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Vážení čtenáři,
rok se chýlí ke svému konci a my
pro Vás máme po půl roce další,
nové informace o činnosti ob-
čanského sdružení Vyhlídky. Nej-
náročnějším okamžikem
letošního léta byla příprava na
další kolo hodnocení činnosti Vy-
hlídek ze strany ministerstva ze-

mědělství. Hodnocení proběhlo na základě obsáhlého
dotazníku, na jehož otázky je nutno pečlivě odpovídat
a všechna tvrzení dokládat příslušnými doklady. Vše
jsme učinili s nejlepším svědomím a vědomím a ode-
vzdali v řádném termínu k posouzení. S vyhodnocením
jsme byli seznámeni až v podzimních měsících. I letos
máme tu čest Vám sdělit, že jsme se opět umístili v tzv.
skupině „A“, tedy ve skupině nejlépe hodnocených míst-
ních akčních skupin celé České republiky. Dobré umís-
tění nás o to víc těší z toho důvodu, že dle výsledků
hodnocení je přidělována i část finančních prostředku
určených k rozdělení mezi žadatele dotačních projektů,
čímž jsme pro Vás všechny - potencionální žadatele -
získali o něco více peněz.
Ani v jiných oblastech naší činnosti jsme nezaháleli. Or-
ganizovali jsme společné kulturní akce v rámci projektu
Z Kokořínska do Podralska, účastnili jsme se akcí part-

nerské místní akční skupiny. Hodně práce jsme věno-
vali přípravě odborného semináře „Zeleň v obcích“ aneb
i obce mohou být zelené, organizovaného ve spolupráci
s odbornými formami, který byl určen starostům všech
středočeských obcí. Pro velký zájem o toto téma jsme
byli požádáni i o spoluorganizaci a vystoupení na po-
dobných seminářích pro Olomoucký a Severočeský kraj.
Další náročný úkol nás čekal při aktualizaci našich Fichí-
tedy opatření, do kterých mohou žadatelé žádat o do-
tace. Na základě zkušeností i požadavků z minulých
období byla upravena některá preferenční kritéria pro
výběr projektů i další náležitosti v souladu s novými pra-
vidly Programu rozvoje venkova Osy IV. Leader. Po
schválení úprav Státním zemědělským intervenčním
fondem jsme mohli pracovat na přípravě naší již VIII.
výzvy k podávání projektových žádostí, o které se po-
drobněji dočtete dále v tomto magazínu. Taktéž zde naj-
dete i novinky o územní působnosti sdružení i pozvánky
na připravované akce.
Vzhledem k tomu, že brzy vstoupíme do dalšího roku
naší činnosti, bych jménem vedení sdružení chtěla po-
děkovat všem aktivním členům, partnerům i přátelům
za podporu, spolupráci, pomoc i pochopení a popřát
všem klidný závěr roku a šťastný vstup do roku nového.

Marcela Pánková
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VIII. VÝZVA

Mělnický park Na Polabí

Dne 30. listopadu 2011
místní akční skupina Vyhlídky, o. s. (dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34,

Vyhlašuje VIII. Výzvu
v rámci 15. kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013 Evropský zeměděl-

ský fond pro rozvoj venkova (EAFRD),
Osa IV. LEADER, opatření IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové strategie.

Lhůta pro příjem žádostí o dotaci:
od 25. 1. 2012 do 14. 2. 2012 do 16. 00 hodin.

Místo příjmů žádostí: kancelář Vyhlídky, o. s., nám. Míru 30, II. patro, Mělník

Identifikace MAS
Název: Vyhlídky, o. s.
Reg. č.: 07/002/41100/120/000094
Název SPL: Strategický plán MAS Vyhlídky, o. s. (aktualizace 2011)

Číslo výzvy: VIII. Výzva
Webové stránky: www.vyhlidky.eu
Kontaktní adresa: Mělník, nám. Míru 30, 2. Patro.
Termín vyhlášení Výzvy č. VIII: od 30. 11. 2011 - 14. 2. 2012.
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ÚSPĚŠNÝ PROJEKT „Z KOKOŘÍNSKA DO PODRALSKA“

Kontaktní osoby:
Mgr. Galina Čermáková tel. 724068686 mail: agconsult@seznam.cz
PhDr. Marcela Pánková, PhD. tel 606787716 mail: info@vyhlidky.cz
Finanční alokace pro VIII. Výzvu: 6 090 000, - Kč

Přesné znění Fichí, formuláře Žádosti o dotaci, instruktážní list pro její vyplnění, jakož
i další dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách MAS
www.vyhlidky.eu/výzvy pro projekty
Další informace týkající se osy IV. 1. 2. LEADER Programu rozvoje venkova najdete
na stránkách www.mze.cz a www.szif.cz.

Způsob podání žádosti o dotaci:
Žadatel předkládá na MAS projektovou žádost k registraci jak na CD (1x), tak v tiš-
těné podobě (2x) osobně, prostřednictvím statutárního zástupce v souladu se sta-
noveným způsobem pro jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu
nebo prostřednictvím zmocněného zástupce na základě ověřené plné moci. Pokud
žadatel podává žádosti o dotaci prostřednictvím zmocněného zástupce, musí se
k žádosti o dotaci doložit čestná prohlášení s ověřeným podpisem žadatele či sta-
tutárního zástupce. Žadatel doloží kopií příslušného výpisu, kdo je za něj pověřen po-
depisovat. Spolu s žádostí musí být doloženy všechny povinné a nepovinné přílohy,
jak je stanoveno v příslušné Fichi, jinak nebude žádost přijata.

Další podmínky:
• V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jednu

Žádost o dotaci.
• Žadatel musí mít ke dni registrace Žádosti na MAS ukončeny všechny předchozí

projekty realizované z PRV prostřednictvím MAS Vyhlídky. Ukončením se rozumí
podání Žádosti o proplacení.

• Předkládané projekty musí být realizovány na území MAS Vyhlídky, o. s.
• Projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobi-

lých výdajů z hlavního opatření.
• Způsobilé výdaje mohou být realizovány nejdříve od zaregistrování projektů na

RO SZIF to zn. od března 2012.
• Délka realizace projektu je maximálně 24 měsíců od podpisu Dohody. Nejzaz-

ším termínem pro podání Žádosti o proplacení na RO SZIF je termín stanovený
v Dohodě o poskytnutí dotace, nejdéle však 24 měsíců od podpisu Dohody. Žá-
dost o proplacení předloží žadatel ke kontrole na MAS 7 dní před termínem odevz-
dání na RO SZIF.

• Žádost o projekt musí splňovat podmínky formální správnosti a kriteria přijatel-
nosti. Poté je Žádost postoupena k hodnocení Hodnotitelskou komisí.

Hodnocení projektů:
• V rámci hodnocení projektů proběhne místní šetření, přesný termín bude žadateli

sdělen při registraci Žádosti o projekt na MAS Vyhlídky.

• Projektové žádosti jsou hodnoceny na základě hodnotících kriterií dle příslušné
Fiche. Minimální bodový zisk je 220 bodů.

• Po ukončení hodnocení bude sestaveno pořadí bodových zisků jednotlivých pro-
jektových žádostí. Doporučeny k registraci na RO SZIF budou ty projekty, které
mají dostatečný bodový zisk a v rámci jejich pořadí mohou být pokryty stanove-
nou finanční alokací této výzvy.

Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí hodnotitelská komise.
Školení pro žadatele se bude konat dne13. 12. 2011 a 15. 12. 2011 vždy od

10,00 -12,00 hoda od 14,00-16,00 hod. v kanceláři MAS Vyhlídky, o. s., Mělník,
nám. Míru 30, II. patro. Potenciální předkladatelé projektů budou seznámeni se zá-
kladními požadavky a specifiky předkládání projektů.

V rámci VIII. Výzvy lze podávat žádosti o dotaci v rámci podmínek 
stanovených těmito Fichemi:
Fiche č. 1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Vymezení Fiche: Podpora podnikatelských aktivit ve venkovských oblastech v rámci
diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským podnika-
telským činnostem s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu
a zajištění podmínek pro kvalitní život místních obyvatel.
Fiche č. 2 Podpora cestovního ruchu
Vymezení Fiche: Realizace projektů bude mít pro budoucnost území v dlouhodo-
bější perspektivě význam pro zlepšení využití venkovského území v oblasti cestov-
ního ruchu a umožnění kvalitnější spolupráce v rámci Středočeského kraje
a Libereckého kraje. Rozvoj aktivit venkovské ekonomiky směrem k činnostem v ces-
tovním ruchu; ubytovací a stravovací zařízení, půjčovny sportovního vybavení a plo-
chy pro sportovní vyžití.
Fiche č. 3 Obnova a rozvoj vesnic
Vymezení Fiche: Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Podpora základní
technické infrastruktury obcí, zlepšení vzhledu obcí a tím zvýšení atraktivity pro byd-
lení, podnikání a relaxaci.
Fiche č. 4 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Vymezení Fiche: Zaměřeno na zhodnocení a využití kulturního dědictví venkova. Pro-
pagace místní historie, zajímavostí a tradiční lidové kultury.
Fiche č. 6 Občanské vybavení a služby
Vymezení Fiche: Zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti veřejné správy,
školství, zdravotnictví, kultury, soc. služeb, spolkových činností, předškolní a mi-
moškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. Posí-
lení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím. Zacílení na aktivity
místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků,
ale i církví a jejich organizací.
Fiche č. 7 Veřejná infrastruktura cestovního ruchu
Vymezení Fiche: Rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k čin-
nostem v cestovním ruchu, především venkovské turistice. Vybudování a doplnění
veřejné infrastruktury cestovního ruchu

Území obou spolupracujících místních akčních skupin, které spolu na-
vzájem sousedí, vytváří celistvý krajinný celek, ale z hlediska veřejné
správy spadá do dvou krajů - Středočeského a Libereckého. Hlavní

myšlenka projektu spolupráce, změnit tuto skutečnost a nastolit podmínky
pro vzájemné propojení byla uskutečněna zpracováním studie využití ně-
kolika okruhů památek - vojensko-technických, přírodních, sakrálních i po
realizovaných projektech na území obou MAS. Byly navrženy nejlepší i zcela
nové okružní trasy. Součástí projektu je i vybudování odpočinkových za-
stavení s informačními tabulemi pro návštěvníky těchto lokalitách. (foto za-
stavení) Závěrečná akce na území Vyhlídky, o. s. se konala v obci Kokořín
v restauraci Truhlárna, jejíž společensko-kulturní prostory nám bezplatně
pronajal příznivec místních akčních skupin, místní podnikatel, pan Jaroslav
Kroužek. Všechny výstupy včetně představení projektu byly vystaveny na
tabulích v prostorách určených k setkání. Byly zde též k dispozici již všechny
tištěné výstupy projektu, které se setkaly s nevídaným ohlasem. Jak ze
strany známých příznivců místních akčních skupin, tak z lidí, kteří se přišli
podívat a účastnit se akce na základě reklamní kampaně, kterou jsme rea-
lizovali v místním tisku. Návštěvníky zaujaly nejen výstupy samotné, ale
i program celé akce přátelského setkání (viz. program). Přes naše zapiso-
vatelky prošlo více jak 160 lidí.

Někteří se po dopoledním bloku zúčastnili exkurze malým kolovým vláčkem
po stopách K. H. Máchy, když předtím byl promítán film o jeho múze-Lori
Šonkové. Účastníci exkurze měli díky znalostem místního prostředí a cest K.
H. Máchy ing. Evy Šestákové postaráno o krásný zážitek ve formě komen-
tované procházky s výkladem. Ostatní zůstali v místě konání akce a studo-
vali zde prezentované podklady projektu.
Po návratu a občerstvení byl zahájen odpolední blok, kdy došlo k diskuzi
o následném využití výstupů projektu a dalších návazností. Sdružení Pegas
předvedlo pásmo o životě a díle K. H. Máchy i čtení z jeho prací. Poté bylo
zahájeno pěvecké vystoupení pěvkyně Olgy Francové Velické za klavírního
doprovodu M. Hůtové, které bylo zaměřeno na písně z oblasti projektu spo-
lupráce i na Máchovo období.
Celý den prezentace projektu spolupráce byl velmi kladně hodnocen všemi
zúčastněnými. Byl velký zájem o tištěné výstupy projektu a byla navozena
inspirace pro nová putování na základě vyhledávací studie a nově vzniklých
okruhů s možností zastávek na nových odpočivných místech.
Celá akce byla zaštítěna prací členů i příznivců občanského sdružení Vy-
hlídky, o. s.

Mělník, 6. 9.2011
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třídenní národní konference, která dostala podtitul Venkov
v Prčici, se zúčastnilo 250 zástupců samospráv, státní správy
a lidí z organizací i privátních subjektů, kteří se zabývají rozvojem
venkova nebo na venkově působí. Národní konferenci Venkov
2011 pořádal Spolek pro obnovu venkova ČR v rámci Celos-
tátní sítě pro venkov, zřízené Ministerstvem zemědělství ČR,
v součinnosti s Národní sítí místních akčních skupin ČR. Dal-
šími partnery konference bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo dopravy ČR
a Středočeský kraj. Akce byla spolufinancovaná z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
Pro splnění cílů rozvoje venkova, tedy obcí, zemědělství a lesnic-
tví, malých podniků, neziskových organizací a spolků, bude třeba

v letech 2014 až 2020 minimálně 275 miliard korun z evropských fondů. Z toho by mělo být minimálně 75 miliard Kč
pro sektor zemědělství a lesnictví. Závěr byl formulován účastníky národní konference Venkov 2011 v listině zvané Prčická
výzva. Jednání konference probíhalo ve čtyřech pracovních skupinách podle předem daných témat, a to Veřejná osobní
doprava na venkově, Venkov, rodina a tradice, Rozvoj a ekonomika venkova, Zemědělství a krajina.

Zemědělství a životní prostředí – skupina pracovala pod heslem „Zabojovat za Česko“, a to nejen ve vztahu k Evropské
unii, ale také k tuzemským spotřebitelům, kteří by měli dávat přednost domácím výrobkům. Je třeba také připravit uce-
lenou strategii venkova, která bude současně řešit všechny důležité oblasti, tedy půdu, vodu a krajinu.
Rozvoj a ekonomika venkova – účastníci pracovní skupiny se shodli na tom, že je potřeba spravedlivěji pře-
rozdělovat daňové výnosy pro obce, zasadit se o vymahatelnost práva a vytvořit jasné a srozumitelné právní
předpisy pro rozvoj podnikání a cestovního ruchu na venkově.
Veřejná osobní doprava – podle účastníků workshopu na venkově rozhodují o veřejné osobní dopravě v sou-
časnosti ti, kteří ji nevyužívají, a ti, kteří ji potřebují, na ni nemají žádný vliv. Je proto třeba vytvořit koncepci,
na níž se budou podílet hlavně samosprávy a samotní občané.
Venkov, rodina a tradice – pracovní skupina odmítla návrh ministerstva školství na optimalizaci škol, pro-
tože by to podle ní prakticky znamenalo likvidaci venkovského školství. Účastníci této pracovní skupiny pod-
pořili tradiční hodnoty, mezi něž patří mimo jiné fungující rodina, péče o děti a seniory. Je podle nich také
třeba podporovat pospolitost venkovské komunity a občanských iniciativ.

Podněty, které z konference vzešly, budou zaslány ministerstvům dopravy, zemědělství, 
místního rozvoje a životního prostředí.

Konference Venkov 2011 v Sedlčanech

Heslo: 

„Venkov ví, 
jak se má rozvíjet,
potřebuje k tomu
ale peníze“

VENKOV nabízí splnění adekvátní části cílů,
ke kterým se Česká republika zaváže Evrop-
ské komisi, a to zejména:
Konkurenceschopnost
Snižování chudoby
Snižování rizik klimatických změn
Inovaci a vzdělání
Pro naplnění cílů, kterými jsou rozvoj ven-
kova a důstojný život člověka, je třeba za-
jistit pro VENKOV zahrnující obce do 25 000
obyvatel, což představuje 57 % populace
ČR, zemědělství a lesnictví, malé podniky,
neziskové organizace a spolky pro roky
2014–2020 minimálně 275 miliard Kč
z prostředků evropských fondů, z toho mini-
málně 75 miliard Kč pro sektor zemědělství
a lesnictví.

Účastníci konference VENKOV 2011

„PRČICKÁ VÝZVA“
vládě České republiky 

a Parlamentu 
České republiky

Vážení a milí přátelé, 
ráda bych Vás pozvala do naší prodejny,
která je plná krásných ručních výrobků.
Protože jsme získali na zvykoslovné pe-
čivo licenci "regionálního produktu z Po-
labí", od 10. 12 budeme mít v prodeji
další produkty, jako je např. med,
víno.... a další viz www.podlipansko.cz.
Naše prodejní dílna bude sloužit také
jako kavárna, takže si můžete posedět
a v klidu vypít kávu či čaj. Pro ty z Vás,
kteří si sami chtějí vyrobit vánoční deko-
raci, jsou připraveny navečer dílny. Je
třeba se dopředu nahlásit. Přeji Vám,
aby jste si našli v tomto adventním čase
chvíli a pobyli u nás.

S přáním pokoje v duši 
Jiřina Šustrová 

Můj domov občanské sdružení 
Bechlín čp. 18, PSČ 41186 

www.domovbechlin.cz 
sustrovaj@seznam.cz
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Vyhodnocení přínosu značky POLABÍ regionální produkt®

Držitelé značky POLABÍ - regionální produkt®, se sešli
dne 24. listopadu 2011 na společném vyhodnocení
přínosu regionální značky. Setkání se zúčastnili pro-
ducenti, jež jsou do značení zapojení různě dlouhou
dobu. Od počátku certifikace, v roce 2006, až po „čer-
stvé“ držitelé, z října letošního roku. Iv. Minaříková se-
známila výrobce s realizovaným projektem Za poklady

venkova a možnostech výrobců do jeho zapo-
jení. Šesti novým držitelům certifikátu, byla
slavnostně předána plaketa, ředitelkou
MAS M. Pošíkovou.

Potřebné informace podá koordinátorka
značky Iv. Minaříkové vandrovani@podlipan-
sko.cz, která vše rozešle ostatním výrobcům.

Úřad regionální rady Střední Čechy
Rozvoj regionálních center 
Rok výzvy 2011
Pořadové číslo výzvy 91a
Celkový rozpočet výzvy 41 372 204 EUR 
Počátek příjmu žádostí 20.01.2011
Ukončení příjmu žádostí 31.12.2012
Oblast podpory: 
Infrastruktura a doprava » Doprava 
Lidské zdroje a vzdělávání » Sociální služby 
Lidské zdroje a vzdělávání » Zdravotnictví 
Lidské zdroje a vzdělávání » Vzdělávání 
Volný čas a cestovní ruch » Ostatní 

MMR - ministerstvo pro místní rozvoj
1.12.2011
Celkem 60 miliony korun hodlá v příštím roce pomoci Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR v oblasti cestovního ruchu. V rámci Národního programu
podpory cestovního ruchu, podprogramu Cestování dostupné všem je výzva
otevřená až do 17. února 2012.
Bližší informace jsou na webových stránkách MMR ČR - www.mmr.cz

MPSV - ministerstvo práce a sociálních věcí 
Dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2012 pro
právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby
Rok výzvy 2011
Pořadové číslo výzvy 1/12
Počátek příjmu žádostí 29. 08.2011
Ukončení příjmu žádostí 31. 05. 2012
Žádost o dotaci pro rok 2012 je možné zpracovat a podat pro oba dva pro-
gramy podpory v tomto řádném termínu: od 29. srpna 2011 do 25. září
2011. 
Žádost najdete na adrese: http://portal.mpsv.cz

MK - ministerstvo kultury 
Veřejné informační služby knihoven - podprogram č. 8 Informační zdroje B.
Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační
brány a oborových informačních bran (VISK 8b)
Rok výzvy 2011
Pořadové číslo výzvy 1/12
Počátek příjmu žádostí 01.11.2011
Ukončení příjmu žádostí 10.01.2012
Oblast podpory:  Volný čas a cestovní ruch » Kultura 

Infor. a kom. technologie » Informační a datové systémy 

Výběrové dotační řízení Ministerstva kultury na podporu zahraničních kon-
taktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit v roce 2012
Rok výzvy 2011
Pořadové číslo výzvy 2/12
Počátek příjmu žádostí 01.10.2011
Ukončení příjmu žádostí 30.04.2012
Oblast podpory:  Volný čas a cestovní ruch » Kultura 
Podporované činnosti pro podnikatele: Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 

Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti ne-
profesionálního umění a tradiční lidové kultury v roce 2012 (s možností po-
skytnutí stipendia v dvouletém období 2012-2013)
Rok výzvy 2011
Pořadové číslo výzvy 1/12
Počátek příjmu žádostí 10.08.2011
Ukončení příjmu žádostí 31.05.2012
Oblast podpory: 
Lidské zdroje a vzdělávání » Vzdělávání 
Volný čas a cestovní ruch » Kultura 

Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 
Rok výzvy 2011
Pořadové číslo výzvy 93a
Celkový rozpočet výzvy 520 000 000 Kč
Počátek příjmu žádostí 20.01.2011
Ukončení příjmu žádostí 31.12.2012
Oblast podpory: Volný čas a cestovní ruch 

Co připravujeme pro rok 2012

n Vydáváme kalendář pro rok 2012
n 25. 1. – 14. 2. – přijímání žádostí 

o dotaci VIII. výzva
n Březen - Valná hromada Vyhlídky, os.
n 28. 4. – úklid Kokořínska
n 7. 6. – prezentace výstupů + udržitel-

nost projektu spolupráce „Z Kokořínska
do Podralska“

n 4. 8. – soutěž v sekání luk
n 3. 9. – prezentace výstupů projektu
n Září – společná akce Vyhlídky, os. + 

CSV – prezentace příkladů dobré praxe

A dále další akce – školení, semináře a pod,
u kterých ještě nemáme přesně stanovený
datum konání

DOTAČNÍ SERVIS
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