
Zápis ze schůzky výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 25.4.2017  

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Přítomni: Dle prezenční listiny, je konstatováno, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových 

skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.  

Zahájeno v 16:00 hodin  

Program:  

1) Informace o činnosti MAS 

- Informace o hodnocení SCLLD 

- Informace o projektu Provozní a animační výdaje MAS Vyhlídky,z.s. 

2) Projekt MAP 

3) Proplácení projektu 4.2 – režijní výdaje MAS 

4) Udržitelnost projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním 

Ad 1) Informace o činnosti MAS 
1.1.Informace o hodnocení SCLLD 

          Strategie podaná ve druhé výzvě k věcnému hodnocení. Probíhá kontrola strategie 

na všech řídících orgánech 

1.2.Provozní a animační výdaje MAS 

          Tento projekt by měl zajistit financování režie MAS po dobu implementace Strategie.   

          probíhá průběžné financování. 

    1.3. Kancelář MAS od května loňského roku vykonává tzv. animaci šablon, tedy pomoc a    

           konzultační činnost pro mateřské a základní školy při přípravě a realizaci projektů   

           zjednodušeného vykazování tzv. šablon. Nejdříve byly na základě mailové komunikace      

osloveny všechny mateřské a základní školy v územní působnosti. MŠ i ZŠ se ozývají 

a využívají možností konzultací, seznámení se systémem MS2014+, zakládání žádostí 

i mediaci konzultací s ŘO. 

    Usnesení: VR bere informace na vědomí    

Ad 2) Projekt MAP 

          Realizace projektu probíhá dle harmonogramu, v průběhu těchto měsíců je řešena náplň 

a textace místního akčního plánu, který je základním výstupem projektu. Někteří členové 

pracovních skupin se musejí neustále urgovat, aby plnili své povinnosti; jiní jsou naopak 

velmi spolehliví a na požádání a po dohodě bezvadně spolupracují. 

          Usnesení: VR bere informace na vědomí 

Ad 3) Proplácení projektu 4.2.  

 manažerka MAS pracuje vždy po čtvrtletích na vyúčtování výdajů za dané období, aby 

bylo zajištěno průběžné financování a nemusely se čerpat velké úvěrové částky. Téměř 

polovina úvěru byla splacena. Se splacením se počítá na podzim 2017, kdy dojde platba za 3.Q 

2017. 

        Usnesení: VR bere informace na vědomí 

Ad 4) Udržitelnost projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním 
 Manažerka MAS předložila potřebné doklady k administraci dalšího roku udržitelnosti 

projektu. Byly přijaty a schváleny ŘO a současně nám bylo oznámeno, že se udržitelnost 

projektu již ukončuje a že nám tímto všechny povinnosti o udržitelnosti končí. Dobrá zpráva. 

              Usnesení: VR bere informaci na vědomí. 

 

Usnesení a záznam o hlasování je uveden u jednotlivých bodů programu. 

Skončeno v 17:30 hod 

Zapsala M.Pánková  

                                                                    

                                                                             Anneliese Beníšková,v.r. 

                                                                               Předsedsedkyně spolku 


