v klubovně TJ Sokol ve
sportovním areálu v Havlovicích.
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