
Schůze MAS Vyhlídky, o.s. dne 30.10.2008 

 

Zahájeno v 16:10 hod. 

• Paní Čermáková informuje o realizaci I.kola výzev, které proběhlo v září, projekty prošly 
kontrolou, kolik doporučeno-zaregistrovaných 14,doporučeno 10, odevzdáno na RO SZIF 
k dalšímu kolu kontrol a nyní 30 dní lhůta SZIFu. Budeme čekat na výsledek. Po sdělení SZIFu 
rozešleme oficiální výsledky všem žadatelům. 

• Byla schválena úhrad dohod pro hodnotitele projektů, kteří aktivně pracovali –schválena výše 
4.000,-Kč včetně cest na místo jednání. Zajistí Pánková. 

• Pánková informuje o kontrole způsobilých výdajů- prošli jsme úspěšně kontrolou zp.výdajů na 
RO SZIF. Rozdíl ve výši cca 25.000,- byl převeden do další etapy. Z vyúčtovaných položek 
k proplacení nebude asi 5.000,- Kč uznáno. Kontrolor vyjádřil spokojenost s formou 
předložení dokladů i soupisek. 

• Čermáková informuje o plánovaných změnách ve Fichích, které musíme nahlásit a požádat o 
ně v průběhu listopadu-bude se jednat zejména o doplnění aktivit a popisu činností ve Fichích 
a doplnění všech kódů způsobilých výdajů u daných opatření. Na příští schůzce budou 
navrženy Fiche ,které by byly součástí dalšího kola výzev. 

• Navržen text k vyvěšení na web o službách, které mohou Vyhlídky poskytovat na základě 
živnostenského listu-text schválen-Pavel Dostál umístí na web. 

• Pokud jde o webové stránky-Dostál bude příště informovat, jak proběhne přechod na nové 
webové stránky-termín se nachýlil, je potřeba definitivně vyřešit. 

• Pánková předložila návrh textu na novinový článek-informace o činnosti MAS a I.kole výzev 
v místním periodiku. Text upraven do konečné podoby a schválen. Zveřejnění zajistí Pánková. 

• Čermáková navrhuje realizovat propagaci MAS a činnosti Vyhlídek prostřednictvím kalendáře 
s komentářem o opatřeních, na které MAS poskytuje finanční prostředky. Schválen nástěnný 
kalendář-distribuce bude cílená. Vypracuje a zajistí Čermáková. 

• Pánková informuje o Agroleader+-španělská strana se konečně ozvala, popřela všechny 
dohody, pak jednání narovnáno. Pan Javier Castilla požaduje dodat některé dokumenty a pak 
by mělo dojít k uzavření projektu spolupráce ke spokojenosti na všech stranách-zajistí 
Pánková. 

• Navrženo konání valné hromady ještě v letošním roce. Schválen termín na 11.12.2008 
v 16:00 hodin v Hostinci u Bedřicha-Zoopark Zelčín. Program jednání VH vypracuje 
Jáchymstálová,Čermáková,Pánková a příští týden –tedy do 7.11. budou rozeslány pozvánky. 

• Dále bylo projednáno: kontrola POV MMR-ing.Mach-prosíme o informaci ,jak věc pokračuje-
zajistí Čermáková 

- Informace ÚZEI o nabízených školeních a akcích-informuje Pánková 
- Vašek Hlůže-dotázat pana Špytka co je s cedulí Vyhlídek 
- Nebylo nám uděleno euromanažerství ROP-nic nás ovšem neomezuje 

v poskytování pomoci a konzultacích 

• Další termín konání schůzky: 13.11.2008 v 16:00 hodin v kanceláři na Mělníku 

Ukončeno v 18:00 hodin. 


