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Místní společenství obyvatel, NNO, 
soukromé podnikatelské sféry a veřejné 
správy (obcí, svazků obcí a institucí). 

Pomáháme vašim nápadům od vzniku, 
přes jejich financování až po realizaci. 

Podporujeme rozvoj podnikání, rozvíjíme 
vzdělávání, pomáháme obcím v 
rozvojových a dotačních  potřebách, 
zemědělcům či podnikatelům

 Jsme tu pro všechny, kteří na venkově žijí 
a pracují.

Založeno v r . 2004 jako Vyhlídky, o.s.
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Pevně vymezené území

Programový dokument –
Strategie komunitně vedeného 
rozvoje na období 2021+

Fungování „zdola nahoru“

Máme pevně stanovenou 
strukturu orgánů

Od roku 2015 musíme plnit 
standardy zejména pro 
implementaci z EU fondů
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 Naplňování cílů Strategie a rozdělení 
alokovaných prostředků

 Dotační servis – informace o dotačních 
příležitostech

 Dotační poradenství – konzultace záměrů

 Zpracování projektových žádostí či záměrů, 
administrace projektů

 Zpracování strategických plánů obcí

 Dotační tituly Středočeského kraje

 Připravujeme poradenství v oblasti komunitní 
energetiky a energetických úspor
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Z následujících operačních programů:

 OP Zaměstnanost +

 Integrovaný regionální operační program

 Program rozvoje venkova

 Operační program technologie a 
konkurenceschopnost

 Operační program Životní prostředí
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Realizátorem je MAS Vyhlídky
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I. Etapa           2023 -2025 

12 000 000,-/ 11 969 949,-
 Koordinátor 

 Komunitní práce v obcích (7 obcí)

 Sociální pracovník sdílený

 Dluhový poradce sdílený

 Terénní pracovník pro osoby postižené Alzheimerovou chorobou a 
demencí a pečující osoby (Dementia)

 Sociální práce pro rodinné a výchovné poradenství (Ostrov rodiny)

 Sociální práce pro děti a rodiny pečující s Aspergerovým syndromem

 14 turnusů příměstských táborů ročně 

 Koordinátor komunitního plánování



Oblasti podpory:

 Základní a mateřské školy         
 výstavba, obnova a vybavení, podmínka záměr v Plánu 

investic MAP , doprovodné náklady např. na sportoviště                       

 Veřejná prostranství v obcích

 Bezpečnost dopravy

 Kulturní památky  

 Veřejná infrastruktura cestovního ruchu 8

Celkové způsobilé výdaje (CZV) Dotace Vyhlášení výzev

45 000 000,- 95 % I. Q 2023 – II. Q 2023

ALOKACE MAS

Nově konstrukce nákladů:

CZV

Přímé 
náklady

Doprovodné 
aktivity

Hlavní 
aktivity

Nepřímé 
náklady



V programovém období 2014 – 2020 (stále běží):
 tzv. Článek 20

 80 % dotace 

Doposud bylo možné čerpat :

A.Veřejná prostranství v obcích /žadatel: obce, DSO

B.MŠ a ZŠ  /žadatel: obce, DSO nebo příspěvkové organizace zřizované obcí nebo 
DSO; projekt nesmí řešit aktivity, které podporuje IROP

C. Hasičské zbrojnice /žadatel: obce, DSO

D.Obchody pro obce /žadatel: obce, DSO nebo příspěvkové organizace zřizované 
obcí nebo DSO; režim podpory „de minimis“

E. Vybrané kulturní památky /žadatel: obce, DSO nebo příspěvkové organizace 
zřizované obcí nebo DSO; NNO, církve 9



F. Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven / obce, DSO nebo 
příspěvkové organizace zřizované obcí nebo DSO; NNO, církve

G. Stezky (pěší, lyžařské a tematické)/ obce, DSO nebo příspěvkové 
organizace zřizované obcí nebo DSO 

H. Muzea a expozice pro obce / obce, DSO nebo příspěvkové organizace 
zřizované obcí nebo DSO 
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Oblasti podpory:

- Jídelny při MŠ a ZŠ

- Hasičské zbrojnice

- Obchody pro obce

- Drobné sakrální stavby

- Kulturní a spolková zařízení /komunitní 
centra

- Muzea a expozice pro obce

• První výzvy v r. 2024

• 80 % dotace
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Včasnou konzultaci projektového záměru

Obce, které jsou zřizovateli MŠ a ZŠ 
věnovat pozornost doplnění Rámci 
investic MAP (místního akčního plánu ve 
školství).

 podklady rozesílány školám, v kopii 
zřizovatelům, veškeré změny musí být 
potvrzeny zřizovatelem.
AKTUALIZACE listopad – prosinec 2022

Vyplnit Integrovaný systém projektových 
záměrů vedený RSK – databáze 
projektových záměrů pro potřeby MMR 12



FOND OBNOVY VENKOVA 2021 – 2024

28 obcí z územní působnosti MAS nepodalo žádost (obce do  
2000 obyvatel)

Dotace  85 %, částka = 1 000,-/obyvatele      
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 Tematické zaměření:
• veřejná infrastruktura 
• dopravní infrastruktura,
• technická infrastruktura,

• občanská vybavenost
• veřejná prostranství



Program 2022 na podporu provozu 
venkovských prodejen ve Středočeském kraji

Účelem je udržení provozu maloobchodu v 
menších obcích (do 1 000 obyvatel)

Rozhodné období 1.1.2022 – 31.10.2022

Dotace 30 000,- < 80 000,-

Žádosti se mohou podávat od 2.1. 2023 do 23.1. 
2023
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OBCHŮDEK 

2022



OBCHŮDEK 2022

PODMÍNKY
1) Podmínky pro provoz prodejny žadatele:

 budova prodejny je ve vlastnictví obce a prodejnu 
provozuje obec,

 budova prodejny není ve vlastnictví obce a 
prodejnu provozuje obec,

 budova prodejny je ve vlastnictví obce, ale 
prodejnu provozuje jiná podnikající právnická nebo 
fyzická osoba,

 budova prodejny není ve vlastnictví obce a 
prodejnu provozuje jiná podnikající právnická nebo 
fyzická osoba, 

2) Podmínky pro otevírací dobu a provoz 15

V příloze seznam obcí, které 
se nacházejí v hospodářsky a 
sociálně ohroženém území 
Stč. kraje:

 Vidim

 Kadlín

 Nosálov

 Stránka

 Kokořín

 Střemy

 Želízy

 Vysoká

 Vraňany

 Mělnické Vtelno
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KOMUNITNÍ ENERGETIKA
- konzultanti pro území

- Nová zelená úsporám

- Síť služeb

- Návrhy energetických 
posudků



- Realizace pro předškolní vzdělávání, základní školy i 
neformální vzdělávání (knihovna, regionální muzeum, DDM)

- Podpořeni: děti, žáci, pedagogové, zřizovatelé, odborná i 
laická veřejnost/rodiče

- Školní akce, soutěže, výuka v terénu, vzdělávání, didaktické 
pomůcky
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MAP I 2016-2018 1,5 mil

MAP II 2019-2022 10,7 mil

MAP III 2022-2023 2,2 mil

JAK / MAP IV 2024-



PhDr. Marcela Pánková, PhD.

info@vyhlidky.cz

606 787 716

Mgr. Galina Čermáková
agconsult@seznam.cz
724 068 686

Karolina Stránská
stranska@vyhlidky.cz
736 620 691

Ing. Aneta Kolářová
kolarova@vyhlidky.cz
732 606 301

Nám. Míru 30
Pasáž Koruna, 2. patro
Mělník  276 01
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DĚKUJEME!


