VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LABSKÉ SKÁLY ZA ROK 2005
MAS Labské skály (občanské sdružení)
Sídlo: Mírové náměstí 280
407 01 Jílové
IČ: 2701 0066
Tel. 412 557 711, 472 779 113
E-mail: mst@mujilove.cz sipova@cnw.cz
www.leaderplus.labskeskaly.info
Rozloha území: 191,8 km2
Počet obyvatel: cca 13 200
Počet členů: 24
Počet členských obcí: 9
Počet podnikatelských subjektů: 6, z toho 3 zemědělci
Počet aktivních občanů: 3
Ostatní: (školy aj. organizace) 6
Počet žen: 10
Předsedkyně a manažerka MAS LS: Ing. Eva Šípová
1. místopředseda: Ing. Jiří Štěrba
2. místopředseda: Mgr. Václav Zibner
Členové správní rady
p. Štěrba – obec Libouchec
p. Kudrmannová – ZŠ Tisá
p. Starecký – podnikatel, Ryjice
p.Šípová – podnikatelka, Povrly
p. Zibner – město Jílové
p. Jelenová – podnikatelka, Velké Chvojno
p. Novotná – obec Dobkovice
p. Doležal – podnikatel, Petrovice
p. Plachý – obec Malšovice
Programový výbor: shodný se správní radou
Volba výběrové, revizní komise a monitorovacího výboru bude provedena na příští valné
hromadě MAS v roce 2006, až se rozšíří členská základna (usnesení valné hromady). Jako
účetní byla navržena pí. J. Hájková, která zpracovává účetnictví pro město Jílové a
mikroregion Labské skály.
MAS Labské skály byla jako občanské sdružení zaregistrována v říjnu 2005, organizaci bylo
přiděleno IČ. Ustavující valná hromada Místní akční skupiny (MAS) Labské skály proběhla
dne 1. 11. 2005.
Do konce roku 2005 pokračovali členové MAS v započaté realizaci projektu s názvem
„Netradiční využití cestovního ruchu“. Nositelem projektu je mikroregion Labské skály, se
kterým MAS Labské skály úzce spolupracuje. Projekt byl schválen Ministerstvem
zemědělství ČR v rámci Operačního programu zemědělství, opatření Rozvoj venkova,
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podopatření typu LEADER+, skupina c) osvojování schopností a obdržel příslib 100%
dotace.
Doba trvání projektu: 4. 10. 2005 – 30. 9. 2006
Součástí projektu bylo založení MAS na území mikroregionu, pořízení vybavení nezbytného
pro realizaci projektu, zpracování integrované rozvojové strategie MAS pro LEADER+
včetně zásobníku projektů na území MAS, vydání propagačních materiálů (propagační CD a
leták), vytvoření a aktualizace internetových stránek MAS a propagace celého území MAS.
MAS po svém vzniku převzala rovněž odpovědnost za vyhledávání dalších partnerů pro
spolupráci, rozvoj mezisektorové spolupráce a místních partnerství.
Členové MAS Labské skály se v roce 2005 setkali celkem 2x: 1. listopadu v Jílovém na
ustavující valné hromadě a 13. 12. v Malšovicích na první prezentaci problematiky
LEADER+ a MAS pro veřejnost. Na rok 2006 je plánováno cca 1 setkání na každý měsíc.
MAS má v sídle mikroregionu Labské skály k dispozici zakoupený hmotný majetek, který je
potřebný pro realizaci výše zmíněného projektu: notebook, dataprojektor a tiskárnu.
V roce 2005 nebyly vybírány členské příspěvky. MAS nemá žádný majetek, žádné příjmy ani
výdaje. Členové se věnovali přípravě na zpracování strategie pro LEADER, propagaci území
MAS, vyhledávání dalších partnerů pro spolupráci a potenciálních členů MAS a vytvoření
internetové prezentace.
Zapsala: E. Šípová, únor 2006
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