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KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLKU 
 

Název organizace: Místní akční skupina Vyhlídky, z.s.  

Sídlo organizace: Nebužely 92, 277 34 

Adresa kanceláře: nám. Míru 30, 276 01 Mělník 

Webové stránky: www.vyhlidky.eu 

Bankovní spojení: 0468776349/0800 

Statutární zástupce: Anneliese Beníšková 

Telefon:  315 602 957; 724 068 686; 606 787 716 

e-mail:    info@vyhlidky.cz  

IČO:   26676184 

ÚVODNÍ SLOVO 

Rok 2020 byl pro náš spolek šestým rokem nového programového období. Přestože nás tento rok 
všechny zaskočil kvůli mimořádným opatřením v důsledku pandemie COVID, pro naši agendu se 
mnoho nezměnilo a pracovali jsme nepřetržitě po celý rok. Naplno běžela řádná realizace opatření 
schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Byly vyhlašovány výzvy k předkládání 
projektových žádostí ze čtyř dotačních programů – Programu rozvoje venkova, Integrovaného 
regionálního programu, Operačního programu Zaměstnanost a nově Operačního programu Životní 
prostředí. 

Obsazení orgánů spolku se měnilo na valné hromadě v únoru 2020, která byla valnou hromadou 
volební. V průběhu roku odstoupil předseda Dozorčí rady ze zdravotních důvodů. 

Kromě realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje byl aktivně realizován i projekt 
Místní akční plán školství II z operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání, a i v tomto roce 
2020 proběhlo mnoho aktivit v rámci tohoto projektu. V rámci realizace Strategie a dalších 
projektových aktivit byly pořádány akce, které byly kladně hodnoceny jak našimi členy, tak širokou 
veřejností. 

Největším úkolem roku 2020 pak bylo projít tzv. Standardizací místních akčních skupin. Tento 
úkol byl díky úsilí kanceláře MAS splněn, osvědčení nám bylo přiděleno, a tedy se můžeme stát i pro 
příští období hráči na poli Komunitně vedeného místního rozvoje a zažádat o prostředky na 
financování potřeb našeho regionu pro další roky. 
 

Území MAS Vyhlídky, z.s. 

Území MAS Vyhlídky, z.s. se  rozkládá v polabské nížině  na území města Mělník,  na severu 
nejsevernější obce tvoří hranici s Libereckým krajem. Na východě zasahuje do okresu Mladá Boleslav 
a Brandýs nad Labem. Na západě tvoří obce hranici mezi Ústeckým krajem, na jihu tvoří hranici 
řeka Labe, kde jediná obec Obříství ji překračuje. Charakteristická je pro toto území zemědělská 
a především vinařská činnost, dále historie regionu s četnými kulturními památkami a krajina 
bohatá na příležitosti k rekreačním aktivitám. Vedle tradičních zemědělských  odvětví má význam 
zelinářství a ovocnářství. Je také jedinou oblastí Středočeského regionu, kde se pěstuje ve větším 
měřítku vinná réva. Díky svým krajinným a přírodním hodnotám jsou výše a severněji položené 
oblasti Mělnicka součástí CHKO Kokořínsko, dosahují právě až k Polabské nížině rozprostírající 
se v okolí soutoku Labe s Vltavou u Mělníka. Mělnicko patří k zemědělským produkčním oblastem 
středních Čech. Významný je průmysl energetický a potravinářský. Turisticky nejvýznamnější 
oblasti se nacházejí v severní části obvodu. 

http://www.vyhlidky.eu/
mailto:info@vyhlidky.cz
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Obce v územní působnosti MAS Vyhlídky, z.s.: Mělník, Býkev, Cítov,  Dobřeň, Dolní Beřkovice, 
Dřísy, Hořín, Hlavenec, Kluky, Kly, Lhota, Lužec n.Vlt., Malý Újezd, Nedomice, Obříství, 
Sudovo Hlavno, Všetaty, Hostín, Kadlín, Kanina, Kokořín, Lhotka, Liblice, Lobeč, Mělnické 
Vtelno, Nebužely, Nosálov, Řepín, Stránka, Střemy, Tuhaň, Tišice, Velký Borek, Vysoká, Dolní 
Zimoř, Liběchov, Medonosy, Tupadly, Vidim, Želízy. 
 
Pro nové programové období 2021–2027 přistoupí do územní působnosti obce: Čečelice  a Vraňany. 
V územní působnosti však již nadále nebudou obce: Kluky a Tišice. 
 

VZNIK A HISTORIE SDRUŽENÍ - SPOLKU 

Vyhlídky, o. s. bylo založeno v roce 2004 jako občanské sdružení za účelem realizace aktivit 
podporujících rozvoj života na venkově. Až do r. 2008 pracovali všichni členové  dobrovolnicky. 
Způsob práce metodou LEADER si členové získávali prostřednictvím projektu „Cesta změny“ z 
OP Rozvoj  venkova  a  multifunkční  zemědělství/podopatření  Osvojování  schopností,  v 
realizovaným v roce 2005 – 2006. V rámci tohoto projektu došlo k masivní informační kampani, na 
veřejných komunitních workshopech došlo k zapojení místní aktérů a formaci týmu pro zpracování 
integrované rozvojové strategie. Integrovaná strategie byla v únoru r. 2006 zpracována a veřejně 
projednána. Dalším krokem bylo zpracování projektové žádosti do dotačního titulu MMR . 
Tento projekt byl podpořen a v průběhu roku 2006 realizován. Podstatou bylo získávání zkušeností 
při tvorbě pravidel, vyhlašování výzev a hodnocení projektů metodou LEADER. V roce 2007 
Vyhlídky spolupracovaly se Španělskými a Portugalskými místními akčními skupinami v rámci 
projektu AGROLEADER na podporu marketingových nástrojů zemědělské a potravinářské 
produkce. Rovněž bylo započato s přípravou Strategického plánu, a podáním projektové žádosti o 
podporu Strategického plánu se Vyhlídky přihlásily k jeho realizaci na období 2008 – 2013. 
Vyhlídky byly jednou z 48 podpořených místních akčních skupin a v roce 2008 podepsali dohodou 
o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova a začaly fungovat na dobrovolnicko – 
profesionálním základu. Kancelář po celou dobu realizace disponovala třemi zaměstnanci. V rámci 
realizace Programu rozvoje venkova bylo vyhlášeno 9 výzev, ve kterých bylo registrováno 116 
projektových žádostí. Prostřednictvím Strategického plánu bylo v letech 2008 – 2013 podpořeno 
81 projektů a přerozděleno 45 000 000 Kč na dotace. Mimo to byl realizován jeden projekt 
meziregionální spolupráce s LAG Podralsko „Po stopách K. H. Máchy“, další dva projekty 
meziregionální spolupráce jsou též zrealizovány – projekt „Učíme se filmem“ a „Polabskými 
stezkami za vínem a poznáním“. Po programovém období 2007 – 2013 bylo uspěsně zahájeno a 
plněno nové rozpočtové období, tzn. 2014 – 2020, ve kterém bylo přiděleno do mnoha projektů více 
než 120 milión korun. 

V průběhu doby aktivního působení spolku do územní působnosti přistoupilo několik nových 
obcí, naopak dvě obce přešly do územní působnosti LAG Podralsko,  jedna do územní působnosti 
MAS Mladoboleslavský venkov a jedna do MAS Nad Prahou. 

V roce 2020 MAS Vyhlídky, z.s. i nadále sdružuje představitele obcí a měst, neziskových 
organizací, podnikatele, zemědělce i další obyvatele regionu. Zakládající smlouvu podepsalo 12 
členů. Během uplynulých let počet členů narůstal až do dnešních 56 členů. 
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ORGÁNY SPOLKU 

Orgány spolku jsou: 

Valná hromada - nejvyšší orgán spolku; 

Výkonná rada MAS - výkonný a rozhodovací orgán spolku 

 Člen Zastoupený Sektor 

1. Obec  Hlavenec Smotlachová Jarmila, Ing. veřejný 

2. Obec Kluky Jana Pecháčková veřejný 

3. Spolek pro pivovar v Lobči Prouza Pavel, Ing. arch. soukromý 

4. Zelland, s.r.o. Frýdl Roman, Ing. soukromý 

5. Beníšková Anneliese, fyz. osoba  soukromý 

6. Rašáková Hana, fyz. osoba  soukromý 

7. Šestáková Eva, Ing., fyz. osoba  soukromý 

Statutární orgán: předseda Anneliese Beníšková 
 
Hodnotitelská komise - výběrový orgán 

 Člen Zastoupený Sektor 

1. Obec Sudovo Hlavno Houdková Lenka Mgr. veřejný 

2. Město Liběchov Veverková  Pavla Ing. veřejný 

3. Čechlovský Miroslav, Bc.  soukromý 

4. Obec Lhota Kratochvílová Radka, Ing. veřejný 

5. TJ Sokol Nebužely, Jáchymstálová Petra, Ing. soukromý 

6. Pavlík Tomáš  soukromý 

7. Havlasová Pavlína  soukromý 

 
Dozorčí a monitorovací komise - kontrolní orgán 

 Člen Zastoupený Sektor 

1. AGRO Liblice,s.r.o. Hlůže Václav, Ing. soukromý 

2. Smotlacha Radek, Ing.  soukromý 

3. Vojna Jan  soukromý 

4. Obec Dřísy Ivana Frajová veřejný 

5. Obec Býkev Martin Prislupský veřejný 

 

CÍLE A STRATEGIE SPOLKU 

 aktivity podporující rozvoj života na venkově 

 realizace rozvojové strategie 

 podpora projektů udržitelného rozvoje venkova 

 uplatnění nových forem zhodnocení přírodního a kulturního dědictví za účelem posílení 
ekonomického prostředí na daném území 

 zajištění dostupnosti informací pro obyvatele daného regionu 

 vzdělávací aktivity zaměřené na zapojování veřejnosti, projektovou přípravu a dovednosti 
organizačně technického rázu 
 

K naplňování uvedených cílů nám slouží především tyto formy činnosti: 
- administrace projektů k realizaci strategií pomocí Komunitně vedeného místního rozvoje, 

pracovní setkání a plánování 
- koordinace postupu všech složek sdružení při realizaci strategií 
- konzultační a poradenská činnost, včetně činnosti pedagogické a lektorské 
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- pořádání přednášek a vzdělávací činnost 
- vzdělávání a zvyšování odborné způsobilosti členů 
- vydávání tiskových materiálů prezentujících práci a směřování MAS 
- spolupráce se samosprávou a státní správou 
- příprava a realizace projektů vedoucích k obnově a rozvoji venkova 
- spolupráce se sdělovacími prostředky 
- spolupráce s ostatními subjekty, které realizují projekty v rámci společných strategií 
- spolupráce se školskými zařízeními i zařízeními neformálního vzdělávání 
- spolupráce se zahraničními partnery či institucemi sektoru cestovního ruchu. 

 
Výkonnou složkou MAS je Kancelář MAS, která je vedena manažerem pro činnost MAS a spolku. 

Za oblast komunitně vedeného rozvoje odpovídá vedoucí pracovník pro SCLLD, další pracovní 
pozice jsou dva projektoví manažeři na celý pracovní úvazek. 

 
V roce 2020 pracovala jako manažerka MAS PhDr. Marcela Pánková,Ph.D., vedoucí pracovník 

pro komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Mgr. Galina Čermáková, jako projektové manažerky 
Karolina Stránská a Ing. Aneta Kolářová. Účetnictví a daňové poradenství pro MAS externě 
zajišťovala najatá účetní firma Zelúčto, s.r.o. – Petr Zelenka. 
 

MAS Vyhlídky se aktivně zapojuje do spolupráce v nadregionálním, celostátním i mezinárodním  
měřítku. Je členem Národní sítě MAS, kde je Mgr. Galina Čermáková členkou Kontrolního výboru 
KS NS  MAS ČR a PhDr. Marcela Pánková, Ph.D. členkou komise pro mezinárodní spolupráci. Dále 
jsme členy Středočeské sítě MAS, kde se aktivně podílíme na zviditelnění práce středočeských 
místních akčních skupin, například pořádáním společných akcí. Taktéž jsme aktivní ve Sdružení 
místních samospráv ČR. 
 

ČLENOVÉ A ČINNOST V ROCE 2020 

Členská základna spolku 

Agro Liblice, s.r.o. Býkev 
Beníšková Anneliese Cítov 
Čechlovský Miroslav, Bc. Dobřeň 
Čermák Jan, Ing Dřísy 
Čermáková Galina,Mgr. Hlavenec 
DoNitra, z.s. Hořín 
Dostál Pavel, Ing. Hostín 

Fabián Stanislav Kanina 
Gál Petr Kluky 
Halada Vladimír Mgr. Lhota 
Hašek Milan Lhotka 
Havlasová Pavlína Liběchov 

Hospic Tempus, z.s. Liblice 
Chalupa Milan Lobeč 
Jeřábek Jaroslav Lužec n. Vlt. 
Koláčná Radka Mgr. Malý Újezd 
Kolářová Marie Medonosy 

Laubová Jana Mělnické Vtelno 
Pavlík Tomáš Nebužely 
Pánková M., PhDr. Nedomice 
Spolek pro pivovar v Lobči Nosálov 
Smotlacha R., Ing. Střemy 

Svobodová Romana Sudovo Hlavno 
TJ Sokol Nebužely Tupadly 
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Zelland s.r.o. Vidim 
Zelenka Petr Vysoká 
Fokus Praha, z.ú. Želízy 

Abigail Kozlíková Rejchrtová  
Hana Rašáková  
Jan Vojna  
Eva Šestáková, Ing.  

Stav k 31.12.2020 

 
1) MAS jako spolek  

2) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

3) Projekty spolupráce 

4) Místní akční plán rozvoje školství v ORP Mělník 

5) TO Mělnicko-Kokořínsko 

6) Další aktivity MAS 

Ad 1) MAS jako spolek 

Valná hromada, členská základna, orgány 
Na Valné hromadě  v r. 2020 byla také schválena Výroční zpráva za r. 2019, účetní závěrka, 

rozpočet na r. 2020, změna Stanov spolku a plán činnosti na r. 2020. Tato VH byla volební a proto 
došlo jak k nové volbě členů hodnotitelské komise, jejíž funkční období je jednoleté a kdy byl její 
počet z 12 snížen na 7 členů z důvodu flexibilty a lepší operativy prověřené praxí předchozích let. 
Rovněž tak došlo ke snížení počtu členů výkonné rady, které se též dotklo snížení počtu členů z 9 na 
7. Volební období vákonné rady a Dozorčí a monitorovací komise je tříleté. 
      Byla podána jedna nová žádost o členství, kterou bylo třeba představit a hlasovat o jejím přijetí – 
zájem projevil Bc. Miroslav Čechlovský, jehož členství bylo následně schváleno. 

MAS celoročně poskytuje všem subjektům ve své územní působnosti a členům spolku informace 
o možném čerpání dotačních prostředků, konzultuje konkrétní projektové záměry, rozesílá 
monitoring dotačních možností, zpracovává návrhy na zařazení záměrů žadatelů do konkrétních 
dotačních titulů a napomáhá s tvorbou strategických rozvojových plánů obcí. Informuje je též o 
možnostech školení a seminářů v oblasti rozvoje obcí či dalších marketingových nástrojů. 

 

Ad 2) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

Rok 2020 byl dalším rokem realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Tento rok 
byl naplněn intenzivní prací, jak při naplňování specifických cílů Strategie, ale i dalšími činnostmi, na 
které se nevztahuje finanční intervence. 

Aktivity, které vedou k naplňování cílů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, jsou 
vyhlašování výzev, pořádání seminářů pro žadatele a příjemce podpory, registrace, kontrola a 
hodnocení projektových žádostí až po následné odeslání vybraných projektů na závěrečné ověření 
způsobilosti. Výzvy byly v r. 2020 vyhlašovány už pouze ze dvou operačních programů. 

Operační program Životní prostředí – Do r. 2020 měly přesah dvě vyhlášené výzvy z OPŽP, do 
kterých byl registrován pouze jeden projekt (v rámci výzvy „Realizace sídelní zeleně“). V roce 2020 
nebylo možno z tohoto dotačního titulu žádné další výzvy vyhlašovat.  

 
Integrovaný regionální operační program-z roku 2019 do roku 2020 byl přesah tří výzev, do 

kterých bylo podáno pět úspěšných projektových žádostí. 
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Nově bylo v r. 2020 vyhlášeno ještě šest výzev, přičemž dvě z nich mají přesah do r. 2021. Celkem 
bylo tedy v roce 2020 hodnoceno 16 projektových žádostí. Všechny odeslány k závěrečnému uvěření 
způsobilosti. 

Z Operačního programu Zaměstnanost byla již v roce 2020 alokace vyčerpána. Z tohoto důvodu 
žádné výzvy vyhlašovány nebyly. 

Z Programu rozvoje venkova byly vyhlášeny dvě výzvy na všech šest opatření, do obou výzev 
registrováno celkem 16 projektů, doporučeno k podpoře celkem 11 projektových žádostí. 

Bylo tak hojně dohnáno nedostatečné čerpání, které mělo v minulých letech za následek krácení 
přidělených finančních prostředků MAS. 

Bylo podáno celkem pět návrhů na změnu Strategie. První změna Strategie se týkala změny 
programového rámce a fin. plánu PRV v souvislosti se zařazením Fiche 8 - čl. 20 a změny 
indikátorového plánu. Druhá změna se týkala změny finančního plánu Integrovaného operačního 
programu-přesuny částek mezi jednotlivými opatřeními, resp. převedení zůstatků alokací, které by 
nebylo možné již vyčerpat či nezájmu žadatelů, na opatření, o která je stále projeven zájem. Ve třetí 
žádosti o změnu se měnila územní působnost MAS-přistoupení obce Tuhaň do územní působnosti. 
Čtvrtou změnou byla změna finančního plánu programového rámce IROP – přesun fin. prostředků 
z opatření IROP 2 na opatření IROP 8. Zůstatky fin. prostředků z opatření IROP 3 a IROP 7 se 
přesunuly také na IROP 8. A poslední, pátá změna byla změna finančního plánu programového rámce 
IROP, kde se jednalo o přesun prostředků z opatření IROP 2 a z opatření IROP 10 na opatření IROP 
8 (Bezpečnost dopravy). Byly zpracovány dvě zprávy o plnění Integrované Strategie. 

 
MAS se neustále snaží vyjít vstříc žadatelům, kteří mají zájem o daná opatření a uspokojit jejich 

požadavky. Proto proběhlo právě tolik změn v r. 2020. 
 
 V rámci každé výzvy byly pořádány semináře pro žadatele a příjemce, a i přes pandemickou situaci 

byly semináře řešeny dálkově či prezenčně za dodržení přísných hygienických opatření. Kancelář MAS 
se žadateli konzultuje i průběh realizace projektu včetně podání žádosti o proplacení. Rovněž tak se 
žadatelé obracejí na MAS i v případě zpracování zpráv o realizaci a monitorovacích hlášení. 
 

I v roce 2020 probíhala animace školských zařízení. Jedná se o bezplatnou konzultační činnost, 
která spočívá v pomoci školám při přípravě a realizaci projektů zjednodušeného vykazování (šablony). 
S touto aktivitou bylo spojeno i poskytnutí stovek hodin konzultací pro školská zařízení, které se 
týkaly jak financování aktivit škol, tak možností řízení a realizace projektů zaměřených na všechny 
cílové skupiny z oblasti školství: děti, žáky, žáky se SVP, děti z národnostních menšin, děti ohrožené 
sociální exkluzí, pedagogy, odbornou i rodičovskou veřejnost. 
 

V rámci dalšího vzdělávání byly všechny zaměstnankyně kanceláře MAS přihlášeny na různá 
školení a semináře k tématům implementace SCLLD a s ní spojených OP. Veškerá školení a semináře 
probíhaly elektronickou formou za využití různých platforem (Zoom, Microsoft Teams). 

 
Rok 2020 byl rovněž rokem příprav na zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

na další programové období. V únoru a břenu byla navázána spolupráce s Agenturou pro sociální 
začleňování ohledně předání dat v sociální oblasti v jednotlivých obcích územní působnosti MAS. 
Dalším krokem bylo zjišťování potřeb v obcích na základě strukturovaných dotazníků a následně 
účast na kulatých stolek. Tam byli účastníci seznámeni se strukturou programů pro další období EU 
2021-2027. Získané podklady budou využity při formulaci potřeb a cílů v novém programovém 
období. 

 

Ad 3) Projekty spolupráce 

3.1 Projekt Vltava I 

V průběhu roku probíhala udržitelnost Projektu Vltava I. Tento projekt se zaměřuje na mapování 



 

 

S
tr

án
k
a7

 

využití vodní cesty Vltavy od jejího pramene až k soutoku s řekou Labe. Zástupkyně MAS v rámci 
tohoto projektu spolupracovaly s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu (JCCR). Aktivity spočívaly 
v plnění datového skladu pro využití prezentace na sociálních sítích a zasílání podkladů pro sociální 
sítě. I nadále se na tomto projektu podílíme, zejména prostřednictvím propagace našeho území na 
sociálních sítích Projektu Vltava i v dalších lokálních médiích. 

3.2. Mezinárodní projekty spolupráce 

V roce 2020 byl rozpracován projektový záměr Museos Vivos/Living Museums, na kterém 
participuje 16 místních akčních skupin ze tří evropských zemí: Španělska, Portugalska a České 
republiky. Byl podepsán smluvní dokument, a i když se realizace kvůli nastalé limitující pandemické 
situaci zpomalila, je po krocích i nadále realizován. 

 

3.3. Národní projekty spolupráce 

Dalším projektem, na který jsou rezervovány zdroje z alokace Programu rozvoje venkova, je 
projekt meziregionální spolupráce „Varhany znějící“. Jedná se o spolupráci s partnerskou MAS 
Přemyslovské střední Čechy, která působí na Slánsku. Tato místní akční skupina má rozpracovaný 
koncept spolupráce, zaměřený na spolupráci v kulturní oblasti (putování a seznámení s kulturním 
dědictvím, koncerty, propagační činnost). Vzhledem k tomu, že v rámci realizace mělo docházet ke 
značné mobilitě účastníků, byla realizace prozatím odložena. Byla však zahájena příprava dalšího 
konceptu a partnerskou MAS Dolní Pojizeří, z.ú. na téma „Stopy rodu Šporků“ s možným rozšířením 
i na další lokálně příslušné šlechtické rody. 

 

Ad 4) Místní akční plán rozvoje školství 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority 
a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a 
naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Místní akční plán je 
prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné 
péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Hlavním cílem 
MAP II je zlepšit kvalitu předškolního, školního i zájmového vzdělávání tím, že bude podpořena 
spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, 
vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických 
problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. 

 
Během tvorby MAP II byl vytvořen, a v roce 2020 2x aktualizován, Strategický rámec, který je 

výčtem zapojených škol a jejich investičních priorit. Aktualizace proběhla jak z důvodu zájmu o 
zapojení několika doposud nezapojených škol, tak z důvodu změn či přidání záměrů, jejichž potřeba 
vyvstala v průběhu času. Díky pravidelné aktualizaci bude mít každá zapojená škola možnost, 
v případě potřeby, splnit kritérium přijatelnosti pro podání projektových žádostí do investičních 
dotačních programů. 

 
Během roku 2020 aktivně pracoval jak realizační tým pro MAP II složený z odborného týmu a 

administrativního týmu, ale také projektové orgány jako řídící výbor a pracovní skupiny (PS 
financování, PS čtenářská gramotnost, PS matematická gramotnost, PS rovné příležitosti a PS 
neformální vzdělávání). Pracovní skupiny byly gestory pro realizaci aktivit v projektu. 

V rámci tohoto projektu se zaměstnankyně MAS zúčastnily několika seminářů k MAP II a také 
uspořádaly několik setkání realizačního týmu i pracovních skupin. S MAP II je spojen také projekt 
Šablony, pro který byly zaměstnankyně MAS také proškoleny. 

 
I přes hektickou dobu, neustálé změny, omezení v důsledku uzavírání škol i jiných vzdělávacích 

institucí, nepřestával projekt běžet a v rámci MAP II proběhlo mnoho aktivit, při kterých 
spolupracujeme se subjekty, jako např. školy, knihovna, muzeum, policie, kluby neformálního – 
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DDM, ZUŠ, spolky. Všechny akce byly organizovány z dodržení mimořádných opatření nebo 
distanční formou. 

Mezi pořádané akce patří: 

- Velikonoční dávnohrátky aneb Děti – přišel čas jara! 

- Badatelský list kocoura Švarcíka – Projděte se Mělníkem s kocourem Švarcíkem 

- Dětské sochání „2020 – rok Václava Levého“ 

- Youtubering – workshop s youtuberem, slavnostní vyhodnocení 

- Výukový program „Dopravka“ včera a dnes 

- Polytechnická výchova před školou/za školou 

- Čtení dětem – děti ZŠ čtou dětem v MŠ 

- MAP DEN pro širokou veřejnost 

- Akce v azylovém domě – finanční a matematická gramotnost 

- série seminářů s názvem „Právní povědomí pro pedagogy“ 

- soutěž výtvarná talentmánie 

- příprava vydání Pověstí Mělnicka, Kokořínska a Podbezdězí 

- čtenářská gramotnost a společenské chování a mnoho dalších 
 

Ad 5) TO Mělnicko-Kokořínsko 

Je jednou z oblastí, která není podpořena prostřednictvím dotací z operačních programů, ale je 
nesporně oblast propagace a organizace služeb cestovního ruchu. Vyhlídky byly jedním ze 
spoluzakladatelů této organizace destinačního managementu. Tato organizace si bere za cíl sjednotit 
a prezentovat nabídku služeb v oblasti cestovního ruchu, zajistit jednotnou propagaci a svými 
aktivitami se podílet na udržitelném rozvoji cestovního ruchu. MAS Vyhlídky vykonala pro destinační 
management v průběhu roku 2020 následující aktivity: zpracování návrhu grafiky webových stránek, 
podání projektové žádosti o podporu z Fondu rozvoje destinačních managementů Středočeského 
kraje pro 2020 MAS. Na půdě MAS bylo uskutečněno vzdělávání členské základny, byly vyvíjeny 
aktivity na tvorbu a prezentaci produktových balíčků. V rámci spolupráce se Středočeskou centrálou 
byl vykonáván monitoring ubytovacích a stravovacích kapacit. Dále byla mapována situace ohledně 
stavu a akceschopnosti poskytovatelů služeb v cestovním ruchu v době mimořádných opatření. Byl 
plněn datový sklad Středočeské centrály cestovního ruchu, napsány články do tištěných médií a 
participace na reklamních spotech v rozhlasu. 
 

Ad 6) Další aktivity MAS 

Rok 2020 byl velice bohatý na rozličné pracovní, školící, vzdělávací i propagační aktivity, které sice 
musely být, z všem známých důvodů, realizovány převážně distančně, ale o to četnější byly. Níže 
uvádíme jen některé akce z uvedených oblastí činnosti. 

Od února do července nastaly přípravy na podání žádosti o splnění standardů. To znamená 
vyžádání souhlasu obcí s územní působností. Pro období 2021+ odchází z územní působnosti obec 
Tišice, souhlas s územní působností obce Kluky se nepodařilo získat. Naopak, nově přistoupily obce 
Vraňany a Čečelice.  Rovněž byla ověřena činnost a fungování orgánů MAS, pracovní postupy, 
dokladování a transparentnost administrace projektů a všech činností, které MAS v rámci 
implementace Strategie CLLD vykonává. 

Zaměstnankyně se účastnily tematických seminářů pořádaných MMR 6x k IROPu, 4x k OP 
Zaměstnanost od MPSV, 5x Program rozvoje venkova, 3x Operační program Životní prostředí, 12x 
školení MAP, 6x příprava nové strategie, 4x školení aktivity v cestovním ruchu a desítky hodin dalších 
účastí na podobných aktivitách. 

Pracovnice MAS G. Čermáková je školitelem pro oblast nových strategií. Byly uskutečněny 3 
semináře pro zájemce jak ze Středočeského kraje, tak i jiných krajů ČR. Celkem se jich účastnilo 35 
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kolegů z jiných MAS.  
Dále během roku MAS Vyhlídky byla pořadatelem či spolupořadatelem několika akcí, jako např.: 

Příklady dobré praxe z PRV či SCLLD na území MAS Luhačovské zálesí a MAS Ploština (návštěva 
zástupců obcí z MAS Vyhlídky realizovaných projektů na Moravě, Seminář pro obce, DSO a MAS 
(spolupořadatel Ministerstvo pro místní rozvoj). Nakonec MAS v prosinci 2020 uspořádala Den 
otevřených dveří a to 4x, kdy mohli jak starostové, tak široká veřejnost navštívit kancelář MAS, 
konzultovat, sdělit své představy a priority pro budoucí období či konzultovat. Rok 2020 se ale stal 
taktéž nejdůležitějším rokem plánování nové strategie pro 2021–2027. Kancelář MAS oslovila a vyzvala 
všechny cílové skupiny a zájemce o plánování, aby buď individuálně osobně nebo distančně reagovali 
na dotazníky, zasílali náměty na zanesení potřeb do investičních plánů a do nově připravovaných 
oblastí k podpoře. 

Z mnoha dalších uvádíme například účast našich zástupkyň na: 

- sérii seminářů od Středočeského inovačního centra (SIC) 
- Veletrhu cestovního ruchu TravelCon (České Budějovice) 
- 2x konference týkající se Turistické oblasti Mělnicko-Kokořínsko 
- Zasedání pracovní skupiny mezinárodní spolupráce NS MAS ČR i SMS ČR 
- Tematické konference SMS ČR  
- Středočeský venkov po mid-term evaluaci s výhledem na novou roli PRV 2020+  
- Konference/pléna/výbory Krajské sítě MAS ČR 

 
Velmi výrazně jsme se věnovali propagačním aktivitám, mezi něž patří články do tisku, místního i 

celostátního – jako např. Radnice, Mladá fronta Dnes, propagace na sociálních sítích (Facebook), 
vydání edukačního materiálu, vydání kalendáře, vydání infomační brožury o MAS se zaměřením na 
turistické cíle, propagační samolepky MAS, publikace pověstí. 
 

Velký důraz je kladen na neustálé poznávání problematiky „SMART“ venkova, která bude nosným 
prvkem příštího programového období. 
 

PhDr. Marcela Pánková, PhD. se aktivně účastní práce ve skupině mezinárodní spolupráce NS 
MAS ČR a SMS ČR, Mgr. Galina Čermáková je členkou kontrolní komise KS NS MAS Stč. kraje. 
 

V roce 2020 byla opět k dispozici pomoc obcím a školám s problematikou GDPR a činností 
pověřence, kterou vykonávala Mgr. Čermáková. 

 
V roce 2020 byla MAS Vyhlídky, z.s. členem certifikační komise regionální značky Polabí. 

 
MAS Vyhlídky, z.s. je partnerem České zemědělské univerzity v Praze a konzultuje se studenty 

bakalářské a diplomové pracemi. MAS poskytuje též i možnost praxe. 

 

 

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020  
 

Zpráva o hospodaření  
Vyhlídky, zapsaného spolku za rok 2020  

         

Příjmy : z poslání - viz. Stanovy       

 z hospodářské činnosti         
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A) PŘÍJMY Z POSLÁNÍ z.s.  

         

 1) Projekt SCLLD       

         

Výnosy k 31.12.2020 (průběžné financování+dohadná položka) 2 001 980 Kč  
Struktura nákladů :  spotřeba materiálu   65 700   

  spotřeba energií    22 847   

  služby    315 272   

  mzdové náklady    1 694 867   

  ostatní náklady    5 367   

  Náklady celkem    2 104 053 Kč  

 HV "Projekt SCLLD" (spoluúčast na nákladech) -102 073 Kč  

         

 2) Projekt MAP II.       

         

Výnosy k 31.12.2020 (zálohové financování-dohadná položka) 2 677 713 Kč  
Struktura nákladů : spotřeba materiálu   395 738   

  spotřeba energií    40 939   

  služby    231 952   

  mzdové náklady    1 999 381   

  ostatní náklady    9 703   

  Náklady celkem    2 677 713 Kč  

 HV projekt "MAS II."    0 Kč  

         

 3) Provozní dotace PARTNER -Město Mělník   

         

Výnosy k 31.12.2020     35 000 Kč  
Struktura nákladů : služby    6 125   

  ostatní náklady    10 668   

  poskytnuté příspěvky    19 000   

  Náklady celkem    35 793 Kč  

 HV "Dotace PARTNER Mělník"   -793 Kč  

         

 4) Dotace KS MAS       

         

Výnosy k 31.12.2020     41 667 Kč  
Struktura nákladů : spotřeba materiálu   20 865   

  ostatní služby    20 500   

  mzdová náklady    7 350   

  Náklady celkem    48 715 Kč  

 HV "Dotace KS MAS"    -7 048 Kč  

         

 5) Provozní dotace obce Kokořín     
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Výnosy k 31.12.2020     5 000 Kč  
Struktura nákladů : ostatní náklady    12 000   

  Náklady celkem    12 000 Kč  

 HV "Dotace obce Kokořín"   -7 000 Kč  

         

         

 6) Provozní dotace obce Obříství     

         

Výnosy k 31.12.2020     5 000 Kč  
Struktura nákladů : ostatní náklady    12 000   

  Náklady celkem    12 000 Kč  

 HV "Dotace obce Obříství"   -7 000 Kč  

         

 7) Ostatní příjmy z poslání - "režijní"     

         

Výnosy k 31.12.2020 : přijaté členské příspěvky   167 500   

  přijaté dary    10 000   

  poradenství z poslání   374 700   

 Ostatní výnosy celkem    552 200 Kč  
Náklady režijního střediska :       

  spotřeba materiálu    7 168   

  služby    99 762   

  mzdové náklady    17 847   

  daně a poplatky    305   

  ostatní provozní náklady   5 249   

  finanční náklady    14 823   

  poskytnuté příspěvky   2 000   

 Režijní náklady celkem    147 154 Kč  

 HV "Režie"     405 046 Kč  

         

         

B) PŘÍJMY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI   

         

 1) Výnosy "režijního" střediska     

         

Výnosy k 31.12.2020 poradenství -hospodářská činnost  128 450   

Struktura nákladů :        

         

         

  Náklady celkem :    0 Kč  

 HV "režijní" hospodářské činnosti   128 450 Kč  

         

         

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK r. 2020 CELKEM 409 582 Kč  
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Bilanční situace spolku (rozvaha) k 31.12.2020 

         

 AKTIVA (majetek)    PASIVA (zdroje krytí)  

         

dlouhodobý majetek 53 857  krátkodobé bankovní úvěry 188 245  
finanční majetek 1 286 369  zaměstnanci  90 329  
krátkodobé pohl. 81 566  závazky ze soc. a zdra. pojiš. 47 757  
náklady příštích 
období 24 000  daň z příjmu ze záv. činnosti 34 647  
dohad. pol. aktivní 578 793  jiné závazky  993  

    výnosy příštích období 430 917  

    dohadné účty pasivní 10 975  

    hospodářský výsledek min. let 811 140  

 AKTIVA 2 024 585    PASIVA 1 615 003  
Rozdíl  409 582 Kč      

         

Rozdíl tvoří celkový kladný hospodářský výsledek spolku za rok 2020.   
 

PLÁN NA ROK 2021 

1) Hlavním a zásadním úkolem roku 2021 bude dokončení implementace Strategie, což  spočívá 
především ve vyhlašování výzev na zbývající alokace z Programu rozvoje venkova.   
 

2) Dalším úkolem bude dokončit přípravu nového programovacího, podat žádost o schválení nové 
strategie a tím si zajistit nové prostředky an rozvoj regionu pro příští období 

3) V rámci implementace SCLLD bude i nadále probíhat Animace školských zařízení a poskytování 
konzultací 

4) Úkolem budoucího roku je též renovace webových stránek spolku 

5) Jako i v minulých letech budeme zpracovávat strategické plány obcí na portálu OBCEPRO. 

6) Bude probíhat realizace projektu Místní akční plán rozvoje školství v ORP Mělník II. 

7) Bude probíhat aktivní činnost Turistické oblasti Mělnicko-Kokořínsko a spolek se bude podílet 
na dalších aktivitách v rámci destinačního managementu. 

8) Bude započata realizace projektů mezinárodní spolupráce i národní spolupráce. 

9) MAS bude stejně jako každý rok uskutečňovat různé pořadatelské aktivity jako například: 

a. exkurze v rámci ČR a dle možností i v zahraničí pro starosty obcí z územní působnosti a pro 
členy spolku za příklady dobré praxe a zkušenostmi s rozvojem regionu 

b. a další 

10) Další členové se budou účastnit školících kurzů profesionalizace pracovníků MAS a místní akční 
skupina též chystá organizovat školení pro zájemce z řad veřejného sektoru i soukromých osob 
na témata, o která bude největší zájem. 

11) V tomto roce bude nutno předfinancovat činnost MAS a z vlastních zdrojů kofinancovat 
provozní výdaje ve výši 5%. Příspěvky členů již přicházejí až na výjimky v termínu; taktéž jsou 
přislíbeny další finanční prostředky prostřednictvím veřejnoprávních smluv jako příspěvky na 
činnost spolku i dary. Další financování bude zajišťováno hospodářskou činností, která bude 
vykonávána v rámci personálních a časových možností zaměstnanců spolku. 
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KONTAKTY 

 
Předsedkyně spolku 
Anneliese Beníšková 
mob.: +420 607 655 647 
email: beniskova@volny.cz  
 
 
Vedoucí pracovník pro SCLLD    Manažer MAS 
Mgr. Galina Čermáková     PhDr. Marcela Pánková, PhD. 
mob.: +420 724 068 686     mob.: +420 606 787 716 
email: agconsult@seznam.cz     email: info@vyhlidky.cz  
 
 
 
Projektové manažerky a odborné konzultantky 
Ing. Aneta Kolářová      Karolina Stránská 
mob.: +420 732 606 301     +420 736 620 691 
email: kolarova@vyhlidky.cz     email: stranska@vyhlidky.cz  
 
 
 

PODĚKOVÁNÍ 

Za finanční podporu našich aktivit v roce 2020 děkujeme: 
- Členům, kteří uhradili členské příspěvky 
- Obcím, které podpořily MAS příspěvkem na činnost 
- Městu Mělník za jeho finanční podporu a podporu aktivit 
- Členům orgánů, kteří se podílejí se značným nasazením na činnosti MAS 
- Dalším příznivcům, kteří uhradili příspěvky na činnost či poskytli dary 
- České spořitelně za poskytnutí provozního úvěru 

 
Děkujeme všem členům a orgánům MAS i celého spolku za vykonanou práci i trpělivost při hledání 
vzájemné shody při řešení pracovních úkolů, za podporu v nelehké době a za dodání energie do další 
společné práce. 
 
 

Tato výroční zpráva byla schválena na valné hromadě spolku dne …………………. 
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