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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
Tak jako v loňském roce, byl i rok 2013 velmi nabitý aktivitami týkajícími se pokračování činnosti
místních akčních skupin a jejich budoucnosti, tedy co se bude dít v novém rozpočtovém období 20142020. 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, podnikatele či další instituce,
které u nás mohou podávat projektové žádosti. S tím souvisí především příprava sdružení
certifikaci/standardizaci místních akčních skupin, kdy je potřeba splnit jak zákonné požadavky na
fungování sdružení a kanceláře, tak požadavky jednotlivých rezortů-poskytovatelů dotací. Pracovní
tým se též věnoval studiu a přípravám transformace občanského sdružení na novou formu, která
bude dána možnostmi Nového občanského zákoníku, který bude účinný od 1.1.2014.
Významným bodem práce v roce 2013 byla i organizace komunitních plánování v průběhu celého
roku, přičemž tři zásadní se odehrála v prosinci, kdy byly organizovány plánovací skupiny pro
podnikatelský sektor, představitele obcí-tedy veřejnou správu a pro sociální oblast.
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, 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.
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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
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
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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
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
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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.
- 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, 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 2013 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 předsedou, místopředsedkyní a jedním členem VR. Zástupci
veřejného sektoru nemohou tvořit více jak polovinu členů výboru. Tento výbor 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.
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Tříčlenná dozorčí rada kontroluje činnost sdružení, dozoruje realizaci SPL a monitoruje realizované
projekty. O kontrolách projektů sepíše zprávu, kterou předloží výkonné radě sdružení 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 2013 komise hodnotila 33 projektů z nichž 22, doporučila ke
schválení na RO SZIF.
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 2013 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 i v roce 2013 pan Petr Zelenka-firma Zelúčto.
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 NS
MAS ČR a PhDr. Marcela Pánková, Ph.D. členkou komise pro mezinárodní spolupráci a pracovní
skupiny pro hodnocení NS MAS ČR. Dále jsme členy Středočeské sítě MAS, kde se aktivně podílíme na
zviditelnění práce středočeských místních akčních skupin například pořádáním společných akcí.
Územní působnost
Dobřeň
Hořín
Býkev
Lužec n.Vlt.
Kluky
Vrátno
Hostín
Chorušice
Kadlín
Kanina
Kokořín
Lhota
Lhotka
Liblice
Lobeč
Malý Újezd
Mělnické Vtelno
Mělník
Mšeno
Nebužely
Nosálov
Obříství
Řepín
Stránka
Střemy

Dolní Zimoř
Liběchov
Medonosy
Tupadly
Vidim
Želízy
Cítov
Dolní Beřkovice
Kly
Všetaty
Tišice
Nedomice
Dřísy
Sudovo Hlavno
Hlavenec
Velký Borek
Vysoká
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Členové sdružení
Agro Liblice, s.r.o.
Čermák Jan, ing
Čermáková Gal.,Mgr.
DoNitra, o.s.
Dostál Pavel,ing.
Fabián Stanislav
Frýdl Roman Ing.
Halada Vladimír Mgr.
Hašek Milan
Havlasová Pavlína
Chalupa Milan
Jeřábek Jaroslav
Jezdecká spol. GG
Koláčná Radka Mgr.
Kolářová Marie
Laubová Jana
Pánková Mar.,PhDr
Pešičková Mark.,Ing.
Pivovar Lobeč, o.s.
Sdr. přátel Kokořínska
Smotlacha Radek Ing.
Smotlachová Jarmila Ing.
Svobodová Romana
TJ Sokol Mšeno
TJ Sokol Nebužely
Vlková Jana
Zahrada, o.s.
Zelenka Petr

Hořín
Býkev
Lužec n.Vlt.
Kluky
Dřísy
Hostín
Kanina
Lhota
Lhotka
Liblice
Lobeč
Malý Újezd
Mělnické Vtelno
Mšeno
Nebužely
Nosálov
Řepín
Střemy
Vysoká
Cítov
Hlavenec
Nedomice

Liběchov
Želízy
Tupadly
Medonosy
Vidim

Činnost v roce 2013
Činnost MAS Vyhlídky v roce 2013 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-pan Radek Smotlacha a paní Jarmila Smotlachová, jaroslav
jeřábek, Milan Hašek, Stanislav Fabián a Milan Chalupa. Dalšími novými členy se staly obce Lhota a
Obříství.
Jednou z akcí pořádanou pod taktovkou paní R. Koláčné byla akce pro školní děti a mládež, tzv. Jarní
běh Mělníkem- jedním z kontrolních stanovišť byla totiž kancelář sdružení na nám.Míru, kde děti
dostávaly úkoly, které se týkaly poznání území, které spadá pod gesci místní akční skupiny Vyhlídky,
o.s. Seznámily se tak nejen s okolím Mělníka, kde sdružení působí,ale dověděly se i něco o činnosti
sdružení, proč sdružení existuje a čemu ve zdejším regionu pomáhá.
V létě byla organizována další z dobrovolnických akcí a to soutěž "Sekáč roku." Sekala se louka u
mlýnu Kroužek a o účast na prvním ročníku byl značný zájem, který nás překvapil-celkem se přihlásilo
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16 účastníků. Akce byla zakončena příjemným posezením na mlýnu Kroužek, kde paní majitelka
poskytla odborný výklad o historii mlýna a okolí.
Každý měsíc se schází výkonná rada sdružení, která musí operativně řešit postup činnosti sdružení.

Ad2) Realizace SPL
V únoru 2013 byla ukončena již devátá výzva k předkládání projektů. Příjem žádostí do IX.
výzvy proběhl od 4.2.2013 do 12.2.2013 do 16.00 hodin 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 i na rok 2013 nižší
než v předchozích letech, byly registrovány projekty s nižšími způsobilými výdaji. Žadateli byly
následující subjekty a organizace v těchto opatřeních:
Seznam vybraných žádostí na základě 9. výzvy Vyhlídky,o.s. /18.kolo příjmu žádostí SZIF/
Podpořené žádosti jsou pak ty, které jsou označené zeleně.
Poř.č. Žadatel
Název projektu
č. Fiche
Místo realizace
projektu
NUTS 5
1.

Zelland,s.r.o.

Nákup vybavení truhlářské
dílny

1

Hořín

2.

Františka Vítová

Autokemp Kokořín

1

Kokořín

3.

Vladimír Halada

Brána skal II

2

Medonosy

4.

Zelland,s.r.o.

3

Hořín

5.

Obec Dobřeň

Půjčovna sportovních
potřeb
Obnova veřejného
prostranství Střezivojice

1

Dobřeň

6.

Obec Býkev

Sejdeme se na návsi

2

Býkev

7.

Obec Lužec

Přístavní molo
Oprava veřejného osvětlení

3

Lužec n.Vltavou

4

Sudovo Hlavno

8.
9.

10.

Sudovo Hlavno
Ekocentrum Koniklec,o.s.

Dům zaniklých řemesel

1

Vidim

Pivovar Lobeč

OBNOVA KULTURNÍ
PAMÁTKY LOBEČSKÉHO
PIVOVARU-vybavení
expozice a obnova
dvorního schodiště

2

Lobeč

Obec Mělnické Vtelno

Kulturní centrum Kostel

3

Mělnické Vtelno

11.

9

12.

Obec Hlavenec

Kaple ožívá

4

Hlavenec

13.

Otevřeně prospěšná
společnost,o.p.s.
Obec Kluky

Multifunkční sál

1

Kanina

Rekonstrukce budovy
prodejny smíšeného zboží
č.p.23v obci Kluky I.etapa

2

Kluky

3

Malý Újezd

4

Mšeno

5

Mělník

6

Tišice

Setkání je začátek
Rozšíření možností aktivit
včelařského kroužku
mládeže při ZO ČSV Mšeno

7

Nebužely

8

Mšeno

Žijeme fotbalem
Multifunkční hřiště –
Vavřineč II.etapa –
fotbalové hřiště

9

Tišice

10

Malý Újezd

14.

15.

Voda Jelenice,o.s.

Řk.farnost Mělník

Voda Jelenice občanům
Rozvoj tradičních řemeselumělecké kovářství ve
výuce výtvarného oboru
ZUŠ Mšeno
Obnova oken po 117 letech

16.

Přátelé ZUŠ ve Mšeně

18.

Obec Tišice

Venkov domov můj aneb
Víš,kde žiješ?

19.

Obec Nebužely

20.

ZO ČSV Mšeno,o.s.

21.
22.

TJ Sokol Tišice
Obec Malý Újezd

17.

- v roce 2013 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.
* výčet činnosti v rámci realizace SPL:
- komunitní plánování 4x
- Proběhlo setkání KS NS MAS Středočeského kraje 4x.
- Zástupkyně MAS se účastnila jednání mezinárodní pracovní skupiny LEADER v Bruselu, kde
se jednalo o budoucnosti programu a MAS pro období 2014-2020 a nových ISÚ-o jednání
podala zprávu NS MAS ČR
- Podílí se na projektu z OPŽP
- Podílí se na projektu z ROP SK
- Účasti na kontrolách projektů ze strany SZIF 9x
-

Jednání KK NS MAS ČR 4x
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-

Účast na VH DSO

- Certifikační komise (2x zasedání komise, + jednání s žadateli z území naší MAS, již 4
certifikáty)
- Realizace projektu spolupráce Učíme se filmem
- Realizace projektu spolupráce Vinařské stezky
- Schůzky Výkonné rady 11 x
- Účast na krajských plénech Středočeského kraje 4x
- Účast na jednáních výboruje NS MAS ČR 3x
- Přípravný výbor akce Má vlast 2013
- Konzultace a poskytování stáže studentkám ČZÚ
- Účast na VH NS MAS
- Partnerská akce se Základní školou zaměřená na děti a mládež-Jarní běh Městem Mělníkem
- Proběhla kontrola a monitoring projektů
- Proběhla dotazníková akce na hodnocení činnosti MAS
- Proběhlo komunitní plánování-podklady pro nové ISRÚ
- Proběhla evaluace činnosti MAS, kde byl vyhodnocen podíl profinancovaných dotací
jednotlivých žadatelů na plnění Strategického plánu LEADER Vyhlídky,o.s.
- proběhl příjem žádostí do výzvy IX. Bylo realizováno též jedno kolo školení pro žadatele v rámci
IX. Výzvy. Účast byla pestrá a hojná, padalo mnoho dotazů, včetně kritiky na neustále se měnící
pravidla podmínek pro poskytování dotací a měnících se možností žadatelů.
-

do územní působnosti přistoupily další obce

-

Dále v rámci realizace SPL probíhaly aktivity v rámci projektu Spolupráce „Z Kokořínska do
Podralska.“ Proběhlo společné setkání zástupců z regionu Vyhlídek i Podralska v rámci
Zahrádeckých slavností, kde byly, tak jako každý rok na společných akcích, prezentovány
výsledky a výstupy společného projektu v rámci jeho doby udržitelnosti.

-

Proběhlo další komunitní plánování v rámci SPL,kdy byly od občanů získány podklady
k dalšímu rozvoji regionu a následné aktualizaci a evaluaci SPL a Fichí. Významných zdrojem
získávání informací o obcích a jejich aktivitách včetně statistických údaj byly i řízené
rozhovory se starosty realizované osobně místopředsedkyní sdružení.

- Proběhla Konference Venkov 2013, kde se zástupkyně MAS aktivně účastnily.
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-

Proběhlo setkání KS NS MAS Středočeského kraje , kde se zástupkyně MAS aktivně účastní
z titulu svých rolí členky KK a PS NS MAS. Obě role vyžadují úsilí a práci
nad
rámec
běžných povinností v rámci plnění SPL.

-

zástupkyně MAS se účastnila několika jednání KK NS MAS i výboru a dále všech jednání
pracovní skupiny pro mezinárodní spolupráci.

-

Zástupkyně MAS se účastnila jednání akce OPEN DAYS v Bruselu, kde zastupovala jak naší
domovskou MAS tak NS MAS. Byly prezentovány výsledky českých místních akčních skupin,
typické české kroje i produkty.

Ad 3) Prezentace MAS
V roce 2013 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 28.10.2013.
Zástupci Vyhlídek se dne 29.10 2013 účastnili tématické konference.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. Proběhla aktualizace webových stránek.
- inzerce pořádaných akcí v regionálním tisku, Týdeník Mělnicko
- článek v Mělnickém deníku
- Mělnické farmářské trhy
- Zpravodaj místní akční skupiny Vyhlídky, o.s.
- Propagační a informační materiál o území MAS v rámci PS
- Setkání partnerů CSV-spoluorganizace školení pro zemědělce
- Proběhlo setkání KS NS MAS Středočeského kraje 8x.
-

Zástupkyně MAS se účastnila jednání mezinárodní pracovní skupiny LEADER 2x na území
České republiky, kde se jednalo o budoucnosti programu a MAS pro období 2014-2020
a nových MRS-o jednání podala zprávu NS MAS ČR

-

zástupkyně MAS aktivně pracuje v kontrolní komisi národní sítě MAS a účastnila se všech
jejích jednání v průběhu celého roku-celkem 4x

-

Proběhla velká dobrovolnická akce „Sekáč roku“-sekání luk kosou

-

MAS poskytla stovky konzultačních hodin

-

Podílí se na projektu z ROP SK

- Účasti na kontrolách projektů ze strany SZIF
- Účast na VH DSO
- Realizace projektu spolupráce Učíme se filmem
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- Realizace projektu spolupráce Vinařské stezky
- Účast na krajských plénech Středočeského kraje 4x
- Účast na jednáních výboru MAS 3x
- Přípravný výbor akce Má vlast 2013
- Konzultace a poskytování stáže studentkám ČZU
- Proběhla kontrola a monitoring projektů
Ad4) Další aktivity MAS
Rok 2013 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.
- Účast na jednáních PS Leader 3x
- Konference Liblický summit
- Seminář proměny zahrad
- Dny kulturního dědictví Lobeč
- Spolu-pořadatelství a účast na akci Má vlast 2013
- Účast na jednáních PS Leader 3x
- Propagační a informační materiál o území MAS v rámci PS
- Seminář EU a MY a 50+
- Vzdělávání Juridikum
- Vzdělávání VISK Registry
- Vzdělávání NOZ
- Seminář sociální začleňování
- Osvojování schopností
- Vzdělávání pro komunitární fondy
- Vzdělávání pro veřejnou správu
- Vzdělávání pro projekty MPSV
- Vzdělávání pro veřejnou správu
- Vzdělávání na VŘ
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- inzerce pořádaných akcí v regionálním tisku, Týdeník Mělnicko, Mělnická radnice
- KONFERENCE VENKOV
- Propagace PS
Konzultace - Pracovní schůzky - přehled 2013
Pracovních schůzek a odvedených konzultačních hodin bylo v roce 2013 realizováno velmi mnoho.
Dotazovaly se nejen obce, ale i soukromí podnikatelé, neziskové organizace, církve i jednotlivě fyzické
osoby. Přehled všech konzultačních hodin je uložen v kanceláři sdružení.

Zpráva o hospodaření
občanského sdružení Vyhlídky za rok 2013
Příjmy :

z poslání - viz. Stanovy
z hospodářské činnosti - v r. 2013 nejsou žádné

A) PŘÍJMY Z POSLÁNÍ o.s.

1) Program "LEADER" (financováno SZIF
resp. EU)
(Účelové příjmy na režijní výdaje MAS)
Výnosy na režijní výdaje pro rok 2013 celkem :
I. ETAPA (1.1.-30.4)
II.ETAPA (1.5.- 31.8.)
III. ETAPA (1.9.-31.12.)
(predikce, dosud neobdženo ani nepotvrzeno)

405.125,403.840,618.627,1 427 592 Kč

Struktura
nákladů :
spotřebované nákupy
spotřeba energie
poradenské činnosti
ostatní služby
(propagace, web, telefony..)
osobní náklady
(mzdy,odměny, ZP, OSSZ, cestovné)
poplatky
nájemné
Náklady celkem
HV "LEADER"

25 609
38 900
155 296
89 285
1 054 232
15 950
48 320
1 427 592 Kč
0 Kč
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2) Program meziregionální spolupráce (financováno SZIF resp. EU)
"POLABSKÝMI STEZKAMI ZA VÍNEM A POZNÁNÍM"
Účetní výnosy k 31.12.2013
(projekt nebyl dosud zúčtován)

113 549 Kč

Struktura
nákladů :
spotřebované nákupy
poradenské činnosti
ostatní služby
osobní náklady
Náklady celkem
HV "POLABSKÉ STEZKY"

3 654
10 000
5 000
94 895
113 549 Kč
0 Kč

3) Program "UČÍME SE FILMEM" (financováno SZIF resp.
EU)
Účetní výnosy k 31.12.2013
(projekt nebyl dosud zúčtován)

51 467 Kč

Struktura
nákladů :
poradenské činnosti
osobní náklady
Náklady celkem
HV "UČÍME SE FILMEM"

4 700
46 767
51 467 Kč
0 Kč

4) Příspěvek města Mělník programu "PARTNER"
Výnosy k
31.12.2013Struktura
nákladů :

příspěvek město Mělník
poplatek NS MAS
odepsané úroky
Náklady celkem
HV "PARTNER"

8 000 Kč
5 000
3 000
8 000 Kč
0 Kč

5) Režijní středisko "VYHLÍDKY"
Výnosy k
31.12.2013

Přijaté členské příspěvky

152 300
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finanční výnosy
mimořádné výnosy
poradenství z poslání
Výnosy režijního střediska "Vyhlídky" celkem :
Struktura
nákladů :
cestovné
ostatní služby
daně a poplatky
finanční náklady

5 807
12 243
7 000
177 350

11 605
4 591
9 850
17 386

Náklady celkem :
HV režijní středisko "VYHLÍDKY"

43 432 Kč
133 918 Kč

Výnosy tohoto režijního střediska jsou určeny jednak k pokrytí "nezpůsobilých" výdajů
(viz. bod 1,2 a 3) a jednak jako provozní kapitál k předfinancování a profinancování
programů LEADER, "POLABSKÉ STEZKY" a UČÍME SE FILMEM.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK r. 2013 CELKEM

133 918 Kč

Bilanční situace sdružení (rozvaha) k 31.12.2013
AKTIVA (majetek)
finanční
majetek
krátkodobé
pohl.
ostatní daně
dohadné účt.
aktivní

Rozdíl

PASIVA (zdroje krytí)

2 467 162
692 559
-49
182 788

krátkod.
úvěry
krátkodobé
závazky
(do
splatnosti)
závazky k zaměstnanacům
závazky k účastníkům
sdružení
dohadné účty pasivní
HV minulých
let

3 342 460
133 918 Kč

2 764 990
17 527

25 832
5 053
80 398
314 742
3 208 542

Rozdíl tvoří celkový kladný hospodářský výsledek sdružení za rok 2013.
Pozn.
Vzhledem k nekompletním uzávěrkovým operacím může dojít ještě k drobné
(nikoliv však zásadní) korekci hospodářského výsledku.
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Plán na rok 2014
Hlavním a zásadním úkolem roku 2014 bude práce na přípravě nové integrované strategie rozvoje
území a standardizace místní akční skupiny, aby se tak mohlo naše sdružení ucházet o účast a výběr
do programu Leader v dalším rozpočtovém období. Rovněž bude probíhat administrace projektů z IX.
Výzvy a výzev předešlých. V průběhu roku budeme muset podstoupit a řešit všechny zákonná
nařízení na fungování sdružení a též postupně plnit požadavky na standardizaci naší činnosti ze strany
řídících orgánů. Dále budou probíhat komunitní setkání a plánování potřeb území za účasti zástupců
ze všech sektorů, které mají mít na plánování budoucího rozvoje našeho regionu svůj podíl.
I v dalším roce bude nutno předfinancovat realizaci SPL a činnost MAS i úvěru. Příspěvky členů již
přicházejí až na výjimky v termínu.
Spolupráce s MAS Podlipansko v oblasti certifikace místních regionálních výrobků bude pokračovat i
v roce 2014 členstvím v komisi a ve vyhledávání dalších výrobků na území Vyhlídek.
Dvě členky Vyhlídek, PhDr. Marcela Pánková získala mandát od Středočeské KS MAS ČR zastupovat
krajské sdružení v pracovní skupině mezinárodní spolupráce. Galina Čermáková byla navržena za
Středočeské krajské sdružení do Kontrolní komise NS MAS ČR.
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.
Budou se realizovat dva projekty spolupráce-první s místní akční skupinou Přemyslovské Střední
Čechy, Pošembeří a Sedlčansko pod názvem "Učíme se filmem" týkající se vzdělávání a druhý s místní
akční skupinou Podřipsko na téma „Polabskými stezkami za vínem a poznáním.“
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 a již částečné zpracování
sebraných dat, včetně další certifikace a standardizace sdružení.
Chystá se účast na akci Má vlast 2014 na Vyšehradě. 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.
Konkrétními akcemi budou například tyto: valná hromada sdružení, soutěž v sekání luk na Kokořínsku
nebo účast na společném projektu s ČZU.
Plně se budeme soustředit na realizaci naší strategie programu Leader a veškerou administraci
projektů již realizovaných či v běhu. Novou výzvu však v roce 2014 již vyhlašovat nebudeme vzhledem
k tomu, končí rozpočtové období a nové zdroje si budeme muset počkat do roku 2015.
Poděkování
Za finanční podporu našich aktivit v roce 2013 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 25.2.2014
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