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PROJEKT NÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
1. Název projektu a základní informace
1.1. Název projektu
Název projektu: „Z Kokořínska do Podralska“
Základní informace: projekt meziregionální spolupráce
1.2. Hlavní, příp. vedlejší opatření, na základě kterých bude projekt realizován
Hlavní opatření: IV.2.1.-záměr a):Realizace projektů národní spolupráce
IV.2.1. Realizace projektů Spolupráce-rozvoj a propagace
Vedlejší opatření č.1): III.1.3. Podpora cestovního ruchu-záměr a) Pěší trasy, vinařské stezky a
Hippostezky
1.3. Hlavní předmět projektu spolupráce
Hlavním předmětem projektu spolupráce není jen výměna informací s vyústěním v realizaci
konkrétního výstupu, ale představuje účast MAS na realizaci společně zvoleného projektu a jeho
propagaci v rámci činností obsažených v projektu tak, jak je dále popsáno. Jedná se o tvorbu
podkladů pro propagaci spolupráce Mas, projektu i jeho výstupů, vypracování studie s ohledem
na zjednodušení, zpřístupnění a provázání obou regionů místním občanům i návštěvníkům,
vybudování nových odpočivných míst na trasách navržených studií, zavedení webových stránek
prezentujících projekt a jeho výstupy a realizací kulturních akcí, ať už půjde o koncert či jinou
kulturní událost.
Území obou spolupracujících místních akčních skupin spolu navzájem sousedí, vytváří celistvý
krajinný celek, ale z hlediska veřejné správy spadá do dvou krajů. Území KMAS do kraje
Středočeského a území PMAS do kraje Libereckého. To se odráží i v tvorbě veškeré
infrastruktury, kde je vše soustředěno k hranicím regionu a neuvažuje se o vzájemném
propojení. Hlavní myšlenka projektu spolupráce je změnit tuto skutečnost a stávající stav a
nastolit podmínky pro vzájemné propojení. Spolupráce by měla koncepčně připravit prostor pro
propojení obou území, vyústit ve společné akce, které poslouží k vzájemné propagaci atraktivit
z obou regionů.
V rámci hlavního opatření chceme dosáhnout využití technických, kulturních památek a památek
technického významu a zpřístupnit je místním i návštěvníkům. Naprosto novým bude oživení
vojenských a technických historických památek, které budou zmapovány a bude navrženo jejich
další využití i vhodnost pro konání následných akcí. Tímto bude umožněno poznávání místních
památek, tradic a života v regionech obou spolupracujících MAS. Na základě výše uvedeného
bude zpracována zásadní studie pro využití území obou MAS, navržení nejlepších i zcela nových
tras např. po vojensko-technických památkách, přírodních rezervacích, po stopách zaniklých
řemesel, regionálních produktů, lidové architektury atd. Taktéž budou navržena místa k zastavení
i některé objekty, které by na trasách byly následně obnoveny a našly své uplatnění v rámci meziregionálního propojení. Taktéž bude organizováno „cestování“ z Kokořínska do Podralska, čtení
autorů, kteří mají vztah k regionu např. Mácha, Dyk, Cinibulk atd.; konání kulturního festivalu.
Záměr bude komunitě projednán, budou vydány propagační materiály a zřízeny webové stránky
projektu.
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V rámci vedlejšího opatření bude do studie, vzhledem k tomu, že oba strategické plány mají ve
svých záměrech podporu cestovního ruchu a dotčená oblast je tradiční turistickou destinací,
začleněno propojení jak pěších turistických tras, tak tras pro cyklisty či hippostezky a budou
vybudována zastavení na předem vytipovaných místech.(Cyklostezky nebudou realizovanou
aktivitou projektu ani nebudou součástí způsobilých výdajů.)
1.4. Účastníci spolupráce
•

Koordinační pracovní skupina: předseda: Mgr. Galina Čermáková – manažer, koordinuje
činnost všech členů, organizační zajištění, konzultuje a zastupuje při jednáních se SZIF
Členové: PhDr. Marcela Pánková, Ph.D. – zpracovává písemné
materiály, organizační zajištění, konzultuje a zastupuje při jednáních se SZIF
Kolářová Marie – administrace materiálů a podkladů pro plnění
projektu
Ing. Eva Šestáková – zajišťování podkladů, příprava
podkladů a administrace materiálů projektu
PhDr. Dagmar Strnadová – organizace činností PMAS
Ing. Eva Burešová – administrace materiálů projektu
PMAS

•

Koordinační MAS (dále jen KMAS): MAS Vyhlídky,o.s., IČ:26676184
Nebužely 92,277 34 Nebužely
(kancelář 315 602 957)
e-mail: info@vyhlidky.cz,
www: vyhlidky.eu
Povinnosti a pravomoci KMAS:
–
–

je zodpovědná za koordinaci realizace celého projektu Spolupráce.
řídí, koordinuje a kontroluje činnosti v rámci celého projektu Spolupráce, kontroluje dodržování
závazků jednotlivých partnerů vyplývajících ze Smlouvy o Spolupráci, koordinuje průběh
projektu, i každé jeho části,
– provádí administraci projektu Spolupráce
– dohlíží nad plněním povinností vůči SZIF, poskytuje požadované informace, dokladuje svoji činnost
a poskytuje SZIF, resp. Ministerstvu zemědělství nebo třetímu subjektu pověřenému Ministerstvem
zemědělství, součinnost a dokumentaci vztahující se k projektu, a to po celou stanovenou dobu
trvání závazku; jednotliví partneři projektu Spolupráce předkládají vyžadované dokumenty KMAS ke
kompletaci,
– předkládá k registraci Žádost o dotaci za všechny partnerské MAS z území ČR,
– zajišťuje podpis Dohody na svém místně příslušném RO SZIF, kam se dostaví k podpisu zástupce
KMAS,
– koordinuje finanční toky celého projektu Spolupráce,
– za svojí část projektu předkládá žádost o proplacení,
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– zodpovídá za to, že výdaje vykázané partnery byly vynaloženy pro účely realizace projektu a že
odpovídaly činnostem, které byly mezi partnery dohodnuty ve Smlouvě,
– spolupracuje při kompletaci podkladů pro předložení Žádosti o proplacení. Potvrzuje žádosti o
proplacení partnerských MAS před jejich předložením, přičemž každý partner žádá na svou část
projektu na svém příslušném RO SZIF,
– zajišťuje vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu od jeho realizace po dobu vázanosti
projektu na účel,
– odpovídá za to, že bude dodržen účel projektu uvedený v žádosti o dotaci a splní veškeré další
případné specifické podmínky po celou stanovenou dobu trvání závazku,
– uchovává doklady nebo jejich kopie těkající se realizovaného projektu, a to po dobu nejméně 10
let od předložení žádosti o proplacení.
–
• Partnerská MAS (dále jen PMAS):LAG Podralsko, o.s, IČ: 26663015
Kuřívody 701, 471 24 Ralsko,
487 862 209, mobil: 774 400 397,
e-mail: manager@lagpodralsko.com,
www: lagpodralsko.com.
Povinnosti a pravomoci PMAS:
– provádí administraci své části projektu,
– za svojí část projektu dokladuje svoji činnost a poskytuje požadované informace SZIF, resp.
Ministerstvu zemědělství nebo třetímu subjektu pověřenému Ministerstvem zemědělství, zajišťuje
součinnost a dokumentaci vztahující se k projektu, a to po celou stanovenou dobu trvání závazku,
– aktivně spolupracuje s KMAS a poskytuje KMAS veškeré požadované informace, dokladuje svoji činnost
a zajišťuje součinnost a dokumentaci vztahující se k projektu,
– k podpisu Dohody zplnomocní zástupce KMAS,
– na každou změnu v projektu připraví Hlášení o změnách dle bodu 10. těchto Pravidel, které projedná s
KMAS. KMAS po odsouhlasení změny předkládá Hlášení o změnách na svůj místně příslušný RO SZIF,
– zodpovídá za vynaložení prostředků své části projektu a nese odpovědnost za jakékoliv nesrovnalosti
ve výdajích, které vykázala,
– připravuje Žádost o proplacení za svojí část projektu, kterou po schválení KMAS předkládá na svém
místně příslušném RO SZIF,
– zajišťuje vykazování údajů potřebných pro monitoring své části projektu od jeho realizace po dobu
vázanosti projektu na účel a tyto údaje poskytuje KMAS,
– odpovídá za to, že bude dodržen účel její části projektu uveden˘ v žádosti a splní veškeré další případné
specifické podmínky po celou stanovenou dobu trvání závazku,
– uchovává doklady nebo jejich kopie týkající se realizovaného projektu, a to po dobu nejméně 10 let od
předložení Žádosti o proplacení a tyto doklady v případě vyžádání poskytuje KMAS,
– musí na Žádost dotčených orgánů státní správy předložit dokumenty týkající se projektu Spolupráce ke
kontrole,
-musí akceptovat rozhodnutí KMAS, které KMAS vynese v rámci svých pravomocí.

Strana 3 (celkem 18)

Projekt spolupráce „Z Kokořínska do Podralska“
MAS Vyhlídky

LAG Podralsko

2. Výchozí situace a zdůvodnění projektu
2. 1. Popis výchozí situace
Geograficky kompaktní území Máchova kraje bylo uměle rozděleno mezi NUTS II Severovýchod –
Máchův kraj a NUTS II Střední Čechy – Kokořínsko. Kokořínsko organicky navazuje na Máchův
kraj. Tento region byl pravidelně navštěvován K. H. Máchou a z toho důvodu je označován jako
Máchův kraj. Kokořín a Bezděz byly jeho oblíbené hrady, které jej zaujaly svou atmosférou a
zdejší, romanticky působící příroda byla pro něho inspirací.
Regiony obou MAS jsou tradičními turistickými oblastmi, kde se v minulosti nacházela zábavní a
turistická střediska, která však v novodobé historii zanikla a jejich význam se zcela vytratil.
V současné době dochází k obnově turistické infrastruktury, ale postup není příliš koncepční a
hlavně naráží na administrativní rozdělení této oblasti podle příslušnosti k jednotlivým krajům –
tedy i například trasování turistických stezek a rozvoj atraktivit je limitováno hranicí kraje.
Vzájemná spolupráce nastaví podmínky pro přirozené propojení obou regionů a připomene
historické hodnoty, význačné osobnosti kraje a přiblíží návštěvníkům způsob života obyvatelstva
zabývajícího se převážně zemědělskou činností a prací v lese.
Projekt je provázaný s projektem PMAS „U nás je taky hezky“ tak, že v tomto projektu vznikají
výstavní zastavení. Místa zastavení projektu „U nás je taky hezky“ lze také využít pro naše akce,
na již zbudovaných místech propagovat náš projekt spolupráce a navštívit je v rámci našich
exkurzí.
2. 2. Způsob naplnění cílů opatření PRV
Realizace projektu spolupráce, vzájemná propagace činnosti obou zúčastněných MAS, organizace
společných akcí, zpracování studie pro rozvoj a propagaci obou území, tvorba propagačních
materiálů a Info-tabulí, návrh na obnovu a propagaci místních atraktivit a kulturního dědictví
venkova.
KMAS- FICHE: →Podpora cestovního ruchu – přilákání návštěvníků a následná podpora
lokálních podnikatelů větší obsazeností stravovacích i ubytovacích kapacit (studie, zastavení,
Info-tabule)
→Obnova a rozvoj kulturního dědictví venkova – využitím historicko-technických
památek, budováním zastavení s informacemi o místním kulturním dědictví (následné využití
studie k obnově památek místního významu, kulturní akce věnované místnímu kulturnímu
dědictví)
PMAS-FICHE: →Podpora cestovního ruchu/N – poznávání atraktivit v majetku obcí a větší
propagace regionu (studie, zastavení, webové stránky)
→Podpora cestovního ruchu/Z – přilákání návštěvníků a následná podpora
lokálních podnikatelů větší obsazeností stravovacích i ubytovacích kapacit (studie, nové trasy,
informační a propagační materiál)
→Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova- – využitím historickotechnických památek, budováním zastavení s informacemi o místním kulturním dědictví (exkurze
na kulturní akce s poznáním tradic a místního dědictví, zahrnutí nových památek, Inko na
webových stránkách)
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2. 3. Popis konkrétních cílů projektu, které budou dosaženy projektem Spolupráce a jak přispěje
projekt k naplnění cílů rozvojové strategie každé partnerské MAS
1. Propagace spolupráce – naplnění společnými akcemi, komunitním projednáním v obou
zúčastěných regionech, tiskovými materiály, info-tabulemi, informacemi na webových stránkách,
hyper-link na další související stránky. V rámci projektu spolupráce budou realizovány akce:
cestování z Kokořínska do Podralska (vyhledávací exkurze – po trasách stezek – trasa A a trasa
B-viz.příloha), na jednotlivých zastávkách a při dalších akcích bude realizováno např.: čtení
autorů, kteří mají vztah k regionu např. Mácha, Dyk, Cinibulk atd.; konání kulturního festivalu,
případně další akce. Info-tabule budou obsahovat údaje o místních akčních skupinách, projektu
spolupráce i faktická data turistického významu. Webové stránky budou zmiňovat zdroje
projektu spolupráce, jeho cíle, postupy v jeho naplňování i následné zveřejnění všech výstupů
včetně plánovaných kulturních akcí (například koncertů, exkurzí, putování po regionu či jiných.
Na webové stránky projektu bude veden odkaz z webových stránek mikro-regionů a měst
v územní působnosti obou MAS.
2. Zpracování studie bude spočívat ve využití potenciálu trasy stávající „Máchovy stezky“vytipování a vytvoření možností jednotlivých zastavení s Info-tabulemi, návrh využití nemovitého
kulturního dědictví pro expozice místního významu. Studie bude zásadním zdrojem pro získání
přehledu o nových možnostech projektu a její závěry budou následně využity k budování nových
zastavení, místních expozic, turistických bodů a možností naplnění inovačních postupů.
3. Zpřístupnění a provázání obou regionů bude umožněno místním občanům i návštěvníkům
s důrazem na znovuobjevení a propagaci místních atraktivit. Základem bude studie, která
navrhne ještě neobjevené trasy všechny zájemce o poznání regionu. Tito budou informování
prostřednictvím Info-tabulí na nových odpočivných místech, která budou zajištěna stolem a
lavicí, a které budou informovat o projektu spolupráce, jeho přínosech včetně faktických dat
území.
Inovativnost projektu
• Tato spočívá ve společných akcích, neboť spolupráce a vzájemný kontakt není doposud
navázán. (Společná putování, exkurze, koncerty).
• Společná propagace regionu – doposud neexistují materiály, které by vypovídaly a
propagovaly obě území společně např. s trasami propojujícími obě území. (Propagační
materiál, který bude zmiňovat závěry a doporučení studie, bude zahrnovat nové trasy a nově
zbudovaná odpočivná místa včetně informací o projektu spolupráce).
• Zmapováním památek místního významu vzniknou nové turistické cíle, kdy zcela inovativním
prvkem bude zařazení vojensko-technických památek a linie obranného systému „řopíky
(bunkry)“ do stávajících tras. Stejně tak například navržení tras po realizovaných projektech
obou MAS, po přírodních rezervacích atp., které budou navrženy taktéž poprvé.
• Propojení obou území oproti administrativnímu rozdělení.
2. 4. Výstupy, výsledky a dopady projektu
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•

Výstupy:
-komunitní projednání studie
- propagace: Info-tabule 8 ks na trase z Kokořínska do Podralska (4 zastavení na území každé
MAS). Info-tabule budou obsahovat údaje o místních akčních skupinách, projektu spolupráce
i faktická data turistického významu.
- Propagační materiály:
 kmenový materiál s vyznačenými trasami a obnovenými
turistickými cíly o celém území zúčastněných MAS; náklad
10.000 ks. Bude zmiňovat závěry a doporučení studie, bude
zahrnovat nové trasy a nově zbudovaná odpočivná místa
včetně informací o projektu spolupráce
 propagační letáky a plakáty na společné akce; náklad asi 500
ks/akce.
-Studie: 1 ks – parametry: zmapování využití stávající Máchovy stezky a přilehlých objektů
památek místního významu pro využití ke zřízení expozic, navržení tras po vojenských objektech,
přírodních atraktivitách, realizovaných projektech či výjimečných architektonických dílech. Studie
bude zásadním zdrojem pro získání přehledu o nových možnostech projektu a její závěry budou
následně využity k budování nových zastavení, místních expozic, turistických bodů a možností
naplnění inovačních postupů. V neposlední řadě se pak počítá s jejím využitím pro následný
projekt spolupráce, ve které by se výsledky studie proměnily v konkrétní budování nových
turistických bodů.
- Akce: cestování z Kokořínska do Podralska – 1 akce/rok; (exkurze, koncerty, kulturní festivaly).
-Vybudování 4 zastavení na území každé MAS včetně mobiliáře, Info-tabulí, sezení. Zde budou k
dispozici Info-tabule, které budou informovat o projektu spolupráce, jeho přínosech včetně
faktických dat území a dále budou nová odpočivná místa zajištěna stolem a lavicí. Využití
mobiliáře spočívá v umožnění odpočinku a získání informací.
-Webové stránky projektu prezentující projekt a jeho výstupy i konání kulturních akcí, ať už půjde
o koncert, exkurze či jinou kulturní událost.
• Výsledky:
Výsledkem projektu je realizace konkrétních dílčích výstupů projektu za uplatnění principu
Leader, kdy na společných jednotlivých dílčích výstupech projektu se podílí NNO, místní
podnikatelé a zejména jsou využity společné zájmy zúčastněných MAS spolu s multiplikačními
efekty těchto aktivit. Výsledkem by mělo být posílení ekonomického potenciálu při propagaci
cestovního ruchu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova.
•

Dopady:

Projekt prozkoumá potenciál a možnosti v jednotlivých oblastech a následně stanoví výběr
nejvhodnějších objektů k umístění zastávek s expozicemi a muzejními exponáty. Dojde ke zvýšení
atraktivity území pro turistický ruch, zlepšení občanské vybavenosti regionu a vzniku nových
zajímavých turistických cílů. V návaznosti na rozvoj turistického ruchu se také rozšíří možnosti
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pro drobné podnikatele v regionu (návaznost na nově vytvořená místa zastávek – výstavní
prostory, expozice, přednáškové prostory, zázemí pro turisty), hlavně v oblasti služeb a
zhodnocení řemeslné výroby a místních zemědělských produktů. Spolu se zvýšením kvality
území a zvýšením publicity oblasti dojde k posílení znalostí obyvatelstva o celém regionu a
prohloubení kulturního a historického povědomí místních obyvatel i návštěvníků.
Tabulka souladu projektu s preferenčními kriterii-část 1
Kriterium
Soulad
Počet partnerů je max. 3

Počet partnerů je 2

Podíl obcí do 500 obyvatel, na jejichž území je
realizován konečný výstup projektu Spolupráce,
je 51-75%

Ano

KMAS předložila jako KMAS v daném roce
v rámci opatření IV.2.1 první Žádost

Ano

Při zpracování projektu byla zapojena veřejnost
komunitním způsobem plánování ve všech
partnerských MAS

Ano

Mezi partnery je uzavřena smlouva o Spolupráci
již při registraci Žádosti o dotaci

Ano

Projekt navazuje na probíhající nebo již
zrealizovaný a ukončený projekt MAS, která je
jedním z partnerů projektů (tj. MAS má
minimálně smluvně přislíbenou dotaci nejen
z PRV nebo realizovala projekt nejen z PRV)

Ano, PMAS realizuje v současné době projekt
„U nás je taky hezky“, kde tvoří KMAS, PMAS
tohoto projektu je MAS Turnovsko. Dohoda
na RO SZIF byla podepsána 29.6.2009

Zkušenosti žadatele s projekty národní
spolupráce nebo mezinárodní spoluprácealespoň jedna z PMAS připravovala projekt
Spolupráce ze zdrojů ČR nebo EU (příprava,
smlouva o spolupráci, registrace žádosti-projekt
nebyl vybrán

Ano, ve stádiu po administrativní kontrole
projekt spolupráce s PMAS Turnovsko „U nás
je taky hezky! II. etapa“ – vytvořena smlouva
o spolupráci, žádost zaregistrována, doplněna
dokumentace žádosti

Zkušenosti žadatele s projekty národní
spolupráce nebo mezinárodní spoluprácealespoň jedna z PMAS připravovala projekt
Spolupráce ze zdrojů ČR nebo EU (příprava,
smlouva o spolupráci, registrace žádosti -

Ano, Realizovaný projekt spolupráce KMAS
Podralsko a PMAS Turnovsko – „U nás je taky
hezky“, projekt ve fázi koordinace, začátek
realizace – září 2009
KMAS se účastnila projektu mezinárodní
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spolupráce Agroleader+, který koordinovala
španělská strana

projekt byl vybrán

Tabulka souladu projektu s preferenčními kriterii-část 2
Kriterium
Soulad
Inovativní projekt-jedná se o projekty,
které se dosud v území nevyskytují a
zvyšují jeho atraktivitu a potenciál nebo
naopak obnovují ztracené tradice a
činnosti (projekt podporuje činnost nebo
záměr, který v daném území dosud nikdy
nebyl nebo projekt navazuje na zaniklou
tradici či obnovuje původní typickou
činnost v území).

•

Tato spočívá ve společných akcích,
neboť spolupráce a vzájemný kontakt
není doposud navázán.

•

Společná propagace regionu – doposud
neexistují
materiály,
které
by
vypovídaly a propagovaly obě území
společně např. s trasami propojujícími
obě území.

•

Zmapováním
památek
místního
významu vzniknou nové turistické cíle,
kdy zcela inovativním prvkem bude
zařazení
vojensko-technických
památek do stávajících tras. Stejně tak
například navržení tras po realizovaných
projektech obou MAS, po přírodních
rezervacích atp., které budou navrženy
taktéž poprvé.

Projekt je realizován společně všemi
partnery dohromady (jednotlivé dílčí části
projektu tvoří jeden celek, navazující část
nelze realizovat bez předchozí části, bez
partnera realizovat projekt nelze)

Projekt bude bez pochyby realizován společně
všemi partnery dohromady, navazující část nelze
realizovat bez předchozí (publikační činnost není
možná bez předchozího zpracování studie), nelze
realizovat akce bez společné účasti obou partnerů.

Kvalita zpracování projektu (projekt je
vnitřně ucelený a nejsou v něm žádné
rozpory, výstup je jednoznačný,
smysluplný a celistvý oproti tomu pokud
projekt není vnitřně ucelený např. výstup
je uměle vytvořený pro potřeby území
nebo v něm jsou rozpory např. v časové
posloupnosti)

Ano. Projekt je ucelený, výstupy jednoznačné.
Časová posloupnost dodržena.
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Projekt naplňuje dva a více společných
cílů MAS (projekt vychází z reálně
zjištěných potřeb a naplňuje tedy dva a
více cílů strategického dokumentu každé
MAS)

KMAS: Strategie MAS Vyhlídky,o.s. 2005 -2013
Priorita: Přírodní a kulturní bohatství
1) Opatření 2.1. Podporovat zpracování studií
regionu a jejich návazností
2) Opatření 2.3. Rozvíjet informační systémy a
jejich návaznost, stejně jako promyšlený
marketing cestovního ruchu v regionu
3) Opatření 2.7. Najít nové způsoby seznámení
se slavnými osobnostmi, tradicemi a
historickými řemesly
Priorita: Lidé a správa věcí veřejných
4) Opatření 5.4 Posilovat patriotismus a
sounáležitost obyvatel zejména
zapojováním do fungujících a nových
kulturních aktivit
5) Opatření 5.6. Podporovat zavádění
účinných veřejných služeb, jejich komunitní
plánování, sdílení a síťování

PMAS: Strategický plán Místní akční skupiny pro
program LEADER v plánovacím období 2007-2013
Priorita č. 3 – Podpora cestovního ruchu
Specifické cíle:
- projekční, informační a organizační
podpora stávajícím i nově vzniklým
subjektům cestovního ruchu
- pomoc při uvedení nových služeb nebo
při zkvalitnění stávajících služeb
- propagace a uvedení území Podralska
na trh cestovního ruchu se zdůrazněním
specifik území
- podpora nových produktů cestovního
ruchu.
Priorita č.4 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
venkova
Cíle priority:
rozvoj investic zajišťující vyšší atraktivitu
venkovských oblastí
Specifické cíle:
-
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-

zvýšení přitažlivosti regionu pro
návštěvníky i trvale žijící obyvatele
propagace péče o lidovou architekturu
přiblížení a zpřístupnění památek
obyvatelům a turistickému ruchu

2. 5. Návaznost na jiné strategické dokumenty rozvoje území a další podstatné informace vztahující
se k odůvodnění důležitosti projektu.
KMAS:
Koncepce cestovního ruchu pro Středočeský kraj,
Program rozvoje Středočeského kraje
Analýza potřeb cestovního ruchu na území MAS Vyhlídky, o.s.
Strategie MAS Vyhlídky, o.s. 2006
Strategický plán Leader
PMAS:
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 - 2020
Rozvojová studie Mikroregionu Podralsko
Rozvojové studie jednotlivých měst na území působnosti
LAG Podralsko
Místní programy obnovy vesnic a návrhy plánu sociálního rozvoje vesnice na území LAG
Podralsko
Integrovaná územní strategie Místní akční skupiny LAG Podralsko pro
program LEADER+ (2005 – 06)
Spolupráce „U nás je taky hezky“
„U nás je taky hezky – II.etapa“

3. Místo a časový rámec realizace projektu
3.1. Místo realizace výstupu projektu a datum realizace
Projekt bude realizován na území obou místních akčních skupin v období 10/2009 – 10/2011.
Studie bude provedena ve všech katastrálních územích obcí v působnosti obou MAS. Místa
zastavení v památkově chráněných objektech ve vytypovaných obcích, budou vybrány na
základě Studie obnovy a využití kulturního dědictví, památkově významného území se záměrem
vytvořit Síť zastávek na území obou MAS navazujících na “Máchovu stezku“. Máchova stezka
prochází celým územím a zastavení vybraná jako nejvhodnější, nejlépe realizovatelná a
s největším možným přínosem pro region na ni budou mít přímou návaznost. V seznamu obcí
jsou uvedena pouze zamýšlená místa realizace, která budou po provedení a doporučení studie
upřesněna či pozměněna. (viz.přílohy: předpokládaný harmonogram akcí, trasy exkurzí, umístění
mobiliáře,mapy-vše na základě předběžného odhadu). Studie stanoví konkrétní lokalizaci.
3.2. Místo dopadů projektu a doba účinků projektu
Sídlo KMAS: Nebužely 92,277 34 Nebužely
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Udržitelnost projektu bude zajištěna po dobu pěti let v rámci činnosti jednotlivých místních
akčních skupin. Studie bude obhospodařována koordinační MAS v jejím sídle. MAS též
zodpovídají za mobiliář a další výstupy projektu a zavazují se zajistit nápravu jejich případného
poškození či nedodržování. Následné využití spočívá například v poskytnutí studie dobrovolným
svazkům obcí, které tak mohou realizovat již vytipované a zpracované akce či projekty i ve využití
pro příští projekty spolupráce.
Případná místa realizace předpokládaných aktivit: (viz. Příloha harmonogram akcí, trasy exkurzí a mapy)
Přesná adresa,
Počet
Termín konání –
NUTS 2
Obec
bližší lokalizace
obyvatel
datum a hodiny
od – do
NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2

Dolní Zimoř
Hořín
Hostín
Chorušice
Kadlín

Dolní Zimoř, 27721 Liběchov
MAS Vyhlídky
Hořín 19, 276 01 Mělník 1
MAS Vyhlídky
Hostín 56, 27732 Byšice
MAS Vyhlídky
Chorušice 89,27737Chorušice MAS Vyhlídky

L

59

O

709

K

239

K

490

K

138

K

47

Kokořín

Kadlín 8, 27735 Mšeno
MAS Vyhlídky
Kanina 34, 27735 Mšeno
MAS Vyhlídky
Kokořín 52, 27723 Kokořín MAS Vyhlídky

K

380

Lhotka

Lhotka 55, 27731 Velký Borek MAS Vyhlídky

K

266

Liběchov

Rumburská 53, 27721 Liběchov MAS
Vyhlídky
Liblice 77, 27732 Byšice
MAS Vyhlídky
Lobeč 43, 27736 Lobeč
MAS Vyhlídky
Malý Újezd 95,27731 Vel. Borek
MAS Vyhlídky
Medonosy 80, 27721 Liběchov MAS
Vyhlídky
Mělnická 49, 27738 M.Vtelno MAS Vyhlídky

L

1026

K

482

K

150

K

942

L

118

K

889

K

1502

K

412

K

157

K

595

K

217

Střemy

Nosálov 29, 27735 Mšeno
MAS Vyhlídky
Hlavní 8, 27733 Řepín
MAS Vyhlídky
Stránka 70, 27735 Mšeno
MAS Vyhlídky
Střemy 27, 27734 Nebužely MAS Vyhlídky

K

374

Tupadly

Tupadly 4, 27721 Liběchov

L

135

Kanina

Liblice
Lobeč
Malý Üjezd
Medonosy
Mělnické
Vtelno
Mšeno
Nebužely
Nosálov
Řepín
Stránka

náměstí Míru 1, 27735 Mšeno
MAS Vyhlídky
Nebužely 14, 27734 Nebužely MAS Vyhlídky
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Střední Čechy
NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2
Střední Čechy

LAG Podralsko
Velký
Borek
Vidim
Vysoká
Želízy

NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2 Severovýchod

26 obcí
Bělá pod
Bezdězem
Bezděz

NUTS 2 Severovýchod

Blatce

NUTS 2 Severovýchod

Blíževedly

NUTS 2 Severovýchod

Bohatice

NUTS 2 Severovýchod

MAS Vyhlídky
Vrutická 20, 277 31 Velký Borek MAS
Vyhlídky
Vidim 45, 27721 Liběchov
MAS Vyhlídky
Vysoká 32, 27724 Vysoká
MAS Vyhlídky
Želízy 46, 27721 Liběchov
MAS Vyhlídky
Nad 500 obyv.= 8 obcí 30,7%
Bělá pod Bezdězem 90, 294 21 Bělá p. B.
LAG Podralsko
Bezděz 102, 471 26 Okna
LAG Podralsko
Blatce Houska, č.p. 79, 472 01 Doksy
LAG Podralsko

K

969

L

167

K

814

L

500
Pod=18
4998
293

641

Brniště

Brniště, č.p.
LAG Podralsko

1366

NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2 Severovýchod

Březovice

NUTS 2
Střední Čechy

Dolní Krupá

Březovice 84, 294 23 Březovice
LAG Podralsko
294 23 Čistá u Mladé Boleslavi
LAG Podralsko
nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
LAG Podralsko
Dolní Krupá 1, 295 01
LAG Podralsko

NUTS 2 Severovýchod

Dubá

NUTS 2 Severovýchod

Dubnice

NUTS 2 Severovýchod

Hamr na
Jezeře

NUTS 2 Severovýchod

Čistá
Doksy

471

29

Brniště

160

347
727
5130

Dle závěrů studie,
2010-2011

212

Masarykovo nám. 138, 471 41 Dubá
LAG Podralsko
Dubnice, č.p. 240, 471 26 DubniceLAG
Podralsko
Hamr na Jezeře, Děvínská 1, 471 28 Hamr
na Jezeře, LAG Podralsko

1 761

Holany

Holany, č.p. 43, 471 02 Česká Lípa 2
LAG Podralsko

506

NUTS 2 Severovýchod

Chlum

268

NUTS 2 Severovýchod
NUTS 2 Severovýchod

Jablonné v
Podještědí
Jestřebí

NUTS 2 Severovýchod

Kravaře

NUTS 2 Severovýchod

Luka

NUTS 2 Severovýchod

Mimoň

Chlum 95, 471 41 Dubá
LAG Podralsko
náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v
Podještědí , LAG Podralsko
Jestřebí 142, 471 61 Jestřebí
LAG Podralsko
nám. Míru 166, 471 03 Kravaře
LAG Podralsko
Luka 17, 471 62 Okna
LAG Podralsko
Mírová 120, 471 24 Mimoň
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= 69,3%
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Dle závěrů studie,
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80

Blíževedly 10
LAG Podralsko
Bohatice, č.p. 79, 470 02 Česká Lípa
LAG Podralsko
102,

Dle závěrů studie,
2010-2011
Dle závěrů studie,
2010-2011

Dle závěrů studie,
2010-2011

625
363

3 810
800
857
111
6 779

Dle závěrů studie,
2010-2011
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NUTS 2 Severovýchod

Noviny pod
Ralskem
Okna

NUTS 2 Severovýchod

Osečná

NUTS 2 Severovýchod

Pertoltice pod
Ralskem

NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2 Severovýchod

Plužná

NUTS 2 Severovýchod

Ralsko

NUTS 2
Střední Čechy
NUTS 2 Severovýchod

Rokytá

NUTS 2 Severovýchod
NUTS 2 Severovýchod

Stráž pod
Ralskem
Stvolínky

NUTS 2 Severovýchod

Tachov

NUTS 2 Severovýchod

Tuhaň

NUTS 2 Severovýchod

Velenice

NUTS 2 Severovýchod

Velký Valtinov

NUTS 2 Severovýchod

Vrchovany

NUTS 2 Severovýchod

Zahrádky

NUTS 2 Severovýchod

Zákupy

NUTS 2 Severovýchod

Ždírec

NUTS 2 Severovýchod

Provodín

Skalka u Doks

39 obcí

LAG Podralsko
Noviny p. R. 116, 471 24 Mimoň
LAG Podralsko
Okna 40, 471 62 Okna
LAG Podralsko
Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
LAG Podralsko
Pertoltice pod Ralskem, č.p. 165, 471 24
Mimoň, LAG Podralsko
Plužná 54, 294 23
LAG Podralsko
Provodín, č.p. 80, 471 67
LAG Podralsko

253
284
1 066
380

234
Provodín,

684

Kuřivody 701, 471 24 Ralsko
LAG Podralsko
Rokytá-Horní Rokytá 71, 295 01
LAG Podralsko
Skalka u Doks 44, 472 01 Doksy
LAG Podralsko
Nám. 5. května 55, Stráž pod Ralskem
LAG Podralsko
Stvolínky, č.p. 53, 471 03 Stvolínky
LAG Podralsko

2047

Tachov 34, 472 01 Doksy
LAG Podralsko
Tuhaň 32, 471 41 Dubá
LAG Podralsko
Velenice č.p. 148, 471
LAG Podralsko

180

223
145
4282
331

259
23

Zákupy

Velký Valtinov 69
LAG Podralsko
Vrchoviny 9, 472 01 Doksy
LAG Podralsko
Zahrádky 108, 471 01 Zahrádky
LAG Podralsko
MÚ Borská 5, 471 23 Zákupy
LAG Podralsko
Ždírec 7, 471 62 Okna
LAG Podralsko
nad 500 obyv.= 17 obcí, 43,6%

152

169
110
660
2 837

Dle závěrů studie,
2010-2011

133
Pod=22,

56,4%

Termíny konání akcí a umístění mobiliáře jsou ve svém předpokladu uvedeny v přílohách a s konečnou platností budou
určeny zpracovanou studií.

4. Fáze projektu
4.1.
Příprava projektu spolupráce (PPS)
Studie bude provedena ve všech katastrálních územích obcí v působnosti obou MAS v období 2010 – 2011.
Konkrétní činnost
Realizátoři
Místo a čas
Materiál, služby,
kód
výdaje
Přípravné setkání
KMAS,PMAS
Březen,Kuřívody
0 0

Strana 13 (celkem 18)

Projekt spolupráce „Z Kokořínska do Podralska“
MAS Vyhlídky

LAG Podralsko

Komunitní projednání
KMAS,PMAS
Jaro09,Kuřívody,Mělník
0 0
Přípravné setkání
KMAS,PMAS
Červen,Kuřívody
0 0
Přípravné setkání
KMAS,PMAS
Červenec,Kuřívody
0 0
Příprava PS
KMAS, PMAS
červec, srp,Kuřívody
0 0
Celkem
0 0
Slovní komentář: tuto fázi projektu spolupráce provedly jednotlivé MAS na základě nadšení z myšlenky na vzájemnou spolupráci
a veškeré výlohy byly hrazeny z vlastních zdrojů členů MAS.

4.2.

Koordinace projektu spolupráce (KPS)

Konkrétní činnost

Realizátoři

Místo a čas

Koordinace PS během
realizace
Kancel. potř. a vybav.

KMAS, PMAS

Mělník,10/2009-11

0

0

KMAS, PMAS

Mělník,Kuřívody

0

0

Příprava VŘ

KMAS, PMAS

Kuřívody,Mělník,2010

0

0

VŘ
(dokumentace, komise)
Osobní, cestovní nákl.
(mzdy zaměstnanců MAS a
odměny z dohod za
konkrétní vykonanou práci)
Koord. Projednání proj

KMAS, PMAS

Kuřívody,2010

KMAS, PMAS

Mělník,Kuřívody,201011

KMAS, PMAS

Mělník

Poradenské služby
KMAS, PMAS
(např. účetní služby pro
správu financí projektu
spolupráce)
celkem
Slovní komentář uveden u jednotlivých položek.

4.3.

Materiál, služby,
výdaje

kód

6 000

017

204 000

015

0

Mělník,2009-2011

90 000

0
017

300 000

Vlastní realizace projektu spolupráce

Konkrétní činnost

Realizátoři

Místo a čas

Studie
(1 kus)
Publikační činnost

KMAS, PMAS

Území obou MAS; do
30. 4. 2011
Území obou MAS;
4/5/6 2011

KMAS, PMAS

(Kmenový materiál
s vyznačenými trasami a
obnovenými turistickými cíly o
celém území zúčastněných
MAS; náklad 10.000 ks.
Propagační letáky a plakáty na
společné akce; náklad asi 500
ks/akce.)

Zastavení, Info-tabule
(8 ks)
Akce
(1 akce/rok)
Web projektu
(1 komplet)

KMAS, PMAS
KMAS, PMAS
KMAS, PMAS

Materiál, služby,
výdaje
800 000

kód

105 000

018

320 000

040

25 000

020

20 000

018

Území obou MAS;
4/5/6 2011
Území obou MAS;
2010-2011
Území obou MAS; od
3/2010
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Osobní a cestovní náklady
KMAS
(odměny z dohod
realizátorům, aktérům a za
přípravu a realizaci
propagace/akce)
Exkurze a stáže
KMAS,PMAS
(viz. 1 akce/rok)
Celkem
Slovní komentář uveden u jednotlivých položek.

LAG Podralsko
Území obou MAS;
2009-2011

422 000

020

Území obou MAS;
2010-2011

10 000

100

1 702 000

4.4. Následné využití
Je zřejmé, že výsledky a výstupy projektu umožní dosažení synergického efektu. Počítá se s nimi jako
podklady pro další projekty, které by spočívaly např. ve fyzické obnově vytipovaných míst, organizaci
následných akcí v nově zmapovaných lokalitách popř. rozšíření tras, vytipování regionálních atraktivit
i produktů a jejich uvedení do povědomí místních i turistů.
Udržitelnost projektu bude zajištěna po dobu pěti let v rámci činnosti jednotlivých místních akčních
skupin. Studie bude obhospodařována koordinační MAS v jejím sídle. MAS též zodpovídají za
mobiliář a další výstupy projektu a zavazují se zajistit nápravu jejich případného poškození či
nedodržování. Následné využití spočívá například v poskytnutí studie dobrovolným svazkům obcí,
které tak mohou realizovat již vytipované a zpracované akce či projekty i v samotném dalším využití
pro příští projekty spolupráce.
5. Technické řešení projektu
5.1.Technické řešení, jako takové, není, jedná se o propagaci, studii a akce. Pokud jde o
organizaci a technické zajištění projektu, bude tento zajišťován oběma zúčastněnými MAS.
Studie bude vypracována dodavatelem vybraným na základě výběrového řízení a následně
uložena v sídle KMAS a bude následně využita pro realizaci dalších projektů (viz. výše). Zastavení
coby odpočivná místa budou vybudována na místech určených studií a budou vybavena Infotabulí, mobiliářem-lavicemi a stolem za účelem zajištění základního standardu pro turistiku (viz.
Přílohy-příkladové půdorysy tabulí a sezení). Akce budou organizačně zajišťovány oběma MAS
popř. za účasti jiných subjektů a v případě potřeby budou pronajímány prostory a zajištěna
potřebná technika. V roce 2010 budou realizovány vyhledávací exkurze. Předpokládaná realizace
bude době květu bledulí (Leucojum nivale) v CHÚ Peklo - do Podralska a začátkem června v době
kvetení prstnatců (Dactylorhiza majalis) a úpolínů (Trollius europaeus)) - do Kokořínska. V dalších
letech pak vždy akcemi v obou zúčastněných MAS. Viz přílohy: Předpokládaný harmonogram
akcí, popis tras, popis míst, mapy.
Projekt bude prezentován prostřednictvím webových veřejně přístupných stránek. Udržitelnost
projektu bude zajištěna prostřednictvím činnosti obou MAS v následujících letech.
6. Ekonomické informace
V projektu budou uplatněny způsobilé výdaje na základě následujících kódů:
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015 Osobní a cestovní náklady osobní náklady a služby: Mzdy zaměstnanců MAS a odměny z dohod
pracovníkům MAS za konkrétní vykonanou práci (včetně sociálního a zdravotního pojištění hrazeného
zaměstnavatelem), cestovní náhrady (stravné, doprava, ubytování).služby Pronájem prostor, ozvučovací
a promítací techniky.
017 Poradenské a odborné služby: Překlady, překladatel, nákup nezbytných
služby poradenských či odborných služeb, tj. takových, které se přímo vztahují k realizaci projektu
Spolupráce, náklady na externí spolupráci (poradenské služby). Mimo výdajů na zpracování projektu
Spolupráce.
018 Propagace a rozvoj projektu Spolupráce: materiál, služba Zajištění podkladů pro propagaci projektu
spolupráce. Tvorba, tisk, kopírování, distribuce, prezentace informačních a propagačních materiálů, infotabule, prostředky k prezentaci (např. panely, stojany apod.), pronájem prostor a technického zařízení.
Zpracování propagace projektu Spolupráce na www stránkách určených pouze k propagaci projektu
spolupráce. Zajištění podkladů pro rozvoj a propagaci projektu spolupráce včetně zpracování
studií, koncepcí, průzkumů, anket, standardů apod. nezbytných pro realizaci výstupu projektu
spolupráce. Způsobilým výdajem jsou pouze ty studie a další podklady, které budou v rámci projektu
využity a zároveň prezentovány pro veřejnost.
020 Osobní a cestovní náklady osobní náklady a služby: Odměny z dohod realizátorům propagace a
rozvoje spolupráce za konkrétní vykonanou práci (včetně sociálního a zdravotního pojištění hrazeného
zaměstnavatelem), cestovní náhrady (stravné, doprava, ubytování). Například odměny za přípravu a
realizaci propagační akce pro veřejnost.
100 Exkurze a stáže v souvislosti s projektem: materiál, cestovní náklady, služby, pronájem prostor,
ozvučovaní technika.
040 Tvorba pěších a lyžařských stezek, vinařských stezek, hippostezek a dalších tématických stezek
(směrové tabule, informační tabule, značky, odpočinková místa podél stezek, zpevnění mostků, povrchů,
vyhlídky, zábradlí a další související stavební výdaje)
6.1.

Souhrnný rozpočet projektu

Celkové výdaje projektu (Kč)
MAS Vyhlídky, o.s
Název a kód
Příprava PS
Kancel. potř. a vybav.
Výběrové řízení
Osobní, cestovní nákl.
Koord. Projednání proj
Poradenské služby
Studie
Publikační činnost
Zastavení, Info-tabule
Web
Akce
Exkurze
Celkem

LAG Podralsko, o.s.
Název a kód

PPS

2.002.000,1.407.000,KPS

Vlastní realizace

6 000
184 000
0
90 000

280 000

422 000

400 000
100 000
160 000
15 000
20 000
10 000
1 127 000

595.000,PPS

KPS
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Příprava PS
Kancel. potř. a vybav.
Výběrové řízení
Osobní, cestovní nákl.
Koord. Projednání proj
Poradenské služby
Studie
Publikační činnost
Zastavení, Info-tabule
Web
Akce
Celkem

20 000

20 000

400 000
5 000
160 000
5 000
5 000
575 000

Dělení způsobilých výdajů mezi jednotlivé MAS
subjekt
MAS Vyhlídky, o.s
LAG Podralsko, o.s.
celkem

výše způsobilých výdajů

% rozdělení
1 407 000,595 000,2 002 000,-

70%
30%
100%

6.2. Rozpis způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu
celkové způsobilé výdaje projektu
kód
017
015

položky
Výběrové řízení (1 komplet)
Osobní, cestovní nákl. (mzdy

náklady (v Kč)
6 000,204 000,-

zaměstnanců MAS a odměny z dohod za
konkrétní vykonanou práci – 1 manažer, 2
členové realizačního týmu)

020

Osobní a cestovní náklady (odměny
z dohod realizátorům, aktérům a za
přípravu a realizaci propagace/akce, 3 – 10
osob)

422 000,-

017
018
018

Poradenské služby (např. účetní služby)
Studie (1 ks)
Publikační činnost (Kmenový materiál

90 000,800 000,105 000,-

s vyznačenými trasami a obnovenými
turistickými cíly o celém území
zúčastněných MAS; náklad 10.000 ks.
Propagační letáky a plakáty na společné
akce; náklad asi 500 ks/akce.)

040
018
020
100

Zastavení, tabule (8 ks)
Web (1 komplet)
Akce (1 akce/rok)
Exkurze (návštěva území partnerské MAS

320 000,20 000,25 000,10 000,-

v rámci 1 akce/rok)

CELKEM
Nejsou předpokládány nezpůsobilé výdaje

2 002 000,-
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způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace
kód
položky
017
Výběrové řízení
015
Osobní, cestovní nákl.
020
Osobní a cestovní náklady
017
Poradenské služby
018
Studie
018
Publikační činnost
040
Zastavení, tabule
018
Web
020
Akce
100
Exkurze
CELKEM
Nejsou předpokládány nezpůsobilé výdaje

náklady (v Kč)
6 000,204 000,422 000,90 000,800 000,105 000,320 000,20 000,25 000,10 000,2 002 000,-

7. Realizované projekty
KMAS:
 OP Zemědělství .Opatření : Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí
Pod-opatření: Rozvoj venkova, záměr c) Osvojování schopností 2005- 2006
 Program obnovy venkova MMR DT 7 ve spolupráci DSO Povodí Liběchovky 2006
 PRV Realizace rozvojové SPL MAS Vyhlídky,o.s. od r. 2008 –doposud
PMAS:
 r. 2004 – 2006 - MAS podpořena v rámci LEADER + (kancelář, vybavení, personál, propagace)
 Mezi žadatele bylo v uplynulém období rozděleno cca 15 mil. fin. prostředků z LEADER+ (35
projektů žadatelů) a 2 700 000,-Kč z LEADER ČR (tři projekty žadatelů).
 Realizace SPL 2007 – 13:
1. výzva – Žádost o realizaci SPL – MAS uspěla v této výzvě, celková alokace 8 955 079,-Kč.
Z toho na opatření IV.1.2. – Realizace SPL - 8 361 364,- Kč a na opatření IV.1.1. – Místní akční
skupina – 593 715,-Kč.
V současné době byla ukončena 2. Výzva IV. 1. 2 – Realizace strategie, celková alokace MAS cca
12 mil., projekty ve 2. Výzvě 11,1 mil.
 Přímá podpora z rozpočtu Libereckého kraje – dotace – 187 000,-Kč – „Zabezpečení provozu
kanceláře MAS LAG Podralsko“
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