
Sněm 
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Čtvrtek 28. 4. 2022
začátek: 17:00

Kulturní dům Havlovice



Program: 

1. Přivítání; 

2. Zahájení sněmu MAS, kontrola úkolů z minulých jednání; 

3. Volba mandátové a návrhové komise a schválení programu; 

4. Aktuální aktivity MAS – aktivity roku 2021-2022; 

5. Stav partnerské základny a spolupráce v území, schválení příspěvku na služby dle 
partnerské smlouvy na rok 2023; 

6. Příprava přechodného období pro výzvy v PRV na rok 2022–2023; 

7. Příprava nového programového období 2021–2027; 

8. Prezentace některých projektů realizovaných prostřednictvím MAS z prostředků SCLLD 
2014-2021; 

9. Různé a diskuze; 

10. Prezentace Regionální potraviny Královéhradeckého kraje; 

11. Neformální posezení včetně 

malého občerstvení – všichni. 



2. Zahájení sněmu MAS, kontrola úkolů 
z minulých jednání;

▪ Kontrola usnesení – vše splněno

▪ Zápis z internetového hlasování z 6.-9.12.2021 



3. Volba mandátové a návrhové komise 
a schválení programu;

▪ Tříčlenná 
▪ Mandátová a návrhová – sloučená v jednu

Partner Zástupce
Obec Radvanice Daniela Müllerová 
T. J. Sokol Libňatov Kateřina Matesová Valdová
ZO ČSCH Úpice Jan Balcar

▪ Zapisovatelka – Kateřina Matesová Valdová
▪ Ověřovatelé – Jaroslav Jörka a Pavel Dvořáček 
▪ Program – schválení 



4. Aktuální aktivity MAS – aktivity roku 
2021-2022;

▪ Výroční zpráva za rok 2021

▪ Společnost pracuje s rozpočtem necelých 6 milionů

▪ Zaměstnává 9 lidí na pracovní úvazek 

a cca 120 zaměstnanců na dohodu o provedení práce

▪ Realizujeme několik projektů a pracujeme jako servisní 
organizace v regionu 

▪ 21. 3. 2007 – zahájení oficiální činnosti





Metodická podpora mateřským 
a základním školám

MAP Trutnovsko II

Petr Záliš, Barbora Procházková



Území realizace projektu MAP Trutnovsko II

• Doba realizace: 2019 – 2022

• Zapojeno celkem 46 MŠ, ZŠ, ZUŠ 

nebo speciálních škol

• Propojování, sdílení zkušeností, vzájemná 

inspirace, podpora rozvoje kompetencí

• V rámci projektu fungují pracovní skupiny, 

které plánují konkrétní aktivity

• Servis i pro zřizovatele



Aktivity pro mateřské školy



Projekty zaměřené na žáky základních škol



Cesty za poznáním, inspirací…



Studentský parlament 
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

– aktivity pro děti a mládež

Podpora neziskových organizací
v Královéhradeckém kraji

Iva Vašatová



Šablony pro nestátní a neziskové organizace

Studentský parlament MAS Království Jestřebí – hory, o.p.s. 
působí na území 25 obcí MAS.

Podporujeme:

Jednotlivé aktivity pro lektory SP:

• 4 h nebo 10 h neformálního vzdělávání (pro děti a mládež od 
3let, žáci ZŠ a SŠ)

• Projektové dny

• Tandemové neformální vzdělávání



Jeden z mnoha posledních úspěšných projektů

Bodlinka ve škole

Děti ze ZŠ Vlčice a ZŠ Velké Svatoňovice spolu se Studentským 

parlamentem Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, 

o.p.s. pečovaly přes zimu o ježka.

Odborníci z KRNAPu na tuto péči dohlíželi. Vypouštění ježků do 

volné přírody proběhlo v druhé polovině dubna.

Přínosem je pestrost, zajímavost a efektivita práce.







Servis obcím v území 
Společenství obcí Podkrkonoší

Daniela Müllerová



Území Společenství obcí Podkrkonoší – 12 obcí



Servis obcím Společenství obcí Podkrkonoší

Krizová karta 

- Kontakty na starosty

- Kontakty na místostarosty

- Kontakty na zástupce JPO

- Vybavení JPO v obcích

Aktualizace 1 x ročně



Zpravodaj Společenství obcí Podkrkonoší

• Informace o dění v obcích

• Fotodokumentace z uskutečněných akcí

• Kalendář akcí v obcích

Společenství obcí Podkrkonoší

• Vydávání 1 x ročně



Akce pro veřejnost ve spolupráci s Místní 
akční skupinou Království – Jestřebí hory, o.p.s.

• Exkurze

• Školení 

• Podkrkonošská Sněženka



Další aktivity

• Poradna pro obce – 1 – 2 x týdně rozesílka informací z 

Poradny pro obce

• Webové stránky podkrkonosi.info

• Administrace dotací (darů) pro nestátní neziskové 

organizace

• Příprava jednání Valné hromady Společenství obcí 

Podkrkonoší

• Servis vybavení (lavice, stany, ohřívače …) – aktualizace

mailto:podkrkonosi@info.cz


Servis obcím v území 
Svazku obcí Jestřebí hory

Hana Bryknarová



Svazek obcí Jestřebí hory

• Území - 11 obcí

• Spoluzakladatel MAS Království –
Jestřebí hory, o.p.s.

• Podpora cestovnímu ruchu –
údržba běžkařských tras

• Finanční dary NNO z území SOJH

• Projekty SOJH  - např. Dobijte se v 
Jestřebích horách



Trhací a skládací mapy

• Trhací mapa - formát A3 

➢ 1. strana - mapa svazku

➢ 2. strana - seznam ubytovacích a stravovacích zařízení, 

základní informace o obcích 

• Skládací mapa

➢ 1 strana - detailní mapa svazku

➢ 2. strana – trasy pro cyklisty a pro pěší, 

zajímavosti a významné turistické cíle,

turistické trasy pro inspiraci



Zpravodaj SOJH

• Zpravodaj SOJH – do každé domácnosti

• Vydáván 1x ročně vždy na podzim



Putující biograf v Jestřebích horách 

• Celkové náklady na pořízení techniky cca 90 tis. Kč

(z toho 40 tis. KHK)

• Loňská sezona – 10 x promítání letního kina



Servis obcím, mateřským a 
základním školám v oblasti ochrany 

osobních údajů – GDPR

Kateřina Valdová



GDPR – ochrana osobních údajů

• Obecné nařízení na ochranu osobních údajů 

vstoupilo v platnost 25. května 2018

• týká se všech, kteří zacházejí s osobními údaji –

nařízení cílí na ochranu údajů

• jednotné pro celé území EU





GDPR – ochrana osobních údajů

• MAS zajišťuje funkci pověřence od roku 2019

• služba je poskytována celkem pro 33 subjektů:

19 obcí a 14 škol ze svého území

• zahrnuje konzultace k problematice, vytváření 

potřebných dokumentů dle zadání a jednou za 

rok revizi auditů a agendových listů



Propagace a medializace regionu 
na webu, FB a YouTube kanálu 

MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s.

Petr Záliš



Webové stránky MAS na www.kjh.cz



Pozvánky na akce v regionu přehledně



Koření stránek – obrázky z akcí



Facebook MAS KJH, o.p.s.



YouTube kanál MAS KJH, o.p.s.



Propagace a medializace regionu
na webu a FB 

Společenství obcí Podkrkonoší
a Svazek obcí Jestřebí hory

Iva Vašatová



Propagace akcí, které se konají na území Místní akční
skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s.

• Pořádáte nebo propagujete kulturní akci, na kterou chcete
pozvat nejen obyvatele z okolí své obce? Pošlete nám
pozvánku na redakce@kjh.cz.

• O Vaší akci budeme informovat obyvatele z území Místní akční
skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s.

• Přidání akce je ZDARMA.

• podkrkonosi.info

• jestrebihory.net

• redakce@kjh.cz



Webové stránky www.podkrkonosi.info



Pozvánky na akce přehledně SOP



Webové stránky www.jestrebihory.net



Pozvánky na akce přehledně SOJH



Webové stránky Facebook



Akce pro veřejnost a spolupráce 
v území 

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

kolektiv zaměstnanců MAS



Olympiáda pro starší a dříve narozené 

• 2. září 2021 – 13. ročník – 263 účastníků z území MAS

• Zábavné neformální setkání občanů starších 65 let

• Areál TJ Sokol Havlovice

• Partneři – TJ Sokol Havlovice, ZŠ Havlovice, Gymnázium a 

SOŠ Úpice, Obec Havlovice

• Záštita MUDr. Zdeněk Fink, radní Královéhradeckého kraje

• 8. září 2022 – 14. ročník







Ukrajina – humanitární pomoc

• Napadení suverénního státu Ukrajiny sousední Ruskou 
federací – 24. 2. 2022

• Ve spolupráci s Jardou Pichem a obcí Libňatov jsme nabídli 
pomoc

• Později jsme koordinovali pomoc ve spolupráci se všemi 
obcemi, MŠ a ZŠ v území MAS

• Pomoc konkrétním lidem, obci a organizaci

• Obce Nevitské – Michal Laba, bývalý starosta, dnes poslanec

• Regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách – Roman 
Kostyšyn, lékař FN Hradec Králové 

• Občané Ukrajiny, kteří přišli do území MAS



Formy pomoci – nová role MAS v regionu 

• Sbírka – transparentní účet – 380381385/0600

- K 28. 4. 2022 - přes 110 dárců poslalo přes 700 000 Kč

- Klíčová pomoc od obcí – 2x bylo zasláno až 100 000 Kč

- Nakoupen ochranný materiál pro zdravotníky  – přilby, 
neprůstřelné vesty, lékárničky, pracovní rukavice, 
monokulár atd.

• Humanitární sbírky – materiál 

- Úpice, Batňovice, Pilníkov, Havlovice  – založen sklad 
humanitární pomoci

- Materiál doneslo přes 150 dárců



Formy pomoci – nová role MAS v regionu 

Pomoc konkrétním lidem, kteří dorazili do území

- Pomoc při vyřizování dokumentů 

- Zajištění ubytování, MŠ a ZŠ, zaměstnání – Libňatov, 
Havlovice, Úpice, Vítězná, Horní Olešnice, Malé 
Svatoňovice atd. 

Dobrovolníci – čas, materiál, auta, financ

– přes 30

• Velkou pomoc – Standa Mach z Havlovic

• Využili jsme našich partnerů na Slovensku – obec Víťaz
a Obec Trhoviště







Osobní poděkování našemu 

regionu v ukrajinském 

parlamentu



5. Stav partnerské základny a spolupráce v území, 
schválení příspěvku na služby dle partnerské 
smlouvy na rok 2023;

• K 1. 1. 2022 – 74 partnerů 

• Partnerský příspěvek na rok 2023 – viz příloha

Usnesení:

Sněm MAS schvaluje přijetí Lenky Procházkové (FO) za partnera MAS. 

Sněm MAS schvaluje přijetí Davida Krůty (OSVČ) za partnera MAS. 

Sněm MAS schvaluje výši příspěvku na služby MAS na rok 2023 

dle partnerské smlouvy.



6. Příprava přechodného období pro výzvy 
v PRV na rok 2022–2023

Usnesení:

Programový výbor MAS doporučuje sněmu MAS schválení rozdělení
finančních prostředků do jednotlivých fichí, a to tak, že konečná alokace pro:

fichi 1 – Investice do zemědělských podniků bude 1 000 000 Kč,

fichi 4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
bude 1 500 000 Kč

fichi 8 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (čl. 20)
bude 4 946 975 Kč

Otevření výzvy je plánováno na únor/březen 2023

Tabulka – příloha



7. Příprava nového programového období
2021–2027 

Operační programy:

▪ IROP – integrovaný regionální operační program

▪ PRV – Společná zemědělská politika (SZP)

▪ OPZ – Operační program zaměstnanost

Jedná se:

▪ OPTAK – Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

▪ OPŽP – Operační program pro životní prostředí 

Připravujeme akční plány 



8. Prezentace některých projektů realizovaných 
prostřednictvím MAS z prostředků SCLLD 2014-2021 

• Prezentace projektů – Hana Bryknarová

• Reportáže – Martina Adamů a Miloš Šálek



9. Různé a diskuze 

• 15. výročí založení 
společnosti

• 15 odměn



10. Prezentace Regionální potraviny 
Královéhradeckého kraje  

• Lukáš Vacek 

• Firma Festing

• Regionální potravina Královéhradeckého kraje



11. Neformální posezení včetně malého občerstvení –
všichni. 

Děkuji za pozornost!


