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Zápis ze schůze výkonné rady Vyhlídky,o.s. 

Mělník, Nám.Míru 30 
27.8. 2012 

 
Přítomni:  Václav Hlůže, Marcela Pánková, Eva Šestáková, Michal Kazda, Jana Laubová, Galina     
                 Čermáková 
 
Program: 1) Informace o činnosti - realizované akce 
                 2) Výsledky hodnocení 
                 3) Informace o přípravě  projektu spolupráce –vinařské stezky 
                 4) Informace  o přípravě projektu spolupráce – vzdělávání 
                 5) Příprava na další rozpočtové období –standardy, tvorba ISRÚ 
 
Ad1) Informace o činnosti 
         Na počátku srpna proběhla další dobrovolnická akce – soutěž v sekání kosou.Akce byla   
         realizována za spoluúčasti obce Nebužely. Soutěžících účastníků bylo 12, akce proběhla za     
         účasti veřejnosti.V rámci propagace se spolupracovalo s Mělnickým deníkem a Týdeníkem   
         Mělnicka. Pořádaná akce přispěla k propagaci činnosti občanského sdružení. Poděkování   
         patří Evě Šestákové za poskytnutí zázemí společenské části akce. 
         VR bere informace na vědomí 
 

• Ad2) Výsledky hodnocení 
• Dne 6.8. t.r. proběhlo veřejné slyšení v rámci hodnocení činnosti MAS. Vyhlídky se     
• umístily opět v kategorii „A“.  

          VR bere informace na vědomí 
 
Ad3)  Informace o přípravě  projektu spolupráce –vinařské stezky inf. M.Pánková 
          M.Pánková zpracovala návrh žádosti,  ta byla poskytnuta MAS Podřipsko. Ze strany   
          Podřipska požadavek na zapojení škol a umístění uměleckých artefaktů,dále návrh na     
          nákup stanu pro měkké akce, ozvučení atd. Členové VR se vyjadřují k uvedeným návrhům,    
          převládá názor,aby projekt byl co nejefektivnější a byly eliminovány rizikové aktivity      
          /artefakty, pořízení stanu atd./ na společné koordinační schůzce obou MAS bude sděleno     
          stanovisko, aby uvedené aktivity byly pouze aktivitami partnerské MAS. Ze strany    
          Vyhlídek je zapotřebí projednat vedení trasy s vinaři /Kraus, Lobkowiczová/  a dále      
           kontaktovat Reg.muzeum ke spolupráci na projektu. 
          VR bere informace na vědomí a schvaluje navržený postup 
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Ad4)  Informace  o přípravě projektu spolupráce – vzdělávání    inf.G.Čermáková 
           Koordinační MAS zpracovala návrh žádosti. Žádost a další komunikace zúčastněných   
           MAS  probíhá prostřednictvím  portálu COLEGIO. Bude nezbytné změnit harmonogram a     
           rozpočet projektu.  Další schůzka koordinačního týmu se koná 28. 8.20132 v kanceláři   
           Vyhlídek na Mělníku. Příjem žádostí  v rámci 17. kola příjmu žádostí na SZIF pro oba  
           Projekty spolupráce je od 17.10 – 23. 10. 2012. 
           VR bere informace na vědomí 
 
  Ad5) Příprava na další rozpočtové období –standardy, tvorba ISRÚ        
           V průběhu srpna byly připomínkovány Standardy MAS, které jsou prvním stupněm    
            přípravy na nové rozpočtové období.   Jestliže MAS splní kriteria Standardů, bude dalším   
            krokem předložení Integrované strategie území a následně Strategických rámců. Rovněž   
            byla připomínkována osnova tvorby nové ISRÚ.  V této je zapotřebí přemýšlet o struktuře   
            orgánů Vyhlídek, abychom se připravili na vícefondové čerpání a měli dostatečnou      
            evaluační kapacitu. 
            VR bere informace na vědomí 
 
Skončeno v 17.30 
Zapsala .G. Čermáková 
          


