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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.cz 

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 2008 byl pro naší místní akční skupinu rokem velmi aktivním a současně rokem 

zlomovým pro další činnost místní akční skupiny i rozvoj celého regionu. Byli zvoleni noví 

představitelé a zástupci sdružení, plánovala se činnost vlastních aktivit MAS a sdružení 

započalo fungovat v programu LEADER. 

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 
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pro vybrané cílové skupiny tak, aby region nabízel zajímavou 
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) 
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Priorita 5  
Lidé a správa věcí veřejných 
Vyhledáváme, motivujeme a zapojujeme aktivní občany do 
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 rozšiřující 
se 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. 

 

TToo,,  žžee  nnaaššee  ssttrraatteeggiiee  bbyyllaa  zzvvoolleennaa  sspprráávvnněě,,  ddookkllááddáá  ffaakktt,,  žžee  ssee  nnáámm  ddííkkyy  nníí  ppooddaařřiilloo  ddvvaakkrráátt  

uussppěětt  vv  pprrooggrraammuu  LLeeaaddeerr  aa  lleettooss  vvee  vveellkkéémm  pprrooggrraammuu  LLeeaaddeerr++  pprroo  rrookkyy  22000077--22001133,,  zzee  

kktteerrééhhoo  bbyylloo  jjiižž  vv  lleettooššnníímm  rrooccee  VVyyhhllííddkkaammii  ppooddppoořřeennoo  1100  pprroojjeekkttůů,,  nniiccmméénněě  RROO  SSZZIIFF  

ddooppoorruuččiilloo  kk  uudděělleenníí  ddoottaaccee  jjeenn  55  zz  nniicchh..  

OOrrggáánnyy  ssddrruužžeenníí,,  zzaamměěssttnnaannccii  

MMAASS  VVyyhhllííddkkyy  mmáá  jjeeddeennáácctt  ččlleennůů,,  zz  ttoohhoo  22  zzáássttuuppccii  vveeřřeejjnnééhhoo  sseekkttoorruu  aa  99  zzáássttuuppccůů  sseekkttoorruu  

ssoouukkrroommééhhoo,,  ttjj..  nneezziisskkoovvýýcchh  oorrggaanniizzaaccíí,,  ppooddnniikkaatteellsskkýýcchh  ssuubbjjeekkttůů  ččii  ffyyzziicckkýýcchh  oossoobb..  

NNeejjvvyyššššíímm  oorrggáánneemm  MMAASS  VVyyhhllííddkkyy  jjee  vvaallnnáá  hhrroommaaddaa..  

VVaallnnáá  hhrroommaaddaa  ssee  sscchháázzíí  nneejjmméénněě  jjeeddeennkkrráátt  rrooččnněě..  

TTřřííččlleennnnýý  pprrooggrraammoovvýý  vvýýbboorr  jjee  ttvvoořřeenn  mmííssttooppřřeeddsseeddkkyynníí  MMAASS  aa  ddaallššíímmii  ččlleennyy..  ZZáássttuuppccii  

vveeřřeejjnnééhhoo  sseekkttoorruu  nneemmoohhoouu  ttvvoořřiitt  vvííccee  jjaakk  ppoolloovviinnuu  ččlleennůů  vvýýbboorruu..  TTeennttoo  ooddppoovvííddáá  zzeejjmméénnaa  

zzaa  ppřříípprraavvuu  aa  rreeaalliizzaaccii  SSPPLL,,  ppooddííllíí  ssee  nnaa  aaddmmiinniissttrraaccii  pprrooggrraammuu  LLeeaaddeerr  aa  zzaajjiiššťťuujjee  cchhoodd  MMAASS  ii  

ssddrruužžeenníí  VVyyhhllííddkkyy..  

  

PPrrooggrraammoovvýý  vvýýbboorr  pprraaccoovvaall  vvee  sslloožžeenníí::  

MMggrr..GGaalliinnaa  ČČeerrmmáákkoovváá  

RRoommaann  FFrrýýddll  

PPhhDDrr..MMaarrcceellaa  PPáánnkkoovváá,,  PPhh..DD..  
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TTřřííččlleennnnáá  ddoozzoorrččíí  rraaddaa  ddoozzoorruujjee  rreeaalliizzaaccii  SSPPLL  aa  mmoonniittoorruujjee  rreeaalliizzoovvaannéé  pprroojjeekkttyy..  OO  kkoonnttrroolláácchh  

sseeppííššee  zzpprráávvuu,,  kktteerroouu  ppřřeeddlloožžíí  vvýýkkoonnnnéé  rraadděě  MMAASS..  

DDoozzoorrččíí  rraaddaa  pprraaccoovvaallaa  vvee  sslloožžeenníí::  

IInngg..PPeettrraa  JJáácchhyymmssttáálloovváá  

PPeettrr  FFoouuss  

JJiinnddřřiicchh  UUrrbbáánneekk  

  

SSeeddmmiiččlleennnnáá  vvýýbběěrroovváá  kkoommiissee  pprroovváádděěnníí  hhooddnnoocceenníí  aa  vvýýbběěrr  pprroojjeekkttůů  ddllee  pprraavviiddeell  aa  ffiicchhíí  

ssttaannoovveennýýcchh  vvee  ssttrraatteeggiicckkéémm  pplláánnuu  LLeeaaddeerr..  VV  rrooccee  22000088  kkoommiissee  hhooddnnoottiillaa  1144  pprroojjeekkttůů  zz  nniicchhžž  

1100  ddooppoorruuččiillaa  kkee  sscchhvváálleenníí  nnaa  RROO  SSZZIIFF..  

VVýýbběěrroovváá  kkoommiissee  pprraaccoovvaallaa  vvee  sslloožžeenníí::  

MMggrr..JJaannaa  LLaauubboovváá  

IInngg..EEvvaa  ŠŠeessttáákkoovváá  

IInngg..VVááccllaavv  HHllůůžžee  

PPeettrr  GGááll  

IInngg..PPaavveell  DDoossttááll  

MMiirroossllaavv  PPookkoorrnnýý  

AAnnnneelliieessee  BBeennííšškkoovváá  

  

VVýýkkoonnnnoouu  sslloožžkkoouu  MMAASS  jjee  sseekkrreettaarriiáátt  MMAASS,,  kktteerrýý  jjee  vveeddeenn  mmaannaažžeerreemm  pprroo  ččiinnnnoosstt  MMAASS  aa  

ssddrruužžeenníí,,  mmaannaažžeerreemm  pprroo  rreeaalliizzaaccii  SSPPLL  aa  jjeeddnnoouu  aaddmmiinniissttrraattiivvnníí  ssiilloouu..  

VV  rrooccee  22000088  pprraaccoovvaallaa  jjaakkoo  mmaannaažžeerrkkaa  MMAASS  MMaarrcceellaa  PPáánnkkoovváá,,  jjaakkoo  mmaannaažžeerrkkaa  pprroo  rreeaalliizzaaccii  

SSPPLL  GGaalliinnaa  ČČeerrmmáákkoovváá,,  jjaakkoo  úúřřeeddnniiccee  IInngg..EEvvaa  ŠŠeessttáákkoovváá..  ÚÚččeettnniiccttvvíí  aa  ddaaňňoovvéé  ppoorraaddeennssttvvíí  pprroo  

MMAASS  eexxtteerrnněě  zzaajjiiššťťoovvaall  vv  rrooccee  22000088  ppaann  ZZeelleennkkaa--ffiirrmmaa  ZZeellúúččttoo..  

  

MMAASS  VVyyhhllííddkkyy  ssee  aakkttiivvnněě  zzaappoojjuujjee  ddoo  ssppoolluupprrááccee  vv  nnaaddrreeggiioonnáállnníímm,,  cceelloossttááttnníímm  ii  

mmeezziinnáárrooddnníímm  mměěřřííttkkuu..  JJee  ččlleenneemm  NNáárrooddnníí  ssííttěě  MMAASS  aa  SSttřřeeddooččeesskkéé  ssííttěě  MMAASS,,  kkddee  nnaaššii  mmííssttnníí  

aakkččnníí  sskkuuppiinnuu  aakkttiivvnněě  zzaassttuuppuujjee  ccoobbyy  ččlleennkkyy  sspprráávvnníí  rraaddyy  MMggrr..GGaalliinnaa  ČČeerrmmáákkoovváá..  

VV  rráámmccii  ppřříípprraavvyy  SSPPLL  jjssmmee  uuzzaavvřřeellii  ppaarrttnneerrssttvvíí  aa  ssmmlloouuvvuu  oo  bbuuddoouuccíí  ssppoolluupprrááccii  ss  ddaallššíímmíí  

mmííssttnníímmii  aakkččnníímmii  sskkuuppiinnaammii::  RReeggiioonn  PPooššeemmbbeeřříí,,  LLííppaa  pprroo  vveennkkoovv,,  PPooddlliippaannsskkoo,,  PPoossáázzaavvíí,,  

ŘŘíímmaannsskkoo,,  ZZllaattýý  pprruuhh  PPoollaabbíí..  

  

ČČiinnnnoosstt  vv  rrooccee  22000088  

ČČiinnnnoosstt  MMAASS  VVyyhhllííddkkyy  vv  rrooccee  22000088  jjee  mmoožžnnéé  rroozzdděělliitt  ddoo  ppěěttii  oobbllaassttíí::  

11))MMAASS  jjaakkoo  ssddrruužžeenníí  

22))RReeaalliizzaaccee  SSPPLL  

33))  MMAASS  pprroo  SSttřřeeddooččeesskkýý  kkrraajj  

44))PPrreezzeennttaaccee  MMAASS  

55))DDaallššíí  aakkttiivviittyy  MMAASS  
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AAdd11))MMAASS  jjaakkoo  ssddrruužžeenníí  

BBěěhheemm  rrookkuu  22000088  vvssttoouuppiillaa  ddoo  ssddrruužžeenníí  VVyyhhllííddkkyy,,  nnaa  jjeehhoožž  úúzzeemmíí  MMAASS  VVyyhhllííddkkyy  ppůůssoobbíí,,  

vvssttoouuppiillaa  nnoovváá  ččlleennkkaa..  TTaakkéé  vvyypprrššeelloo  ttřříílleettéé  oobbddoobbíí  pprrooggrraammoovvééhhoo  vvýýbboorruu  aa  kkoommiissíí,,  jjeejjiicchhžž  

sslloožžeenníí  bbyylloo  nnaa  vv  úúnnoorruu  ppřřeevvoolleennoo..  DDííkkyy  úússppěěcchhuu  vv  ddoottaaččnníímm  pprrooggrraammuu  LLeeaaddeerr  OOssaa  IIVV..  MMííssttnníí  

aakkččnníí  sskkuuppiinnyy  ssee  ččiinnnnoosstt  MMAASS  bbuuddee  uubbíírraatt  ssmměěrreemm  rreeaalliizzaaccee  SSPPLL..    

  

AAdd22))  RReeaalliizzaaccee  SSPPLL  

VV  lleettooššnníímm  rrooccee  bbyyllaa  nnaaššee  mmííssttnníí  aakkččnníí  sskkuuppiinnaa  mmeezzii  4488  vvyybbrraannýýmmii  zz  9922  žžaaddaatteellůů..  TTíímm  ssee  

jjeeddnnoouu  zz  nnaaššiicchh  hhllaavvnníícchh  aakkttiivviitt  ssttaallaa  rreeaalliizzaaccee  ssttrraatteeggiicckkééhhoo  pplláánnuu  LLeeaaddeerr..  VV  zzáářříí  jjssmmee  

vvyyhhlláássiillii  II..  kkoolloo  vvýýzzeevv  pprroo  jjeeddnnoottlliivváá  ooppaattřřeenníí  aa  ss  nniimmii  ssoouuvviisseejjííccíí  ddoottaaččnníí  ttiittuullyy..  

ZZaarreeggiissttrroovváánnoo  bbyylloo  1144  žžaaddaatteellůů,,  zz  jjeejjiicchhžž  pprroojjeekkttůů  bbyylloo  ddeesseett  ddooppoorruuččeennoo  kk  rreeaalliizzaaccii..  

SSoouuččaassnněě  pprroobbííhhaajjíí  ffoorrmmáállnníí  zzmměěnnyy  vvee  FFiicchhíícchh,,  kktteerréé  nnáámm  lliimmiittuujjíí  mmoožžnnoossttii  vvyyppssáánníí  vvýýzzeevv  aa  

zzaařřaazzeenníí  žžaaddaatteellůů..  TTaakkéé  ssee  zzpprraaccoovváávváá  pplláánn  vvýýzzeevv  pprroo  ppřřííššttíí  rrookk..  VV  ttéémmžžee  oobbddoobbíí  ttaakkéé  

pprroobběěhhllaa  zzee  ssttrraannyy  RROO  SSZZIIFF  kkoonnttrroollaa  zzppůůssoobbiillýýcchh  vvýýddaajjůů  zzaa  II..  aa  IIII..  eettaappuu  rreeaalliizzaaccee  ččiinnnnoossttii  

mmííssttnníí  aakkččnníí  sskkuuppiinnyy  aa  hhoossppooddaařřeenníí  ss  ppřřiidděělleennýýmmii  pprroossttřřeeddkkyy  pprroo  ttoottoo  oobbddoobbíí..  KKoonnttrroolloouu  

jjssmmee  pprrooššllii  ss  ddrroobbnnýýmmii  úúpprraavvaammii,,  kktteerréé  nneemmaajjíí  vvlliivv  nnaa  ddaallššíí  cchhoodd  MMAASS..  

  

AAdd  33))  MMAASS  pprroo  SSttřřeeddooččeesskkýý  kkrraajj  
Pro poskytnutí dotace z rozpočtu (na základě podání písemné žádosti ev.č. 2681/REG/2008) Místní 
akční skupina zajišťuje shromáždění informací o poskytovaných dotacích a  
činnostech na území MAS v roce 2008. 
    
Tyto informace jsme odevzdali podle dohody do kanceláře Středočeského kraje stoják v tištěné 
podobě tak i na CD.   
a) přehled připravovaných i realizovaných projektů místních aktérů spolufinancovaných z prostředků 

kraje, státu i EU   
 Na území MAS bylo přiznáno  69 dotačních projektů v roce 2008 
 
b) přehled zpracovaných a připravovaných strategií rozvoje  
  Na území MAS je zpracováno  14 různých strategií 
 
c) souhrn podnětů k budoucímu rozvoji  

Na území MAS byl vytvořen materiál, ve kterém jsou shromážděny podněty k budoucímu 
rozvoji území. 

d) přehled investičních příležitostí v území (zejména brownfields)  
Na území MAS byly zatím oficiálně vyznačeny 3 brownfields. Současně byl pořízen seznam 
lokalit,  které je v jednotlivých obcích možno vzhledově vylepšit.  

 
e) informace z oblasti cestovního ruchu v území  

Na území MAS bylo zjištěno 65 ubytovacích možností (hotely, motely, penzióny, 
apartmány, ubytovny, campingy, tábořiště). 
Více než 100 akcí, které pořádají jednotlivé obce (zábavy, masopusty, setkání, sportovní 
akce, koncerty, festivaly, atd.) 
 
Bylo sepsáno téměř 600 atraktivit na území MAS, které je možno využít pro propagaci 
území. 
 



 9

Každým rokem se všechny kvality území zhodnocují a umožňují  lepší propagaci území 
a doufáme, že tento proces bude i dále pokračovat.  
 
Doufáme že k tomu přispěje svojí činností i práce MAS Vyhlídky 

  

AAdd  44))  PPrreezzeennttaaccee  MMAASS  

MMAASS  VVyyhhllííddkkyy  pprreezzeennttoovvaalloo  ssvvoouu  ččiinnnnoosstt  vv  rráámmccii  mmeezziinnáárrooddnníí  ssppoolluupprrááccee  AAggrroolleeaaddeerr  pplluuss  aa  

ssttaallii  jjssmmee  ssee  hhoossttiitteellii  mmeezziinnáárrooddnnííhhoo  sseettkkáánníí  mmííssttnníícchh  aakkččnníícchh  sskkuuppiinn  zzee  ŠŠppaanněěllsskkaa  aa  

PPoorrttuuggaallsskkaa..  OOrrggaanniizzoovvaallii  jjssmmee  ttaakkéé  pprraavviiddeellnnéé  zzaasseeddáánníí  NNáárrooddnníí  ssííttěě  MMííssttnníícchh  aakkččnníícchh  

sskkuuppiinn..  PPrreezzeennttoovvaallii  jjssmmee  ssee  ttééžž  vv  rráámmccii  vvýýssttaavvyy  zzeemměě  ŽŽiivviitteellkkaa  vv  ČČeesskkýýcchh  BBuudděějjoovviiccíícchh,,  kkddee  

jjssmmee  kkrroomměě  nnaaššíí  ččiinnnnoossttii  ppřřeeddssttaavviillii  ii  mmííssttnníí  mmeedd  aa  vvíínnaa  nnaaššeehhoo  rreeggiioonnuu..  VV  rreeggiioonnáállnníímm  

mměěřřííttkkuu  ččlleennoovvéé  MMAASS  oossoobbnněě  ddoojjíížždděěllii  ddoo  oobbccíí,,  nnaa  jjeejjiicchhžž  úúzzeemmíí  ppůůssoobbíímmee,,  aa  sseezznnaammoovvaallii  

zzaassttuuppiitteellssttvvoo  aa  ssttaarroossttyy  ss  ččiinnnnoossttíí  MMAASS    aa  mmoožžnnoossttíí  vvyyuužžiittíí  ddoottaaččnníícchh  ttiittuullůů..lleettooššnníímm  rrooccee  

jjssmmee  vvyyddaallii  pprrooppaaggaaččnníí  lleettáákkyy  MMAASS  VVyyhhllííddkkyy,,  kktteerréé  jjssmmee  rroozzmmííssttiillii  nnaa  vveeřřeejjnnýýcchh  mmíísstteecchh,,  

kk  zzaajjiiššttěěnníí  ddoossttuuppnnoossttii  iinnffoorrmmaaccíí  oo  nnaaššiicchh  aakkttiivviittáácchh..  JJeeššttěě  ddoo  kkoonnccee  rrookkuu  pprroobběěhhnnee  

aakkttuuaalliizzaaccee  wweebboovvýýcchh  ssttrráánneekk..  

  

AAdd55))  DDaallššíí  aakkttiivviittyy  MMAASS  

VV  rrooccee  22000088  ssee  jjeeddnnaa  ččlleennkkaa  MMAASS  zzúúččaassttnniillaa  vveellkkééhhoo  šškkoollííccííhhoo  kkuurrzzuu  vvzzdděělláávváánníí  ppoorraaddccee  pprroo  

oottáázzkkyy  rroozzvvoojjee  vveennkkoovvaa  aa  mmaannaažžeerrůů  MMAASS..  DDaallššíí  ččttyyřřii  ččlleennoovvéé  ssee  úúččaassttnniillii  rrůůzznnýýcchh  tteemmaattiicckkýýcchh  

šškkoolleenníí  ttýýkkaajjííccíí  ssee  vveennkkoovvsskkéé  pprroobblleemmaattiikkyy  aa  rreeaalliizzaaccee  SSPPLL..  PPoořřááddaallii  jjssmmee  šškkoolleenníí  nnaa  ttéémmaa  

ooppeerraaččnníí  pprrooggrraamm  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí..  DDaallššíímm  šškkoolleenníímm,,  kktteerréé  jjssmmee  zzaajjiiššťťoovvaallii,,  bbyylloo  šškkoolleenníí  

žžaaddaatteellůů  ddoo  pprrooggrraammuu  LLeeaaddeerr,,  zzpprraaccoovváánníí  žžááddoossttíí  aa  ssoouuvviisseejjííccíí  pprroobblleemmaattiikkyy..  ZZaa  cceellýý  rrookk  jjssmmee  

ppoosskkyyttllii  nneessppooččeett  hhooddiinn  bbeezzppllaattnnýýcchh  kkoonnzzuullttaaccíí  pprroo  ččlleennyy  ssddrruužžeenníí  VVyyhhllííddkkyy..  MMAASS  VVyyhhllííddkkyy  ssii  

vv  lleettooššnníímm  rrooccee  ooppaattřřiilloo  žžiivvnnoosstteennsskkýý  lliisstt  nnaa  ppoorraaddeennsskkoouu  aa  kkoonnzzuullttaaččnníí  ččiinnnnoosstt  zz  ddůůvvooddůů  

nneeuussttáállee  ssee  zzvvyyššuujjííccííhhoo  zzáájjmmuu  oo  nnaaššee  sslluužžbbyy  aa  nnuuttnnoossttii  zzaalloožžiitt  ttyyttoo  aakkttiivviittyy  nnaa  ppooddnniikkaatteellsskkéé  

bbáázzii..  MMAASS  VVyyhhllííddkkyy  vvyyttvvoořřiilloo  zzáázzeemmíí  pprroo  ssvvoouu  ččiinnnnoosstt  pprroossttřřeeddnniiccttvvíímm  vvyybbuuddoovváánníí  vveeřřeejjnněě  

ppřřííssttuuppnnéé  kkaanncceelláářřee  nnaa  nnáámm..  MMíírruu,,  kkaamm  ssee  mmoohhoouu  oobbrrááttiitt  vvššiicchhnnii  zzáájjeemmccii  oo  ssppoolluupprrááccii..  

  

  

FFiinnaannččnníí  zzpprráávvaa  zzaa  rrookk  22000088  ((kk  3300..1111..))  

RRoozzvvaahhaa  

  

Zpráva o hospodaření 
občanského sdružení Vyhlídky k 30.11.2008 

         

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)    

         

Rozpočtové příjmy : I. etapa (1.1. - 30.5.2008)  14202   

  II. etapa (31.5. - 30.9.2008)  735094   
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  (etapy sloučeny)      

  
Rozpočtové příjmy celkem 1.1.- 
30.9.2008 749296   

       rozdíl 35.337,- 

  Skutečné příjmy resp. výdaje celkem 713959   

 (Dotace dosud neobdržena, profinancováno z úvěru)   

  Struktura výdajů : kanc. potřeby 34161   

    kanc. vybavení 137422   

    mzdové náklady 315428   

    spotřeba energie 8000   

    porad. činnosti 95383   

    cestovné  19224   

    ostatní služby 83092   

    (semináře, telef., odpad atd.)   

    nájemné  21249   

         

Rozpočtové příjmy : III. Etapa (1.10. - 31.1.2009)  732620 (+ 35.337,-) 

         

 (zatím pouze mzdy a DoPP za 10/08 a běžné provozní výdaje - neuzavřeno) 

         

 2) Účelová dotace na podporu činnosti MAS     

  (financováno z národ. zdrojů resp. Středoč. krajem)   

         

Rozpočtové příjmy : (1.1. - 31.12.2008)   191433   

         

  
Výdaje k 
30.11.2008 : porad. činnosti  3200   

    cestovné  3238   

    mzdové náklady 121500   

    pojistné  6958   

    přísp. NS MAS ČR 2000   

    ostatní služby 29067   

    (opravy, present.)    

  Výdaje k 30.11.2008 celkem  165963   

  Rozdíl k proinvestování do 31.12.2008 25470   

  (cestovné, poradenství, běžné provoz. výdaje)   

         

         

2 

         

 3) Příjmy z členských příspěvků  k 30.11.2008    

  (na pokrytí tzv. "nezpůsobilých výdajů" - viz. 1) resp. 2))  

         

  Příjmy z členských příspěvků   50055   

  (pronájem kancel. a poradenství)    

  Finanční výnosy   731   

  celkem    50786   
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 Výdaje : Daně a poplatky (bank. popl, sil. daň) 15693   

  Nákladové úroky   3827   

  Kurzové ztráty   5408   

  celkem    24928   

         

B) Příjmy z hospodářské činnosti      

  (na pokrytí tzv. "nezpůsobilých výdajů" - viz. 1) resp. 2))  

         

  Příjmy z pronájmu kanc. a poradenství  27465   

         

         

         

Bilanční situace sdružení (rozvaha) 

         

 AKTIVA (majetek)    PASIVA (zdroje krytí) 

         

pokladna  37212  krátkod. Úvěry  2000000  

bankovní účty 3760  
krátkodobé 
závazky    

bankovní účet úvěr. 1199400  (do splatnosti)  75926  

krátkodobé pohl. 6345  závazky k účastníkům sdružení 160000  

    HV minulých let  -61612  

  1246717     2174314  

         

Rozdíl  -927597       

         

 (Nejsou zaúčtovány dotace I. a II. etapy a poměrná část dotace ze III. etapy  

 viz. bod 1))       

         

  

  

  

  

  

PPlláánn  nnaa  rrookk  22000099  

  

II  vv  ddaallššíímm  rrooccee  bbuuddee  nnuuttnnoo  ppřřeeddffiinnaannccoovvaatt  rreeaalliizzaaccii  SSPPLL  aa  ččiinnnnoosstt  MMAASS  ii  úúvvěěrruu..  PPřřííssppěěvvkkyy  

ččlleennůů  ppřřiicchháázzeejjíí  ss  vveellkkýýmm  zzppoožždděěnníímm  nneebboo  vvůůbbeecc  aa  ttaakk  bbuuddee  nnuuttnnéé  vv  nneejjbblliižžššíí  ddoobběě  ttuuttoo  

ssiittuuaaccii  řřeeššiitt..  

DDaallššíí  ččlleennoovvéé  ssee  bbuuddoouu  úúččaassttnniitt  šškkoollííccíícchh  kkuurrzzůů  pprrooffeessiioonnaalliizzaaccee  pprraaccoovvnnííkkůů  MMAASS  aa  mmííssttnníí  

aakkččnníí  sskkuuppiinnaa  ttééžž  cchhyyssttáá  oorrggaanniizzoovvaatt  šškkoolleenníí  pprroo  zzáájjeemmccee  zz  řřaadd  vveeřřeejjnnééhhoo  sseekkttoorruu  ii  

ssoouukkrroommýýcchh  oossoobb  nnaa  ttéémmaattaa,,  oo  kktteerráá  bbuuddee  nneejjvvěěttššíí  zzáájjeemm..  

  

PPllnněě  ssee  bbuuddeemmee  ssoouussttřřeeddiitt  nnaa  rreeaalliizzaaccii  nnaaššíí  ssttrraatteeggiiee  pprrooggrraammuu  LLeeaaddeerr,,  kkddee  mmáámmee  

ppřřiipprraavveennoo  55  FFiicchhíí  ((ddoottaaččnníí  ooppaattřřeenníí)),,  pprroo  kktteerréé  bbuuddeemmee  vvyyhhllaaššoovvaatt  zzpprraavviiddllaa  22xx  rrooččnněě  vvýýzzvvuu..  

  



 12

FFiicchhee  aa  ppooddppoorroovvaannéé  aakkttiivviittyy  

  

DDiivveerrzziiffiikkaaccee  zzeemměědděěllsskkýýcchh  ččiinnnnoossttíí  

--  PPooddppoorraa  ppřřeemměěnnyy  zzeemměědděěllsskkýýcchh  bbuuddoovv  nnaa  nneezzeemměědděěllsskkéé  vvyyuužžiittíí  

PPooddppoorraa  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  

--  RReekkoonnssttrruukkccee  nneebboo  vvýýssttaavvbbaa  mmaallookkaappaacciittnníícchh  uubbyyttoovvaaccíícchh  aa  ssttrraavvoovvaaccíícchh  zzaařříízzeenníí,,  

ppůůjjččoovveenn  ssppoorrttoovvnnííhhoo  vvyybbaavveenníí  aattpp..  

OObbnnoovvaa  aa  rroozzvvoojj  vveessnniicc  

--  IInnvveessttiiccee  nnaa  oobbnnoovvuu  vveeřřeejjnnýýcchh  pprroossttrraannssttvvíí,,  zzeelleenněě,,  oobbččaannsskkééhhoo  vvyybbaavveenníí  

OOcchhrraannaa  aa  rroozzvvoojj  kkuullttuurrnnííhhoo  dděěddiiccttvvíí  vveennkkoovvaa  

--  IInnvveessttiiccee  ssppoojjeennéé  ss  uuddrržžoovváánníímm,,  oobbnnoovvoouu  aa  zzhhooddnnooccoovváánníímm  nneebboo  vvyyuužžiittíímm  kkuullttuurrnnííhhoo  

dděěddiiccttvvíí  vveennkkoovvaa  

PPooddppoorraa  mmííssttnníícchh  pprroodduukkttůů  

--  PPřřiiddáávváánníí  hhooddnnoottyy  mmííssttnníímm  vvýýrroobbkkůůmm  

  

  

  

PPoodděěkkoovváánníí    

  

ZZaa  ffiinnaannččnníí  ppooddppoorruu  nnaaššiicchh  aakkttiivviitt  vv  rrooccee  22000088  dděěkkuujjeemmee::  

--  SSttááttnníímmuu  zzeemměědděěllsskkéémmuu  iinntteerrvveennččnníímmuu  ffoonndduu  ((SSZZIIFF))  zzaa  ffiinnaannččnníí  ppooddppoorruu  

aaddmmiinniissttrraaccee  pprrooggrraammuu  LLeeaaddeerr++  

--  SSttřřeeddooččeesskkéémmuu  kkrraajjii  zzaa  ppoosskkyyttnnuuttíí  úúččeelloovvéé  ddoottaaccee  nnaa  ččiinnnnoosstt  MMAASS  

--  ČČlleennůůmm,,  kktteeřříí  uuhhrraaddiillii  ppřřííssppěěvvkkyy  

  

DDěěkkuujjeemmee  vvššeemm  ččlleennůůmm  aa  oorrggáánnůůmm  MMAASS  ii  ssppoolluupprraaccoovvnnííkkůůmm  zzaa  vvyykkoonnaannoouu  pprrááccii  ii  ttrrppěělliivvoosstt  

ppřřii  hhlleeddáánníí  vvzzáájjeemmnnéé  sshhooddyy  ppřřii  řřeeššeenníí  pprraaccoovvnníícchh  úúkkoollůů..  
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