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Vážení,
přicházíme s dalším vydá-
ním Informačního maga-
zínu občanského sdru žení
Vyhlídek. Doba od vydání
minulého informačního
magazínu byla plná udá-

losti. Koncem listopadu byla vyhlášena v pořadí již
osmá výzva k předkládání projektových žádostí,
letos v březnu proběhla valná hromada sdružení
a začínáme se připravovat již na další rozpočtové

období Evropské unie. Letošní rok jsme náš záběr
rozšířili o dobrovolnické akce, z nichž první proběhla
koncem dubna. Probíhá vyhodnocení plnění našeho
hlavního programového dokumentu –Strategického
plánu a souběžně pokračují práce na jeho aktuali-
zaci. Rozrůstá se naše územní působnost, jen za loň-
ský rok do letošního dubna vstoupilo do našeho
občanského sdružení 5 nových obcí. O dalším roz-
šíření jednáme, a proč tomu tak je, o tom se více do-
čtete na následujících stránkách.
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Valná hromada Vyhlídky, o. s.

Harasov

Na valné hromadě, která se konala 27. 2. 2012 bylo projednáno:
n Výroční zpráva za rok 2011 včetně hospodaření za rok 2012
n Přijímání nových členů a rozšíření územní působnosti
n Informování o činnosti a plán činnosti nar. 2012
n Informace o připravovaných dobrovolnických akcích
n Informace a komunitní projednání projektu spolupráce „Vinařské stezky“ s MAS Podřipsko
n Komunitní projednání projektu spolupráce „Vzdělávání“ s MAS Přemyslovské střední Čechy a dal-

šími partnery
n Informace o přípravě na nové rozpočtové období EU – nová integrovaná strategie území
n Zpráva dozorčí rady

Nově se zvětšila územní působnost o obec Býkev, Cítov, Kluky, Lužec nad Vltavou a Vrátno, z řad fyzických
osob byli přijati za členy pan Zelenka, Mgr. Koláčná a paní Svobodová.
V současnosti nastaly přípravy na nové rozpočtové období EU 2014 – 2020. Pod záštitou Národní sítě
místních akčních skupin byl zpracován dokument „Komunitě vedený místní rozvoj v praxi ČR” Jedná se
o dokument, kde je popsáno a doporučeno, jak by měla MAS fungovat. To znamená jak má zpracované
a dodržované administrativní postupy, jak je transparentní při výběru projektů a proč bude nutné provést
standardizace a certifikace činností.
Je nezbytné se připravit i na tvorbu
nové Integrované strategie území.
Nejdříve budou zmapovány potřeby
území, následně se budou vybírat
opatření, která zaslouží dotační pod-
poru. VH navrhuje, aby příprava inte-
grované strategie území a jednání
o těchto dlouhodobých a koncepč-
ních otázkách probíhalo v širším
plénu na základě týmové spolupráce
s facilitací.
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Vyhlídky, o. s. mají schválenou Integrovanou strategii území na ob-
dobí 2006 – 2015 na základě které vycházel náš Strategický plán.
Strategie, jako základní dokument, má formulovány své cíle ve
spíše obecné rovině, a rovněž pohled a hodnocení jejího naplňo-
vání je nezbytné provádět s větším časovým odstupem. Programový
výbor Vyhlídek podrobil jednotlivé priority kontrole a vyhodnotil její
naplňování.

Priorita 1 – Zemědělství v regionu
Tato priorita je naplňovány z části nabídkou čerpání dotací z Programu
rozvoje venkova prostřednictvím Vyhlídek pro zemědělce, dále roz-
pracováním návrhu projektu spolupráce „Vinařské stezky“. Regionální
produkt Polabí je marketingovým nástrojem pro propagaci místních
produktů, a proto zájemci z celé územní působnosti mohou žádat
právě o udělení této značky, neboť Vyhlídky jsou partnerem a úča-
stníkem certifikační komise. Konzultacemi a metodickým vedením ža-
datelů – zemědělců je tato priorita naplňována.

Priorita 2 – Přírodní a kulturní dědictví
Vyhlídky mají do svého strategického plánu zařazeno opatření
„Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova“ na které bylo podáno
16 projektových žádostí, zrealizováno a proplaceno bylo 12 projektů
za necelých 10 milionů korun, další 4 projekty budou realizovány
v hodnotě 1,5 milionů korun. Další aktivitou je ustanovení pracovní

skupiny na záchranu kulturního dědictví

Priorita 3 – Výroba a podnikání
Tato priorita je naplňována možností čerpání dotací z Programu rozvoje
venkova prostřednictvím Vyhlídek na rozvoj infrastruktury a služeb ces-
tovního ruchu a diverzifikaci neboli přeměnu zemědělského podnikaní
v na oblasti nezemědělské. Svoji roli hraje i již zmiňovaná podpora re-
gionálních produktů.

Priorita 4 – Infrastruktura a doprava v regionu
Pro řešení zásadních změn podmínek v dopravě, jako je odlehčení pře-
tížených dopravních cest, odklon kamionové dopravy nemají Vyhlídky
potřebné nástroje. V rámci realizace strategického plánu jsou řešeny
problémy místní –obecní infrastruktury – osvětlení, rozhlas, občan-
ská vybavenost, obnova veřejných prostranství v obcích atd. Priorita je
naplňována prostřednictvím projektů drobné infrastruktury v obcích.

Priorita 5 – Lidé a správa věcí veřejných
Toto opatření je zaměřené na vytváření podmínek pro plnohodnotný
život na venkově, ať už se jedná o podporu např. neziskovek, které po-
řádají významné společenské a kulturní akce, nebo uspokojování po-
třeb budováním zázemí pro spolkové, kulturní a sportovní aktivity
v jednotlivých obcích. Priorita je naplňována za pomoci Fiche č. 6 -
Občanské vybavení a služby.

Naplňování cílů Integrované strategie území

Koncem listopadu loňského roku jsme vyhlásili v pořadí již osmou
výzvu k předkládání projektů. Žadatelé mohli předkládat své pro-
jekty do všech šesti opatření našeho  Strategického  plánu. V pro-
sinci proběhly dvě vzdělávací  akce,  kde byli zájemci podrobně
seznámeni s projektovým cyklem, opatřeními na které je možno
podávat projektové žádosti a zejména s podmínkami a zkušenostmi
při zpracování projektových žádostí. Tato výzva byla ojedinělá také
v tom, že se při zpracování žádostí postupovalo podle nových Pra-
videl PRV a zejména to, že se celá žádost zpracovávala pomocí soft-
warového nástroje, speciálně vygenerovaného pro tuto výzvu.
Domníváme se, že tato praxe napomůže odstranění chybovosti
a podstatnému zjednodušení při zpracování projektů. V průběhu
lhůty pro registraci projektů jsme přijali 21 projektových žádostí. Po
splnění administrativní kontroly a kriterií přijatelnosti bylo všech 21
žádostí postoupeno hodnotitelské komisi. Dne 23. února proběhlo
místní šetření, kdy se hodnotitelská komise seznámila s žadateli
a projektovými záměry v místě zamýšlených realizací projektů.
K realizaci bylo doporučeno  17 projektových žádostí. Největší  „po-
ptávka“ byla do opatření Občanské vybavení a služby, v rámci kte-
rého je možno podávat projekty na hřiště, sportoviště, zařízení pro
volnočasové a kulturní aktivity, tedy na obnovu či vybavení  pro rů-
znou spolkovou, kulturní nebo sportovně zaměřenou činnost obcí
a neziskovek.  V této výzvě nebyl registrován žádný podnikatelský
projekt, což je možno přičíst i současné ekonomické situaci. Další
výzvu hodláme vyhlásit letos v listopadu a předpokládáme , že bude
dána možnost podávat projektové žádosti na všechna naše opa-
tření – Fiche. 
Fiche 1    Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Fiche 2   Podpora cestovního ruchu (ubytovací a stravovací kapa-
city)

Fiche 3   Obnova a rozvoj vesnic
Fiche 4  Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
Fiche 6 Občanské vybavení a služby
Fiche 7 Cestovní ruch /veřejná infrastruktura cestovního ruchu

Seznam podpořených projektů v rámci 8. Výzvy Vyhlídek, o.s.

8. VÝZVA - Vyhlídky o.s.

Číslo Pořadí Název žadatele Název projektu Počet
Fiche v rámci bodů

Fiche

3 1 Obec Lobeč Územní plán obce Lobeč 361,7

3 2 Obec Kokořín Bezdrátový rozhlas 350,3

3 3 Obec Vysoká Obnova návsi v Chodči 329,6

3 4 Obec Hořín Revitalizace náměstí Brozánky 315,7

4 1 Pivovar Lobeč,o.s. Obnova kulturní památky lobečského pivovaru
–obnova části fasády a výplní otvorů 339,3

4 2 Řk. farnost Vysoká Hřbitovní kaple P.Ježíše s márnicí ve Vysoké   294,4

4 3 Obec Nosálov Plán péče o Vesnickou památkovou rezervaci 291,6

4 4 Obec Kadlín Úprava budovy a expozic muzea Kadlín 265,0

6 1 Obec Lhotka Modernizace sportovně-kulturního areálu 379,0

6 2 Obec Malý Újezd Multifunkční hřiště – Vavřineč I. etapa 354,3
6 3 TJ Sokol Řepín Řepínští fotbalisté regionu 334,0

6 4 TJ Sokol Nebužely Sociální zařízení Sokol Nebužely 332,4
6 5 Obec Lužec n. Vlt. Rekonstrukce sportovního a volnočasového areálu 331,3

6 6 EkoLogika,o.s. Obnova kulturně-společenských aktivit 
v historickém centru města Mělníka 316,3

6 7 Obec Medonosy Vybudování sportoviště v Medonosích –II. etapa 270,0

6 8 TJ Sokol Mšeno Sokolovna – centrum společenského života 262,3

6 9 ČCE Mšeno Rekonstrukce areálu ČCE ve Mšeně 236,9
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BRUSEL, 28. -. 29. 4. 2012
PRACOVNÍ SETKÁNÍ NA TÉMA „MÍSTNÍ ROZVOJOVÉ STRATEGIE ÚZEMÍ“

Zástupkyně místní akční skupiny Vyhlídky, o. s. je členkou mezinárodní
pracovní skupiny na přípravu podkladů pro tvorbu Integrovaných (míst-
ních) rozvojových strategií území pro příští rozpočtové období Evropské
unie na roky 2014-2020. Poslední dubnový víkend se účastnila pra-
covního jednání přímo v Bruselu. Zásadní informací je to, že evropské
struktury počítají i do příštího období s realizací programu LEADER
a existencí a prací místních akčních skupin, jednou z nichž jsou právě Vy-
hlídky, o. s. Tento program byl vyhodnocen jako jeden z velmi efektivních
programů s transparentním financováním a minimálními ohroženími
z hlediska korupce.
Pokud jde o samotné integrované strategie, bylo řečeno, že velmi důle-
žité je shromažďování podkladů pro jejich tvorbu. Je třeba využívat zá-
sadně postupu bottom-up, tedy ze zdola, od obyvatel a institucí
působících na území místních akčních skupin. V tomto směru však musí
být postup „ze zdola“ současně podporován „shora.“ Tedy aby pak byly
nově vzniklé strategie podporovány i vládními řídícími orgány a byly plně

využity znalosti potřeba způsob jejich řešení stanovený „znalci“ míst-
ních poměrů - v tomto případě místními akčními skupinami.
Z pracovního jednání, kterého se účastnilo cca 400 delegátů ze všech
evropských zemí-členů EU vzešly konkrétní podněty k řešení osnovy stra-
tegických plánů a stanovení indikátorů pro jejich hodnocení i pro hod-
nocení činnosti místních akčních skupin. Centrální orgány tato data
a podněty zpracují a na příštím jednání by měl být předložen již kon-
krétní návrh, jak při tvorbě strategií a stanovování ukazatelů postupovat.
Stanovení dalších specifických podmínek pak bude v gesci národních
vlád. Věříme tedy, že i v dalších letech budeme moci do regionů v územní
působnosti místních akčních skupin cílit další finanční prostředky, které
napomohou rozvoji uvedených oblastí. Věříme také, že i nadále budeme
mít pro činnost tzv. MASek podporu veřejné správy-obcí, podnikatelů,
neziskových organizací i obyvatel obecně a že nám pomohou s tvorbou
strategického plánu svým aktivním přístupem a předáváním podnětů
k činnosti a s označením problémům, na které je třeba se zaměřit.

Vyhlídky, o. s. se i v letošním roce aktivně úča-
stnily Slavnostního setkání krajů na Vyšehradě
v sobotu 12. května 2012, který je již čtvrtým roč-
níkem této jedinečné akce svého druhu v České
republice. Jde o národní výstavu Má vlast 2012.
Výstava fotografií zvelebování opomíjených míst
je společným dílem lidí z celé země. Prokazuje
úctu k práci těch, kdo odpovědně pečují o kra-
jinu svého domova. Přispívá k posílení osobního
i národního sebevědomí a k šíření dobré pověsti
naší země v zahraničí. Vystavovatelé představují
také místní kulturu a ochutnávku krajových spe-
cialit. Asociace Entente Florale CZ – Souznění,
o. s., spolu s Národní kulturní památkou Vyše-
hrad spolu se zúčastněnými kraji a dalšími orga-
nizacemi formou výstavy děkuje všem, kdo se
o svůj domov odpovědně starají. Patronka roč-
níku Blanka Stehlíková zahájila výstavu Má vlast
i výstavu kreseb svého otce Ladislava Stehlíka,
„básníka domova“, doprovázenou fotografiemi
Marie Dajčové. Spolehlivým organizačním part-
nerem letošního ročníku je Plzeňský kraj v čele
s hejtmanem Milanem Chovancem, jehož při pře-

bírání atributu, kamenného srdce Mé vlasti, z dů-
vodu nemoci zastoupil radní Petr Smutný. Jmé-
nem Jihomoravského kraje srdce předala
vedoucí odboru regionálního rozvoje Iveta Macu-
rová, za asistence senátorů Jiřiny Rippelové
a Karla Šebka. Aktivní účast krajů podpořil kraj
Karlovarský zastoupený Milanem Zukalem z Od-
boru regionálního rozvoje.
Z ostatních krajů vystavují města, obce a občan-
ská sdružení samostatně, bez podpory svých
krajských úřadů. Svou vzácnou přítomností po-
ctili Slavnostní setkání krajů také zástupci ně-
meckého a rakouského velvyslanectví
a nizozemský architekt Pieter van Loon, člen or-
ganizačního týmu světové výstavy Floriade, která
se koná jedenkrát za deset let. Díky němu tam
také poputuje výstava Má vlast 2012. Floriade
probíhá pod záštitou Jejího Veličenstva královny
Beatrix a je uváděna jako jedna z deseti nejvý-
znamnějších světových akcí roku. Slavnostní se-
tkání probíhalo opět v příjemné přátelské
atmosféře utvářené patnácti sty návštěvníky
z celé ČR v průběhu dne, a zejména energickými
talentovanými členy vystupujících souborů, od
malých dětí po zralé dospěláky. Tradiční ochut-
návku krajových specialit zajistilo sdružení Ga-
stronomia Bohemica. Plzeňské dobroty a kvalitní
řemesla velmi úspěšně prezentoval krajský úřad
spolu se Středním odborným učilištěm v Domaž-
licích. Vyšehradem zněly Smetanovy a Dvořákovy
skladby, swing, džez i lidové písničky. Diváci
shlédli roztomilé představení Ze starých pověstí
českých v podání dětí z Písečné na Pardubicku
a taneční vystoupení chodského souboru z Mrá-
kova. I přes chladné počasí se Vyšehradem linula
výborná nálada a dětský smích. Vrcholným zážit-
kem dne byl koncert Plzeňské filharmonie v bazi-
lice sv. Petra a Pavla. Návštěvníci společně
vysadili strom, potomka památného stromu
z Měchenic u Klatov. Večer se s organizátory lou-

čili přípitkem mělnickým vínem Lobkowicz-Bur-
gundské cuveé rosé, darovaným paní Bettinou
Lobkowicz. Výstava setrvá na Vyšehradě do 31.
května, souběžně bude umístěna od 16. května
v Senátu. Svou roční pouť po české zemi zahájí
v Plzni 29. května na Festivalu regionálních po-
travin.
Slavnostního setkání krajů se též aktivně úča-
stnila i Národní síť místních akčních skupin České
republiky. Na Vyšehradě byl instalován prezen-
tační stánek sítě, kde byly představeny dostupné
materiály jak celostátní tak z jednotlivých míst-
ních akčních skupin. O propagační materiály jed-
notlivých území a jejich atraktivity kulturní,
historické, přírodní či turistické byl velký zájem
a návštěvníci byli leckdy překvapeni, co vše se na
jejich území nachází či organizuje. Personálně
stánek zajistily místní akční skupiny Vyhlídky,
které organizačně i personálně zaštítily účast ná-
rodní sítě a též zajistily ochutnávku vína na závě-
rečný přípitek, Posázaví, které také mělo osobní
účast na stánku a Rakovnicko, které zdarma za-
půjčilo prezentační stan.

V Praze dne 15. 5. 2012

Slavnostní setkání krajů na Vyšehradě 
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Jarní úklid Kokořínska je
název dobrovolnické
akce organizované ob-
čanským sdružením Vy-
hlídky, o. s., která se
konala poslední dubno-
vou sobotu. Výkonná
rada občanského sdru-
žení vytipovala po do-
hodě se správou CHKO
čtyři trasy v oblasti
územní působnosti
místní akční skupiny Vy-
hlídky, o.s., které byly
nej vhod nějšími „kandi-
dáty“ na úklid. Jednalo
se o následující úseky:

Jenichov –Hleďsebe, Střemy-nádraží Lhotka, Nebužely-Harasov, Želízy-Chudolazy. Pytle na
sběr odpadků v příkopech podél silnic poskytla správa CHKO Kokořínsko a dotčené obce
a ochranné rukavice sdružení získalo jako sponzorský dar. Členky vedení sdružení napekly
z vlastních zdrojů domácí sladké i slané pečivo a pro brigádníky byly zajištěny i nealkoholické
nápoje. Občerstvení rozvážela též dobrovolnická jednotka tvořená členkami sdružení. Počasí se
poslední dubnovou sobotu vydařilo a proto byly úklidové práce během dopoledne dokončeny.
Nepořádku bylo shromážděno víc než dost a pytle byly umístěny na označená stanoviště do-
mluvená se Správou a údržbou silnic ve Mšeně, která měla následující pondělí zajistit jejich
odvoz.
Na všech stanovištích se sešlo asi 60 dobrovolníků, kteří neváhali věnovat volnou sobotu této
záslužné činnosti. Jak samotným brigádníkům, tak starostům obcí Nebužely, Střemy, Lhotka
a Svazku obcí povodí Liběchovky bychom chtěli poděkovat za účast a pomoc při realizaci této
akce. Děkujeme a někdy příště zase na viděnou na společné akci! Kolektiv Vyhlídky, o. s.

Program rozvoje venkova
27.6. – 3.7. 2012  16. Kolo příjmu žádostí
I.3.3. Zahájení činnosti mladých zemědělců
III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
www.szif.cz

ROP Střední Čechy
20.1. – 31.12. 2012
Výzva č. 92a - oblast podpory 1.1 - Regionální
dopravní infrastruktura - silnice II. a III. třídy.
18. 1. -31. 12. 2012     
Výzva č. 93a - oblast podpory 2.2 - Veřejná 
infrastruktura a služby cestovního ruchu
www.ropstrednicechy.cz

Nadace Partnerství (www.nadacepartnerstvi.cz)
Blokový grant fondu pro NNO - 3. Výzva - Granty
z programu švýcarsko - české spolupráce, určené
na financování sociálních a ekologických projektů
nestátních neziskových organizací.
Maximální výše grantu: 4 625 000 Kč 
Uzávěrka žádostí: bude upřesněno v létě 2012

Zdravé stromy pro zítřek - Žadatelé vybraní od-
bornou komisí obdrží poukaz na bezplatné ošetření
stromu kvalifikovanými arboristy, kteří vlastní mezi-
národní certifikát Evropský arborista.
Maximální výše grantu: ošetření jednoho vzro-
stlého stromu (bez ohledu na jeho věk či velikost) 
Uzávěrka žádostí: bude upřesněno na podzim
2012

Co připravujeme ??
7. 6. LK Pegas:  Mělník Hodinka 

s Pegasem „Dobrý den Polsko“

4. 8. Soutěž v sekání kosou 
Louka u Hlučova nebo mlýna Kroužek,
sraz  v 9.00 na parkovišti  
(podrobnější informace uvedeny 
na webu  Vyhlídek)

30. 8. – 4. 9. Země živitelka  prezentace
ve společném stánku středočeských 
místních akčních skupin

3.9. LK  Pegas:  Výstava k 25 výročí 
založení literárního klubu 
v hale mělnické radnice
Vyhlídky: Prezentace projektu 
„Z Kokořínska do Podralska“

14.9.  Lobečský pivovar:
Dny evropského dědictví
Vyhlídky jsou partnerem akce

DOTAČNÍ SERVIS

JARNÍ ÚKLID KOKOŘÍNSKA

OPŽP (www.opzp.cz)
Březen – srpen 2012 Prioritní osa 2 Oblast podpory 2.1:   Zlepšování kvality ovzduší
Červenec – srpen 2012 Prioritní osa 4 Oblast podpory 4.1:  Zkvalitnění nakládání s odpady

Oblast podpory 4.2:  Odstraňování starých ekol. zátěží
Září – říjen 2012 Prioritní osa 5 Oblast podpory 5.1: Omezování průmyslového znečišť.
Květen –červen 2012 Prioritní osa  6 Oblast podpory 6.2:  Podpora biodiversity
Září – říjen 2012 Oblast podpory 6.3: Obnova krajinných struktur
Září – říjen 2012 Oblast podpory 6.4: Optimalizace vodního režimu krajiny
Květen –červen 2012 Oblast podpory 6.6: Prevence sesuvů a skalních řícení


