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Zápis z jednání Pracovní skupiny pro přípravu strategie MAS na období 2021-2027 – setkání zástupců 
obcí ke koncepční části 

Místo konání: kancelář MAS, Regnerova 143, Úpice 542 32 

Datum a čas konání: 6. 5. 2021 v 9:00 hod. 

 

Přítomní:  

Petr Horák, Pavel Dvořáček, Vladimír Lukeš, Petr Hron, Jiří Gangur, Jaroslav Pich, Jitka Vítková, Josef Červený, Lenka 

Hozová, Jan Vogl, Petr Hrubý, Martin Petr, Tomáš Němec  

Hosté:  

Jan Balcar, Hana Bryknarová, Daniela Müllerová, Kateřina Valdová, Petr Záliš 

 

Program: 

1. Zahájení a přivítání 

2. Aktuální a plánované aktivity Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

3. Dotazníky – sběr projektových záměrů 

4. Tvorba nové strategie SCLLD 2021–2027 

5. Diskuze – sdílení zkušeností a potřeb starostů obcí 

6. Závěr 

 

1. Zahájení a přivítání 

J. Balcar přivítal přítomné a představil program jednání. 

2. Aktuální a plánované aktivity Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

J. Balcar seznámil přítomné s probíhajícími pracemi na Koncepční části strategie pro nové programové 

období 2021-27. Seznámil starosty s novinkami chystanými v oblasti propagace MAS – nový web, reportáže 

o podpořených projektech – ukázka nově natočené reportáže z obce Libňatov (OP OPZ – projekt Technický 

pracovník). Dále informoval o termínech akcí chystaných MAS – např. exkurze na Moravu a sněm MAS, na 

kterém dojde ke schválení Koncepční části strategie. Ukázku nového webu představil P. Záliš. Zde budou 

zveřejňovány veškeré informace k nové strategii a novému programovému období. Starý web zůstane 

zachován a bude fungovat jako archiv. 

 

http://www.kjh.cz/
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3. Dotazníky – sběr projektových záměrů 

J. Balcar poděkoval starostům za zapojení do dotazníkového šetření – sběru projektových záměrů a 
zdůraznil, že budou využity pro potřeby tvorby strategie. Celkem se sešlo cca 300 projektových záměrů, se 
kterými MAS bude dále pracovat při realizaci a čerpání alokace v novém období. Jejich přehled je uložen na 
serveru MAS.  

4. Tvorba nové strategie SCLLD 2021–2027 

J. Balcar představil přítomným harmonogram prací na nové strategii.  Probíhá mapování rozvojových 

potřeb regionu, do kterého jsou přítomní zapojeni. Dále sdělil informace o revizi SWOT analýzy, která bude 

v nejbližších dnech rozeslána do území MAS k připomínkování.  

5. Diskuze – sdílení zkušeností a potřeb starostů obcí 

Proběhla živá diskuze ohledně uzavírek místních komunikací z důvodu rekonstrukcí. Přítomní si vyměňovali 

své zkušenosti s přípravou projektů a s plánovanými aktivitami v nadcházejícím období. 

6. Závěr 

Starostové poděkovali za příjemné setkání. J. Balcar se se všemi rozloučil. 

Celá akce proběhla za dodržení všech hygienických opatření omezujících šíření nákazy covid-19. 

 

V Úpici, dne 6.5.2021 

 

Zapsala: Hana Bryknarová 

 

Ověřil: Jan Balcar 
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