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1. Kontakty a charakteristika MAS
MAS Labské skály (občanské sdruţení)
Sídlo: Mírové náměstí 280
407 01 Jílové
IČ: 2701 0066
č. účtu: 0886936309/0800 (Česká spořitelna, a. s., pobočka Jílové)
Tel. 472 779 113, 412 557 711
mobil: 602 688 935
E-mail: sipova@cnw.cz, mst@mujilove.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: 6, z toho 3 zemědělci
Počet aktivních občanů: 4
Ostatní: (školy aj. organizace) 6
Počet ţen: 11
Předsedkyně a manažerka MAS LS: Ing. Eva Šípová
1. místopředseda: Ing. Jiří Štěrba
2. místopředseda: Mgr. Václav Zibner
2. Úvod
Po roce 2006 plném setkávání, jednání pracovních skupin, dotazování veřejnosti a aktivním
přístupu členů MAS Labské skály k tvorbě strategických dokumentů (Integrovaná strategie
pro Leader včetně příloh – objemného zásobníku projektů a Fichí a rovněţ analýza území) by
se mohlo zdát, ţe činnost MAS Labské skály byla utlumena.
V roce 2007 se nicméně potvrdilo, ţe MAS Labské skály je nadále „ţivotaschopná“ a
v regionu s ní lze pro jeho další rozvoj počítat. Naše MAS je v kontaktu s ostatními MAS
nejen v Ústeckém kraji (v současné době celkem 8 MAS), ale i v České republice (celkem
142 MAS). Stala se členem Národní sítě MAS ČR, která např. jedná s příslušnými
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ministerstvy a předává informace všem členským MAS, zajišťuje vzdělávání pro členy MAS
apod. MAS LS se přihlásila rovněţ za člena Spolku pro obnovu venkova a vyvinula aktivity
směřující k vytvoření krajské organizace SPOV.
MAS zastřešila akce některých svých členů celkem ve dvou projektech. Jedním byla českoněmecká „Spolupráce na venkově“ a druhým „Mosazný muţ a vodní fontána v Povrlech“.
Více o projektech v bodu č. 4 – činnost MAS.
Členové MAS zajišťovali prezentaci svého regionu i činnosti MAS na různých akcích, na
webových stránkách, v tisku i v rádiu.
Zvaţovali jsme, zda podat ţádost o dotaci z Programu rozvoje venkova do Osy IV. Leader, a
rozhodli jsme se počkat na další kolo, abychom se mohli lépe připravit. Stále se snaţíme
oslovovat veřejnost, hledat další aktivní partnery pro spolupráci. Pokud by se rozšířila členská
základna, nebo alespoň seznam partnerů pro spolupráci, museli bychom tomu přizpůsobit i
naši Strategii.
Hledali jsme jiný vhodný dotační titul, ale v tomto ohledu byl rok 2007 velkým zklamáním.
Díky poloze v pohraničí máme velký zájem spolupracovat přeshraničně, ale program „Cíl 3“,
nástupce Interregu III A, bude vyhlášen se zpoţděním.
3. Cíle MAS Labské skály
Cílem MAS Labské skály je rozvoj venkovského regionu Labské skály. Tento cíl vyplývá ze
samotné formy našeho občanského sdruţení – místní akční skupiny. Společným cílem
jednotlivých MASek je rovněţ práce metodou Leader, coţ je komunitní spolupráce, práce
v dané komunitě (komunita zde přitom neznamená nějakou sektu, ale obec). To znamená, ţe
v duchu demokracie spolupracují všichni z daného regionu, kteří mají zájem. Spolupracují
zástupci pokud moţno co největšího počtu sektorů – vedle státního i soukromý, tedy
podnikatelé, firmy, občané, a neziskový (sdruţení, organizace), školy, banky a vůbec
kdokoliv z daného území. A tito aktivní lidé a organizace se společně dohodnou, naplánují,
jakým směrem se bude ubírat budoucí rozvoj „jejich“ území. Jedná se o plánování „zdola“,
kdy si rozvoj své obce a svého regionu naplánují sami obyvatelé a aktivní činitelé, přímo
podle specifických podmínek v regionu.
Vedle podpory mezisektorové spolupráce a zapojení veřejnosti do plánování a rozhodování
v obcích si MAS stanovila jako cíl rozvíjet cestovní ruch a volnočasové aktivity v regionu. To
znamená spolupráci s podnikateli působícími v cestovním ruchu.
Dalším neméně důleţitým cílem je rozvoj česko-německé spolupráce. V pohraničí se tento cíl
přímo nabízí, a protoţe na druhé straně hranice je také zájem o spolupráci, podařilo se
zorganizovat 2 společné projekty.
Dlouhodobým cílem MAS Labské skály je stát se regionální rozvojovou agenturou a
poskytovat potenciálním ţadatelům aktuální informace o dotačních titulech, zpracovávat
projektové ţádosti, řídit a koordinovat projekty. Tento cíl je během na dlouhou trať, ale jsme
přesvědčeni, ţe jednou „doběhneme“ do cíle. Zatím se MAS na agenturu netransformovala,
protoţe jsme nesehnali finanční prostředky na provoz MAS a na mzdu zaměstnance.
Informace sice svým členům poskytujeme, ale nepravidelně
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4. Činnost v roce 2007
A. Projekt „Spolupráce na venkově“
Součástí projektu bylo zorganizování a podpoření následujících akcí:
4.1. Šikovné ruce“ a „Zpívající fontána“ v Jílovém v rámci 7. ročníku Jílovských slavností
ve dnech 21. – 23. 9. 2007. (Byly vybrány pouze 2 akce v rámci slavností s česko-německou
účastí).
a) „Šikovné ruce“ Jiţ tradičně se slavností zúčastnili členové Domovského spolku
z Rosenthalu-Bielatalu (Heimatverein Rosenthal-Bielatal). Na zámku vystavovali rukodělné
práce děti i dospělí z Rosenthalu-Bielatalu (partnerská obec města Jílové; ve dnech 21. – 23.
9. 07). V neděli 23. 9. pak členové německého spolku po celé odpoledne ve svém stánku na
nádvoří nabízeli moţnost vyzkoušet si malování, práci s papírem, slámou a dalšími materiály.
Pro děti měli jako vţdy připraven program s názvem„ksichtíky“ - líčení, šminkování a
malování obličejů a lákali je na výtvarné a rukodělné dovednosti. Všechny děti si mohly
nechat namalovat obličej, zkusit namalovat obrázek na papír, dřevo či kámen, vyrobit
postavičku ze slámy, zvířátko nebo čepici z papíru apod. Stánek byl neustále v obleţení
menších i větších dětí. Moţnost zdarma si vyzkoušet své umění a ještě si výrobek odnést je
přece lákavá. Stánek navštívilo odhadem cca 100 dětí. Ty si vybraly činnost, která je nejvíce
zaujala, některé děti vyzkoušely více moţností, a pokud přišly v doprovodu rodičů, pyšně se
jim pak chlubily svými výrobky. Materiál na výrobu drobností zakoupený na tuto akci byl za
odpoledne beze zbytku spotřebován.
Chod stánku zajistilo celkem 5 členů Domovského spolku. Další 4 připravili výstavu na
Jílovském zámku. Stánek navštívily děti s rodiči z Jílového, z obcí MAS Labské skály, z Ústí
n. L., Děčína, Trmic aj. a rovněţ děti z Německa, především z Rosenthalu-Bielatalu a z
Königsteinu. Podle plánovaného rozpočtu byl zakoupen materiál na „kutění“, malé
občerstvení (oběd členům spolku uhradilo město Jílové), po celou dobu byl přítomen
tlumočník a koordinátor celé akce. Letitá spolupráce Jílového a Rosenthalu-Bielatalu je
naplněna právě podobnými akcemi jako jsou „šikovné ruce“. Takovéto akce přinášejí mnoho
radosti a dlouhotrvající vzpomínky nejen příchozím, ale i organizátorům; přitom náklady na
ně nejsou nijak vysoké. Někteří členové Dom. spolku se učí česky, proto se s příchozími
snaţili domluvit česky. Některé české děti se naopak pochlubily znalostí německých slov a
vět.
Tato akce splnila očekávání a byly na ni velmi dobré ohlasy.
b) „Zpívající fontána“: uskutečnila se v sobotu 22. 9. 2007 na koupališti v Jílovém – po
skončení programu slavností ve 21:30 hodin. Fontánu zajistily sbory dobrovolných hasičů
z Jílového a okolí, konkrétně SDH Jílové – Modrá, Libouchec, Děčín, Velké Chvojno, Tisá a
z Německa (Königstein, Bad Gottleuba). Hasiči v pohraničí spolupracují jiţ řadu let.
V kaţdém roce je jen málo příleţitostí, kdy se hasiči mohou odreagovat a strávit příjemné
chvíle s přáteli. Vodní fontánu tvoří proudy vody směřované do středu vodní plochy na
centrální proud, pohyb proudnic řídí dirigent. Vše je doprovázeno hudbou a světelnými
efekty, takţe výsledkem je úchvatná podívaná. Zde navíc byli v kontaktu čeští a němečtí
hasiči po celý den. Čeští hasiči pozvali kolegy z Německa i na slavnosti, takţe spolu strávili
celý den od dopoledne aţ do pozdních večerních hodin. Němečtí hasiči si u té příleţitosti
prohlédli vybavení českých kolegů, popovídali si o problémech při zásazích a o moţnostech
konkrétní spolupráce hasičských sborů (zde bylo navrhováno např. společné cvičení hasičů
v blízkosti hranic, protoţe stále nejsou vyřešeny detaily a pravomoci při společném zásahu
např. v lese poblíţ hranic ČR-Sasko.
V Jílovém se vodní fontána uskutečnila uţ dříve, ale bez účasti německých kolegů. Mnozí
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obyvatelé a návštěvníci ovšem neměli moţnost ji vidět a ti, co ji viděli, se těšili na pěkný
záţitek. Vzhledem k úspěšně se rozvíjející česko-německé spolupráci v pohraničí byli
osloveni i kolegové z Německa. Některé oslovené sbory se omluvily, protoţe v tomto termínu
uţ měly naplánovánu svou akci nebo přislíbily účast jinde (jako např. právě SDH
z Rosenthalu-Bielatalu). Termín Jílovských slavností je ovšem vţdy stejný a nelze jej
posunout (3. víkend v září). Nicméně účast kolegů z Německa byla zajištěna a doufáme, ţe
příští pořádané fontány se bude moci zúčastnit ještě více sborů dobrovol. hasičů z Německa.
Samotná fontána byla skutečně zlatým hřebem slavností a neobyčejným záţitkem pro všechny
návštěvníky. Hra barev v pohybujících se proudech vody za zvuků skladby Vltava od B.
Smetany je nádherná. Fontáně byla zajištěna patřičná reklama, proto na koupaliště v Jílovém
přišlo velké mnoţství návštěvníků z blízka i z daleka. Nutno říci, ţe hasiči, kteří fontánu
přímo zajišťují a drţí proudnice, nevidí a neslyší bohuţel nic, fontánu znají z vyprávění,
fotografií, videa apod.. Proto by bylo dobré, aby je napříště vystřídali jiní kolegové...
Akce splnila očekávání – česko-německá spolupráce funguje dobře a do Jílového přilákala
fontána velký počet návštěvníků z obou stran hranice.
4.2 Hvězdicový pochod na Blansko (13. 10. 2007). Společná akce pro obyvatele z české a
německé strany – pro rodiny s dětmi i náročnější turisty (měli moţnost výběru tras). Ze
stanovišť v obcích mikroregionu i mimo něj vyšli účastníci a setkali se na zřícenině hradu
Blansko. Pro nepřízeň počasí se postupně omluvili pozvaní účastníci z Německa (např.
Heimatverein Rosenthal-Bielatal, nebo školy v Königsteinu a Gohrisch.
Přestoţe byla celá akce pečlivě připravována a výše jmenované organizace a další partneři
(např. obce, pevnost Königstein, sportovci aj.) se postarali o patřičnou publicitu, předpověď
mnoho potenciálních účastníků od pochodu odradila. Ti, co nakonec přece jen došli aţ na
Blansko, rozhodně nelitovali. Odměnou jim byl překrásný výhled na barevnou podzimní
krajinu v okolí – z Blanska je jeden z nejkrásnějších výhledů v našem území. Nepršelo.
Účastníci pochodu mohli dostat celkem 11 razítek, zdarma byl k dispozici informační leták
Sdruţení na záchranu hradu Blansko, a měli moţnost zakoupit různé suvenýry.
Účastníci dostali razítko a čaj, děti malé občerstvení a bonbóny. Cílem bylo upozornit na
bohatou minulost hradu Blansko, jeho strategickou polohu v regionu, na společnou českoněmeckou historii zdejšího území a podpořit vzájemnou přátelskou diskusi účastníků.
Starostka obce Ryjice představila plány obce na opravu areálu hradu (vyhlídka, přístupová
cesta), pokud by obec získala finanční prostředky. Akce by se měla stát tradicí ve společném
česko-německém pohraničí a přispět ke vzájemnému porozumění Čechů a Němců.
Organizátoři akce se shodli, ţe se akce bude konat i v příštím roce, pouze by bylo vhodné
uspořádat ji uţ v září, kvůli šanci na lepší počasí.
Celkem na Blansko přišlo celkem179 účastníků, z toho cca 95 dětí (dokonce 2 školní výlety –
z Velkého Chvojna a z Libouchce). Na závěr akce přijely na Blansko dívky z jezdeckého
oddílu z blízkého Slavošova na několika koních. Pro všechny přítomné to byla vítaná atrakce.
Pod hradem na louce byl zase k vidění valach z blízké osady Mnichov v nádherném postroji a
s valníkem, který zájemce svezl.
4.3 Odborný seminář zemědělců (29. 11. 2007) na téma Výměna zkušeností v rámci EU a
plánování dalších společných projektů. Místo konání: v Petrovicích v Air Restaurantu.
Setkání zástupců Okresní agrární komory (OAK) Děčín – Ústí n. L. a dvou německých
zemědělských spolků: Regionalbauernverband (RB) Osterzgebirge – hintere Sächsische
Schweiz e. V. se sídlem v Pirně a Bauernverband (BV) Oberlausitz, e. V. se sídlem v Löbau.
Spolupráce těchto tří organizací probíhá jiţ od roku 1998 a o průběţnou výměnu zkušeností je
stále zájem. Aktuální je chov mléčného a masného skotu, zemědělská technika, směrnice EU
a další praktické zkušenosti profesních kolegů, rovněţ onemocnění chovných zvířat.
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Z onemocnění je nejaktuálnější problém nemoci tzv. „modrého jazyka“, kterou trpí převáţně
ovce, ale je přenosná na veškerá hospodářská zvířata. Z toho důvodu je nyní obtíţný export
masa, coţ pro prvovýrobce představuje problém. Na konci roku je navíc potřeba naplánovat
spolupráci na rok 2008 (společné exkurze, semináře, případně praktická výpomoc – zapůjčení
zemědělské techniky i s obsluhou).
Po přivítání byl seminář zahájen odbornou přednáškou na téma „travní senáţe v krmné dávce
skotu a konzervace pícnin“. Následovala tématika onemocnění skotu a jiných hospodářských
zvířat, kterou zajistil zástupce OVS Děčín. Posledním tématem byly novinky v zemědělské
technice – prezentace firmy Pöttinger. Ke všem tématům se rozproudila diskuse. Po přestávce
na oběd následoval poslední bod semináře, předběţné naplánování spolupráce v roce 2008.
Poté byla znovu otevřena diskuse, která pokračovala výměnou zkušeností mezi přáteli do cca
16. hod (např. zkušenosti s krmivy, technikou, veterinární nařízení, vývoz masa a masných
výrobků a mléka a mléčných výrobků aj.).
4.4 Leták o Blansku – česká a německá mutace
Hrad Blansko je oblíbeným výletním cílem s česko-německou historií. Jako Blankenstein je
znám i v saském pohraničí. Obec Ryjice chce na Blansko upozornit tímto letákem a motivovat
i německé občany k jeho návštěvě. Leták obsahuje texty o minulosti i současnosti hradu
Blansko, o Ryjicích, a fotografie. Jako podklad poslouţila historická mapa zdejšího území,
kde je vyznačen právě i hrad Blansko. Celkem bylo vydáno 5000 ks letáků a české verzi a
2000 ks v německé mutaci.
Dosud nebyla k dispozici německá forma letáku, obec si od vydání německé verze slibuje
větší návštěvnost hradu Blansko i z německé strany (např. rodáci a jejich příbuzní).
V současné době ze rozvíjejí aktivity na záchranu hradu (vzniklo Občanské sdruţení na
záchranu hradu Blansko) a tento leták přispěje k jejich podpoře. Ryjice jsou součástí
mikroregionu Labské skály, který spolupracuje se Správním společenstvím Königstein, a
proto jsou v rámci mikroregionu vydávány veškeré propagační materiály minimálně
dvojjazyčně.
Letáky budou zdarma k dispozici v obci na Obecním úřadu a v restauraci, při akcích v MAS,
v informačních centrech mikroregionu a Správního společenství Königstein a dále v IC
v Děčíně, Hřensku a v Ústí n. L.
Leták je zatím velmi dobře hodnocen po grafické i obsahové stránce, z čehoţ máme jako
organizace usilující o rozvoj našeho venkovského prostoru a tedy i jeho propagaci velkou
radost.
B. Podpora projektů „Mosazný muž“ a „Vodní fontána v Povrlech“.
4.5 MAS Labské skály se v roce 2007 podílela na pořádání sportovní akce „Mosazný muţ“ a
„Ţelezný muţ“ v Povrlech (triatlon) a „Vodní fontána“. Na tyto dvě akce zajistila MAS
Labské skály finanční příspěvek z Česko-německého fondu budoucnosti ve výši 20 000,- Kč.
1. Akce „Mosazný muţ“ a „Ţelezný muţ“ ve dnech 5. – 8. července 2007. Mosazný muţ: 20.
jubilejní ročník tradičního triatlonového závodu v Povrlech (triatlon: plavání 300 m, jízda na
kole 12 km, běh 3 km). V loňském roce se triatlon poprvé konal s účastí závodníků
z Německa. Pro velký úspěch se pořadatelé rozhodli nadále pořádat závod s česko-německou
účastí.
Ţelezný muţ je doplněn u příleţitosti 20. výročí konání Mosazného muţe. Jedná se o náročný
závod s následujícími disciplínami: plavání 3,8 km, jízda na kole 180 km a maratón 42 km.
Obě akce byly uspořádány s doprovodným kulturním programem, především večer po
skončení závodů.
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Plave se v přehradě v Povrlech, jízda na kole a běh probíhají na viditelně značených trasách
v okolí obce Povrly (samozřejmostí je spolupráce s Policií ČR, hasiči a rychlou záchrannou
sluţbou, pořadatelé mají vysílačky, aby zajistili maximální bezpečnost účastníků závodů i
návštěvníků).
Tzv. vodní fontána (popsána výše v b. A. 4.1 jako „zpívající fontána“). Tentokrát se konala na
koupališti v obci Povrly. Fontánu zajistili členové cca 8 sborů dobrovolných hasičů z českého
a saského pohraničí.
Vodní fontána je tvořena proudy vody z hasičských proudnic, které jsou směřovány do
jednoho bodu v koupališti. V tomto bodě je v koupališti umístěn ještě centrální proud, který
směřuje kolmo nahoru. Součástí fontány je hudební produkce (proudy vody diriguje dirigent
světelnou signalizací na skladbu Vltava od B. Smetany) a světelné efekty. Celá produkce trvá
přibliţně 14 minut a je velmi působivá (poté následoval kulturní program). Dirigent, zvukař a
technik jsou zkušené osoby, které mají za sebou uspořádání velkého počtu takovýchto fontán
na české i německé straně hranice. Dirigent a technik ze SDH Nový Oldřichov zajistil
potřebné rekvizity. Hasiči z našeho pohraničí se vodní fontány účastnili v červenci 2006 u
příleţitosti oslav 650 let obce Rosenthal. Některé sbory dobrovolných hasičů zde navázaly
kontakty a nadále se setkávají.
Kromě realizace těchto projektů se MAS věnovala propagaci svého území, své činnosti a
principu Leader – na webových stránkách, v regionálním tisku a v rozhlase (prezentace v Č.
rozhlasu Sever).
Prezentace MAS LS: na „Burze cestovního ruchu v Bad Schandau“ v březnu 2007 a v rámci
prezentace MAS ČR na výstavě Země ţivitelka v srpnu 2007.
Pečlivě jsme připravovali pochod z Petrovic do Tisé a na Sněţník s názvem „Po stopách
zvědů Soběslava“. Termín pochodu na běţkách byl stanoven na 17. února. Bohuţel sníh
roztál a zbylo velké mnoţství bláta, proto byl pochod na poslední chvíli zrušen. Tak snad
příští rok.
5. Plány na rok 2008
Hlavní plánované aktivity MAS LS:
- Příprava projektové ţádosti do Osy IV. – Leader MZe, Programu rozvoje venkova a s tím
spojených dokumentů (Strategický plán Leader, aktualizace Strategie MAS a další).
- Příprava projektové ţádosti na česko-německou spolupráci do programu „Cíl 3“. Obsah
projektu bude zvolen podle potřeb, které vyplynou v průběhu roku, a podle projektového
partnera.
- Propagace a prezentace MAS (v tisku, rozhlasu, reg. TV, na výstavách – např. Země
ţivitelka)
- (Spolu-)organizace kulturních a společenských akcí na území MAS, podpora projektů
zaměřených na děti a/nebo mládeţ.
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6. Orgány MAS Labské skály
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. Doleţal – 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/
Monitorovací výbor:
p. P. Šulc /obec Dobkovice/
pí. L. Pisingerová /podnikatelka, Slavošov/
pí. A. Dalihodová /Povrly/
V roce 2007 byly vybírány členské příspěvky. MAS nemá ţádný majetek a zatím ani ţádné
příjmy. Výdaje byly v roce 2007 vynaloţeny na realizaci 2 česko-německých projektů a na
bankovní poplatky. Česko-německý projekt „Spolupráce na venkově“ musel být
předfinancován, dotace by měla přijít na jaře 2008.
Výše členských příspěvků zůstává nezměněna. 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
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Spolky, NNO1), církve - paušál
Občané - paušál

500,- Kč/ rok
50,- Kč/ rok

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 (komunitní spolupráce)
7. Přehled financí v r. 2007
Výsledovka k 31.12.2007
501 materiál
513 občerstvení
518 služby
521 mzdy-DOPP
545 kurz. rozdíly
546 dary
549 ost. náklady
582 čl. příspěvky
CELKEM N
ZISK

8846
602 za služby
36118
644 úrok bu
56959
645 kurz. výnosy
11000
649 ost. výnosy
0
681 dary
0
684 čl. příspěvky
1419
691 dotace
1800
116142 CELKEM V
0 ZTRÁTA

0
57,9
0
0
41000
33136
20000
94193,9
21948,1

Odůvodnění:
Příjmy MAS byly pouze z členských příspěvků. MAS předfinancovala projekt „Spolupráce na
venkově“ (program Interreg III A), a dotace 75% z celkových uznatelných nákladů přijde cca
v dubnu 2008 – ve ztrátě jsme tedy pouze díky předfinancování projektu. Projekt byl úspěšný
a vyplacení dotace bylo schváleno.

Závěr
Nejlépe se dařilo splnit stanovené cíle v rámci česko-německé spolupráce. Na rok 2008 jsou
připravovány samostatné akce a projekty, které bude realizovat sama MAS. Protoţe letáky
vydané MAS v r. 2006 ubývají a některé údaje v nich jsou zastaralé, měli bychom se snaţit o
vydání česko-německého propagačního materiálu. Zkusíme najít další partnery pro spolupráci
v regionu. Čeká nás tedy mnoho práce. Doufejme, ţe se nám bude dařit.

Zapsala: E. Šípová, duben 2008
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