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Vážení,
přicházíme s dalším
vydáním našeho in-
formačního maga-
zínu občanského
sdružení Vyhlídky.
Pokud budeme re-

kapitulovat uplynulý půlrok, byl plný udá-
lostí a změn. V prosinci loňského roku
se konala volební valná hromada, kde
došlo ke změnám v orgánech sdružení.
Na této valné hromadě byl dán podnět
ke změně základních dokumentů sdru-
žení – stanov. Členové výkonného vý-
boru se rozhodli pro změnu stanov, je-
jímž výsledkem budou stanovy nové,
lépe odpovídající současným poměrům
a hlavně vytvořené za přispění členské
základny. V měsíci prosinci loňského
roku byla také vyhlášena v pořadí již VII.

výzva k registraci projektových žádostí
v rámci realizace strategického plánu
Vyhlídky, o.s. Tato výzva měla časový
přesah do letošního roku, kdy v únoru
došlo k přijímání projektových žádostí.
Rozhodování hodnotitelské komise bylo
složitější, protože na letošní rok nám
byla přidělena podstatně nižší alokace
na podporu projektů, než tomu bylo
v uplynulých letech. Jen co byl ukončen
výběr projektů, začaly práce na střed-
nědobém hodnocení strategického
plánu MAS Vyhlídky, o.s. a příprava na
roční hodnocení činnosti sdružení. Rea-
lizace projektu „Kokořínska do Podral-
ska“ se chýlí ke konci a my bychom rádi
tento projekt do konce září ukončili.
O každém ze zmíněných témat se do-
zvíte na následujících stránkách úspor-
nější verze našeho zpravodaje.
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Dne 7. 12. 2011 byla schválena a vyhlášena VII. výzva pro příjem žádostí o do-
taci konečných žadatelů v rámci opatření IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové stra-
tegie Programu rozvoje venkova. Bylo vyhlášeno všech šest opatření -Fichí, na
které je možno podávat žádost o dotaci. V únoru letošního roku proběhla regi-
strace projektů a po následné administrativní kontrole a kontrole kriterií přija-
telnosti bylo všech šestnáct registrovaných projektů postoupeno hodnotitelské
komisi. Před samotným hodnocením proběhl vzdělávací blok pro členy hodnoti-
telské komise, aby docházelo k jednotným výkladům preferenčních kriterií. Hod-
nocení proběhlo 17. 2. Nejdříve místním šetřením v místech realizace projektů
a následně hodnocením projektů v kanceláři Vyhlídek. Ačkoliv byla alokace fi-
nančních prostředků nižší, byly registrovány projekty s nižšími způsobilými výdaji.
Žadatelé byly výhradně obce a neziskové organizace, na opatření na podporu
cestovního ruchu, diverzifikaci činností nezemědělské povahy a podporu míst-

VII. Výzva

Má vlast; Vyšehrad - květen 2011
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V průběhu první poloviny roku jsme podstoupili hodnocení , jak se nám daří plnit náš
programový dokument, na základě kterého jsme byli vybráni k přerozdělení financí na
projekty realizované v působnosti MAS Vyhlídky. Zadavatelem tohoto úkolu bylo Mi-
nisterstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond. Hodnocení místních akč-
ních skupin má sloužit jako podkladový materiál pro směřování podpory v druhé
polovině rozpočtového období či jako zpětné hodnocení dosahování cílů stanovených
programovým dokumentem.

Jak a kolik žadatelů bylo z jednotlivých obcí naznačuje následující mapka:

Střednědobé hodnocení MAS

ních produktů nebyla podána žádna žádost. Po hod-
nocení projektů jich bylo 15 doporučeno k registraci
na SZIF. V průběhu administrativní kontroly došlo

u jednoho žadatele k zpět vzetí žádosti. K realizaci
bylo doporučeno čtrnáct projektů a v současné době
se očekává doručení zvacích dopisů žadatelům.
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Z Kokořínska do Podralska
V letech 2010 až 2011 je realizován pro-
jekt národní spolupráce „Z Kokořínska do
Podralska“. Je to projekt spolupráce dvou
místních akčních skupin podpořený z Pro-
gramu rozvoje venkova. Hlavním cílem
projektu je vzájemná propagace činnosti
Místních akčních skupin, mapování pa-
mátek jak sakrálních a přírodních, tak vo-
jenských a technických, které se na území
obou místních akčních skupin nacházejí.
Konkrétními výstupy projektu jsou zpra-
cování studie s navrženými tematickými
okruhy, vybudování zde na Kokořínsku
čtyř zastavení s infopanelem , stolem a la-
vicemi. Velký význam mají i společné
akce, které se na obou územích za při-
spění nebo v organizaci obou místních
akčních skupin pořádají. V loňském roce
to byl výlet z Kokořínska do Zákup, kde na

nádvoří místního zámku proběhla sezna-
movací akce občanů z obou území. V lis-
topadu loňského roku ve spolupráci
s literárním klubem Pegas Mělník bylo
uspořádáno literární pásmo „Vzpomínka
na K. H. Máchu“, letos v dubnu pak pro-
mítání filmu „Bludička lásky“ . Právě
osoba Karla Hynka Máchy je ústřední pos-
tavou a tématem tohoto projektu, neboť
zde tento básník zanechal mnoho stop li-
terárního odkazu. V průběhu léta se plá-
nují dvě velké a ústřední akce této
meziregionální spolupráce –Zahrádecké
slavnosti, jak název napovídá budou se
konat v Zahrádkách na Českolipsku
a akce „Z Kokořínska do Podralska“, jejíž
hlavním pořadatelem jsou Vyhlídky,
o.s. V rámci této akce dojde k představení
projektu a seznámení veřejnosti s ním,

připravuje se opět literární program vě-
novaný odkazu K. H. Máchy. Více infor-
mací naleznete v pozvánkách v tomto
vydání, obě akce jsou všem občanům
a zdarma přístupné, takže se těšíme na
Vaši návštěvu ale i názor, jak by mohla bu-
doucí spolupráce obou regionů pokračo-
vat.

Nakolik jsou využívána jednotlivá opatření

Následující graf ukazuje strukturu žadatelů.

Z výsledků hodnocení vyplývá, že projektů prostřednictvím Vyhlídek využívají z většiny obce; za poslední rok se
v důsledku přiřazení opatření na obnovu hřišť stávají žadateli I neziskové organizace. V jednom případě,
u opatření Podpora místních produktů došlo pouze k realizaci jediného projektu. To je signálem ke změně
našich záměrů a předmětné opatření bylo na valné hromadě, která se konala počátkem května vyměněno.
Novým opatřením pro předkládání projektů je tedy Veřejná infrastruktura cestovního ruchu.

Využívání Fichí dle počtu podpořených projektů (2008 - 2010) Rozložení projektů mezi žadatele (2008 - 2010)

Jednání realizačního týmu projektu 
"Z Kokořínska do Podralska".
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LAG Podralsko o.s.
Si Vás dovoluje pozvat na společné setkání 

LAG Podralsko o. s. a Vyhlídky občanské sdružení, 

které se bude konat v rámci pořádání akce 9. Zahrádecké
slavnosti  v sobotu, 20. 8. 2011 od 10.00 hodin v prostorách

zámeckého parku Zahrádky u České Lípy jako jedno 
ze setkání při realizaci společného projektu „Z Kokořínska 

do Podralska“

Program setkání:
n Občerstvení, setkání se starostou obce Zahrádky
n Prohlídka sklepení zámku
n Návštěva kozí farmy „Nový dvůr“ – „Regionální produkt

Lužické hory a Máchův kraj“ 
- prohlídka farmy s výkladem

n Prohlídka výstavního zastavení, realizovaného 
v rámci Projektu spolupráce s MAS Turnovsko

n Obora Vřísek s Máchovou vyhlídkou
n Volný program s možností návštěvy programu 

Zahrádeckých slavností

Schůzka výkonné rady Vyhlídek,o.s. Březen 2011 Osinalice

Výběrová komise při hodnocení projektů; únor 2011


