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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. Petra Jáchymstálová (od 7.12.2010 Ing.Václav Hlůže)

Telefon:

315 602957;724068686;606787716

E-mail:

info@vyhlidky.cz

IČO:

26618674

Úvodní slovo
Velmi významným momentem letošního roku byl proces hodnocení činnosti a práce místních akčních
skupin celé České republiky ze strany státního zemědělského intervenčního fondu a ministerstva
zemědělství. Jako podklad pro hodnocení musela každá skupina zpracovat a vyplnit obsáhlý dotazník
sestavený ministerstvem. Dost jsme se s ním natrápili a na jeho odevzdání byla určena přímo
šibeničně krátká lhůta, ale i tak se tento úkol podařilo splnit. Poté, na počátku srpna, následovala
osobní návštěva hodnotitelské komise, která zkontrolovala činnost a dodržování pravidel přímo na
místě, u nás v kanceláři. V naší práci máme jistě pořád co vylepšovat, nicméně s potěšením musím
konstatovat, že jsme ze 112 skupin byli mezi deseti ohodnocenými a že se tak Vyhlídky dočkaly
ocenění ve formě Čestného uznání za vynikající přístup k rozvoji venkova metodou Leader, které nám
bylo předáno na slavnostním Večeru venkova na veletrhu Země Živitelka v Českých Budějovicích.
Věřím, že výraz „čestné uznání“ nevzbudí jen letmý úsměv na tváři s asociací „starých časů“, ale že
bude vnímán především jako důkaz úsilí i odpovědnosti, s jakou přistupujeme k práci a snaze pomoci
regionu v naší územní působnosti.
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:
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-

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

Vznik a historie sdružení
Vyhlídky, o. s. bylo založeno v r. 2004 za účelem aktivit podporující rozvoj života na venkově. Na
první valné hromadě byla zvolena výkonná rada sdružení - MAS,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 31 členů.

Strategie MAS
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
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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
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.
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-

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
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
Občanské sdružení disponuje výkonnou radou = MAS, 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 MAS Vyhlídky je valná hromada.Valná hromada se
schází nejméně jedenkrát ročně. V roce 2010 do konání valné hromady dne 7.12.2010 pracovala MAS
ve složení: Ing. Petra Jáchymstálová – předsedkyně, Mgr.Galina Čermáková-místopředsedkyně, Ing.
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Eva Šestáková, PhDr.Marcela Pánková, Ph.D., Ing. Pavel Dostál, Ing. Václav Hlůže, Ing. Roman Frýdl,
Petr Gál, Jana Laubová, Anneliese Beníšková a Miroslav Pokorný.
Tříčlenný programový výbor je tvořen místopředsedkyní MAS a dalšími členy. Zástupci veřejného
sektoru nemohou tvořit více jak polovinu členů výboru. Tento 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:
Mgr.Galina Čermáková
Roman Frýdl
PhDr.Marcela Pánková, Ph.D.
Tříčlenná dozorčí rada kontroluje činnost sdružení, dozoruje realizaci SPL a monitoruje realizované
projekty. O kontrolách projektů sepíše zprávu, kterou předloží výkonné radě sdružení = MAS a valné
hromadě pak předkládá zprávu dozorčí rady.
Dozorčí rada pracovala ve složení:
Josef Honzík
Jan Žižka
Jindřich Urbánek
(se supervizí předsedkyně sdružení Ing. Petry Jáchymstálové)
Sedmičlenná výběrová komise provádí hodnocení a výběr projektů dle pravidel a Fichí stanovených
ve strategickém plánu Leader. V roce 2010 komise hodnotila 15 projektů z nichž 10 doporučila ke
schválení na RO SZIF a rozdělila cca 12 mil Kč.
Výběrová komise pracovala ve složení:
Mgr.Jana Laubová
Ing.Eva Šestáková
Ing.Václav Hlůže
Petr Gál
Ing.Pavel Dostál
Miroslav Pokorný
Anneliese Beníšková
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 2010 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 v roce 2010 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
národní sítě a PhDr. Marcela Pánková, Ph.D. členkou komise pro mezinárodní spolupráci a pracovní
skupiny pro hodnocení. Dále jsme členy Středočeské sítě MAS, kde se aktivně podílíme na zviditelnění
práce středočeských místních akčních skupin například pořádáním společných akcí, kde M.Pánková
zastává funkci členky monitorovacího výboru.

Činnost v roce 2010
Činnost MAS Vyhlídky v roce 2010 je možné rozdělit do čtyř oblastí:
1)MAS jako sdružení
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2)Realizace SPL
3)Prezentace MAS
4)Další aktivity MAS

Ad1)MAS jako sdružení
Do sdružení vstoupily nové členky-paní Marie Kolářová, Jana Laubová, Pavlína Havlasová a Ludmila
Škorničková. Na valné hromadě konané dne 7.12.2010 byli zvoleni noví představitelé sdružení
v následujícím složení:
Výkonná rada sdružení MAS:
Hlůže, Čermáková, Šestáková, Jáchymstálová, Laubová, Gál, Pánková, Dostál, Frýdl, Kazda, Beníšková
Na následné schůzi MAS byli do funkcí zvoleni:
Předseda: Ing. Václav Hlůže
Místopředseda: Mgr. Galina Čermáková
Programový výbor: Eva Šestáková,Marcela Pánková,Galina Čermáková
Výběrová komise: Roman Frýdl, jana Laubová, Pavel Dostál, Anneliese Beníšková, Petr Gál, Michal
Kazda, Eva Šestáková
Ad2) Realizace SPL
V únoru 2010 byla ukončena již pátá výzva k předkládání projektů. Příjem žádostí do V. výzvy
proběhl od 11.1. 2010 do 15. 2. 2010 v kanceláři MAS. Bylo podáno dalších 10 projektů. Složení
žadatelů bylo tentokrát 4x obce, 2xs.r.o., 2xFO podnikatelé (celkem 4x), 2xNNO.
Seznam vybraných žádostí na základě V. výzvy Vyhlídky,o.s. /9.kolo příjmu žádostí SZIF
Číslo
Název žadatele

Název projektu

Dotace (Kč)

2

Zelland s.r.o.

Hippostanice Zelčín

1 118 278,-

2

Daniel Pražák

Penzion „U báby Šubrový“

1 200 000,-

2

BRUININVEST,s.r.o.

Vybudování kryté jízdárny I.etapa

1 188 000,-

4

Pivovar Lobeč,o.s.

Rekonstrukce kulturní památky Lobeč. Pivovaru –
obnova střech zadního traktu areálu

1 619 712,-

4

Obec Medonosy

Obnova zvoničky v Chudolazích

Fiche

451 530,-

Celkem
5 577 520,Úspěšnost projektů za všechny výzva v rámci realizace SPL
Na výzvy (I. – V.) vypisované MAS v převážné míře podávali žádosti: obce 65,85%, na dalším
místě podnikající (FO a s.r.o.) 24,29 % a NNO 7,31%.
Pokud jde o celkovou úspěšnost žádostí dochází však k jiným hodnotám nejúspěšnější žadatelé jsou
podnikající subjekty v rozsahu 90% a obce jsou až na druhém místě s 53, 26% úspěšností.
Seznam vybraných žádostí n a základě VI. výzvy Vyhlídky,o.s. /10.kolo příjmu žádostí SZIF/
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Číslo
Fiche
6
6
6
6
6

Název žadatele

Název projektu

SK BOTAFOGO,o.s.

Obnova a rekonstrukce fotbalového hřiště na
Polabí
Víceúčelové hřiště Řepín
Vybudování dětského hřiště
Vybudování přístřešku se zázemím pro
spolkové aktivity ve Velkém Újezdu
Vybudování víceúčelové sportovní plochy v
Medonosích

Obec Řepín
Obec Střemy
Obec Chorušice
Obec Medonosy

Dotace (Kč)
1 697 850,1 679 450,448 200.
1 155 769,899 732-

Celkem

5 881 001,-̽
̽) Projekty poř.č. 4 a poř.č. 5 jsou stanoveny jako náhradníci tak, aby byla vyčerpána alokace na
10.kolo příjmu žádostí MAS Vyhlídky,o.s.

V roce 2010 proběhla aktualizace Strategického plánu Leader. Proběhla dvě komunitní
jednání, na která byli pozváni všichni členové sdružení. Ze společných jednání byla vygenerována
následující doporučení, která byla komunitně projednána do aktualizace zapracována a schválena
členy účastnícími se komunitních projednání. Aktualizovaný plán byl pak předložen Centrálnímu
pracovišti SZIF, který nám aktualizovanou verzi schválil.
Území MAS Vyhlídky, o.s. je venkovsky region, kde nastala stagnace
poklesu počtu obyvatel. V posledních letech začal počet obyvatel
mírně stoupat. Na území se nachází velké přírodní a kulturní bohatství,
které je výhodnou výchozí devizou k realizaci plánovaných projektů.
Cela oblast je velice řídce vybavena službami pro návštěvníky –
stravovací a ubytovací zařízeni i možnostmi pro další vyžiti, například
sportoviště, půjčovny sportovního vybaveni atd.
Poklidné a romanticky působící území bude vhodné využívat spíše pro
zájemce o auto turistiku, hippo turistiku, cyklo turistiku a pěší turistiku
a pobyt v přírodě, kteří požaduji ubytovaní v malokapacitních ubytovacích
zařízeních.
Mohou zde byt realizovány projekty zvyšující kvalitu vybavenosti území
a tím komfort pro návštěvníky. Prostor pro projekty tohoto charakteru
mají všechny skupiny žadatelů.
• podpora snahy o další vzdělávání a rozšiřování dovednosti
• podpora kurzů řemeslných dovednosti
• podpora zkvalitňování infrastruktury pro služby v cestovním ruchu
• podpora zaměstnanosti v oblasti veřejných a sociálních služeb
• podpora budování hřišť - tam kde chybí
• podpora zlepšování zázemí stávajících sportovišť
• podpora modernizace stravovacích provozoven,
• podpora zvyšovaní kvality stravovacích služeb
• podpora vytváření nových ubytovacích kapacit
• podpora zvyšovaní kvality ubytovacích služeb
• podpora rozvoje dalších služeb pro zlepšovaní kvality služeb v turistického
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ruchu.
• podpořit rekonstrukci a oživeni nádraží – hlavně na trati č. 072
• podpora a propagace projektu „Vlídná nádraží“ – zapojeni do soutěže
i úpravy
• podpora nových tradic – akce podobné jako „Na Kokořínsko
s parou“ apod.
• snaha o podnícení akci navazujících na letištní plochy - podpora vyhlídkových
letů
• podnítit akce navazující na vodní plochy a toky – rekreační projížďky
• další oficiální trasy cyklostezek do stávající sítě
• podporovat rozvoj služeb pro cykloturisty
• zachovat současny stav turistických pěších stezek
• zaměřit se na příslušnou kategorii návštěvníků a vytvářet pro ně optimální
servis
• podpora zřízeni tras hipostezek - úsilí o vyhledaní investora pro realizaci
• podpora investorů – farmáři na trase – infrastruktura – stání, občerstveni,
ubytováni
• podpora vzniku dalších NS, hlavně v návaznosti na školy
• preferovat návrhy NS tzv. „nezničitelné“ – odolné vandalizmu
• podpora (podle možnosti) ošetřování a údržbu památek
• podpora akci pro zviditelněni regionu vázaných na kulturní dědictví
• zlepšovat využívaní možnosti kvality přírody v regionu
• podpora tvorby naučných stezek
• podpora propagačních akci pro prezentaci přírody regionu
V letošním roce se také konalo první velké hodnocení místních akčních skupin a jejich činnosti. Naše
skupina se umístila mezi deseti nejlépe hodnocenými a získala čestné uznání za přínos pro rozvoj
venkova metodou Leader.
Ad 3) Prezentace MAS
V letošním roce jsme ve dnech 15. a 16. března 2010 organizovali valnou hromadu národní sítě
Místních akčních skupin, které se zúčastnilo 150 hostů . Prezentovali jsme se též v rámci výstavy
země Živitelka v Českých Budějovicích, kde jsme kromě naší činnosti představili i místní med a vína
našeho regionu. 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.
V letošním roce jsme vydali dva zpravodaje MAS Vyhlídky, které jsme rozmístili na veřejných místech,
k zajištění dostupnosti informací o našich aktivitách. Ještě do konce roku proběhne aktualizace
webových stránek.

V-škol
V-Sem
V-škol

účastní
ci

název

akce

Ad4) Další aktivity MAS
Rok 2010 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.
Vzdělávání 2010

Školení hodnotitelů
SZIF - Benešov
Školení možnost čerpání n míst.produkty
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4
1
14

V-Sem
V-Sem
V-Sem
V-Sem
Konf.
V-škol

Seminář UZEI - spol. vzdělávání
Udržitelé aleje
Obnovitelné zdroje – Zelená úsporám
SZIF společ.vzdělávání
Venkov po roce 2013 - Olomouc
Školení pro žadatele – Modrá hvězda

1
1
1
3
2
17

název

akce
P-Tinz
P-Ep
P-O
P-Ep
P-T-in
P-Ep
P-Ep
P-T-čl
P
P
P-Ep
P-T-in
P-T
P-O

oblast podpory

Propagační akce 2010
P-T-in – inzerát, P-T-čl – článek, P-Ep – prezentace, P-Ev – výstava, P-O – propagace organizační
jednání, P-tele

V.výzva – první 2010, 11.1. – 15.2.2010

propagace

CHKO přehlášení – se starosty obcí
AEF Souznění – organizační jednání
Liblice AV
Mělnický deník I.patro, pan Říha
Agenda 21 – setkání s podnikateli v CR
NS MAS ČR – rozdělování materiálů
NS MAS ČR
Země Živitelka
Má vlast
Loučeň – Cestovní ruch Výzva – výběrové řízení PS-CR
Tiskovka Podlipansko ?? PS-KR
Mšeno – propag.materiály pro výstavu

propagace
propagace
propagace
propagace
propagace
propagace
Propagace
propagace
propagace
IV-spolupráce
IV-spolupráce
propagace

Konzultace - Pracovní schůzky - přehled 2010
Pracovních schůzek a odvedených konzultačních hodin bylo v roce 2010 realizováno velmi mnoho.
Dotazovaly se nejen obce, ale i soukromí podnikatelé, neziskové organizace i jednotlivě fyzické osoby.
Přehled všech konzultačních hodin je uložen v kanceláři sdružení.
Finanční zpráva za rok 2010
Zpráva o hospodaření
občanského sdružení Vyhlídky za rok 2010
Příjmy :

z poslání - viz. Stanovy
z hospodářské činnosti
Hlavní údaje výsledku hospodaření sdružení za rok 2010
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Náklady v tis. Kč

Výnosy v tis. Kč

provozní náklady
finanční náklady
mimořádné náklady

2 789
99
6

Náklady celkem
Výsledek hospodaření celkem

2 894
132

provozní dotace
přijaté příspěvky
finanční výnosy
výnosy z hosp.
činností

2563
203
62

Výnosy celkem

3026

198

Hlavní údaje rozvahy sdružení za rok 2010
,
Aktiva v tis. Kč

stálá aktiva
oběžná aktiva
jiná aktiva

AKTIVA celkem

Pasiva v tis. Kč

0
5447
218

vlastní
jmění
výsledek hospodaření
cizí zdroje

-23
132
5556

5665

PASIVA
celkem

5665

Plán na rok 2011
I v dalším roce bude nutno předfinancovat realizaci SPL a činnost MAS i úvěru. Příspěvky členů již
přicházejí až na výjimky v termínu.
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.
V tomto roce se bude ukončovat projekt Spolupráce s LAG Podralsko pod názvem „Z Kokořínska do
Podralska“. Jako výstup projektu bude již k dispozici obsáhlá publikace „Vyhledávací studie památek“,
návrh na umístění odpočivných míst, nové trasování na obou spolupracujících území a čeká nás
společná kulturně-společenská akce s tématem „Máchův kraj.“
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.
Vyhlídky, o.s se účastní zajímavého projektu „Zeleň-symbol moderní obce“, kde se jedná o rady a
doporučení, jak udržovat, zakládat a systematicky řešit zeleň v obcích. V rámci tohoto projektu je v
plánu je i velký seminář s odborníky, jehož organizaci by zajišťovaly Vyhlídky ve spolupráci s CSV.
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Plně se budeme soustředit na realizaci naší strategie programu Leader, kde máme připraveno 6 Fichí
(dotačních opatření), pro které budeme vyhlašovat 1 výzvu. Na rok 2011 byly dotační prostředky
z Ministerstva zemědělství potažmo ze Státního zemědělského intervenčního fondu značně
umenšeny, ale i tak se budeme snažit, abychom uspokojili co nejvíce žadatelů.
Fiche a podporované aktivity
Diverzifikace zemědělských činností
- Podpora přeměny zemědělských budov na nezemědělské využití
Podpora cestovního ruchu
- Rekonstrukce nebo výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven
sportovního vybavení atp.
Obnova a rozvoj vesnic
- Investice na obnovu veřejných prostranství, zeleně, občanského vybavení
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
- Investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví
venkova
Podpora místních produktů
- Přidávání hodnoty místním výrobkům
Občanské vybavení a služby
- Obnova a výstavba občanské vybavenosti, sportovišť, hřišť, míst pro spolkovou činnost atd.

Poděkování
Za finanční podporu našich aktivit v roce 2010 děkujeme:
- Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) za finanční podporu administrace
programu Leader+
- Členům, kteří uhradili členské příspěvky a příspěvky na činnost
- České spořitelně za poskytnutí provozního úvěru
Děkujeme všem členům a orgánům MAS za vykonanou práci i trpělivost při hledání vzájemné shody
při řešení pracovních úkolů.

Tato výroční zpráv byla schválena na mimořádné valné hromadě sdružení dne 2.6.2011.
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