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Kontaktní údaje
Název organizace:

Místní akční skupina Vyhlídky,o.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:

Ing. Petra Jáchymstálová

Telefon:

315 602957;722046261;724068686;606787716

E-mail:

info@vyhlidky.cz

IČO:

266 76 184
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Úvodní slovo
Rok 2009 byl pro naší místní akční skupinu rokem velmi aktivním, především v souvislosti
s realizací Integrované strategie rozvoje území Kokořínska, Liběchovska, Hořína a Dobřeně
v rámci Programu rozvoje venkova ČR a Strategického plánu Leader. MAS Vyhlídky je
občanské sdružení, které na daném území poskytuje podporu a pomoc s projekty
podnikatelům, obcím a neziskovým organizacím. nejen v rámci projektu LEADER.Naším cílem
je přispět ke zlepšení kvality života ve venkovském území, rozvoji místního podnikaní a
cestovního ruchu. Po debatách v pracovních skupinách jsme se shodli, že se budeme věnovat
především pomoci a podpoře regionu spadajícího do územní působnosti místní akční
skupiny, jeho zvelebování a budeme k dispozici místním obyvatelům, starostům obcí a měst i
podnikatelům, kteří se chtějí na rozvoji regionu podílet.
Cíle sdružení
-

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 programu Leader
pracovní setkání a plánování
koordinace postupu všech složek sdružení při realizaci strategií
konzultační a poradenská činnost
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 zahraničními partnery

Vznik a historie sdružení
Vyhlídky, o. s. bylo založeno v r. 2004 za účelem aktivit podporující rozvoj života na venkově.
Na první valné hromadě byla zvolena výkonná rada sdružení - MAS,která dále zvolila
předsedkyni sdružení. Takto ustavená MAS vypracovala projekt "Cesta změny", a byla
podána žádost o finanční dotaci v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a
multifunkční zemědělství. Sdružuje představitele obcí a měst, neziskových organizací,
podnikatele i další obyvatele regionu.
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Strategie MAS
VIZE a VYHLÍDKY
Máme zmapované možnosti a potenciál regionu.
Fungují a rozšiřují se místní integrovaná partnerství.
V nich spolupracují lidé ze všech sektorů a profesí.
Rozvíjí se zejména turistické služby a řemesla stejně jako
nejmenší podniky.
Partnerská síť postupně pokrývá celé území.
Využíváme informační kanály a zdroje ve prospěch regionu.
Vytváříme kvalitní marketing nejen pro návštěvníky, ale i pro
místní občany.
Nabídkou kvalitních produktů zůstávají v regionu peníze jeho
obyvatel. Území bohatne poskytováním kvalitních služeb a
prodejem výrobků využívajících a nově zhodnocujících přírodní a
kulturní dědictví.
Zemědělci se podílejí na rozvoji zejména kvalitní péčí o krajinu a
nalézáním nových zemědělských aktivit ve prospěch svůj i
regionu.
Území je dopravně dobře dostupné a doprava uvnitř je efektivní
a citlivá k přírodě, k občanům i hostům.
Přehled priorit strategie
Priorita 1
Zemědělství v regionu
Vracíme zemědělcům a vinařům roli spolutvůrců krajiny a
citlivých hospodářů s přírodním a kulturním bohatstvím regionu
tak, aby vynikala jeho jedinečnost pro obyvatele i návštěvníky a
aby sami pociťovali ekonomickou výhodnost této cesty.
- Podporovat vinohradnictví a obnovu vinic v tradičních lokalitách.
- Zaměřit se na rozvoj pěstování energetických plodin a komplexní využití
bioodpadu a biomasy zejména s ohledem na kombinované systémy
ekologického vytápění a výroby energie v regionu a úpravnost vzhledu
krajiny.
- Podporovat diverzifikaci zemědělských aktivit s ohledem na
řízený rozvoj turistiky, krajové ovocnářství, originální potravinářské produkty a
kulinářské speciality.
- Důsledně využívat pozemkových úprav s cílem zvýšení ochrany,
průchodnosti a členitosti krajiny.
- Monitorovat hospodaření v lesích a podporovat programy pro
zalesňování.
- Využít potenciálu odborného školství v prospěšných programech.
Priorita 2
Přírodní a kulturní dědictví a jeho využití v turistice
Na základě kvalifikovaných studií chceme přispět k oživení
a novému využití přírodního a kulturního dědictví regionu.
Podporujeme promyšlený „ne-masový“ rozvoj cestovního ruchu
pro vybrané cílové skupiny tak, aby region nabízel zajímavou
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aktivní rekreaci a odpočinek současně s důslednou ochranou
přírodního a kulturního bohatství.
- Podporovat zpracování studií regionu a jejich návazností.
- Zasazovat se všemi způsoby za úpravu dopravního provozu zejména
v Kokořínském dole a údolí Liběchovky. Podporovat vybudování
systému záchytných parkovišť a cyklostezek.
- Rozvíjet informační systémy a jejich návaznost, stejně jako promyšlený
marketing cestovního ruchu regionu.
- Iniciovat a podporovat zavádění produktů zážitkové turistiky a „balíčků“
pro vybrané cílové skupiny s ohledem na žádoucí charakter cestovního
ruchu v regionu.
- Podporovat projekty k udržení spodních vod a nakládání s nimi,
rekonstruovat a nově zakládat rybníky a vodní plochy a podporovat
hospodaření s vodou a její udržení v krajině.
- Podporovat opravy drobných sakrálních staveb a památek.
- Najít nové způsoby seznámení se slavnými osobnostmi, tradicemi a
historickými řemesly spjatými s regionem
Priorita 3
Výroba a podnikání
Podporujeme rozvoj mikropodniků, řemesel a služeb zejména
s ohledem na cestovní ruch a zvýšení standardů života
obyvatel. Zaměřujeme se na zvýšení kvality, přidané hodnoty a
jedinečnosti místních produktů, aby byly i v blízkosti Prahy
atraktivní pro obyvatele i návštěvníky.
- Podporovat zakládání a rozvoj mikropodniků.
- Zapojit podnikatele do systému poskytování turistických informací a
služeb jako doprovodné aktivity pro cestovní ruch.
- Využít studií zpracovávaných na úrovni kraje ve prospěch rozvoje
podnikání zejména v cestovním ruchu.
- Podporovat rozvoj řemesel a služeb s možností využití jako turistických
- zážitkových produktů.
Priorita 4
Infrastruktura a doprava v regionu
Podporujeme zklidnění a zefektivnění dopravy stejně jako
budování účinné infrastruktury v regionu s ohledem na jeho
charakter čisté rekreační oblasti v blízkosti metropole.
- Vyvíjet aktivity k odklonu nákladní tranzitní dopravy mimo obce a
využití ekologických způsobů dopravy zejména železnice.
- Pohyb cyklistů postupně přesouvat z cyklotras na cyklostezky a dále
Budovat jejich síť.
- Zlepšovat a rozvíjet systém regionální veřejné dopravy.
- Využít všech zdrojů a možnosti síťování a sdílení projektů k vybudování
a zlepšení kvality liniové infrastruktury v regionu.
(kanalizace, vodovody, telefonní, datové a další sítě)
Priorita 5
Lidé a správa věcí veřejných
Vyhledáváme, motivujeme a zapojujeme aktivní občany do
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rozvojových aktivit. Zapojením do komunitních činností
omezujeme odliv mladých obyvatel z regionu.
Nabízíme stále se zdokonalující regionální systém celoživotního
vzdělávání a veřejných služeb.
Důsledně podporujeme zpracování koncepčních dokumentů obcí
a jejich vzájemnou provázanost stejně jako budování a rozšiřování
sítě místních partnerství jako hybatelů rozvoje regionu.
- Zabránit odchodu mladých lidí z regionu nabídkou možností
bydlení a zaměstnání.
- Motivovat lidi jejich vlastním prospěchem k angažovanosti v rozvojových
aktivitách.
- Zabránit rušení venkovských škol, zakládat a rozšiřovat síť komunitních
škol v regionu pro celoživotní vzdělávání dospělých s ohledem na
znevýhodněné skupiny. (např. matky, absolventy atd.)
- Posilovat patriotismus a sounáležitost obyvatel zejména zapojováním do
fungujících a nových kulturních a společenských aktivit.
- Podporovat obce ve zpracování koncepčních dokumentů (územní plány,
strategie, urbanistické studie, ÚSES) a jejich soulad se strategií
regionu.
- Podporovat zavádění účinných veřejných služeb, jejich komunitní
plánování, sdílení a síťování.
Orgány sdružení, zaměstnanci
MAS Vyhlídky má jedenáct členů, z toho 2 zástupci veřejného sektoru a 9 zástupců sektoru
soukromého, tj. neziskových organizací, podnikatelských subjektů či fyzických osob.
Nejvyšším orgánem MAS Vyhlídky je valná hromada.
Valná hromada se schází nejméně jedenkrát ročně.
Tříčlenný programový výbor je tvořen místopředsedkyní MAS a dalšími členy. Zástupci
veřejného sektoru nemohou tvořit více jak polovinu členů výboru. Tento odpovídá zejména
za přípravu a realizaci SPL, podílí se na administraci programu Leader a zajišťuje chod MAS i
sdružení Vyhlídky.
Programový výbor pracoval ve složení:
Mgr.Galina Čermáková
Roman Frýdl
PhDr.Marcela Pánková, Ph.D.
Tříčlenná dozorčí rada dozoruje realizaci SPL a monitoruje realizované projekty. O kontrolách
sepíše zprávu, kterou předloží výkonné radě MAS.
Dozorčí rada pracovala ve složení:
Ing.Petra Jáchymstálová
Jan Žižka
Jindřich Urbánek

6

Sedmičlenná výběrová komise provádění hodnocení a výběr projektů dle pravidel a Fichí
stanovených ve strategickém plánu Leader. V roce 2009 komise hodnotila 19 projektů.
Výběrová komise pracovala ve složení:
Jana Laubová
Ing. Eva Šestáková
Ing. Václav Hlůže
Petr Gál
Ing. Pavel Dostál
Miroslav Pokorný
Anneliese Beníšková
Výkonnou složkou MAS je sekretariát MAS, který je veden manažerem pro činnost MAS a
sdružení, manažerem pro realizaci SPL a jednou administrativní silou.
V roce 2009 pracovala jako manažerka MAS PhDr.Marcela Pánková, Ph.D., jako manažerka
pro realizaci SPL Mgr. Galina Čermáková, jako úřednice Ing. Eva Šestáková. Účetnictví a
daňové poradenství pro MAS externě zajišťoval v roce 2009 pan Zelenka-firma Zelúčto.
V rámci přípravy SPL jsme uzavřeli partnerství a smlouvu o budoucí spolupráci s dalšími
místními akčními skupinami: Region Pošembeří, Lípa pro venkov, Podlipansko, Posázaví,
Římansko, Zlatý pruh Polabí a LAG Podralsko.
Činnost v roce 2009
Činnost MAS Vyhlídky v roce 2009 je možné rozdělit do pěti oblastí:
1)MAS jako sdružení
2)Realizace SPL
3) MAS pro Středočeský kraj
4)Prezentace MAS
5)Další aktivity MAS
Ad1)MAS jako sdružení
Během roku 2009 vstoupila do sdružení Vyhlídky, na jehož území MAS Vyhlídky působí,
vstoupila nová obec Dobřeň se správním územím Jestřebice a Střezivojice, která se
prostřednictvím svého starosty zapojila do činnosti Vyhlídek.
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Občanské sdružení Vyhlídky provádí hodnocení Strategického plánu(SPL) a připravuje jeho
aktualizaci. Návrh změn SPL bude projednáván komunitním způsobem. Prvním krokem
k vyhodnocení SPL bylo dotazníkové šetření, které zjišťovali preference jednotlivých okruhů
zájmů na území MAS.
Toto dotazníkové šetření je podkladem pro aktualizaci Strategického plánu. Práce na změně
SPL, včetně jeho komunitního projednání, proběhnou v závěru tohoto roku a začátkem roku
2010. Výsledkem bude aktualizovaný Strategický plán MAS Vyhlídky, s nově upravenou
návrhovou částí, která by byla novelizovaným podkladem pro čerpání dotací v rámci alokace
LEADERU.
Charakteristika respondentů
Z celkového počtu 40 respondentů bylo 55% mužů a 45% žen. Nejvíce (40%) z věkové
skupiny 31 – 45 let a 46 – 64 let (35%). Většina dotazovaných (75%) ve věkové skupině 31- 64
let. Ve věku do 30 let bylo 20% respondentů a nejméně nad 65 roků, pouze 5%.
Převážná většina měla středoškolské a vyšší vzdělání ( 97,5%). Z celkového počtu pak bylo
30% vysokoškolsky vzdělaných respondentů.
Pouze 12,5% respondentů bylo ekonomicky neaktivních. Nejvíce (60%) se zařadilo do
kategorie ostatní.
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Největší zájem obyvatel území na sebe poutá:
1) část A) Příroda ,
2) část C) Infrastruktura,
3) část B) Lidé.
Pořadí jednotlivých okruhů zájmů:
A – Příroda,krajina 172,5

55 %

dopravní situace, parkoviště
50 % oprava kulturních památek
42,5 % nové cesty, výsadba zeleně

C – Infrastruktura 167,5

60 % povrch komunikací
32,5 % využití obnovitelných zdrojů
25 % služby – odpady,sběrné dvory
20 % systém regionální dopravy

B – Lidé

165,2 45 % vytváření pracovních příležitostí
30 % motivace k angažovanosti lidí
30 % obnova tradic, patriotismus
30 % kulturní a sportovní vyžití

D – Zemědělství

140
65 % podpora farem a z.podniků
27,5 % ekologické zemědělství

E – Výroba a podnikání 130

45 % obnova řemesel
35 % podpora rozvoje mikrofirem
27,5 % systém likvidace bioodpadu

Ad2) Realizace SPL
V následující uvedené tabulce je stručný přehled znázorňující počty projektů
v jednotlivých oblastech podpory a výše dotačních prostředků přicházejících do regionu.
Vysvětlení: Ve sloupci Podíl MAS - uvádíme procento z celkové dotace přidělené dané
oblasti na projekty, na přípravě kterých se MAS podílela.
Oblast

Počet projektů

Dotace celkem

Podíl
MAS

Projekty MAS
v opatření I.1.3.1.

1

160 000

9

v opatření III.1.1.

2

1 966 543

v opatření III.1.3.

2

1 212 873

v opatření III.2.1.1.

9

4 851 025

v opatření III. 2.2.

5

2 681 845

10 872 286
19 ks

100%

Ukázky projektů:
ACACIA Liběchov
Zpracování dřeva a biomasy, výroba dřevěných polotovarů, palivového dřeva, pelet.
Projekt, pod tímto složitým názvem realizoval v letošním roce Ing. Pavel Dostál, ve své
provozovně v Liběchově. Projekt byl podpořen v I.kole výzvy MAS Vyhlídky, o.s. v září 2008.
V rámci projektu proběhla úprava povrchů v areálu provozovny, částečné oplocení pozemků
a nová vstupní brána. Technologie hlavně zaměřená na možnost zpracování akátového dřeva
zahrnuje pásovou pilu, okružní pilu, štípač, vysokotlaký mycí agregát pro mytí dřeva a stroje
pro výrobu pelet. Celková uznatelné náklady projektu byly 1.998.406 Kč a celková výše
přiznané dotace je ve výši 1.199.043 Kč.
Hlavními produkty provozu je akátové řezivo, opracované kmeny, sloupky, štípané palivové
dřevo a palivové pelety z odpadní dřevní hmoty a z agroproduktů.
Projekt zavedl do naší oblasti novou produkci, využití biomasy pro výrobu ekologického
paliva a vytvořil jedno nové pracovní místo.
Dle vyjádření Ing. Dostála, bez velké pomoci MAS Vyhlídky, o.s. by běžný podnikatel jen
těžko procházel celým procesem vytvoření a realizace projektu. Proto patří Vyhlídkám jeho
velký DÍK.

„Kokořínská brána“
Projekt rekonstrukce návsi v obci Lhotka - Obec Lhotka realizovala v průběhu léta 2009 akci
pod názvem „Kokořínská brána“. Jednalo se o rekonstrukci návsi v rámci, které byla
rekonstruována původní zastávka, postavena nová a vybudován chodník, který nyní
usnadňuje obyvatelům i cestujícím nástup i výstup z dopravních prostředků i bezpečnější
pohyb dětí a seniorů po návsi. Níže uvedené snímky prezentují nový vzhled centrální části jak
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byl zachycen při dokončení

v září. Byly zde umístěny také nové informační panely a
zbudována dvě nová odpočivná místa, která
využívají jak obyvatelé Lhotky tak turisté, kteří
procházejí po turistické stezce nebo cyklisté
využívající zdejší cyklotrasy. Nově upravené plochy
byly osazeny podle projektu a náves tak získala
zcela novou tvář.

Celková hodnota projektu byla 941.066,-Kč, kdy získaná dotace dosáhla výše 846.960,-Kč.
Projekt byl dokončen v září 2009 a v současné době je již ke spokojenosti zdejších obyvatel i
návštěvníků využíván.
Rozložení činnosti MAS 1. – 6. měsíc
I

II

KS MAS

2x

2x

NS MAS

1x

Pracovní MAS

1x

1x

1x

1x

1x

1x

6

Konzultace na projekt

1x

1x

1x

1x

4x

1x

9

Středočeský kraj

1x

NKÚ

15x

IV

V

VI

1x

součet
5

1x

2

1x

2
15

Semináře my

1x

Seminář pro žadatele

1x

Zelená úsporám

III

1x

2x

2x

3x

7

1x

2

2

11

Lysá nad Labem

1x

Hodnotící komise

2x

RO SZIF

1x

3x

CP SZIF Dohnalová
Zárybnická Adamcová

1x

1x

Mze Sekáč, Dvořák,
Beneš

3x

1x

1

3x

2x

4

2x

3x

4x

16

1x

1x

1x

5

Kouba, Kalachová,
Kršňáková

1x

Projekt spolupráce

1x

6

2x

2

Spolupráce s MAS

2x

Hipostezky

1x

SCHKO spolupráce

1x

Mikroregiony

1x

1x

1x

2
1

1x

1x

Finance Česká spořitelna
VÝZVA

1x

1x
16 –II.

2

výz- 10

7-III

------ .

1x

6

1x

2

výz--10

40

ZŽ
Metod.monit.CpKp
certifikace

1x

1

Strategie, SPL

0

ZA, SPOV
28

14

12

11

16

1x

1

17

138

Rozložení činnosti MAS 7. – 12. měsíc
VII

VIII

KS MAS

IX

X

1x

NS MAS

XII

součet

1x

2

2x

Pracovní MAS
Konzultace na projekt

XI

3x

2

1x

1x

1x

3x

2x

8

1x

13x

14x

22x

13x

66

12

Středočeský kraj

1x

1x

NKÚ

0

Seminář my

2x

Seminář pro žadatele

1x

Zelená úsporám

2x

1x
1x

5
2

1x

1

Lysá nad Labem

0

Hodnotící komise
RO SZIF Kouba,
Kalachová, Kršňáková

2

2x
2x

5x

CP SZIF Dohnalová
Zárybnická Adamcová

3x

3x

2x

2
2x

3x

18

1x

3x

6

Mze Sekáč, Dvořák,
Beneš

1x

1x

1x

3x

6

Projekt spolupráce

1x

1x

3x.

1x

6

Spolupráce s MAS

3x

2x

1x

2x

8

Hipostezky

1x

SCHKO spolupráce
Mikroregiony

1x

Finance Česká
spořitelna

1x

1x

1x

VÝZVA

Z-

IVvý-

1x

1x

1x

4

1x

1x

1x

3

1x

1x

1x

6

1x

1x

--K

3

6x

28

ZŽ

1x

5x

1x

7

Metod.monit.CpKp

2x

1x

1x

4

certifikace

1x

Strategie, SPL
ZA, SPOV, CSV
9

21

1x

2

3x

5x

8

1x

1x

2x

1x

5

32

34

40

40

204
342
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Zpráva kontrolní komise
Kontrolní komise je složena ze zástupců tří nebo více členů MAS. Náplní její činnosti je
dozorovat projekty, to znamená pravidelně jednou do roka navštívit místo, kde byl daný
projekt realizován a zda výsledky plní účel poskytnuté dotace. Tato kontrola musí být
zajištěna po celou dobu udržitelnosti, která je ve většině případů pět let.
Poslední kontrola proběhla dne 16.7. 2009. Komise byla ve složení:pan Jiří Honzík (starosta
obce Tupadly), Jindřich Urbánek (starosta obce Řepín), Jan Žižka (za obec Hořín) a Ing.Petra
Jáchymstálová, předsedkyně Vyhlídky,o.s..
Kontrolované akce: Mšeno-Zahradní ulice, Kaplička; Tupadly-čekárny ; Osinalice-centrum
Brána skal
Při kontrole bylo zjištěno, že projekty fungují dle zadání, jsou předpisově označeny a nebyly
zjištěny nedostatky.

Ad 3) MAS pro Středočeský kraj
Vzhledem k narůstajícímu významu MAS v rozvoji venkova začal Středočeský kraj
oficiálně spolupracovat s MAS sídlícími na jeho území již v roce 2008 (v našem případě
Občanským sdružením Vyhlídky) a v letošním roce spolupráce pokračuje.
Podle nově uzavřené smlouvy za poskytnutí účelové dotace na zajištění činnosti Místních
akčních skupin propaguje MAS připravované a realizované projekty financované z prostředků
kraje na území působnosti MAS a vyhodnocuje jejich dopad na rozvoj celého regionu. Také
vyhodnocuje a provádí rozbor realizovaných projektů.
Občanské sdružení Vyhlídky dále zprostředkovává předávání informací (o dotačních
programech, akcích, událostech) z KÚ Středočeského kraje
jednotlivým obcím
prostřednictvím webových stránek MAS (www.vyhlidky.eu). Poskytují také poradenský servis
pro žadatele o dotaci z krajského rozpočtu.
Podle požadavků Středočeského kraje se zástupci MAS účastní společných pracovních
setkání a spolupracují také na tvorbě informačních materiálů a metodik pro zpracování
dotačních titulů.
Místní akční skupina zajišťuje shromáždění informací o poskytovaných dotacích a
činností na území MAS v roce 2009.
Tyto informace jsme odevzdali podle dohody do kanceláře Středočeského kraje a to jak
v tištěné podobě, tak i na CD.
Ad 4) Prezentace MAS
Organizovali jsme pravidelné zasedání Národní sítě Místních akčních skupin. Prezentovali
jsme se též v rámci výstavy země Živitelka v Českých Budějovicích, kde jsme kromě naší
činnosti představili i místní med a vína našeho regionu. V regionálním měřítku členové MAS
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osobně dojížděli do obcí, na jejichž území působíme, a seznamovali zastupitelstvo a starosty
s činností MAS a možností využití dotačních titulů. Letošním roce jsme vydali propagační
letáky MAS Vyhlídky, které jsme rozmístili na veřejných místech. Vydali jsme dva magazíny o
činnosti MAS a s ukázkami projektů a kalendář. Dále se v průběhu celého roku prezentujeme
články v regionálním a místním tisku. K zajištění dostupnosti informací o našich aktivitách.
Ještě do konce roku proběhne aktualizace webových stránek.
Země živitelka 2009
Tak jako v minulém roce se MAS Vyhlídky,o.s. účastnila velké a snad i nejvíce známe
výstavy zemědělství a venkova Země Živitelka. Část prostředků neslo Mze a na pronájem
výstavní plochy, ale vybavení stánku, el. Energie a činnosti spojené s propagací, které MAS
vyhlídky vynaložili činily úctyhodnou částku ve výši Kč 27 248 Kč.
Letošní pojetí a organizace ze strany pořadatelů byla daleko lépe zajištěna, neboť Místní
akční skupiny měly spolu se Spolkem pro obnovu venkova společný výstavní pavilon. Vše pro
Místní akční skupiny zaštiťovala Národní síť místních akčních skupin. Naše Maska byla
vybavena sponzorskými dary od místních vinařů, takže propagace probíhala nejen distribucí
propagačních materiálů ale i ochutnávkou místních produktů. Zájem o aktivity rozvoje
venkova byl nebývalý zájem, otázkou však zůstává zdali tento typ propagace je natolik
efektivní, zda je účelné v touto formou a v tomto rozsahu pokračovat. Na setkání krajského
sdružení místních akčních skupin ve Středočeském kraji jsme navrhovali, propagaci v rámci
stánku Středočeských MAS.
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Ad5) Další aktivity MAS
Seminář „Zelená úsporám“
Místní akční skupina Vyhlídky, o.s organizovala ve dnech 14. a 15.května 2009 seminář na
velmi aktuální téma dotací z programu Zelená úsporám. Přednášet přijela Ing.Jana
Tywoniaková, členka týmu, který program připravoval. Přednáška byla velice detailní a
odborná a přítomní, kterých se po oba dva dny sešlo více jak stovka, vznesli řadu dotazů,
které byly zodpovězeny. MAS Vyhlídky, o.s má pro případné zájemce o další informace
k dispozici materiály o uvedeném programu.
V rámci tohoto semináře byla projednána i případná aktualizace Strategického plánu MAS
Vyhlídky, o.s. Byl zhodnocen současný stav i případné budoucí požadavky na rozvoj území. Ke
zjištění potřeb a názorů obyvatel bylo po oba dva dny provedeno dotazníkové šetření,
výsledky jsou k dispozici v kanceláři MAS Vyhlídky, o.s., můžete se s nimi seznámit také
v článku o aktualizaci SPL území MAS (na str….).
Dalším bodem, který se na semináři projednával bylo představení projektu spolupráce MAS
Vyhlídky, o.s s LAG Podralsko. Jedná se o možnost čerpání dotací na projekt spolupráce,
který by spočíval ve vypracování zásadní studie o využití obou území, jejich propojení a
dalšímu využití pro cestovní ruch. Jeho součástí by byla i organizace společných kulturních
akcí, které tak umožní vzájemné poznání obou regionů.
Snídaně se starosty
Vyhlídky zorganizovaly dne 11.6 2009 ve spolupráci s Českou spořitelnou,a.s. setkání se
starosty obcí a měst z Mělnicka, Kralupska a Boleslavska. Na programu bylo představení
činnosti místní akční skupiny, v čem může obcím, ale i soukromým podnikatelům a
neziskovým organizacím, pomoci a jaké informace lze na Vyhlídkách získat. Byly představeny
dotační programy, se kterými místní akční skupina pracuje a další její aktivity, jako jsou
semináře či školení v této oblasti.
Další blok prezentace realizovali zástupci České spořitelny, a.s., kteří představili své oddělení
Grantiky ČS, a.s., která poskytuje servis při žádostech o dotace a jejich případné
předfinancovávání. Představili také nové produkty, které nabízejí veřejné správě, aby jí byly
poskytnuty lepší podmínky správy veřejných financí.
Setkání pod Řípem
Dne 28.10.2009 (91. výročí vzniku Československé republiky) se konalo již třetí
ekumenické shromáždění na Řípu. Letos s podtextem „Být solí země“. V rámci této akce se
konal v prostorách Střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické v Krabčicích
seminář, kde představilo třináct Místních akčních skupin, včetně MAS Vyhlídky svoji práci.
Komponovaný pořad z evangelického kostela v Krabčicích byl přímým přenosem
vysílán od 14:00 do 15:30 na ČT2. Losováním zde byly vytvořeny dvojice MAS a církev, které
se budou po celý následující rok navzájem podporovat. Partnerem MAS Vyhlídky pro rok
následující se stala Evangelická církev augšpurského vyznání v ČR. Podrobnější údaje o tomto
partnerovi najdete na stránkách: www.ecav.cz
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Příprava projektu spolupráce „Z Kokořínska do Podralska“
Od března letošního roku jednala MAS Vyhlídky s místní akční skupinou LAG Podralsko o
projektu vzájemné spolupráce mezi oběma subjekty. Jde o to, že pokud se dvě nebo více
místních akčních skupin spojí do určitého projektu spolupráce, mohou na předmět projektu
získat finance, ke kterým by jinak nebylo možné se vůbec dostat. Proto jsme se společnými
jednáními snažili dojít k formulaci cíle naší spolupráce, abychom mohli dané finanční
prostředky využít. Dohodli jsme se že, že cílem a předmětem projektu bude vypracování
studie vzájemného propojení a využití obou území naší působnosti, tj. Kokořínska a Máchova
kraje směrem na Dubou, Doksy,Ralsko.rozkládající ve výseku mapy mezi Mělníkem
(Hořínem) na jihu a Českou Lípou na severu.
Jedná se o propojení stávajícími turistickými trasami, a navržení nových turistických
atraktivit např. trasa po vojensko-technických památkách, místech s výrobou typických
místních produktů aj.
Získané peníze chceme využít na vybudování 8 zastavení (po 4 na každém z území) pro
turisty-tedy odpočivných míst, kde budou umístěny info-panely a sezení.
Projekt jsme zpracovali v průběhu srpna a září a na počátku října jsme ho předložili k
registraci na centrální pracoviště státního zemědělského intervenčního fondu. Náš projekt
byl zaregistrován, v současné době probíhá jeho administrativní kontrola a my čekáme, zda
obdržíme kladné stanovisko o přidělení dotace.
Vzájemné spolupráce s jinými místními akčními skupinami bychom se nechtěli vzdát ani v
budoucnu. Již nyní přemýšlíme o dalších projektech, na které bychom rádi využili finanční
zdroje dostupné právě přes spolupráci mezi MASkami.
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Finanční zpráva za rok 2009
Rozvaha

Zpráva o hospodaření
občanského sdružení Vyhlídky za rok 2009
Příjmy :

z poslání - viz. Stanovy
z hospodářské činnosti

A) Příjmy z poslání o.s.
1) Program "LEADER" (financováno SZIF resp.
EU)
(Účelové příjmy na režijní výdaje MAS)
Skutečně obdržené příjmy na režijní výdaje pro rok 2009 celkem :
I. ETAPA (1.1.-30.4)
II.ETAPA (1.5.- 31.8.)
III. ETAPA (1.9.-31.12.)

1,933.148,- Kč

486.709,773.042,673.397,-

Struktura
nákladů :
kanc. potřeby
kanc. vybavení
spotřeba energie
poradenské činnosti
cestovné
ostatní služby
(propagace, web, telefony..)
mzdové náklady
poplatky
nájemné

30 112
39 003
8 063
120 138
46 489
265 985
1 483 621
670
42 300

Náklady celkem

2 036 381 Kč

Rozdíl financován z překlenovacího úvěru a režijního střediska "Vyhlídky"
2) Účelová dotace na podporu činnosti MAS
(financováno z národ. zdrojů resp. Středoč. krajem)
Skutečně obdržené příjmy pro rok 2009 celkem :
Struktura
nákladů :
spotřeba energie
poradenské činnosti

158698

15 506
11 000
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cestovné
mzdové náklady
nájemné

4 074
138 870
10 547

Náklady celkem k 30.11.2009 :

179 997 Kč

Rozdíl financován z překlenovacího úvěru a režijního střediska "Vyhlídky"

2
3) Příjmy z členských příspěvků k 30.11.2009 192.800,finanční výnosy
pojistné plnění

38 465
16 558

Příjmy režijního střediska "Vyhlídky" celkem :
Struktura nákladů k :

226.998,- Kč

kanc. potřeby
mzdové náklady
ostatní služby
daně a poplatky (bankovní)
dary (Znojemské vinařství - povodně)
ostatní provozní náklady
úroky
Náklady celkem :

5 699
56 364
3 279
16 629
5 000
8 290
67 606
162 867 Kč

Příjmy tohoto režijního střediska jsou určeny jednak k pokrytí "nezpůsobilých" výdajů
(viz. body 1) a 2)) a jednak k jako provozní kapitál k předfinancování a profinancování
programů LEADER a dotace ze Středočeského kraje .
B) Příjmy z hospodářské činnosti
organizace semináře

4999

Bilanční situace sdružení (rozvaha) k 31.12.2009
AKTIVA (majetek)
finanční
majetek

PASIVA (zdroje krytí)

31303

krátkod.
Úvěry

2500000
19

bankovní
účet úvěr.
krátkodobé
pohl.
ostatní daně
náklady příš.
období

Rozdíl

1973042
735387
175
10547

krátkodobé
závazky
(do
splatnosti)
závazky k zaměstnancům
závazky k účastníkům
sdružení
HV minulých
let

2750454
21785

9962

118901 (11/09)
144999
-45193
2728669

Rozdíl tvoří celkový kladný hospodářský výsledek sdružení za rok 2009.

Plán na rok 2010
I v dalším roce bude nutno předfinancovat realizaci SPL a činnost MAS z úvěru. Příspěvky
členů přicházejí s velkým zpožděním nebo vůbec a tak bude nutné v nejbližší době tuto
situaci řešit.
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.
Chtěli bychom se účastnit dalšího projektu spolupráce a především se budeme plně
soustředit na realizaci naší strategie programu Leader, kde máme připraveno 6 Fichí (dotační
opatření), pro které budeme vyhlašovat zpravidla 2x ročně výzvu.
Fiche a podporované aktivity
Diverzifikace zemědělských činností
- Podpora přeměny zemědělských budov na nezemědělské využití
Podpora cestovního ruchu
- Rekonstrukce nebo výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení,
půjčoven sportovního vybavení atp.
Obnova a rozvoj vesnic
- Investice na obnovu veřejných prostranství, zeleně, občanského vybavení
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
- Investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního
dědictví venkova
Podpora místních produktů
- Přidávání hodnoty místním výrobkům
Občanské vybavení a služby
- sportoviště, dětská hřiště,vybavenost obchodní i zdravotnická
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Poděkování
Za finanční podporu našich aktivit v roce 2009 děkujeme:
- Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) za finanční
administrace programu Leader+
- Středočeskému kraji za poskytnutí účelové dotace na činnost MAS
- Členům, kteří uhradili příspěvky
- České spořitelně za vstřícnost při předfinancování naší činnosti

podporu

Děkujeme všem členům a orgánům MAS i spolupracovníkům za vykonanou práci i trpělivost
při hledání vzájemné shody při řešení pracovních úkolů.
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