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Úvodní slovo
Rok 2011opět uběhl a obě manažerky se nezastavily – ale výsledky naší práce už jsou v regionu
vidět, což nás velmi těší. Společně se členy výběrové komise, monitorovacího výboru a
pracovních skupin jsme se zase posunuli blíže ke stanoveným cílům. Samozřejmě, většina
aktivit se týká realizace SPL ale každý rok realizujeme i měkké projekty. V roce 2011 jsme
uspořádali exkurzi do peletárny a v prosinci začal projekt „Pověsti z městečka v údolí sov“, ve
spolupráci s městem Jílové, který může být zároveň motivací pro okolní obce. Činnost MAS je
vidět stále více – máme už 30 spokojených žadatelů, kteří mají proplacené dotace, propagac
regionu a činnosti MAS se věnujeme velmi intenzívně a naše MAS byla v rámci hodnocení
MAS na podzim 2011 zařazena do skupiny „A“, tedy mezi nejlepší MAS v republice ze skupiny
MAS 32.
Počet členů se nezměnil, i když přistoupil nový člen, protože nás na konci roku opustil jiný
dlouholetý člen MAS.
Vyhledavač na Seznamu našel 31. 12. 2011 k heslu „MAS Labské skály“ už 6 952 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 sdružení
Rozloha v km2: 191,8 km2
Počet obyvatel celkem: (dle údajů ČSÚ k 1. 1. 2011): 13 585
Počet členů MAS: 34
Složení členů: 9 obcí, 7 podnikatelů, 4 občanská sdružení, 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 sdruženy do Mikroregionu Labské
skály. Všechny obce jsou členem MAS.
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Mapa území MAS Labské skály

3. Členská základna v roce 2011
V roce 2011 došlo k rozšíření členské základny MAS o 1 člena z řad aktivní veřejnosti. Novým
členem je pan Jiří Krpálek z Choratic (Malšovice). Na konci roku zemřel dlouholetý člen pan
Bohumil Ječmínek; farmu Natural Agro nyní převzala jeho dcera (která tím pádem přestala být
členem MAS ještě sama za sebe, ubyl nám tedy jeden podnikatelský subjekt).
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

4.Zatočilová
Miroslava

/do 30-ti let/
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9.Natural Agro

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

10.Voršilková
Helena Ing.

Pisingerová
Lucie

zemědělství

Členka výběrové komise

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

Tělovýchova, nezisková
činnost

Členka MAS
/nezisková organizace/

15. Jana
Medunová, Farma
Kamenec

Kamenec č. 94, 407 01
Jílové

Pavel Palička

zemědělství

Členka 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

18. ZŠ a MŠ
Libouchec

Libouchec,č.p.157,40335
Libouchec

školství

Členka MAS

19. Jiří Krpálek

Choratice, 405 02 Malšovice

20. Petrovický
spolek pro obnovu
a zachování tradic,
OS

403 37 Petrovice 529

21. Anna Salabová

Ing. Jaromír
Šíp

Ing. Anna
Voslařová

Dana
Březinová
Mgr.

Člen MAS

Ing. Jana
Jirásková

Rozvoj kulturního,
společenského a duchovního
života

Členka MAS

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
26. Obec Libouchec

Libouchec, čp. 211, 40335
Libouchec

Štěrba Jiří Ing.

27. Město Jílové

Jílové,Mírové nám. 280,
40701Jílové

Hrebičková Olga
Ing.

1.Místopředseda MAS
1.místopředseda SpR
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Tisá, čp. 205, 403 36 Tisá

Jandásek Jiří, Ing.

Malšovice, čp. 16, 40502 Děčín

Plachý Pavel

Člen správní rady

30. Obec Povrly

Povrly, Mírová 165, 40332 Povrly

Schick Jiří

Člen výběrové komise

31. Obec Petrovice

Petrovice, čp. 529 40337 Petrovice

Kutina Zdeněk

Předseda revizní komise

32.Obec Dobkovice

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

Šulc Petr

Předseda monitorovacího výboru

33. Obec Ryjice

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

Nicek Milan

Velké Chvojno 55,40002 Ústí n.L.

Svoboda Václav

28. Obec Tisá
29. Obec Malšovice

34. Obec Velké Chvojno

Všichni uvedení členové se aktivně podle svých možností 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 2011
Příjmy k 31. 12. 2011
Dotace
1 112 333,- Kč
Čl. příspěvky
78 385 - Kč
Služby
40 000,- Kč
Prodané soubory
1000,- Kč
Úrok BÚ
631,12 Kč
Kurzové rozdíly
512,70 Kč
Ostatní příjmy
12 008,-Kč
Dary
107 000,- Kč
Celkem

1 351 869,82

Kč

Výdaje k 31. 12. 2011
Spotřeba materiálu
60 229,72 Kč
Cestovné
22 807,- Kč
Služby cč. občerstvení
264 325,75
Mzdy a odvody z mezd
Bankovní poplatky
Poplatky a penále
Kurzové rozdíly
Poskytnuté příspěvky
Celkem
1 339 100,80

Kč

976 239,- Kč
4250,2 Kč
500,Kč
749,22 Kč
10 000,- Kč
Kč

Zisk za rok 2011: 12 768,98 Kč
Stav pokladny Kč MAS k 31. 12. 2011: 914,- Kč
Stav Euro-pokladny € MAS k 31. 12. 2011: 100,- €
Stav účtu MAS k 31. 12. 2011: 708.274,40 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 Ježek)
zboží na zásobách: 23585,88 Kč (neprodané soubory obrázků)

5. Přijaté granty, dotace a půjčky
V roce 2011 byly na účet MAS Labské skály poukázány finanční prostředky z grantu Nadace
VIA na projekt „Pověsti z městečka v údolí sov“ ve výši 30 000,- Kč a dotace na českoněmecký projekt „Poznejme se – povídejme si“ ve výši 97 000 Kč. Státní zemědělský
intervenční fond (SZIF) poukázal na účet MAS část přislíbené dotace na projekt „Realizace SPL
Labské skály hrají PRIM“ ve výši 1 015 333,- Kč za III. etapu 2010 a I. a II. etapu roku 2011.
Krajský úřad Ústeckého kraje poskytl MAS půjčku na režii MAS v rámci výše zmíněného
projektu „Realizace SPL“ ve výši 1 000.000,- Kč, protože MAS musí režijní náklady tohoto
projektu předfinancovávat. Tato půjčka byla 20. 12. 2011 opět vrácena Krajskému úřadu
Ústeckého kraje, zároveň MAS požádala Kraj o stejnou půjčku na rok 2011 (v rámci podepsané
smlouvy mezi MAS LS a Ústeckým krajem; dodatkem ke smlouvě bylo stanoveno, že MAS
vrátí 1 mil. Kč k 31. 12. 2013). Tyto finance byly využity na režii MAS naplánovanou
v rozpočtu na rok 2011: 2 bannerů, kancelářských potřeb, mzdových nákladů /manažerky MAS
a DPP – Výběrová komise, Monitorovací výbor, asistentka pí. Hanušová/, školení členů MAS a
žadatelů v rámci Výzev MAS, telefonní a poštovní poplatky, nájemné a propagaci (vydání
zpravodaje MAS). Oproti původnímu rozpočtu na režii ve výši 1 533 624 Kč činila režie MAS
v roce 2011 celkem 1 321 564, MAS tedy ušetřila 212 060 Kč, které byly převedeny do roku
2012.
Na účet MAS byly v roce 2011 poukázány dary (30 tis. Kč grant VIA na kostelíky, od ostatních
sponzorů dary na činnost, dohromady 77 tisíc Kč –Šofr, Šípová, Bichoffiová). Všem
sponzorům děkujeme!!!
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6. Realizace SPL
Jednou z nejdůležitějších činností v rámci realizace SPL je vyhlašování výzev k předkládání
projektových žádostí žadatelů. 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 2011 činila 7 668 122 Kč. Na režii MAS bylo podle Pravidel vyčleněno
20%, tedy 1 533 624 Kč. Z částky vyčleněné na režii ušetřila MAS 212 060 Kč.
MAS si ve svém rozvojovém dokumentu „Strategický plán leader“ (SPL) původně 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 byly na
základě evaluace fichí v r. 2011 změněny, byly přidány 2 nové fiche a naopak fiche č. 4 byla po
změně Pravidel sloučena s fichí 3, protože byly totožné (dříve musela být oddělena veřejná
podpora od neziskových projektů, nově sloučeno).
1. Cestovní ruch a volný čas
6. Vzdělávání
2. Rozvoj obcí
7. Trasy a stezky
3. Občanské služby
8. Zachování kulturního dědictví
5. Zemědělství
9. Podpora podnikání na venkově
Aby MAS rozdělila pokud možno celou alokaci přidělenou na rok 2011 na projekty, vyhlásila
v roce 2011 celkem 2 výzvy: 5 (prosinec 2010), a 6 (srpen 2011).
Výzvy v roce 2011
Výzva 5 : prosinec 2010, registrace projektů březen 2011
5. Výzva byla vyhlášena 3. 12. 2010 (vyhlášené Fiche:
Valná hromada MAS schválila dne 22. 2. 2011 výběr a pořadí projektů přijatých na MAS
v rámci 5. Výzvy. Výběr projektů byl stanoven na 3. - 7. 1. 2011. Výběrová komise se v rámci
této Výzvy sešla v únoru 2011 (školení, návštěvy žadatelů v místě realizace projektů a následně
bodování projektů. Celkem bylo na MAS odevzdáno 11 projektů (3 ve Fichi 1, 5 ve Fichi 2, 3
ve Fichi 3).
Výzva 6 : srpen 2011, registrace projektů listopad 2011
6. Výzva byla vyhlášena 1. 8. 2011 (vyhlášené Fiche: 1 Cestovní ruch a volný čas, 7 Trasy,
stezky, rozhledny a 8 Zachování kulturního dědictví). Výběr projektů byl stanoven na 2. a 5. 9.
2011. Výběrová komise se v rámci této Výzvy sešla 11. 10. 2011 (školení, návštěvy žadatelů
v místě realizace projektů a následně bodování projektů. Vzhledem k malému počtu
hodnocených žádostí šlo vše zvládnout v 1 den). Celkem byly na MAS odevzdány 3 projekty,
pouze ve Fichi 8 (Zachování kulturního dědictví). Do ostatních dvou Fichí se nikdo nepřihlásil.
Valná hromada MAS schválila dne 26. 10. 2011 výběr a pořadí projektů přijatých na MAS
v rámci 6. Výzvy. Vybrané projekty byly na RO SZIF zaregistrovány 2. 11. 2011.
VH schválila střednědobou evaluaci a rovněž aktualizaci SPL na rok 2012. VH schválila
převedení ušetřených prostředků z IV.1.1 na projekty žadatelů IV.1.2.
VH pověřila manažerky MAS přípravou 7. Výzvy (prosinec 2011).
Sešla se revizní komise MAS (19. 10. 11) a zkontrolovala činnost a hospodaření MAS v r. 2010.
Vyhlášení 7. Výzvy (prosinec 2011): 1. 12. 2011. Výběr projektů byl stanoven na leden 2012.
V rámci vyhlášení výzvy byly aktualizovány všechny vyhlášené fiche 3, 5 a 9. Fiche 3:
Občanské služby, fiche 5: Zemědělství a fiche 9: Podnikání na venkově.
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Dne 6. 12. 2011 se uskutečnilo školení pro žadatele v Jílovém, kde byla celkem vysoká účast
žadatelů.
V rámci výzev v roce 2011 odevzdali žadatelé celkem 14 projektů v celkové hodnotě 8,3 mil.
Kč, požadovaná dotace z MZe činí celkem 6,4 mil. Kč.
Od začátku realizace SPL bylo vyhlášeno už 6 výzev (ukončených), odevzdáno celkem 52
projektů, z toho bylo 46 schváleno. Celková výše dotace na 46 projektů je 17,76 mil. Kč při
celkových nákladech 26, 13 mil. Kč. Žadatelé jsou obce, NNO, zemědělci.
V prosinci 2011 byla vyhlášena 7. Výzva, která už patří do roku 2012.
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 žadatelů členy výběrové komise v místě realizace projektu, kde má
každý žadatel možnost upřesnit informace ke svému záměru. Výběrová komise pracovala
v únoru a říjnu 2011.
Monitorovací výbor provádí návštěvy u žadatelů v místě realizace a působí jako poradní orgán,
aby nedošlo k nějakému pochybení ze strany žadatele. Žadatel má možnost se ptát na věci, které
mu případně nejsou v souvislosti s realizací jasné. Kontroluje termín a místo realizace projektu,
zadávací řízení apod.. V roce 2011 proběhly návštěvy monitorovacího výboru u žadatelů v 1x v
lednu, 1x v červenci a 1x v září.

Ekofarma Natural Agro Slavošov – ubytování a vytápění pokojů (2 projekty)
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7. Další aktivity MAS Labské skály v roce 2011
MAS Labské skály se vedle realizace SPL věnuje realizaci měkkých projektů, propagaci svého
území, PRV a Leader aj.
•
•
•
•
•

Realizace SPL (Leader)
Každý rok realizace „měkkých“ – neinvestičních projektů, které dělají radost
Poradenství o možnostech 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) „Poznejme pověsti z městečka v údolí sov“
Radost uděláme především Jílovému a okolí, ale projekt může posloužit jako inspirace pro další
městečka. Účelem projektu je seznámení dětí a veřejnosti s jílovskými pověstmi. Ve škole v
Jílovém proběhne literární čtení, na základě něhož děti budou malovat obrázky vázající se k
pověstem.
Projekt už běží, realizace je naplánována do října 2012. Z odevzdaných obrázků vybere komise
nejzdařilejší kresby do publikace - brožury s pověstmi ilustrovaná dětmi, která bude následně
vydána. Všechny malující děti budou odměněny; ty, jejichž kresby se objeví v publikaci, o něco
více.
Na projekt obdržela MAS grant od Ústecké komunitní nadace ve výši 39 000,- Kč. Na odměny
pro děti přislíbilo příspěvek město Jílové (ve výši 5 000,- Kč).
2) Za tajemstvím našich kostelíků
Obsah projektu: U příležitosti mezinárodní akce „Noc kostelů“, která se uskutečnila 27. 5. 2011,
jsme uspořádali dvě souběžné výpravy, jednu pěší pro zdatnější turisty, rodiny a mládež (po
trase Ústí n. L. – Skorotice – Arnultovice – Lučních Chvojno) a druhou autobusem (po trase
Ústí n. L. – Roztoky – Povrly – Děčín – Sněžník – Arnultovice – Luční Chvojno).
Pěší výprava byla koncipována jako vlastivědná „bojovka“ s tajuplnou poznávací hrou. I pro
autobusovou výpravu byl připraven speciální kvíz, vážící se k navštíveným památkám. Bojovka
i kvíz nakonec zavedou obě výpravy na jedno tajuplné místo. Společenské doznění akce spojené
s občerstvením se uskutečnilo v jedné restauraci v Lučním Chvojně. Odtud byli účastníci
svezeni autobusem zpět do Ústí n. L.
Desková hra „Cesta za tajemstvím ostrovních kostelíků“: Na základě zkušeností z poznávací
výpravy jsme vytvořili menší deskovou hru (náklad 500 ks.), která vtipnou a hravou formou
přispěla k zatraktivnění našeho (turisticky zanedbaného) regionu.
3) Záchrana Schönsteinského anděla
MAS ve spolupráci s obcí Tisá, ZŠ a Dětským domovem Tisá zachránila sochu tzv.
Schönsteinského anděla, která je jediným artefaktem z dávno zaniklého panského sídla (zámku)
Schönsteinu, který zde stával. Socha byla restaurátorem převezena z Libouchce, kde byla
nalezena, do kostela v Tisé. Dne 28. září 2011 byla socha navráceného anděla slavnostně
představena veřejnosti v kostele Sv. Anny v Tisé.
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4) U3V
Projekt jsme zprostředkovali městu Jílové, které jej nyní zajišťuje ve spolupráci s MAS (MAS
zapůjčuje diaprojektor a notebook). Výuka se koná na velkém sále zámku, kde je k dispozici
prostor k umístění promítacího plátna a techniky, a setkala se s velkým zájmem – U3V
v Jílovém navštěvuje více než 20 seniorů!
5) Exkurze do peletárny v Chřibské
18. 10. 2011 se uskutečnila exkurze do peletárny v Chřibské k ing. Machačovi – v rámci CSV.
Jednodenní tematická exkurze autobusem. Počet účastníků: 23 – zemědělci, zástupci obcí, AZV,
agrární komory. Dopoledne si účastníci prohlédli peletárnu ing. Machače, který jim podal
poutavý výklad o přípravě a realizaci záměru. Byli jsme překvapeni, jak dobře všechno funguje.
Projekt se uskutečnil za finanční podpory MZe v rámci Celostátní sítě pro venkov. Spolupráci
s AZV Litoměřice (pí. i. Mrázová) a AZV Děčín (ing. T. valina) hodnotíme jako výbornou a
připravujeme i na příští rok nějaké záměry do CSV.
6) Příprava spolupráce

MAS LS připravila spolupráci s MAS Saské Švýcarsko. Projekt spolupráce byl zaregistrován na
SZIF, ale následně zamítnut vzhledem k převisu podaných žádostí. Zkusíme připravit projekt
spolupráce v příštím roce.
Činnost pracovních skupin
Členové pracovních skupin jsou aktivní lidé z regionu (členové i nečlenové a manažerky MAS).
Jedná se o velmi vytížené 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
skupiny se sešly v rámci přípravy konkrétní akce nebo projektu v jiném termínu. Kontakty ve
skupinách jsou udržovány 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 manažerkami MAS.
1.
Děti, mládež, ženy
Pracovní skupina „Děti, mládež, kultura, sport“ se sešla v roce 2011 celkem 4x. Tato skupina
zajišťuje informovanost o kulturních, sportovních, společenských, školních aj. akcích a akcích
pro děti a mládež 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 Den MAS ve spolupráci s obcí petrovice a spolkem, 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, akce na farmě Natural ve Slavošově, kde se MAS
vždy prezentuje minimálně propagačními materiály, a tradiční Hvězdicový pochod na hrad
Blansko zajišťovaný naším členem Sdružení na záchranu hradu Blansko. Akcí v regionu naší
MAS přibývá, mnohé se již staly tradicí. Za to vděčíme právě takovým nadšencům, jací pracují
v této skupině.
2. Propagace
Pracovní skupina „Propagace“ se sešla v roce 2011 celkem 4x. Průběžná komunikace probíhá
po celý rok prostřednictvím mailů a telefonátů. Tato pracovní skupina má za úkol zajišťovat
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intenzívní a aktuální propagaci MAS, její činnosti, PRV, Leader aj. Pracovní skupina připravuje
průběžně aktualizaci webových stránek MAS (odpovědná J. Bischoffiová) a zasílá články do
regionálního tisku (Jílovská sova, Povrlský zpravodaj, Děčínský a Ústecký deník, ČRo Sever).
Členové skupiny se podíleli na zpracování Zpravodaje a bannerů MAS, které byly vydány/
zhotoveny v roce 2011.
3. Rozvoj obcí, památky, cestovní ruch
Pracovní skupina „Rozvoj obcí, trasy a areály“ se sešla v roce 2011 celkem 4x. Členové
zajišťují vzájemnou informovanost v MAS o akcích v regionu, o činnosti Mikroregionu Labské
skály a vyměňují si mj. poznatky o možných dotačních titulech pro obce a další zkušenosti. Na
popud této pracovní skupiny byly v roce 2011 přidány do SPL další oblasti podpory – fiche č. 8
na záchranu památek v regionu a fiche č. 9 na podporu podnikání. Podskupina pro cestovní ruch
se snaží vymyslet aktivity na podporu cestovního ruchu v regionu MAS. Zatím se spolupráce
provozovatelů zařízení v oblasti CR příliš nedaří. Zájem je o vyznačení hippotras, ale realizace
je natolik složitá, že se zatím nenašel realizátor.
4. Péče o krajinu
Pracovní skupina „Péče o krajinu“ se sešla v roce 2010 celkem 2x. Hlavním tématem setkávání
je vždy vzájemná výměna zkušeností. Členové se seznamují se zajímavými projekty kolegů
z oboru – zemědělců a mohou se tak inspirovat. Snahou je rovněž podpořit vzájemnou
spolupráci zemědělců a obcí v regionu, např. při údržbě obecní zeleně, případně lesů, při
zimní údržbě komunikací apod. Na zvýšený zájem o agroturistiku, což je opět společné téma
pro všechny skupiny (spojení s akcemi pro veřejnost). První vlaštovkou v agroturistice byla
Farma Natural ve Slavošově, přibyla Farma Kamenec s hotelem Hřebenová bouda v obci
Sněžník. Oba podnikatelé přidali další projekty – vytápění pokojů na Slavošově a v přípravě
je půjčovna kol a jízdárna na Sněžníku.
8) Jednání MAS v roce 2011
V průběhu roku 2011 se uskutečnila řada pracovních setkání a schůzek členů MAS i jejich
komisí. Proběhlo 7 jednání správní rady /programového výboru/ MAS. V roce 2011 byly
svolány celkem 3 valné hromady MAS. Na valných hromadách členové MAS schvalovali
důležité záležitosti týkající se chodu MAS, jako např. výběr projektů z Výzev 5, 6 a 7, rozpočet
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 možnost připomínkovat Pravidla PRV a některé postupy a dokumenty považujeme
za velmi důležitou.
9) Propagace MAS
MAS byla propagována v průběhu roku na internetových stránkách MAS, prostřednictvím
článků v tisku, prostřednictvím 3. Zpravodaje a dále bannerů o realizaci úspěšných projektů
MAS (IV.1.2) – máme celkem 3 propagační bannery. Členové MAS zajišťovali propagaci na
pořádaných akcích, např. na Hvězdicovém pochodu na Blansko, na Koňském dni, na Jílovských
slavnostech. MAS se zúčastnila výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích, společně se 2
dalšími MAS z Ústeckého kraje, a výstavy „Libverda 2011“.
Uskutečnil se 1. Den MAS v Petrovicích (16. 4. 2011), přišlo asi 300 lidí, což je velký úspěch.
Pomohlo určitě spoljení Dne MAS se Slavnostmi jara v Petrovicích.
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MAS uspořádala informační seminář na téma „Program rozvoje venkova ČR, osa IV. Leader a
jiné dotační tituly. Úspěšné projekty v MAS Labské skály a plány MAS do dalších let
(rozšíření MAS; geopark?“, kde informovala i o dalších dotačních a grantových titulech.
MAS vydala 3. Zpravodaj MAS a nechala si zhotovit bannery za účelem propagace úspěšných
projektů (celkem 3).
Bylo vydáno několik tiskových zpráv v regionálních novinách, průběžně jsou aktualizovány
webové stránky MAS.
10) Personální zajištění
Činnost sekretariátu zajišťovaly 2 manažerky (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 manažerky pracovaly především na zajištění realizace SPL. Současně se snaží dále se
vzdělávat a vyměňovat si zkušenosti s ostatními manažery MAS k rámci kraje i celé ČR.
Projekty 1 – 4 měla na starosti J. Bischoffiová, stejně jako zapojení do partnerského projektu
„Ostrovní akademie“. Projekt „Peletárna“ koordinovala E. Šípová, odpovědná byla i za
přípravu projektu spolupráce s MAS Saské Švýcarsko.

11) Slovo na závěr
Rok 2011 byl pro naši MAS opět hektický, náročný na organizaci, ale úspěšný. Ke konci roku
mělo 20 žadatelů proplacenou dotaci a další podali žádost o proplacení na SZIF a čekali na
proplacení dotace. Máme radost z hmatatelných výsledků činnosti MAS v nejrůznějších
oblastech a nejrůznějších žadatelů – vedle obcí, které mají nejmenší potíže s předfinancováním
projektů máme i projekty neziskových organizací (spolků a sdružení) a podnikatelů, zatím
zemědělských. V regionu MAS vznikly hned 2 nabídky ubytování v rámci agroturistiky a vedle
rozvoje v obcích se podařilo rovněž přispět k záchraně památek (vybrané 3 projekty).
Podařilo se oslovit další aktivní obyvatele našeho regionu, kteří mají zájem a chuť
spolupracovat. Tato spolupráce dokazuje, že naše MAS se snaží 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 ženy
(mnohé pracují v Programovém výboru, výběrové komisi a v pracovních skupinách), členy jsou
i mladí lidé, občanská sdružení a zástupci zemědělského sektoru. Nadále mají největší podíl
aktivní občané, kteří se do práce MAS zapojují nezištně.
Letošní projekty přinesly mnoho radosti zúčastněným a MAS mnoho pozitiv, přestože je
provází usilovná práce manažerek i dobrovolníků, která není vidět. Díky iniciativě na záchranu
kostelů získala MAS další zájemce o spolupráci, je nás více vidět a projekty představují „dobrou
reklamu“. Snažíme se rozšiřovat spolupráci na venkově, spojit více aktérů přesně v duchu
„leaderovské“ spolupráce, což se nám daří. Za to patří velký dík všem členům a příznivcům,
kteří průběžně pomáhají manažerkám.
V tomto duchu bychom chtěli i v dalších letech pokračovat a společně s dalšími aktéry rozvíjet
náš krásný venkovský region. Kromě pokračování aktivit na oživení venkovských kostelíků a
památek jsou připravovány i další aktivity, uskuteční se 2. Den MAS, seminář k PRV, bude
vydána cykloturistická mapa a propagováni řemeslníci.
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MAS se snaží reagovat na aktuální potřeby regionu. Možnosti žadatelů o dotaci se rozšířily o 2
nové oblasti, na záchranu venkovských památek a na podporu drobných podnikatelů.
V roce 2012 nás čeká další hodnocení MAS prováděné MZe, SZIF a NS MAS ČR. Na základě
výsledků evaluace SPL a činnosti MAS bude nutné zpracovat aktualizaci SPL. Věřím, že 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
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