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MAS Vyhlídky, z.s. a metoda LEADER

MAS Vyhlídky, z.s.

Místní akční skupiny (MAS, z angl. „Local Action
Group“ – „LAG“) jsou založeny na principu
partnerství a spolupráce veřejného, soukromého a
neziskového sektoru na místní úrovni.

Cíle MAS Vyhlídky, z.s.:

• podpora rozvoje života na venkově

• realizace rozvojové strategie

• podpora projektů udržitelného 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

Metoda LEADER

Pojem LEADER je zkratkou francouzského „Liaison
Entrée Actions de Développement de l´Économie
Rurale“, tedy „Propojení rozvojových aktivit a
venkovské ekonomiky“. Tato iniciativa Evropské unie
vznikla již roku 1991 s cílem dopomáhat k rozvoji
venkovských oblastí cestou zapojení místních
subjektů.

Od roku 2003 jsou principy LEADER uplatňovány i
při rozvoji venkova u nás. V programovém období
2007 – 2013, byl LEADER jednou ze čtyř hlavních os
Programu rozvoje venkova. V tomto programovém
období zahrnuje především implementaci Komunitně
vedeného místního rozvoje (CLLD).

Leader je zaměřen na nové formy zlepšování kvality
života ve venkovských oblastech, posílení
ekonomického prostředí a zhodnocení přírodního a
kulturního dědictví.



Mapa územní působnosti

Místní akční skupiny (dále též MAS)

• jsou neziskové organizace

• tvořeny společenstvím občanů,
neziskových organizací, soukromé
podnikatelské sféry a veřejné
správy

• podílí se na rozvoji venkova,
zemědělství, vybavenosti a
společenského života obcí

• území jednotlivých MASek musí
být vymezené a musí jej obývat
mezi 10 a 100 tisíci obyvateli,
s vyloučením měst nad 25 tisíc
obyvatel, přičemž každá obec
může náležet pouze do jedné MAS

• území MAS Vyhlídky – 40 obcí

• počet obyvatel na území MAS - cca
40 000

• Splnění standardů dle nař. Vl.



Aktivity MAS Vyhlídky, z.s.

 Implementace Strategie

4 operační programy, vyhlašování výzev, hodnocení a

zasílání projektů k závěrečnému ověření způsobilosti

 Konzultační dotační poradenství

 Nabídka služeb v rámci GDPR

 Realizace projektů z OP VVV /MAP I. a MAP II./

 Založení organizace destinačního managementu

/TO Mělnicko-Kokořínsko,z.s./

 Tvorba programových dokumentů – strategických

plánů obcí

 Projekty meziregionální spolupráce

 Projekty mezinárodní spolupráce

Vyhlášení výzvy

Konzultace

Semináře

Registrace žádosti u 
MAS

Kontroly FnaP a 
věcného hodnocení

Ověření způsobilosti ŘO

Schválení dotace -
právní akt

Realizace projektu

Udržitelnost 
projektu



Integrovaný regionální operační program (IROP)

Číslo opatření Název opatření Míra dotace Vyčerpáno Zbývající alokace

IROP 1 Dostupná a kvalitní předškolní

výchova

95% 6 400 000,- (3 projekty)

1 projekt byl stažen žadatelem

3 034 789,47,-

IROP 2 Kvalitní základní vzdělávání 95% 16 291 132,86,- (6 projektů) 0,-

IROP 3 Kvalitní střední vzdělávání 95% 2 684 205,-(1 projekt) 2 684 216,05,-

IROP 4 Podpora zájmového a 

neformálního vzdělávání mládeže

95% 944 516,36,- (1 projekt - odeslán 

na závěrečné ověření ŘO)

1 000 000,-

V případě kladného stanoviska 

ŘO bude zbývající alokace 55 

483,64,-

IROP 5 Infrastruktura pro kvalitní

sociální služby dostupné i v 

odlehlých obcích

95% 733 090,- (1 projekt) 937 072,-

IROP 6 Podpora rozvoje komunitních 

center

95% 5 999 964,- (2 projekty) 2 984 404,42,-

IROP 7 Podpora rozvoje sociálního 

podnikání

95% 0,- 1 789 473,68,-

IROP 8 Řešení negativních vlivů dopravy 95% 1 627 851,19,- (2 projekty) 1 951 096,18,-

IROP 9 Cyklodoprava 95% 0,- 0,-

IROP 10 Ochrana zdraví a majetku 

obyvatel

95% 2 300 000,- (1 projekt) 3 210 526,32,-
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Operační program Zaměstnanost    

Číslo opatření Název opatření Míra dotace Vyčerpáno Zbývající alokace

1.2.2 Podpora poskytování vybraných

sociálních služeb v souladu se

zákonem č. 108/2006 Sb. a

dalších programů a činností v

oblasti sociálního začleňování

100% - (školy a školská zařízení,

právnické osoby vykonávající činnost

škol a školských zařízení (zapsané ve

školském rejstříku); o.p.s., spolky,

ústavy, církve a náboženské

společnosti, nadace a nadační fondy,

MAS, hospodářská komora, agrární

komora, svazy, asociace)

85% - (obce, příspěvkové organizace

zřizované kraji a obcemi (s výjimkou

škol a školských zařízení), DSO,

obchodní společnosti, státní podniky,

družstva, OSVČ, profesní komory)

2 984 950,- (2 projekty) 0,-

1.2.5 Prorodinná opatření 805 737,50,- (1 projekt) 815 092,5,-

(výzva je vyhlášena do

30.11.2019)

1.4.4 Podpora rozvoje komunitních

center

85% - (obchodní společnosti, státní

podniky, družstva, OSVČ, profesní

komory)

95% - (obce, příspěvkové organizace

zřizované kraji a obcemi (s výjimkou

škol a školských zařízení), DSO)

100% - (školy a školská zařízení,

právnické osoby vykonávající činnost

škol a školských zařízení (zapsané ve

školském rejstříku); o.p.s., spolky,

ústavy, církve a náboženské

společnosti, nadace a nadační fondy,

MAS, hospodářská komora, agrární

komora, svazy, asociace)

3 896 545,- (2 projekty)

1 169 240,- (1 projekt v 

průběhu hodnocení)

Pokud zaregistrovaný projekt

projde všemi fázemi hodnocení

bude zbývající alokace 7 225,-

2.1.1 Podpora inovativních forem

zaměstnávání

6 806 450,- (5 projektů) 0,-

2.1.3 Podpora rozvoje sociálního

podnikání

85% - (obchodní společnosti, státní

podniky, družstva, OSVČ, profesní

komory; o.p.s., spolky, ústavy, církve a

náboženské společnosti, nadace a

nadační fondy, MAS, hospodářská

komora, agrární komora, svazy,

asociace)

0,- Finanční prostředky byly

převedeny na jiné opatření



Operační program Zaměstnanost    
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Program rozvoje venkova

Číslo fiche Název fiche Míra dotace Vyčerpáno-dotace Zbývající alokace

F1
Podpora investic na založení či rozvoj 

nezemědělského podnikání

25% (velké p.)

35% (střední p.)

45% (malé p.)

1 projekt

2 250 000,- Kč

1 150 000,- Kč

F2 Investice do zemědělských podniků 50% (+10%) (+10%)

12 projektů

8 082 085,5 Kč

417 914,5 Kč

F3
Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů

35% (střední p.)

45% (malé p.)

50% (příloha I, EU)

3 projekty

1 195 000,- Kč

1 355 000,- Kč

F4 Lesní hospodářství 90% 0,- Kč 3 400 000,- Kč

F5
Lesnické technologie a zpracování 

lesnických produktů
50% 0,- Kč 0,- Kč

F6 Neproduktivní investice v lesích 100% 0,- Kč 2 361 300,- Kč

F7 Projekty spolupráce
90%

0,- Kč 1 045 430,- Kč

F8 Článek 20 80% 0,- Kč 1 700 000,- Kč
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Program rozvoje venkova
článek 20

OBLASTI PODPORY

I. VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ V OBCÍCH

• Podpora je zaměřena na obnovu veřejných prostranství specifikovaných 
níže, a to včetně herních.

Veřejným prostranstvím se pro účely těchto Pravidel rozumí veřejné prostranství definované v 
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

II. MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

• Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující 
kapacitu zařízení.

III. OBCHODY PRO OBCE

• Podpora je zaměřena na investice do obchodu zejména se smíšeným



Program rozvoje venkova
článek 20

IV. VYBRANÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

• Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova.

Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve veřejně 
dostupném Ústředním seznamu kulturním památek České republiky.

V. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KNIHOVEN

• Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou 
činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a 
divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.

VI. MUZEA A EXPOZICE PRO OBCE

• Podpora je zaměřena na výstavbu a obnovu výstavních expozic a muzeí 
s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní 
historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.



Operační program Životní prostředí 

Výzvy
Realizováno bude pro dotčené lokality 

prostřednictvím MAS Vyhlídky, z. s.

P.O. 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

S.C. Posílit přirozené funkce krajiny

Výzva je vyhlášena do 2.1. 2020

VÝSADBA NA ORNÉ A NELESNÍ PŮDĚ V 

EXTRAVILÁNECH OBCÍ NA ÚZEMÍ ČI MIMO 

ÚZEMÍ CHKO 

Min. výše CZV: 100 000,-

Max. výše CZV: 4 000 000,-

Dotace: 3 400 000,-

Spoluúčast 15%

P.O. 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

S.C. 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Výzva do 6.1. 2020

REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ-

ZAKLÁDÁNÍ/OBNOVA FUNKČNĚ 

PROPOJENÝCH PLOCH A PRVKŮ VEŘEJNĚ 

PŘÍSTUPNÉ SÍDELNÍ ZELENĚ (VČ. VODNÍCH 

PRVKŮ A PLOCH

Min. výše CZV: 100 000,-

Max. výše CZV: 8 333 333,-

Dotace: 4 999 910,-

Spoluúčast 40%

 Jedná se o klíčový projekt, žadatel
příjemce i realizátorem projektu.

 Do 6.1.2020 je vyhlášena výzva
pro žadatele na obnovu sídelní
zeleně.

 Do 2.1. 2020 je vyhlášena výzva
pro žadatele na výsadbu na orné a
nelesní půdě na území či mimo
území CHKO.



Projekty spolupráce MAS Vyhlídky, z.s.
 Projekt „Z Kokořínska do Podralska“

 Projekt „Polabskými stezkami za vínem a poznáním”

 Projekt „Učíme se filmem“

 Projekt „Vltava I.“ – cílem je představit Vltavu jako jednotný ucelený turistický cíl od Šumavy až po Mělník, přilákat k řece

nové domácí i zahraniční návštěvníky a podpořit rozvoj turistické infrastruktury po celém jejím toku, je cílem nově

zahájeného nadregionálního projektu „Vltava, řeka plná zážitků“, na jehož realizaci se společně podílejí Jihočeský a

Středočeský kraj.

 Varhany znějící – projekt meziregionální spolupráce s MAS Přemyslovské Střední Čechy – cyklus přednášek a putování v

obcích MAS s odbornou přednáškou a varhanními koncerty. Vydání CD z koncertů. Vzájemná propagace a poznání

kulturního dědictví v území

 Projekt „ŽIVÁ MUZEA – LIVING MUSEUMS – MUSEOS VIVOS“ - šest místních akčních skupin (MAS), které fungují v rámci

programu LEADER, z provincií Burgos (Adeco-Camino, Adecoar, Agalsa y Ribera del Duero Burgalesa), Segovia (Segovia-

Sur) a Valladolid (ADRI Valladolid Norte) se spojilo, aby uvedly v život PILOTNÍ PROGRAM JAKO projekt spolupráce pro

hledání řešení SMART pro uzavřená muzea či vzdělávací centra nebo muzea s minimální návštěvní dobou, která

byla za posledních dvacet let vybudována na území našich obcí a podporovaná jejich vedením nebo různými kulturními

spolky. Díky projektu budou nainstalovány do těchto muzeí technologie, které umožní vstup a prohlídku muzeí i bez

přítomnosti zodpovědné osoby/průvodce.



DĚKUJEME ZA POZORNOST

Kancelář Mělník, náměstí Míru 30 (2. patro)
www.vyhlidky.eu
tel. 315 602 957

http://www.vyhlidky.eu/

