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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.eu

Bankovní spojení:

0468776349/0800

Statutární zástupce:

Ing. Václav Hlůže

Telefon:

315 602957;724068686;606787716

E-mail:

info@vyhlidky.cz

IČO:

26676184

Úvodní slovo
Rok 2011 začal ve znamení stovek hodin konzultací, které jsme poskytovali všem zájemcům o podání
projektové žádosti do naší VII. výzvy /12. kola SZIF/. Výzva byla poté úspěšně uzavřena a všechny
projekty, které byly hodnotitelskou a výběrovou komisí vybrány postoupily na SZIF a byly následně
schváleny k realizaci. Dalším velkým pracovním nárokem první půle roku 2011 byla práce nad
změnami stanov sdružení, ke kterým výkonná rada přistoupila na základě podnětů členů sdružení
z loňské valné hromady r. 2010. Na základě provedených změn ve stanovách sdružení i jednacím řádu
valné hromady byla na úvod června svolána mimořádná valná hromada, aby výkonná rada dostála
požadavkům členů a změny byly schváleny valnou hromadou. Tak se i stalo a vedení sdružení se
mohlo věnovat pracím na střednědobé auto-evaluaci činnosti místní akční skupiny, která byla řídícím
orgánem,tedy Ministerstvem zemědělství ČR, požadována k doložení do poloviny roku. Základní část
evaluace naší činnosti byla zpracována expertně, za současného poskytnutí možnosti praxe studentce
České zemědělské univerzity v Praze. Na konečné verzi se svým úsilím podílelo vedení sdružení
Vyhlídek a požadovaný dokument byl včas a řádně odevzdán. Tím však pracovní tempo nekončilo.
Jako i v minulém roce jsme se museli pečlivě připravit na proces hodnocení činnosti místních akčních
skupin ze strany SZIF a Mze. Připravovali jsme všechny potřebné doklady k vyplnění dotazníku a
doložení všech našich tvrzení. Letos však byla změna v samotném hodnocení našich připravených
podkladů hodnotící komisí. Ta již necestovala do kanceláří místních akčních skupin, nýbrž probíhala
veřejná obhajoba před celou komisí na půdě ministerstva zemědělství. Naše zástupkyně se musely
postavit před devítičlennou komisi a obhájit si vše, co bylo uvedeno v předem vyplněném dotazníku.
S vyhodnocením jsme byli seznámeni až v podzimních měsících. Čekání se vyplatilo a i za rok 2011
jsme se umístili v tzv. skupině „A“ – tedy skupině nejlépe pracujících místních akčních skupin. Ani
v létě roku 2011 nebyl čas na zahálení-probíhaly konečné společné akce projektu spolupráce mezi
naší místní akční skupinou a maskou z Podralska. Závěrečná zářijová sobota s putováním po stopách
K. H. Máchy byla skvělou tečkou za společnými aktivitami se spolupracující Maskou. V průběhu
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celého roku byly postupně plánovány i změny v našich Ficích-opatřeních a tématech, ve kterých je
možné požádat o dotaci. Změnila se některá preferenční kritéria i výše jejich bodové hodnoty.
Výkonná rada měla s těmito aktualizacemi dost práce, ale nakonec bylo vše řádně schváleno Státním
zemědělským intervenčním fondem v Praze a koncem listopadu byla vyhlášena další, již VIII. výzva
/15.kolo SZIF/příjmu žádostí o dotaci. Během podzimu jsme organizovali i několik seminářů o zeleni
v obcích, především pro členy zastupitelstev a starosty měst a obcí Středočeského, Olomouckého i
Severočeského kraje.
Velmi důležitým tématem, které začalo být v roce 2011 aktuální je též pokračování činnosti místních
akčních skupin po roce 2013, tedy co se bude dít v novém rozpočtovém období 2014-2020. Naše
zástupkyně je členkou mezinárodní pracovní skupiny o budoucnosti programu Leader, ze kterého je
financována činnost místních akčních skupin a tedy přísun dotačních financí pro subjekty v naší
územní působnosti, ať už se jedná o obce, neziskové organizace či podnikatele či další instituce, které
u nás mohou podávat projektové žádosti.
V dalších oddílech této výroční zprávy se pak dozvíte více o samotném sdružení i jeho pestrých
aktivitách.
Vznik a historie sdružení
Vyhlídky, o. s. bylo založeno v r. 2004 za účelem realizace aktivit podporujících 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. Zakládající
smlouvu podepsalo 12 členů. Během uplynulých let počet členů narůstal až do dnešních 50 členů.
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
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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
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
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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)
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.
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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.

Orgány sdružení, zaměstnanci,územní působnost,členové
Občanské sdružení disponuje výkonnou radou = MAS, která má jedenáct členů, je volena valnou
hromadou občanského sdružení a reprezentuje členskou základnu občanského sdružení Vyhlídky, o.s.
Jsou v ní zástupci veřejného sektoru, sektoru soukromého, neziskových organizací, podnikatelských
subjektů či fyzických osob. Nejvyšším orgánem sdružení Vyhlídky je valná hromada.Valná hromada
se schází nejméně jedenkrát ročně. V roce 2011 pracovala výkonná rada ve složení: Ing. Václav Hlůže
– předseda, Mgr.Galina Čermáková-místopředsedkyně, Ing. Eva Šestáková, PhDr.Marcela Pánková,
Ph.D., Ing. Pavel Dostál, Ing. Petra Jáchymstálová, Ing. Roman Frýdl, Petr Gál, Jana Laubová,
Anneliese Beníšková a Ing. Michal Kazda
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:
Ing. Václav Hlůže
Mgr.Galina Čermáková
PhDr.Marcela Pánková, Ph.D.
Tříčlenná dozorčí rada kontroluje činnost sdružení, dozoruje realizaci SPL a monitoruje realizované
projekty. O kontrolách projektů sepíše zprávu, kterou předloží výkonné radě sdružení = MAS a valné
hromadě pak předkládá zprávu dozorčí rady.
Dozorčí rada pracovala ve složení:
Ing. Petra Jáchymstálová
Jana Vlková
Jindřich Urbánek
Sedmičlenná výběrová komise provádí hodnocení a výběr projektů dle pravidel a Fichí stanovených
ve strategickém plánu Leader. V roce 2011 komise hodnotila 16 projektů z nichž 14, doporučila ke
schválení na RO SZIF, 1 ustanovila jako náhradníka a rozdělila cca 5 866 671,- Kč.
Výběrová komise pracovala ve složení:
Mgr.Jana Laubová, Ing.Pavel Dostál, Ing. Michal Kazda, Petr Gál
Ing.Eva Šestáková , Anneliese Beníšková, Ing. Roman Frýdl
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 2011 pracovala jako manažerka MAS PhDr. Marcela Pánková,Ph.D. jako manažerka pro
realizaci SPL Mgr. Galina Čermáková, jako úřednice Ing. Eva Šestáková. Účetnictví a daňové
poradenství pro MAS externě zajišťoval v roce 2011 pan Petr Zelenka-firma Zelúčto.
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MAS Vyhlídky se aktivně zapojuje do spolupráce v nadregionálním, celostátním i mezinárodním
měřítku. Je členem Národní sítě MAS, kde je Mgr. Galina Čermáková členkou kontrolního výboru
národní sítě a PhDr. Marcela Pánková, Ph.D. členkou komise pro mezinárodní spolupráci a pracovní
skupiny pro hodnocení. Dále jsme členy Středočeské sítě MAS, kde se aktivně podílíme na zviditelnění
práce středočeských místních akčních skupin například pořádáním společných akcí, kde M.Pánková
zastává funkci členky monitorovacího výboru.
Územní působnost
Dobřeň
Hořín
Býkev
Lužec n.Vlt.
Kluky
Vrátno
Hostín
Chorušice
Kadlín
Kanina
Kokořín
Lhotka
Liblice
Lobeč
Malý Újezd

Mělnické Vtelno
Mělník
Mšeno
Nebužely
Nosálov
Řepín
Stránka
Střemy
Velký Borek
Vysoká
Dolní Zimoř
Liběchov
Medonosy
Tupadly
Vidim
Želízy

Členové sdružení
Agro Liblice, s.r.o.
Čermák Jan, ing
Čermáková Gal.,Mgr.
Dostál Pavel,ing.
Frýdl Roman
Halada Vladimír
Havlasová Pavlína
Jezdecká spol. GG
Kaňková
Kolářová Marie
Laubová Jana
Pánková Mar.,PhDr
Pešičková Mark.,ing.
Pivovar Lobeč, o.s.
SOPL
Sdr. přátel Kokořínska
Svobodová Romana
Štráchalová Marie
TJ Sokol Mšeno
TJ Sokol Nebužely
Vlková Jana
Zahrada, o.s.
Zelenka Petr

Hořín
Býkev
Lužec n.Vlt.
Kluky
Vrátno
Hostín
Kanina
Lhotka
Liblice
Lobeč
Malý Újezd
Mělnické Vtelno
Mšeno
Nebužely
Nosálov
Řepín
Střemy
Vysoká
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Činnost v roce 2011
Činnost MAS Vyhlídky v roce 2011 je možné rozdělit do čtyř oblastí:
1)MAS jako sdružení
2)Realizace SPL
3)Prezentace MAS
4)Další aktivity MAS
Ad1)MAS jako sdružení
Do sdružení vstoupili noví členové-paní Romana Svobodová, pan Petr Zelenka. Dalšími
novými členy se staly obce Býkev, Lužec n. Vlt., Vrátno a Kluky, které jsme tak získali i do územní
působnosti sdružení. Na valné hromadě konané dne 2. 6. 2011 bylo též rozhodnuto o tom, že členem
sdružení již nadále nebudou dva DSO-Kokořínsko a Liběchovka, nýbrž se nástupcem tohoto členství
stanou jednotlivé obce uvedených sdružení jednotlivě, což všichni vzali na vědomí a nikdo se
nevyslovil proti tomuto postupu. Na této valné hromadě byly též odsouhlaseny změny a aktualizace
strategického plánu Leader a přijata nová Fiche-Veřejná infrastruktura cestovního ruchu.
Ad2) Realizace SPL
V únoru 2011 byla ukončena již sedmá výzva k předkládání projektů. Příjem žádostí do VII.
výzvy proběhl od 8.12. 2010 do 11. 2. 2011 v kanceláři MAS. Před samotným hodnocením proběhl
vzdělávací blok hodnotitelské a výběrové komise, aby docházelo k jednotnému výkladu pravidel a
preferenčních kritérií.Následovalo místní šetření v místech budoucích případných realizací projektů a
poté v kanceláři sdružení proběhlo hodnocení všech projektů, které prošly administrativní kontrolou
a kontrolou přijatelnosti.Ačkoli byla finanční alokace na rok 2011 výrazně nižší než v předchozích
letech, byly registrovány projekty s nižšími způsobilými výdaji. Žadateli byli výhradně obce a
neziskové organizace a to v následujících opatřeních-Fichích: obnova a rozvoj kulturního dědictví,
občanské vybavení a služby, obnova a rozvoj vesnic. Do opatření na podporu cestovního ruchu,
diverzifikace činností nezemědělské povahy a podporu místních produktů nebyl podán projekt žádný.
Po hodnocení projektů jich bylo 15 doporučeno k registraci na SZIF. V průběhu administrativní
kontroly na SZIF došlo ke zpět vzetí ze strany žadatele jedné z projektových žádostí. K realizaci bylo
tedy doporučeno 14 projektů.
Seznam vybraných žádostí na základě VII. výzvy Vyhlídky,o.s. /12.kolo příjmu žádostí SZIF/
Číslo
Název žadatele

Název projektu

Dotace (Kč)

3

Obec Lhotka

Relax Park Lhotka

452 688

3

Obec Vysoká

Veřejný rozhlas Vysoká

339 390

3

Obec Liblice

Liblická náves-I.etapa

509 114

4

Obec Nebužely

Studie využití objektu „vila dr.Huňka“

158 400

4

Pivovar Lobeč, o.s.

Obnova věže a hvozdu lobečského pivovaru

520 560

4

Obec Mělnické
Vtelno

Osvětlení kostela

Fiche

886 943

9

4

Město Mšeno

Projekt revitalizace Mělnické ulice

6

Rekonstrukce loděnice-I.etapa

6

Klub veslařů
mělnických 1881,o.s.
Obec Hostín

Rozšíření možností volnočasového areálu

6

Obec Medonosy

Vybudování sportoviště-I.etapa

6

TJ EMĚ Mělník, o.s.

Modernizace sociálního zázemí

6

Město Mšeno

Výstavba obslužného objektu u ZŠ Mšeno

6

TJ Sokol Řepín

Rekonstrukce řepínské sokolovny a její vybavení

3

Obec Želízy

Odvodnění místní komunikace v obci Sitné

157 500
898 200
360 000
369 385
108 000
305 100
289 680
458 293

* V roce 2011 proběhla aktualizace Strategického plánu Leader. V rámci mimořádné valné
hromady proběhlo jeho komunitní projednání, které bylo po krátké diskuzi několika příspěvcích ze
strany členů sdružení skončeno a aktualizace, jak v oblasti Fichí tak v oblasti území byly přijaty.
Aktualizovaný plán byl pak předložen Centrálnímu pracovišti SZIF, který nám aktualizovanou verzi
schválil.
* V tomto roce se také konalo další kolo hodnocení místních akčních skupin a jejich činnosti.
Naše skupina se i v roce 2011 umístila ve skupině „A“-tedy mezi nejlépe hodnocenými a udržela si tak
svůj standard z minulého roku.
* V roce 2011 proběhlo poprvé také tzv. Střednědobé hodnocení činnosti místní akční
skupiny. Základní část evaluace naší činnosti byla zpracována expertně, za současného poskytnutí
možnosti praxe studentce České zemědělské univerzity v Praze. Na konečné verzi se svým úsilím
podílelo vedení sdružení Vyhlídek a požadovaný dokument byl včas a řádně odevzdán.
Ad 3) Prezentace MAS
V roce 2011 jsme se prezentovali v rámci výstavy Má vlast na Vyšehradě a v rámci výstavy Země
Živitelka v Českých Budějovicích, kde jsme kromě naší činnosti představili i místní chléb, med a vína
našeho regionu. Další akcí s celorepublikovým významem byla Modlitba za domov dne 28.10.2011.
Zástupci Vyhlídek se účastnili jak konference na téma „Svoboda je volba“, tak aktivní prezentace na
stánku v Krabčicích pod Řípem a rozhovor na podiu v rámci celodenního programu.V regionálním
měřítku členové MAS osobně dojížděli do obcí, na jejichž území působíme, a seznamovali
zastupitelstva a starosty s činností MAS a možností využití dotačních titulů. V letošním roce jsme
vydali dva zpravodaje MAS Vyhlídky, které jsme rozmístili na veřejných místech, k zajištění
dostupnosti informací o našich aktivitách. Prezentovali jsme se článkem v celostátním časopisu
Moderní obec. Proběhla aktualizace webových stránek.
Ad4) Další aktivity MAS
Rok 2011 byl velice bohatý na rozličné pracovní, školící, vzdělávací i propagační aktivity. Níže uvádíme
jen některé akce z uvedených oblastí činnosti. Podrobný seznam všech činností je k nahlédnutí
v kanceláři sdružení.
Vzdělávání 2011
Zeleň –symbol moderní obce –organizováno Vyhlídkami
Školení Mze-Osa IV. Leader-2 osoby
Seminář „Možnosti pro zemědělské subjekty“ CSV,AZV-1 osoba
Školení PRV IV.2.1. ÚZEI-2 osoby
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Seminář“Možnosti Leaderu po 2013“-Štramberk-1 osoba
Školení „Přestupková řízení“, KÚ SK-1 osoba
Seminář Czech-Tourism „CR a regiony“-1 osoba
Seminář ISÚ pro období 2014-2020-Brusel-1 osoba
Seminář „Jak na evropské dotace“-Poslanecká sněmovna-2 osoby
Seminář „Osobnosti regionu“ AEF-1 osoba
V roce 2011 byla ve spolupráci se společností ARBOEKO,s.r.o.zahájena spolupráce v rámci projektu
„Zeleň – symbol moderní obce“. Projekt je realizován za přispění partnerů a jedná se o osvětově –
vzdělávací činnost v oblasti péče o zeleň. Cílovou skupinou jsou orgány veřejné správy a jejich
organizační složky. Aktivity projektu spočívají v prezentaci časopisu Moderní obec, kde od února
2011 vycházejí tematické články k problematice zeleně. Vyhlídky pokryly autorsky článek v č. 4
uvedeného periodika. Vyhlídkám byla rovněž svěřena organizace celokrajského semináře,který se
konal 20.9. 2011 na Mělníku pro zájemce zejména ze Středočeského kraje a 25.10.2011 v Terezíně
pro zájemce z Ústeckého a Libereckého kraje. Lektorsky jsme se podíleli na semináři dne 22.9.2011,
který se konal pro subjekty zejména z Olomouckého kraje. Realizace projektu je hrazena
z prostředků partnerů a má přesah do letošního roku.
Propagační akce 2011
Region Tour Brno
Regiony Lysá nad Labem
Má vlast Vyšehrad Praha
Leader Fest Štramberk
Země Živitelka České Budějovice
Brusel Belgie
Konzultace - Pracovní schůzky - přehled 2011
Pracovních schůzek a odvedených konzultačních hodin bylo v roce 2011 realizováno velmi mnoho.
Dotazovaly se nejen obce, ale i soukromí podnikatelé, neziskové organizace i jednotlivě fyzické osoby.
Přehled všech konzultačních hodin je uložen v kanceláři sdružení.
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Zpráva o hospodaření
občanského sdružení Vyhlídky za rok 2011
Příjmy :

z poslání - viz. Stanovy
z hospodářské činnosti

Údaje výsledku hospodaření sdružení za rok 2011
Náklady v tis. Kč

Výnosy v tis. Kč

provozní náklady
finanční náklady

2 673
136

Náklady celkem
Výsledek hospodaření celkem

2 809
38

provozní dotace
přijaté příspěvky
finanční výnosy
výnosy z hosp.
činností

2547
185
76

Výnosy celkem

2847

39

Údaje rozvahy sdružení za rok 2011
,
Aktiva v tis. Kč

stálá aktiva
oběžná aktiva
jiná aktiva

AKTIVA celkem

Pasiva v tis. Kč

3144
22

vlastní
jmění
výsledek
hospodaření
cizí zdroje

38
3019

3166

PASIVA
celkem

3166

0

109

Plán na rok 2012
I v dalším roce bude nutno předfinancovat realizaci SPL a činnost MAS i úvěru. Příspěvky členů již
přicházejí až na výjimky v termínu.
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.
Připravují se dva projekty spolupráce-první s místní akční skupinou Přemyslovské Střední Čechy
týkající se vzdělávání a druhý s místní akční skupinou Podřipsko na téma „Vinařská stezka.“
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Stěžejním bude zpracování nové strategie území pro nové rozpočtové období EU. Letos bychom se
měli zaměřit na sběr dat v rámci analýzy vybavenosti a potřeb území.
Chystá se účast na akci Má vlast 2012 na Vyšehradě, na akci Leader Fest, který se tentokrát bude
konat na Slovensku v Levoči. I v letošním roce se uvažuje s účastí na Zemi živitelce a propagaci celého
našeho území včetně prezentace místních produktů od zdejších výrobců, především vinařů nebo
pekařů.
Vyhlídky, o.s se účastní zajímavého projektu „Zeleň-symbol moderní obce“, kde se jedná o rady a
doporučení, jak udržovat, zakládat a systematicky řešit zeleň v obcích. V rámci tohoto projektu je v
plánu je i velký seminář s odborníky, jehož organizaci by zajišťovaly Vyhlídky ve spolupráci s CSV.
Konkrétními akcemi budou například tyto: valná hromada sdružení, dobrovolnická akce úklid
Kokořínska a soutěž v sekání luk na Kokořínsku.
Plně se budeme soustředit na realizaci naší strategie programu Leader, kde máme připraveno 6 Fichí
(dotačních opatření), pro které budeme vyhlašovat IX. výzvu. Na rok 2012 budou dotační prostředky
z Ministerstva zemědělství potažmo ze Státního zemědělského intervenčního fondu značně
umenšeny, ale i tak se budeme snažit, abychom uspokojili co nejvíce žadatelů.
Fiche a podporované aktivity pro rok 2012
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
Občanské vybavení a služby
- Obnova a výstavba občanské vybavenosti, sportovišť, hřišť, míst pro spolkovou činnost atd.
Veřejná infrastruktura cestovního ruchu
Rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu,
především venkovské turistice; vybudování a doplnění veřejné infrastruktury cestovního ruchu
Poděkování
Za finanční podporu našich aktivit v roce 2011 děkujeme:
- Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) za finanční podporu při administraci
programu Leader+
- Členům, kteří uhradili členské příspěvky a příspěvky na činnost
- České spořitelně za poskytnutí provozního úvěru
Děkujeme všem členům a orgánům MAS i celého sdružení za vykonanou práci i trpělivost při hledání
vzájemné shody při řešení pracovních úkolů.

Tato výroční zpráv byla schválena na valné hromadě sdružení dne 27.3.2012

13

