
Zápis ze schůzky MAS konané dne 20. 1. 2011 

 
Zahájeno:16:15 hodin 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Program:- Revize a úpravy stanov a jednacího řádu 

- VII. výzva 
- Školení výběrové komise 
- Projekt spolupráce 
- Plán činnosti 
- Různé 
-  

Ad 1) Pánková seznamuje s postupem MAS ve věci revize a úprav stanov sdružení. Nyní probíhá 
právní posouzení a návrh upraveného znění. Posouzení provádí advokátka Mgr. Kateřina Švajcrová,  
z AK Mgr.Kateřina Švajcrová Praha. S jejím stanoviskem a návrhy bude seznámena MAS. Poté bude 
vyhlášeno veřejné připomínkovací řízení, kdy každý člen obdrží původní verzi stanov a nový návrh 
znění. Všichni budou mít lhůtu 30 dnů, ve které mohou vznést námitky a připomínky. Počátek lhůty 
poběží dnem zveřejnění zahájení řízení na webových stránkách MAS a zasláním materiálů všem 
členům. Po skončení lhůty nebude možno , z důvodů konečného zapracování návrhů již další návrhy 
vznést. Všechny náměty dostane k ruce Mgr.Švajcrová, aby je zapracovala či na ně zpracovala 
stanovisko. Následně bude svolána mimořádná valná hromada, kde dojde ke schválení nového znění 
a popř. dalším úkonům, které by ze změn bylo nutné provést. Tentýž den, před valnou hromadou, 
bude v 10 hodin v kanceláři MAS probíhat veřejná rozprava o návrhu nového znění stanov, aby měli 
všichni možnost naposledy zauvažovat o novém znění stanov. Odhadovaný časový plán: březen-
připomínkovací řízení. Duben/květen svolání VH s konáním cca v červnu. 
 
Ad 2) Čermáková informuje o průběhu VII. výzvy. Příjem začíná 1.2. a končí 11.2.2011. Je patrný velký 
zájem žadatelů, s jistotou zaznamenáme přepis poptávky po dotacích. Mnoho žadatelů ještě 
konzultuje. Ale někteří jsou už zcela připraveni na podání. 
 
Ad 3) Výběrová komise (hodnotitelé) se sejdou dne 17.2.2011 v 8 hodin na školení hodnotitelů. Poté 
se odeberou na místní šetření k žadatelům, kteří podali své projekty.  Harmonogram místního šetření 
bude zveřejněn 14.2. 2011. Dle množství projektů bude místní šetření probíhat dne 17.a 18.2.2011 
spolu s následným hodnocením v kanceláři MAS. Komise doporučí projekty k postupu na SZIF i další 
náhradníky. Vzhledem k velkému zájmu bude snaha podpořit více projektů nižšího finančního objemu 
než povoleného maxima. Čermáková vyzývá hodnotitele k prostudování příručky pro hodnotitele a 
prostudování Fichí všech opatření. 
 
Ad 4) Šestáková informuje o akcích, které se budou konat v rámci projektu spolupráce „Z Kokořínska 
do Podralska“. První akce 21.4.2011 Bludičky lásky-pořad o lásce K.H. Máchy Lori., 13.8.2011 
prezentace výstupů projektu na obecním úřadě ve Lhotce; 20.8.2011 Zahrádecké slavnosti; hlavní 
akce cca 3.9.2011 na Kokoříně nebo Housce popř., v jiné destinaci dle dohody s majiteli. Nutno 
zajistit dostatečnou publicitu. Zajistí Šestáková, Kolářová, Čermáková, Pánková. Za úkol členům: 
členové MAS navrhnou další termíny a místa, kde možno prezentovat výstupy projektu spolupráce. 
 
Ad 5) Plán činnosti: 

-  navrhnout balíček-nabídka pro cestovní kanceláře; úkol pro členy: sestavit balíčky do 
příští schůzky MAS 

- Znovu se snažit o budoucí realizaci hippostezek 
- Jednat o začlenění Lužce n.Vlt do územní působnosti MAS Vyhlídky 
- Organizovat kulaté stoly-je mnoho zájemců o společné diskuze na téma rozvoje regionu 

z různých pohledů (Ateliér Dům a město, arch.Prouza, Slow-food…) 
- Uvažovat o tom, že by MAS byla nositelem turistické destinace 



 
Ad 6) Různé: Čermáková informuje o činnosti členů MAS, Pánková v pracovní skupině pro hodnocení 
MAS; Čermáková v kontrolní komisi NS MAS, aktivní práce v Krajském sdružení středočeských 
místních akčních skupin. 
Příští schůzka MAS dne 3.3.2011 
 
Ukončeno v 18:30 hodin 
Zapsala:Pánková 
27.1.2011 
  


