
Zápis ze schůzky MAS Vyhlídky dne 22.1.2009 
 
Zahájeno:16:15 hod 

1. Galina Čermáková informuje o probíhajícím II.kole výzev na žádosti o dotaci do 
PRV- výzva vyhlášena-4 tituly: Cestovní ruch, Obnova a rozvoj vesnic, Ochrana a 
rozvoj kulturního dědictví venkova  a Přidávání hodnoty zemědělským a 
potravinářským výrobkům. Po prvním zveřejnění zřejmé, že zájem žadatelů trvá-jak 
z řad neúspěšných žadatelů z I.kola výzev, tak se ozývají noví žadatelé. Konzultační 
hodiny pro zájemce jsou v pondělí a v úterý, kdy je všem  žadatelům k dispozici paní 
Mgr.Čermáková a PHDr.Pánková. ostatní termíny dle telefonické domluvy. 

2. Marcela Pánková informuje o procesu podání žádosti o proplacení a uzavření roku 
2008 pro činnost MAS. Jednání na RO SZIF jsou v běhu-chybí doplnit hlášení o 
změnách. Domluvena konzultace s pracovníkem SZIFu. K vyřízení:Pánková 
Pokud jde o plnění monitorovacích ukazatelů, které bylo potřeba za rok 2008 splnit a 
prezentovat spolu s žádostí o proplacení, MAS Vyhlídky splnily všechny plánované 
ukazatele. 

3. Marcela Pánková informuje o ukončení a profinancování projektu Agroleader+. 
Žádáme španělskou stranu o poskytnutí ještě dalších potřebných dodatečných dokladů, 
aby bylo možné projekt uzavřít. V kontaktu se Španělskem Pánková, konzultace 
s kontrolním oddělením SZIF taktéž.  K vyřízení: Pánková. Taktéž zajistí aktualizaci 
webu Agroleadru. 

4. Marcela Pánková informuje o situaci s působením euromanažera pana Ing.Martince, 
PhD.- používání územní působnosti MAS Vyhlídek v jeho materiálech euromanažera 
je oprávněné, protože je to stanoveno Středočeským krajem, který jmenuje 
euromanažery vždy pro územní působnost jednotlivých MAS. 

5. Eva Šestáková informuje o zpracování požadavků na závěrečné vyhodnocení 
spolupráce MAS se Středočeským krajem. Obdrželi jsme materiály pro které je třeba 
vypracovat hodnocení poskytnuté účelové dotace. Eva  zpracuje hodnocení a Marcela 
s panem účetním Zelenkou zpracují vyúčtování a účetní stránku věci s přípravou 
příslušných podkladů, které je třeba Středočeskému kraji předložit.Termín do 28.2.09. 

6. Eva Šestáková informuje o zahájení informační a publikační činnosti vedoucí k větší 
propagaci a informovanosti o činnosti MAS Vyhlídky. Schváleno publikování článku 
v místním tisku-texty připraví Šestáková. Galina dodá kontakt na další periodikum. 
Ostatní členové mohou svou vlastní aktivitou přispět kdykoli. 

7. Galina Čermáková informuje o plánovaných akcích: 9.února se bude konat školení 
úspěšných žadatelů na výběrová řízení, vyúčtování a profinancování projektu. 11.2. se 
naši členové budou účastnit školení Mze o novelizaci Pravidel PRV. 12.2. další schůze 
Vyhlídek a 23.2. budou Vyhlídky organizovat setkání a seminář o realizaci SPL pro 
Středočeské místní akční skupiny. Organizace 9.2.-Galina, 23.2.-Marcela. 

8. Galina Čermáková informuje o rozpočtu na rok 2009-I.,II. a III. Etapa naplánována a 
schválená- Galina Čermáková podepsala u paní Prokopové. Finance na 2009 
„těsnější“, ale zvládnutelné. 

9. Galina Čermáková informuje o NKÚ, který kontroluje činnost MAS  z roku 2006. Do 
14 dnů předložíme doklady ke kontrole. Jsme ve spojení i s RO SZIF s panem 
Dvořákem. Další postup záleží na stanovisku pracovníků NKÚ. 

10. Různé: Pavel Dostál informuje o nových webových stránkách MAS Vyhlídky, nové 
odkazy, nové kolonky; neustále v procesu inovace. 

11. Další schůzka MAS plánována na 12.2.2009 v 16:00 hod v kanceláři MAS Vyhlídky. 
Ukončeno: 18:30 hod. 


