VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LABSKÉ SKÁLY ZA ROK 2006
MAS Labské skály (občanské sdružení)
Sídlo: Mírové náměstí 280
407 01 Jílové
IČ: 2701 0066
č. účtu: 0886936309/0800 (Česká spořitelna, a. s., pobočka Jílové)
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: 25
Počet členských obcí: 9
Počet podnikatelských subjektů: 7, z toho 3 zemědělci
Počet aktivních občanů: 3
Ostatní: (školy aj. organizace) 6
Počet žen: 11
Předsedkyně a manažerka MAS LS: Ing. Eva Šípová
1. místopředseda: Ing. Jiří Štěrba
2. místopředseda: Mgr. Václav Zibner
Členové správní rady
pí. Ing. E. Šípová – podnikatelka, Povrly
p. Ing. J. Štěrba – obec Libouchec
p. Mgr. S. Kudrmannová – ZŠ Tisá
p. V. Starecký – podnikatel, Ryjice
p. Mgr. V. Zibner – město Jílové
pí. J. Bischoffiová – podnikatelka, Velké Chvojno
p. M. Rom – podnikatel, Dobkovice
p. P. Doležal – podnikatel, Petrovice
p. P. Plachý – obec Malšovice
Programový výbor: shodný se správní radou
Výběrová komise:
p. J. Schick /obec Povrly/
pí. Ing. Anna Voslařová /Sokol Libouchec/
p. Bc. David Drobný /Jílové/
p. M. Mareš /podnikatel, Petrovice/
p. Mgr. S. Weisheitelová /ZŠ Malšovice/
Revizní komise:
p. Z. Kutina /obec Petrovice/
pí. Mgr. D. Březinová /ZŠ Libouchec/
pí. Mgr. J. Farská /ZŠ Povrly/
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Monitorovací výbor:
p. P. Šulc /obec Dobkovice/
pí. L. Pisingerová /podnikatelka, Slavošov/
pí. A. Dalihodová /Povrly/
V roce 2006 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, podopatření typu LEADER+,
skupina c) osvojování schopností a obdržel příslib 100% dotace. Doba trvání projektu: 4. 10.
2005 – 3. 10. 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.
V průběhu roku 2006 měla MAS celkem 31 přihlášených členů. Někteří ze členů se přestali
aktivně účastnit spolupráce a nezaplatili členský příspěvek, proto nejsou nadále považováni za
členy MAS. 1 členka odešla pro nedostatek času a sídlo 1 organizace bylo přesunuto mimo
region MAS; vzhledem k větší vzdálenosti nebylo možné spolupracovat v rámci MAS. Na
základě těchto změn byly na valné hromadě v Ryjicích dne 31. 8. 2006 schváleny změny ve
správní radě a zvoleny potřebné orgány MAS.
Uskutečněná setkání MAS v roce 2006:
1. Česko-německé setkání v Jiřetíně pod Jedlovou 7. 10. 2005
Informace o společných česko-německých projektech, plánování dalších, první informování německého
partnera o projektu „Netradiční využití volného času“ v rámci LEADER+. Možnosti spolupráce v rámci
LEADER+: společný projekt s pracovním názvem „Zázemí pro vodní sporty“.

2. Úvodní informativní seminář pro zástupce mikroregionu v Jiřetíně p. J. 8. 10. 2005
Informace o metodě LEADER+, MAS a principu partnerství. Představení časového harmonogramu a
rozpočtu projektu. Výzva k hledání aktivních podnikatelů, zemědělců, občanů a organizací (seminář
navazoval na předchozí česko-něm. setkání).

3. Oslovení zájemců o členství nebo spolupráci v MAS - průběžně
(info na www-stránkách, v regionálním tisku, prostřednictvím e-mailu nebo osobním pohovorem).
Potenciální členové MAS byli vybráni na základě doporučení přípravného výboru nebo se sami přihlásili
ke spolupráci po zveřejnění výzvy.

4. Ustavující valná hromada MAS Labské skály 1. 11. 2005
zúčastnilo se 24 zájemců, byla zvolena 9-členná správní rada v čele s předsedkyní.

5. Veřejná prezentace v Malšovicích 13. 12. 2005
prezentace programu LEADER+, MAS, místního partnerství, projektu „Netradiční využití volného času“
pro veřejnost. Prezentace neměla výrazný efekt, protože přes zveřejněné pozvánky v médiích přišlo málo
zájemců. Proto bylo rozhodnuto nadále prezentovat MAS pouze v různých médiích a v rámci např. akcí
mikroregionu.

6. 1. Školení v Povrlech 19. 1. 2006
Školení pro členy MAS a další zájemce o partnerství. Aktuální informace o LEADER+, o stavu projektu.
Podrobnější vysvětlení principu partnerství. Příklady projektů v rámci LEADER z jiných MAS.
Osnova Strategie. Výzva k zasílání návrhů do SWOT analýzy (silné a slabé stránky regionu MAS, jeho
šance a ohrožení). Výzva na spolupráci při provádění analýzy potřeb obyvatelstva.

2

7. Pracovní setkání v Petrovicích 23. 2. 2006
Volba výběrové komise MAS, usnesení - programový výbor totožný se správní radou. Ostatní orgány
MAS budou zvoleny dodatečně. Výzva na oslovení účetní na dobu po skončení projektu. Výzva
k předkládání projektů do zásobníku projektů (přílohy Strategie). Informace o provedené analýze potřeb
obyvatelstva.

8. Pracovní setkání v Dobkovicích 23. 3. 2006
Rozdělení členů do 4 pracovních skupin. Strategie: představení a doplnění SWOT analýzy. Možnosti
propagace MAS, zajistí pracovní skupina „Propagace“.

9. Seminář LEADER+ v Jílovém 3. 4. 2006
Aktuální informace o programu LEADER+ od zástupců MZe ČR a SZIF z Prahy. Informace o LEADER+
od zástupců jiných MAS (MAS Posázaví, LAG Podralsko, LAG Sächsische Schweiz). Možnost získání
odpovědí na předem zaslané i spontánní dotazy od kompetentních osob.

10. Pracovní setkání skupiny „Děti, mládež, kultura, sport“ 20. 4. 2006
Tématicky zaměřené setkání pro zástupce ZŠ a Centra dětí. Informace z jednotlivých škol, výměna
zkušeností, náměty na spolupráci v rámci území MAS.

11. Pracovní setkání skupin „Rozvoj obcí“ a „péče o krajinu“ 20. 4. 2006
Tématicky zaměřené setkání pro zástupce obcí a zemědělců z území MAS. Vyjasnění názorů na péči o
krajinu z hlediska obcí a z hlediska zemědělců. Návrhy na spolupráci.

12. Pracovní česko-německé setkání v Jílovém (Destinace) 25. 5. 2006
MAS byla oslovena s nabídkou na spolupráci v rámci projektu „Destinace Sasko-české Švýcarsko“, který
iniciovalo Sdružení pro cestovní ruch Saské Švýcarsko (Tourismusverein Sächsische Schweiz). Českým
partnerem projektu je O. P. S. České Švýcarsko. Představení projektu, jeho cílů, nabídka na spolupráci pro
MAS Labské skály.

13. Pracovní setkání MAS ve V. Chvojně 30. 5. 2006
Představení návrhu popisu Strategie a jejího pilotního charakteru. Odsouhlasení návrhu. Představení
návrhu jednotlivých Fichí. Náměty na úpravy.
Informační leták MAS - výběr firmy, náměty na obsah letáku.

14. Česko-německý workshop v Jílovém 27. 6. 2006
Zhodnocení dosavadního průběhu projektu „Netradiční využití volného času“, zhodnocení jednoho roku
česko-německé spolupráce, informace o průběhu společných česko-německých projektů a možnosti další
spolupráce. Informace o LEADER+. Společný projekt v rámci LEADER+: infrastruktura pro vodní sporty
na Labi. Společné projekty INTERREG.

15. Česko-německé pracovní setkání v Petrovicích 14. 7. 2006
MAS se zapojila do projektu „Destinace Sasko-české Švýcarsko“. Setkání za účelem přípravy na společné
workshopy konané v rámci projektu „Destinace“ v srpnu a září 2006.

16. Valná hromada MAS v Ryjicích 31. 8. 2006
Změny ve správní radě. Volba orgánů MAS: rozšíření výběrové komise, volba revizní komise a
monitorovacího výboru MAS.
Odsouhlasení jednotlivých Fichí strategie, odsouhlasení navržených priorit. Informace o zásobníku
projektů. Představení návrhu na fungování místních partnerství, výběr a monitoring projektů.

17.

Závěrečné setkání v rámci projektu v Libouchci 19. 9. 2006
Shrnutí výsledků projektu, informace o Strategii, dosavadní činnosti MAS, výhled - další činnost MAS po
skončení projektu.

Kromě těchto setkání MAS převzala koordinaci následujících česko-německých projektů
mikroregionu:
a) Společné akce mikroregionu Labské skály a Správního společenství Königstein (celkem 7
akcí, setkávání občanů v pohraničí)
b) Přeshraniční koncepce rozvoje cestovního ruchu ve Správním společenství Königstein,
mikroregionu Labské skály a mikroregionu Milada
c) Společné česko-německé internetové stránky
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Další činnosti MAS: zprostředkování informací o konání seminářů a workshopů s tématikou
rozvoje venkova a LEADER, zprostředkování informací o dotačních titulech, propagace
území MAS a akcí v něm konaných, konzultace se zájemci o partnerství a spolupráci.
Akce, na kterých se MAS LS prezentovala:
Výstava „Země živitelka“ v Českých Budějovicích v srpnu 2006
Národní konference o venkovu v klášteře Premonstrátů v Teplé v září 2006
Konference MAS v Hluboké nad Vltavou v listopadu 2006
MAS má vlastní logo a internetové stránky: www.leaderplus.labskeskaly.info
V roce 2006 byly vybírány členské příspěvky, byl založen účet vedený u pobočky České
spořitelny v Jílovém. MAS nemá žádný majetek ani žádné příjmy. Výdaje byly v roce 2006
vynaloženy pouze na založení bankovního účtu a bankovní poplatky.
Na pracovním jednání MAS LS dne 23. 2. 2006 byla odsouhlasena následující výše členských
příspěvků:
Členské příspěvky v r. 2006

-

Kategorie

Kč

Obec: podle počtu obyvatel

3 Kč/ obyv./ rok

Podnikatelé: podle výše obratu
do 5 mil. vč. Kč
do 10 mil. vč. Kč
nad 10 mil. Kč

1 000,- Kč/rok
2 000,- Kč/rok
3 000,- Kč/rok

Spolky, NNO1), církve - paušál

500,- Kč/ rok

Občané - paušál

50,- Kč/ rok

MAS Labské skály má certifikovanou manažerku – E. Šípová absolvovala kurz pořádaný
ÚZPI pro manažery MAS a facilitátory, po absolvování obdržela certifikát.
MAS LS splňuje kritéria potřebná pro uznání MAS jako funkční:
má sídlo a je samostatným subjektem (má IČ)
má zpracovanou strategii pro LEADER
pracuje na principu partnerství
Na rok 2007 jsou připravovány samostatné akce a projekty, které bude realizovat sama MAS.

Zapsala: E. Šípová, březen 2007
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