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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

2

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.
To, že naše strategie byla zvolena správně, dokládá fakt, že se nám díky ní podařilo dvakrát
uspět v programu Leader a letos ve velkém programu Leader+ pro roky 2007-2013, ze
kterého bylo již v letošním roce Vyhlídkami podpořeno 10 projektů, nicméně RO SZIF
doporučilo k udělení dotace jen 5 z nich.
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.
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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
P e t r Fo u s
Jindřich Urbánek
Sedmičlenná výběrová komise provádění hodnocení a výběr projektů dle pravidel a fichí
stanovených ve strategickém plánu Leader. V roce 2008 komise hodnotila 14 projektů z nichž
10 doporučila ke schválení na RO SZIF.
Výběrová komise pracovala ve složení:
Mgr.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 2008 pracovala jako manažerka MAS Marcela Pánková, jako manažerka pro realizaci
SPL Galina Čermáková, jako úřednice Ing.Eva Šestáková. Účetnictví a daňové poradenství pro
MAS externě zajišťoval v roce 2008 pan Zelenka-firma Zelúčto.
MAS Vyhlídky se aktivně zapojuje do spolupráce v nadregionálním, celostátním i
mezinárodním měřítku. Je členem Národní sítě MAS a Středočeské sítě MAS, kde naši místní
akční skupinu aktivně zastupuje coby členky správní rady Mgr.Galina Čermáková.
V rámci přípravy SPL jsme uzavřeli partnerství a smlouvu o budoucí spolupráci s dalšímí
místními akčními skupinami: Region Pošembeří, Lípa pro venkov, Podlipansko, Posázaví,
Římansko, Zlatý pruh Polabí.

Činnost v roce 2008
Činnost MAS Vyhlídky v roce 2008 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
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Ad1)MAS jako sdružení
Během roku 2008 vstoupila do sdružení Vyhlídky, na jehož území MAS Vyhlídky působí,
vstoupila nová členka. Také vypršelo tříleté období programového výboru a komisí, jejichž
složení bylo na v únoru převoleno. Díky úspěchu v dotačním programu Leader Osa IV. Místní
akční skupiny se činnost MAS bude ubírat směrem realizace SPL.
Ad2) Realizace SPL
V letošním roce byla naše místní akční skupina mezi 48 vybranými z 92 žadatelů. Tím se
jednou z našich hlavních aktivit stala realizace strategického plánu Leader. V září jsme
vyhlásili I. kolo výzev pro jednotlivá opatření a s nimi související dotační tituly.
Zaregistrováno bylo 14 žadatelů, z jejichž projektů bylo deset doporučeno k realizaci.
Současně probíhají formální změny ve Fichích, které nám limitují možnosti vypsání výzev a
zařazení žadatelů. Také se zpracovává plán výzev pro příští rok. V témže období také
proběhla ze strany RO SZIF kontrola způsobilých výdajů za I. a II. etapu realizace činnosti
místní akční skupiny a hospodaření s přidělenými prostředky pro toto období. Kontrolou
jsme prošli s drobnými úpravami, které nemají vliv na další chod MAS.
Ad 3) MAS pro Středočeský kraj
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.
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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

Ad 4) Prezentace MAS
MAS Vyhlídky prezentovalo svou činnost v rámci mezinárodní spolupráce Agroleader plus a
stali jsme se hostiteli mezinárodního setkání místních akčních skupin ze Španělska a
Portugalska. Organizovali jsme také 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 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,
k zajištění dostupnosti informací o našich aktivitách. Ještě do konce roku proběhne
aktualizace webových stránek.
Ad5) Další aktivity MAS
V roce 2008 se jedna členka MAS zúčastnila velkého školícího kurzu vzdělávání poradce pro
otázky rozvoje venkova a manažerů MAS. Další čtyři členové se účastnili různých tematických
školení týkající se venkovské problematiky a realizace SPL. Pořádali jsme školení na téma
operační program životní prostředí. Dalším školením, které jsme zajišťovali, bylo školení
žadatelů do programu Leader, zpracování žádostí a související problematiky. Za celý rok jsme
poskytli nespočet hodin bezplatných konzultací pro členy sdružení Vyhlídky. MAS Vyhlídky si
v letošním roce opatřilo živnostenský list na poradenskou a konzultační činnost z důvodů
neustále se zvyšujícího zájmu o naše služby a nutnosti založit tyto aktivity na podnikatelské
bázi. MAS Vyhlídky vytvořilo zázemí pro svou činnost prostřednictvím vybudování veřejně
přístupné kanceláře na nám. Míru, kam se mohou obrátit všichni zájemci o spolupráci.

Finanční zpráva za rok 2008 (k 30.11.)
Rozvaha

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)
II. etapa (31.5. - 30.9.2008)

14202
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
(pronájem kancel. a poradenství)
Finanční výnosy
celkem

50055
731
50786
10

Výdaje :

Daně a poplatky (bank. popl, sil. daň)
Nákladové úroky
Kurzové ztráty
celkem

15693
3827
5408
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)
pokladna

PASIVA (zdroje krytí)
37212

bankovní účty
bankovní účet úvěr.
krátkodobé pohl.

3760
1199400
6345
1246717

Rozdíl

krátkod. Úvěry
krátkodobé
závazky
(do splatnosti)
závazky k účastníkům sdružení
HV minulých let

2000000

75926
160000
-61612
2174314

-927597
(Nejsou zaúčtovány dotace I. a II. etapy a poměrná část dotace ze III. etapy
viz. bod 1))

Plán na rok 2009
I v dalším roce bude nutno předfinancovat realizaci SPL a činnost MAS i 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.
Plně se budeme soustředit na realizaci naší strategie programu Leader, kde máme
připraveno 5 Fichí (dotační opatření), pro které budeme vyhlašovat zpravidla 2x ročně výzvu.
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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

Poděkování
Za finanční podporu našich aktivit v roce 2008 děkujeme:
- Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) za finanční
administrace programu Leader+
- Středočeskému kraji za poskytnutí účelové dotace na činnost MAS
- Členům, kteří uhradili příspěvky

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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