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Úvodní slovo
Rok 2010 uplynul jako voda, ve znamení intenzívní práce manaţerek a členů MAS.
Samozřejmě, všechno se „točí kolem realizace SPL“, ale stihli jsme uskutečnit i další dva měkké
projekty – „Naše ţivé kostelíky“ a „Poznejme se – povídejme si“. Činnost MAS je konečně
pořádně vidět – ţadatelé mají první proplacené dotace, propagace regionu a činnosti MAS
nabrala na obrátkách a naše MAS byla v rámci hodnocení MAS v létě 2010 zařazena do skupiny
„A“, tedy mezi nejlepší MAS v republice ze skupiny MAS 32.
MAS „přeţila“ i bouřlivé volby na podzim 2010; sloţení správní rady/ programového výboru,
výběrové komise ani monitorovacího výboru se nezměnilo.
Vyhledavač na Seznamu našel 31. 12. 2010 k heslu „MAS Labské skály“ 6 673 odkazů! Na
aktualizaci webových stránek a propagaci vůbec vynakládá MAS velké úsilí, ale jak je, vidět,
snaha se vyplatila.
2. Základní údaje o MAS Labské skály
Název: Místní akční skupina Labské skály
Právní forma: občanské sdruţení
Rozloha v km2: 191,8 km2
Počet obyvatel celkem: (dle údajů ČSÚ k 1. 1. 2011): 13 586
Počet členů MAS: 34
Sloţení členů: 9 obcí, 7 podnikatelů, 4 občanská sdruţení, 1 škola, 13 aktivních občanů
Sídlo: Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové
www: www.maslabskeskaly.cz
MAS Labské skály působí na území obcí Petrovice, Libouchec, Tisá, Velké Chvojno, Povrly,
Dobkovice, Malšovice, Ryjice a města Jílové, které jsou sdruţeny do Mikroregionu Labské
skály. Všechny obce jsou členem MAS.

Mapa území MAS Labské skály
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3. Členská základna v roce 2010
V roce 2010 došlo k rozšíření členské základny MAS o 2 členy z řad aktivní veřejnosti. Novými
členy jsou paní Mgr. Martina Šimáňová a pan Mgr. Václav Zibner.
Členská základna MAS LS - podnikatelé, neziskové organizace, aktivní veřejnost
1. Šípová Eva Ing.

Mírkov č.p. 5, obec Povrly
pošta, 40002 Ústí nad
Labem

2. „Chvojensko“
Občanské sdružení

Luční Chvojno 43,obec
Velké Chvojno, pošta 40002
Ústí n.L.

Jiřina
Bischoffiová

3.Občanské
sdružení pro
záchranu hradu
Blansko

Ryjice 14,403 31 Ústí nad
Labem

Jan Ptáček

Projektová manažerka,
tlumočení

Předsedkyně MAS LS,
předsedkyně Správní rady MAS
LS, manažerka MAS

Kulturní, veřejně prospěšné
aktivity

Členka správní rady MAS,
Manažerka MAS LS
Nezisková organizace

Záchrana hradu, veřejně
prospěšné aktivity, životní
prostředí

Člen správní rady MAS
Nezisková organizace

Dobkovice 23, pošta 407 03
Dobkovice

Aktivní občan

Člen správní rady MAS

5.Doležal Patrick

Petrovice 108,403 37
Petrovice

Cestovní ruch pohostinství

Člen správní rady

6.Drobný David Bc.

Jílové, Školní 168, 407 01

Aktivní občan

Člen výběrové komise

7.Nežerka Josef

Ostrov u Tisé, 403 36 Tisá

Cestovní ruch, pohostinství

Člen výběrové komise

8.Kocábková
Naděžda

Čermná 86, 40335
Libouchec

Aktivní občan

Předsedkyně výběrové komise

9.Pisingerová Lucie

Slavošov č.p.5,obec Povrly,
Pošta 40002 Ústí n.L.

zemědělství

Členka výběrové komise

10.Voršilková
Helena Ing.

Mnichov, obec Velké
Chvojno, pošta 400 02 Ústí
n.L.

Zemědělství, školství

Členka monitorovacího výboru

11.Kocábek
Miloslav

Čermná 86,40335
Libouchec

Aktivní občan,osadní výbor

Člen monitorovacího výboru

12.FARMA
MIRKOV, s.r.o.

Mírkov 4, obec Povrly,pošta
40002 Ústí n.L.

zemědělství

Člen revizní komise

13. Krupičková
Iveta Ing.

Javory 36, 405 02 Malšovice

Kultura, památky

Členka správní rady

14. Tělocvičná
jednota Sokol

Libouchec 357,40335

Ing. Anna
Voslařová

Tělovýchova, nezisková
činnost

Členka MAS
/nezisková organizace/

15. Jana
Medunová, Farma
Kamenec

Kamenec č. 94, 407 01
Jílové

Pavel Palička

zemědělství

Člen MAS

16. Doležalová
Zdeňka

Petrovice 108., 40337
Petrovice

Doležalová
Zdeňka

Podnikatelka, pohostinství

Člen MAS

17. Weisheitelová
Siumona, Mgr.

Chmelnická 31 Vilsnice, obec
Malšovice ,pošta 40501
Děčín

školství

Členka výběrové komise

4.Zatočilová
Miroslava

/do 30-ti let/

Ing. Jaromír
Šíp
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18. ZŠ a MŠ
Libouchec

Libouchec,č.p.157,40335
Libouchec

Dana
Březinová
Mgr.

školství

Členka MAS

19. Natural Agro
s.r.o.

Slavošov č.p. 1, obec
Povrly, pošta 40002 Ústí n.L.

Bohumil
Ječmínek

zemědělství

Člen MAS

20. Petrovický
spolek pro obnovu
a zachování tradic,
OS

403 37 Petrovice 529

Ing. Jana
Jirásková

Rozvoj kulturního,
společenského a duchovního
života

Členka MAS

21. Anna Salabová

40336 Tisá 419

Zaměstnanec MŠ

Členka MAS

22. Alena Flígrová

40335 Libouchec 471

Neziskový sektor – hasiči,
děti

Členka MAS

23. Josef Zub

40336 Tisá 410

Zemědělství, lesnictví

Člen MAS

24. Šimáňová
Martina, Mgr.

Tisá 484, 40336
Tisá

Aktivní občanka

Členka správní rady MAS

25. Zibner Václav,
Mgr.

Průběžná 11, 407 01 Jílové

Aktivní občan; poradenství,
rozvoj obcí

2. místopředseda MAS, člen
správní rady MAS

Členské obce
24. Obec Libouchec

Libouchec, čp. 211, 40335
Libouchec

Štěrba Jiří Ing.

25. Město Jílové

Jílové,Mírové nám. 280,
40701Jílové

Hrebičková Olga
Ing.

26. Obec Tisá

Tisá, čp. 205, 403 36 Tisá

Jandásek Jiří, Ing.

Malšovice, čp. 16, 40502 Děčín

Plachý Pavel

Člen správní rady

28. Obec Povrly

Povrly, Mírová 165, 40332 Povrly

Schick Jiří

Člen výběrové komise

29. Obec Petrovice

Petrovice, čp. 529 40337 Petrovice

Kutina Zdeněk

Předseda revizní komise

30.Obec Dobkovice

Dobkovice,č.p.101, 40703
Dobkovice u Děčína

Šulc Petr

Předseda monitorovacího výboru

31. Obec Ryjice

Ryjice, čp. 14, pošta 403 31 Ústí n.
L.

Nicek Milan

Velké Chvojno 55,40002 Ústí n.L.

Svoboda Václav

1.Místopředseda MAS
1.místopředseda SpR

27. Obec Malšovice

32. Obec Velké Chvojno

Všichni uvedení členové se aktivně podle svých moţností zapojovali do činnosti MAS. MAS
pracuje komunitní metodou a o své činnosti informuje veřejnost především na webových
stránkách a prostřednictvím propagačních tiskovin a akcí.
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4. Zpráva o hospodaření za rok 2010
Příjmy k 31. 12. 2010
Dotace
1 207 867,114,- Kč
Čl. příspěvky
47 754 - Kč
Sluţby (CpKP)
5 000,- Kč
Prodané soubory 5 970,- Kč
Úrok BÚ
625,48,- Kč
Kurzové rozdíly
5,25 Kč
Ostatní příjmy
52 842,88Kč
Dary
120 301,55 ,- Kč
Celkem 1 440 366,69

Kč

Výdaje k 31. 12. 2010
Spotřeba materiálu
65 618,13 Kč
Cestovné
23 604,- Kč
Sluţby cč. občerstvení
265 679,12
Mzdy a odvody z mezd
Bankovní poplatky
Poplatky a penále
Kurzové rozdíly
Poskytnuté příspěvky
Celkem
1 346 684,70

Kč

975 766,- Kč
4450,2 Kč
725,Kč
842,25 Kč
10 000,- Kč
Kč

Zisk za rok 2010: 93 681,99 Kč
Stav pokladny Kč MAS k 31. 12. 2010: 3.627,- Kč
Stav Euro-pokladny € MAS k 31. 12. 2010: 100,- €
Stav účtu MAS k 31. 12. 2010: 58.128,- Kč
Majetek hmotný: 64 841,70Kč (notebook, 2 přístřešky, PC s monitorem a tiskárnou, flipchart,
projekční plátno, tiskárna EPSON, diktafon, diaprojektor EPSON)
Majetek nehmotný: 5 712,- Kč (účetní software Jeţek)
zboţí na zásobách: 24585,88 Kč (neprodané soubory obrázků)

5. Přijaté granty, dotace a půjčky
V roce 2010 byly na účet MAS Labské skály poukázány finanční prostředky z grantu Nadace
VIA na projekt „Ostrov – iniciativa pro naše kostelíky“ ve výši 50 000,- Kč. Státní zemědělský
intervenční fond (SZIF) poukázal na účet MAS část přislíbené dotace na projekt „Realizace SPL
Labské skály hrají PRIM“ ve výši 1 073 114,- Kč za III. etapu 2009 a I. a II. etapu roku 2010.
Krajský úřad Ústeckého kraje poskytl MAS půjčku na reţii MAS v rámci výše zmíněného
projektu „Realizace SPL“ ve výši 1 000.000,- Kč, protoţe MAS musí reţijní náklady tohoto
projektu předfinancovávat. Tato půjčka byla 18. 12. 2010 opět vrácena Krajskému úřadu
Ústeckého kraje, zároveň MAS poţádala Kraj o stejnou půjčku na rok 2011 (v rámci podepsané
smlouvy mezi MAS LS a Ústeckým krajem, kdy MAS do roku 2013 kaţdý rok po předloţení
nové ţádosti obdrţí půjčku od kraje do výše 1 mil. Kč). Tyto finance byly vyuţity na reţii MAS
naplánovanou v rozpočtu na rok 2010: dataprojektoru, kancelářských potřeb, mzdových nákladů
/manaţerky MAS a DPP – Výběrová komise, Monitorovací výbor, asistentka pí. Hanušová/,
školení členů MAS a ţadatelů v rámci Výzev MAS, telefonní a poštovní poplatky, nájemné a
propagaci (vydání zpravodaje MAS). Oproti původnímu rozpočtu na reţii ve výši 1 098 625 Kč
činila reţie MAS v roce 2010 celkem 1 078 039, MAS tedy ušetřila 20 586 Kč, které byly
převedeny do roku 2011.
V říjnu 2010 poskytnul Mikroregion Labské skály částku 300 tis Kč - finanční výpomoc na
předfinancování nákladů na III. etapu SPL 2010, vzhledem k nutnosti vrácení 1 mil Kč ÚK
(vráceno v únoru 2011).
V lednu 2011 byly z účtu uhrazeny mzdové náklady vč. odvodů za prosinec 2010 ve výši
74562,- Kč, přičemţ na účtu MAS bylo 58 128,- Kč.
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Chybějící prostředky na účtu na mzdové náklady za prosinec 2010 (neţ byla opětovně
poskytnuta půjčka od Ústeckého kraje) poskytla Jiřina Bischoffiová ve výši 30.000,- Kč
(finanční výpomoc – předfinancování, vráceno v únoru 2011).
Na účet MAS byly v roce 2010 poukázány dary (4 tis. Kč grant VIA na vzdělávání, od ostatních
sponzorů dary na činnost, dohromady více neţ 56 tisíc Kč – obec Libouchec, PEMOPRO,
Linhart, Řezníček, Krupičková, Böhmová, Šípová, Bichoffi). Všem sponzorům děkujeme!!!
Z grantu 50 tisíc Kč na kostelíky zůstalo nevyčerpáno 31 tisíc Kč, které budou čerpány v roce
2011, kdy bude projekt dokončen. Na projekt Ostrov byly pouţity prostředky z grantu VIA ve
výši 37 tis, které byly poskytnuty a nevyčerpány v roce 2009.

6. Realizace SPL
Jednou z nejdůleţitějších činností v rámci realizace SPL je vyhlašování výzev k předkládání
projektových ţádostí ţadatelů. Součástí realizace SPL je dále propagace regionu, činnosti MAS,
metody Leader, PRV (Program rozvoje venkova) a SPL, účast na vzdělávacích akcích, pořádání
vzdělávacích akcí a mnoho dalších souvisejících činností.
Alokace SPL na rok 2010 činila 7 847 325 Kč. Na reţii MAS bylo vyčleněno 14%, tedy
1 098 625 Kč. Z částky vyčleněné na reţii ušetřila MAS 20 586 Kč.
MAS si ve svém rozvojovém dokumentu „Strategický plán leader“ (SPL) stanovila celkem 7
prioritních oblastí rozvoje, tzv. Fichí, do kterých byla na základě SPL a konkrétní potřeby
regionu MAS směřována podpora získaná z PRV. Stanovené oblasti/ fiche se od roku 2009
nezměnily:
1. Cestovní ruch a volný čas
5. Zemědělství
2. Rozvoj obcí
6. Vzdělávání
3. Občanské sluţby
7. Trasy a stezky
4. Zázemí pro kulturu a sport
Aby MAS rozdělila pokud moţno celou alokaci přidělenou na rok 2010 na projekty, vyhlásila
v roce 2010 celkem 3 výzvy: 2 (prosinec 2009), 3 (duben 2010) a 4 (srpen 2010).
Výzvy v roce 2010
Výzva 2: prosinec 2009, registrace projektů březen 2010
Celkem bylo na MAS zaevidováno a administrováno 13 projektů ve Ficích 1,4 a 5. 1 projekt
vyřadila MAS při administraci, 1 projekt vyřadil SZIF. Z 11 schválených projektů byly k 31. 12.
2010 čtyři z nich úspěšně realizovány (= proplacena dotace). Celkově bylo na tuto výzvu
alokováno 4 216 531,- Kč (dotace).
Výzva 3: duben 2010, registrace projektů červen 2010
Celkem bylo na MAS zaevidováno 10 projektů ve fichi 4, všechny byly schváleny SZIF, z toho
byl 1 projekt k 31. 12. 2010 úspěšně realizován.
Výzva 4: srpen 2010, registrace projektů říjen 2010
Celkem byly na MAS zaevidovány 3 projekty ve fichi 3, z toho 2 projekty byly schváleny SZIF,
třetí byl zamítnut SZIF z důvodu nedostatku finančních prostředků na projekt.
V rámci těchto výzev odevzdali ţadatelé celkem 24 projektů v celkové hodnotě 10,89 mil. Kč,
poţadovaná dotace z MZe činí celkem 6,82 mil. Kč.
Od začátku realizace SPL bylo vyhlášeno uţ 5 výzev, odevzdáno celkem 38 projektů, z toho
bylo 32 schváleno. Celková výše dotace na 30 projektů je 12,57 mil. Kč při celkových
nákladech 18, 46 mil. Kč. Ţadatelé jsou obce, NNO, zemědělci.
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V prosinci 2010 byla vyhlášena 5. Výzva, která uţ patří do roku 2011.
Součástí realizace SPL je i práce výběrové komise a monitorovacího výboru MAS. V rámci
výzev výběrová komise hodnotí a boduje projekty podle předem schválené metodiky. Nadále
pokračujeme v návštěvách ţadatelů členy výběrové komise v místě realizace projektu, kde má
kaţdý ţadatel moţnost upřesnit informace ke svému záměru. Výběrová komise pracovala
v únoru, květnu a říjnu 2010.
Monitorovací výbor provádí návštěvy u ţadatelů v místě realizace a působí jako poradní orgán,
aby nedošlo k nějakému pochybení ze strany ţadatele. Ţadatel má moţnost se ptát na věci, které
mu případně nejsou v souvislosti s realizací jasné. Kontroluje termín a místo realizace projektu,
zadávací řízení apod.. V roce 2010 proběhly návštěvy monitorovacího výboru u ţadatelů 2x
v červenci, 1x v září a 1x v říjnu.

Překáţková dráha pro mladé hasiče – SDH Jílové-Modrá

Rekonstruovaná umývárna v MŠ v Tisé
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7. Další aktivity MAS Labské skály v roce 2010
MAS Labské skály se vedle realizace SPL věnuje realizaci měkkých projektů, projektů českoněmecké spolupráce, propagaci svého území, PRV a Leader aj.
•
•
•
•
•

Realizace SPL (Leader)
Kaţdý rok realizace „měkkých“ – neinvestičních projektů, které dělají radost
Poradenství o moţnostech dotací z jiných programů
Propagace MAS a Mikroregionu Labské skály v médiích a na akcích v ČR a v Německu
Spolupráce s ostatními MAS, výměna zkušeností – naše MAS je členem Národní sítě MAS
ČR, její krajské organizace, a partnerem Celostátní sítě pro venkov
1) Ostrov – iniciativa pro naše kostelíky

Partneři projektu: MAS Labské skály a občanská sdruţení „Středohoří sobě“, „Chvojensko“ a
„Petrovický spolek pro obnovu a zachování tradic“.
Projekt probíhal od listopadu 2009 do října 2010. Byl zaměřen na oţivení venkovských
kostelíků. Ve vybraných kostelech bylo uspořádáno několik nevšedních akcí (např. koncerty
hudebníků, přednášky, akce pro rodiny s dětmi).
Projekt byl finančně podpořen Nadací VIA, celková hodnota projektu byla 56 423 Kč. Jedná se
o velmi úspěšný projekt, který MAS zajistil výbornou reklamu a další příznivce. Na tyto
„měkké“ aktivity naváţe v roce 2011 nabídka nové oblasti podpory MAS – fiche č. 8 na obnovu
a záchranu památek (státem chráněných i místního významu).
Na „Ostrov“ navazují hned dva projekty: „Naše ţivé kostelíky“ (další série kulturních
programů) a „Ostrovní akademie“ (soubor populárně-naučných přednášek).

Vystoupení sboru ZUŠ Evy Randové v Čermné - kostel sv. Mikuláše
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„Krajina plná andělů“
2) Česko-německý projekt „Poznejme se – povídejme si“

V roce 2010 proběhly 4 česko-německé setkávací víkendy: 2 v březnu v Chatě Mír v Jílovém a
2 v říjnu v penzionu Pod Starou Pekárnou v Ostrově u Tisé.
Účastníci z Čech i Saska si povídali a porovnávali např. tradice, ţivotní prostředí, kulturní
zázemí na obou stranách hranice a mnoho dalšího. Odpoledne se chodilo na společné výlety a
večer jsme vyplnili společným programem – povídání, hra na kytaru, hra „aktivity“, hledání
pokladu…
Partnerem projektu byl spolek Uni im Grünen e.V. Na projekt je přislíbena dotace z programu
Cíl 3/ Ziel 3 Euroregionu Elbe/ Labe, FMP. Celkové náklady projektu byly 145 tisíc Kč. Projekt
byl úspěšný a účastníci si přejí pokračovat v setkáních i v roce 2011.

3) Příprava spolupráce

MAS LS připravuje spolupráci s MAS Saské Švýcarsko. Půjde především o společné
propagační, kulturní a sportovní akce. V prosinci 2010 proběhlo první koordinační jednání za
účelem projednání moţných oblastí spolupráce.
Činnost pracovních skupin
Členové pracovních skupin jsou aktivní lidé z regionu (členové i nečlenové a manaţerky MAS).
Jedná se o velmi vytíţené lidi, kteří jsou hybnou silou akcí ve svých obcích nebo osadách.
Z důvodu nedostatku času probíhala některá setkání v den konání valné hromady, jen některé
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skupiny se sešly v rámci přípravy konkrétní akce nebo projektu v jiném termínu. Kontakty ve
skupinách jsou udrţovány i prostřednictvím mailů a telefonátů, kdy členové zasílají informace a
nápady na doplnění činnosti ostatním členům skupin. Předávání informací z pracovních skupin
všem členům MAS, případně veřejnosti, zajišťují předsedové jednotlivých pracovních skupin ve
spolupráci s manaţerkami MAS.
1.
Děti, mládež, kultura, sport
Pracovní skupina „Děti, mládeţ, kultura, sport“ se sešla v roce 2010 celkem 4x. Tato skupina
zajišťuje informovanost o kulturních, sportovních, společenských, školních aj. akcích a akcích
pro děti a mládeţ v rámci MAS i pro veřejnost. Členové vymýšlejí spolupráci mezi sebou a
další zpestření dění v regionu a organizují nebo se zapojují do akcí pro veřejnost ve svých
obcích. Příkladem je dění na Jílovském zámku pod vedením P. Nedvědové s celou řadou
kulturních akcí, které přesahují rámec města, akce OS Chvojensko, které propojují kulturu i
sport a akce pro děti i dospělé, akce Petrovického spolku na zachování tradic a akce na farmě
Natural ve Slavošově, kde se MAS vţdy prezentuje minimálně propagačními materiály. Akcí
v regionu naší MAS přibývá, mnohé se jiţ staly tradicí. Za to vděčíme právě takovým
nadšencům, jací pracují v této skupině.
2. Propagace
Pracovní skupina „Propagace“ se sešla v roce 2010 celkem 4x. Průběţná komunikace probíhá
po celý rok prostřednictvím mailů a telefonátů. Tato pracovní skupina má za úkol zajišťovat
intenzívní a aktuální propagaci MAS, její činnosti, PRV, Leader aj. Pracovní skupina
připravuje průběţně aktualizaci webových stránek MAS (odpovědná J. Bischoffiová) a zasílá
články do regionálního tisku (Jílovská sova, Povrlský zpravodaj, Děčínský a Ústecký deník).
Členové skupiny se podíleli na zpracování Zpravodaje a letáku MAS, které byly vydány
v roce 2010.
3. Rozvoj obcí, trasy a areály
Pracovní skupina „Rozvoj obcí, trasy a areály“ se sešla v roce 2010 celkem 4x. Členové
zajišťují vzájemnou informovanost v MAS o akcích v regionu, o činnosti Mikroregionu
Labské skály a vyměňují si mj. poznatky o moţných dotačních titulech pro obce a další
zkušenosti. Na popud této pracovní skupiny bude v roce 2011 přidána do SPL další oblast
podpory – fiche č. 8 na záchranu památek v regionu.
4. Péče o krajinu
Pracovní skupina „Péče o krajinu“ se sešla v roce 2010 celkem 2x. Hlavním tématem setkávání
je vţdy vzájemná výměna zkušeností. Členové se seznamují se zajímavými projekty kolegů
z oboru – zemědělců a mohou se tak inspirovat. Snahou je rovněţ podpořit vzájemnou
spolupráci zemědělců a obcí v regionu, např. při údrţbě obecní zeleně, případně lesů, při
zimní údrţbě komunikací apod. Na zvýšený zájem o agroturistiku, coţ je opět společné téma
pro všechny skupiny (spojení s akcemi pro veřejnost). První vlaštovkou v agroturistice byla
Farma Natural ve Slavošově, letos přibyla Farma Kamenec s hotelem Hřebenová bouda
v obci Sněţník.
8) Jednání MAS v roce 2010
V průběhu roku 2010 se uskutečnila řada pracovních setkání a schůzek členů MAS i jejich
komisí. Proběhlo 8 jednání správní rady /programového výboru/ MAS. V roce 2010 byly
svolány celkem 4 valné hromady MAS. Na valných hromadách členové MAS schvalovali
důleţité záleţitosti týkající se chodu MAS, jako např. výběr projektů z Výzev 2, 3 a 4, rozpočet
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SPL a MAS, aktualizace Fichí apod. Zápisy z valných hromad jsou zveřejněny na internetových
stránkách MAS.
MAS je členem Národní sítě MAS ČR. Účastní se jednání iniciovaných NS MAS, jako např.
valné hromady NS MAS a Konference o venkovu. MAS LS spolupracuje s ostatními MAS na
krajské úrovni a je členem KO (krajské organizace) MAS Ústeckého kraje. Vzájemnou výměnu
zkušeností a moţnost připomínkovat Pravidla PRV a některé postupy a dokumenty povaţujeme
za velmi důleţitou.
9) Propagace MAS
MAS byla propagována v průběhu roku na internetových stránkách MAS, prostřednictvím
článků v tisku, prostřednictvím 2. Zpravodaje a dále letáku MAS. Členové MAS zajišťovali
propagaci na pořádaných akcích, např. na Plavbě po Labi, na Hvězdicovém pochodu na
Blansko, na Koňském dni, na Jílovských slavnostech. MAS se zúčastnila výstavy Země
ţivitelka v Českých Budějovicích, společně s některými MAS z Ústeckého kraje.
MAS uspořádala informační seminář na téma „Moţnosti získání dotací z PRV prostřednictvím
osy IV. Leader“, kde informovala i o dalších dotačních a grantových titulech.
MAS vydala 2. Zpravodaj MAS, propagační broţurku k projektu Ostrov, česko-německý leták
k projektu „Poznejme se - povídejme si“, propagační leták MAS a nechala si zhotovit banner
MAS a 4 bannery k projektu „Naše ţivé kostelíky“.
V roce 2010 se MAS prezentovala na výstavě „Země ţivitelka“, akci „Regionale“ v Bad
Schandau a na akci „Modlitba za domov“ v Krabčicích pod Řípem.
V prosinci 2010 uspořádala MAS exkurzi do svého regionu pro zájemce z ČR – úspěšné a
neúspěšné projekty nejen z PRV.
Bylo vydáno několik tiskových zpráv v regionálních novinách, průběţně jsou aktualizovány
webové stránky MAS.
10) Personální zajištění
Činnost sekretariátu zajišťovaly 2 manaţerky (zaměstnané na částečné úvazky) a 1
administrativní pracovnice na Dohodu o provedení práce. Zajišťují kompletně činnost MAS. Na
přípravě a realizaci propagačních akcí se podílejí členové pracovních skupin. Na získávání
vzdělávání v oblasti památek se podílí členka správní rady ing. Iveta Krupičková. Na vydávání
propagačních tiskovin se podílí pracovní skupina propagace, především pak Mgr. Václav
Zibner.
Webové stránky MAS zajišťuje J. Bischoffiová ve spolupráci s pracovní skupinou Propagace.
Obě manaţerky pracovaly především na zajištění realizace SPL. Současně se snaţí dále se
vzdělávat a vyměňovat si zkušenosti s ostatními manaţery MAS k rámci kraje i celé ČR.
Projekt „Ostrov – iniciativa pro naše kostelíky“ měla na starosti J. Bischoffiová, stejně jako
zapojení do partnerského projektu „Ostrovní akademie“. Přeshraniční projekt „Poznejme se –
povídejme si“ koordinovala E. Šípová. Další spolupracovníky na obou projektech a více
informací najdete na webových stránkách MAS.
11) Slovo na závěr
Rok 2010 byl pro naši MAS hektický, náročný na organizaci, ale úspěšný. Ke konci roku mělo 5
ţadatelů proplacenou dotaci a další podali ţádost o proplacení na SZIF a čekali na proplacení
dotace. Konečně máme hmatatelné výsledky činnosti MAS – opravenou střechu a zakoupený
traktůrek na údrţbu zeleně v makovicích, opravenou hasičskou zbrojnici v Dobkovicích,
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opravenou střechu na ZŠ v Povrlech, 4 vybudované pokoje pro hosty na farmě Natural ve
Slavošově, 9 vybavených pokojů pro hosty v hotelu Hřebenová bouda, vyměněná okna v ZŠ a
upravený prostor před ZŠ v Petrovicích, opravené sociální zařízení v MŠ v Tisé a osvětlení pro
loutkové divadlo Skaláček tamtéţ, zakoupený vysavač vodních bazénů v Jílovém a další
projekty.
Podařilo se oslovit další aktivní obyvatele našeho regionu, kteří mají zájem a chuť
spolupracovat. Tato spolupráce dokazuje, ţe naše MAS se snaţí pracovat metodou Leader, od
kterého se celá činnost naší MAS odvíjí. Členská základna naší MAS je nadále velmi pestrá
v dobrém slova smyslu – členem MAS jsou všechny obce regionu, mnoho členů jsou ţeny
(mnohé pracují v Programovém výboru, výběrové komisi a v pracovních skupinách), členy jsou
i mladí lidé, občanská sdruţení a zástupci zemědělského sektoru.
I další dva projekty přinesly MAS mnoho pozitiv, přestoţe je provází usilovná práce manaţerek
i dobrovolníků, která není vidět. Díky iniciativě na záchranu kostelů i česko-německé spolupráci
v podobě společných víkendů získala MAS další zájemce o spolupráci, je nás více vidět a
projekty představují „dobrou reklamu“. Snaţíme se rozšiřovat spolupráci na venkově, spojit více
aktérů přesně v duchu „leaderovské“ spolupráce, coţ se nám daří. Za to patří velký dík všem
členům a příznivcům, kteří průběţně pomáhají manaţerkám.
V tomto duchu bychom chtěli i v dalších letech pokračovat a společně s dalšími aktéry rozvíjet
náš krásný venkovský region. Kromě pokračování aktivit na oţivení venkovských kostelíků a
památek je připravována další česko-německá spolupráce, uskuteční se první Den MAS.
MAS se snaţí reagovat na aktuální potřeby regionu. Moţnosti ţadatelů o dotaci se rozšíří,
protoţe MAS připravuje 2 nové fiche – na záchranu venkovských památek a na podporu
drobných podnikatelů.
V roce 2011 nás čeká další hodnocení MAS prováděné MZe, SZIF a NS MAS ČR. Kromě toho
budeme v polovině projektu realizace SPL, a bude tedy nutné zpracovat aktualizaci SPL a jeho
evaluaci (vyhodnocení činnosti a úspěšnosti MAS). Věřím, ţe se všech úkolů zhostíme stejně
úspěšně, jako doposud.
Více informací najdou zájemci na webových stránkách MAS www.maslabskeskaly.cz
Zpracovala:
Ing. Eva Šípová
Ověřila:
Jiřina Bischoffiová

Schválila: Valná hromada MAS LS dne 14. 6. 2011
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