
Zápis ze schůzky MAS ze dne 8.7.2010 
 
Zahájeno v 15:20 hodin. 
Přítomni dle prezenční listiny. 
 
Čermáková zahajuje program schůzky čtením programu a přistupuje k prvnímu výjimečnému 
bodu: 

1) Město Mšeno: zástupci Mšena projevili zájem o setkání s představiteli MAS i členy 
hodnotící komise k prodiskutování projektů, které neprošly bodováním a nepostoupily 
tak dále na SZIF. MAS Vyhlídky nabídla termín konání společné schůzky v den 
zasedání MAS 8.7.2010. Zástupci Mšena se omluvili a přestože jsme je opakovaně 
mailem vyzvali, že se může zúčastnit kdokoli z rady města, nikdo se již neozval. Bylo 
konstatováno, že vůči městu Mšeno nedochází k žádným komunikačním barierám ze 
strany Vyhlídek a že je postupováno standardně jako v jiných případech.Další termín 
konání rady MAS Vyhlídek bude stanoven na září a bude sdělen panu starostovi, aby 
se představitelé města mohli dostavit a prohlédnout si a prokonzultovat nedostatky 
mšenských projektů tak, aby jejich další podání bylo v pořádku a dosáhlo 
dostatečného počtu bodů pro další postup na SZIF. 

2) VI.kolo výzev: Čermáková informuje o počtu podaných projektů: celkem 5 projektů, 
bodové hodnocení zveřejněné na webových stránkách. Na SZIF postoupily všechny 
projekty v pořadí: Řepín, Botafogo, Střemy, Chorušice, Monoch. Podle toho, jak 
proběhne kontrola na SZIF budou plně uspokojeny první tři projekty s tím, že čtvrtý 
v pořadí částečně a poslední zůstane náhradníkem. 

3) Pánková informuje o projektu Polabské kroje. Projekt byl podán a zaregistrován dne 
15.6.2010 jako pátý v pořadí. Dle našeho soud splňuje všechny předpoklady, aby byl 
přijat. Nicméně v tomto kole podání nastal velký převis a tudíž bude záležet na počtu 
získaných bodů i časovém hledisku. 

4) Čermáková informuje o postupu realizace projektu spolupráce z Kokořínska do 
Podralska. Ke zpracování studie byla na základě výběrového řízení vybrána společnost 
Novoborské dotační centrum. Byla nejúspěšnější jak z hlediska cenové nabídky tak 
zkušeností s podobnými studiemi i specifickým zájmem na vojensko-historických 
památkách. 

5) Pánková informuje o právě probíhajícím hodnocení všech masek v ČR. Zástupkyně 
MAS vynaložily poměrně velké úsilí při vyplnění požadovaných dotazníků, které byly 
odeslány na Mze. Nyní nastane shromažďování dokladů k ověření vyplněných údajů a 
kontrole zde na MAS proběhne 5.8.2010. 

6) Naše MAS byla kontaktována Evangelickou církví augšburského vyznání. Byly 
dohodnuty termíny k návštěvě zde na naší MAS a uspořádání exkurze po územní 
působnosti Vyhlídek. Šestáková se s nimi spojí a nabídne termín mezi 21.-23.7.2010 i 
trasu exkurze. 

7) Jáchymstálová informuje o Zelená úsporám. Prostudovala si materiály k poskytování 
poradenství a zainteresovala Laubovou na poskytování konzultací plus jednoho 
odborného poradce ještě smluvně zaváže. Jáchymstálová zařídí vše potřebné 
k dodávce dalších nových materiálů ve věci Zelená úsporám a pod jejím plným  
vedením bude probíhat i administrace, včetně vyúčtování a veškeré komunikace 
s koordinátorem z NS MAS. 

8) Další:  
- Šestáková navrhuje pracovat na ustavení turistické destinace „Máchův kraj“ ve 

spolupráci s místními akčními skupinami Podlipansko a Podralsko. 
Konstatováno přijetí myšlenky a její následné rozvíjení. 



- Šestáková navrhuje oslavit Den K.H.Máchy –na termín 16.11.2010. 
Uspořádání slavnosti by proběhlo na hradě Houska a účastnili by se jí i členové 
LAG Podralsko jako společné akce v rámci projektu spolupráce. Zajistí 
Šestáková 

 
Ukončeno v 17:45 hodin. 
 
 
Zapsala Pánková 


