
Zápis ze schůzky MAS Vyhlídky, o.s. konané dne 3.3.2011 v kanceláři sdružení 

 
Přítomní: dle prezenční listiny 
Zahájeno: 16:00 hodin 
 
Program Bod1):  Školení bezpečnosti práce a požární ochraně, které přednášel Ing. Pašek. Byli 
proškoleni všichni členové MAS. Ukončeno sepsáním příslušných protokolů. 
 
Program Bod 2): G. Čermáková informuje o průběhu administrace vybraných projektů VII. Výzvy 
MAS. Předloženy protokoly o hodnocení. Výběrová komise má k některým z předložených projektů 
výhrady týkající se kvality jejich zpracování. Výběrová komise zpracovala své stanovisko s výhradami. 
Je třeba, aby na uvedené nedostatky byli žadatelé upozorněni, aby příště postupovali lépe a výběrová 
komise též navrhla doporučení pro budoucí výzvy (příloha zápisu). 
 
Program Bod 3) Různé: 

- Pánková informuje o vizi Leader po roce 2013 a snaze uplatnit ji v Bruselu, aby byl program 
Leader podporován i po roce 2013. 

- Čermáková informuje o konání VH NAS MAS a rozpočtu NS. V rozpočtu nejasnosti, bude 
třeba vyřešit na kontrolní komisi a následně na VH. 

- Pánková informuje o projektu „Zeleň-symbol moderní obce“, do kterého MAS Vyhlídky 
vstoupila společně s dalšími šesti partnery z celé ČR. MAS souhlasila s účastí na tomto 
projektu. Výstupem bude prezentace MAS ve dvanácti číslech časopisu Moderní obec. 

- Pánková informuje o možnosti využít spolupráce s CSV a získat určité finanční prostředky na 
pořádání setkání partnerů spojené se vzděláváním právě z oblasti ozeleňování obcí a měst. 

- Čermáková informuje o střednědobém hodnocení MAS. Musíme vypracovat metodiku a 
postupně zpracovat do června 2011. Částečně bude možná využit externí hodnotitel. 

- Pánková informuje o záměru znovu podat projekt spolupráce „Polabské kroje“. Jsou 
nastavena nová pravidla a nová hodnotící kritéria. Zdá se, že projekt může kritéria z větší 
míry splnit. Bude záležet na partnerské MAS, zda bude chtít projekt upravit. Rozhodnutí 
padne na společném setkání ve Křtinách a podle toho bude zvolen další postup. 

- Pánková informuje o stavu přepracování stanov a jednacího řádu. Téměř finální podoba. 
Během příštích čtrnácti dnů bude zahájeno veřejné připomínkovací řízení v trvání 30 dní. 
MAS bere na vědomí a souhlasí se všemi konstatovanými skutečnostmi. 

 
Příští schůzka MAS:31. 3. 2011 v 16:00 hodin na statku sdružení DoNitra v Osinalicích. 
Úkoly: - navrhnout, co změnit pro příští rok v SPL 

- Jak a kdy realizovat monitoring projektů pro rok 2011 (sledovat současně indikátory) 
- Pánková-zjistí novinky týkající se dotazníku pro hodnocení MAS a přidělení alokací na příští 

rok. 
 
Skončeno: 18:30 hodin 
 
Zapsala: Pánková 
Dne 8. 3. 2011 
 


