
Zápis ze schůzky MAS konané dne 30.9.2010 
 
 
Zahájeno v 15:10 hodin 
 
Dle programu: 

1) Země Živitelka- zástupci MAS se účastnili na výstavě ZŽ Večera venkova a 
slavnostního předání čestných uznání pro nejlépe hodnocené MAS ČR. Vyhlídky, o.s 
se umístily  ze všech 112 MAS v TOP desítce a obdržely z rukou zástupce Mze čestné 
uznání za vynikající přístup k rozvoji venkova metodou Leader. Dále se účastnili 
bohatého programu seminářů a na společném stánku SK prezentovaly region své 
územní působnosti. 

2) Čermáková informovala o projektu Polabské kroje. Spolu s Pánkovou a Minaříkovou 
z Podlipansko se zúčastní veřejné prezentace a obhajoby projektu na Mze před 
zástupci ministerstva, SZIF i veřejnosti. O výsledku budou informovat na příští 
schůzce MAS. 

3) Čermáková informuje o setkání krajského sdružení Středočeských MAS v Pojedech. 
Společně budeme usilovat o změnu pravidel týkající se udělovaných sankcí za 
pochybení ve vyúčtování. Snahou je, aby byl stanoven oficiální správní postup pro 
nápravu a bylo přehodnoceno udílení sankcí a jejich výše. Předáno jako podnět pro 
pracovní skupinu leader. Dále informace o web stránkách „Nalok“ a možnostech 
lokálních trhů a dále o společnosti Gastronomia Bohemica a požadavku na 
vyhledávání vhodných subjektů k realizaci gastro-turistiky. 

4) Motlitba za domov- šestáková informuje o přípravě akce Říp 2010. Dohodnuta účast 
zástupců MAS (Šestáková, Čermáková-další dle upřesnění). Pánková zajistí koláče 
z pekárny U Nováků, obrázky do výtvarné soutěže dětí. Šestáková organizačně zajistí 
stánek s našimi materiály, Čermáková připraví prezentaci ukázkových projektů. 
Definitivní projednání proběhne těsně před akcí, dne 26.10. v 16 hodin v kanceláři 
MAS. 

5) Čermáková informuje o nutnosti naplánovat VH 20110. Plán na první týden 
v prosinci. Hlůže a Pánková zjistí možnosti prostor, kde by se VH konala. VH bude 
volební, dojde k převolení předsedy Vyhlídky, o.s. a k rotaci členů jednotlivých 
orgánů MAS. Pánková zjistí, zda možno spojit s prezentací ČS,a.s. 

6) Další: Čermáková a Pánková informují o další činnosti MAS, průběhu a stavu 
projektů, plán výzev na další rok. Návrh na koupi fotoaparátu do majetku MAS-
schváleno. Návrh na další vydání zpravodaje-zpracuje Šestáková tak, aby mohl být 
prezentován na akci Říp 2010. 

 
 
 
Ukončeno v 18:10 hod. 
 
 
 
Zapsala: Pánková M. 


