Místní akční skupina Labské skály, Mírové nám. 280, 407 01 Jílové

Výroční zpráva za rok 2013
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1. Úvodní slovo
Rok 2013 byl pro nás rokem velkých změn. Především se naše MAS rozrostla o území dalších 16-ti obcí.
Nejsme tedy již jednou z nejmenších MASek , ale k 31.12.2013 je území MAS tvořeno katastry 22 obcí (
Libouchec, Petrovice, Tisá, Velké Chvojno, Povrly, Chuderov, Ryjice, Dobkovice, Malšovice, Velké
Březno, Homole u Panny, Malečov, Malá Veleň, Františkov nad Ploučnicí, Heřmanov, Merboltice, Starý
Šachov ,Dobrná, Horní Habartice , Zubrnice, Markvartice, Těchlovice a 3 měst Verneřic, Jílového a
Benešova n.Pl.
Celý rok manažerky a aktivní členové MAS Labské skály pracovaly na dosažení základního cíle činnosti
MAS tj. rozvoj území na kterém MAS Labské skály působí.
2. Základní údaje o MAS Labské skály
Název: Místní akční skupina Labské skály
Právní forma: občanské sdružení
Rozloha v km2: 373,56 km2
Počet obyvatel celkem: (dle údajů ČSÚ k 1. 1. 2011): 26 893
1

Počet členů MAS: 55 ( 47% veřejná sféra, 53% neveřejná sféra)
Složení členů: 24 obcí, 1 partnerská obec, 7 podnikatelů, 4 občanská sdružení, 1 škola, 13 aktivních občanů
Sídlo: Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové
www: www.maslabskeskaly.cz

Mapa území MAS Labské skály

3. Členská základna k 31.12.2013
Dne 26.11.2013 na Valné Hromadě MAS proběhly volby do orgánů MAS . Bylo především nutné
zvolit do komisí a orgánů zástupce z nového území. Z MAS vystoupili členové, Miloslav Kocábek,
Naděžda Kocábková a TJ Sokol, zastoupená Ing. Annou Voslařovou. Naopak vstoupili členové Ing.
Dana Štechová , Hana Vořechová, Kulturně historické sdružené Malé Veleně, Jedlky a Soustěsky, o.s.,
Museální železnice, Farnost Verneřice, Sousedský spolek Merboltice, QENN cz, Okresní hospodářská
komora Děčín, ZŠ a MŠ Tisá a nové členské obce.
Členská základna MAS - a obsazení orgánů MAS ( viz. Příloha VZ č. 1)
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 MAS Labské skály za rok 2013

Celkové náklady činily
1 578 880,95 Kč
Celkové výnosy činily
1 594 695,37 Kč
-------------------------------------------------------------------------Hospodaření skončilo přebytkem
15 814,42 Kč
Po uplatnění zákonných odpočitatelných položek nemá MAS Labské skály žádnou daňovou
povinnost.
Výsledek hospodaření je zúčtován na účtu 931 – hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení.
Na účtu 931 je ke dni 31. 12. 2013 zúčtován výsledek hospodaření za rok 2013 i za minulé roky
a to v celkové výši 245 311,34 Kč, který se navrhuje zúčtovat do základního jmění.
Výnosy za rok 2013:
tržby za prodané zboží – staré obrázky
3650,00 Kč
úroky bankovního účtu
67,87 Kč
tržby za prodej služeb – CSV, účast. poplatky 60 997,00 Kč
přijaté dary
1 000,00 Kč
přijaté členské příspěvky
145 170,00 Kč
provozní dotace
1 383 582,00 Kč
Majetková situace ke dni 31. 12. 2013:
peněžní prostředky na bankovním účtu
úvěr u Č. spořitelny
peněžní prostředky v pokladně
staré obrázky na skladě 936ks
software v evidenci
drobný majetek v evidenci

772 389,27 Kč
- 267 889,83 Kč
13 824,00 Kč
100,00 EUR
16 108,56 Kč
5 712,00 Kč
114 269,90 Kč

MAS Labské skály má dni 31. 12. 2013 pohledávky ve výši 755 647 Kč - z toho jsou dohadné
položky dotací 750 795 Kč a závazky ve výši 1 017 206,24 Kč – z toho 1 000 000,00 Kč
předfinancování SPL z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, 17 291,24 Kč závazky dodavatelům.

5. Přijaté granty, dotace a půjčky
V roce 2013 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) poukázal na účet MAS část přislíbené dotace na
projekt „Realizace SPL Labské skály hrají PRIM“ ve výši 1 105 960,- ,- Kč za III. etapu 2012 a I. a II. etapu
roku 2013.
Předfianncování dotace bylo kryto půjčkou od Krajského úřadu na režii MAS v rámci výše zmíněného
projektu „Realizace SPL“ ve výši 1 000.000,- Kč. Půjčka je splatná do 31.12.2014. Tyto finance byly
využity na režii MAS naplánovanou v rozpočtu na rok 2013: kancelářských potřeb, mzdových nákladů
/manažerky MAS a DPP – Výběrová komise, Monitorovací výbor /, školení členů MAS a žadatelů v rámci
Výzev MAS, telefonní a poštovní poplatky, nájemné a propagaci (vydání zpravodaje MAS).
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V roce 2013 byl MAS poskytnut úvěr od České spořitelny a.s. na předfinancování projektu spolupráce
s MAS Šluknovsko „ Společně Bránou do Čech“, který byl úspěšně realizován ( dokončen do 31.1.2014)

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.
Na režii MAS činila alokace 1 177 979 Kč. Na 9. výzvu byla alokována částka 5,007.686,- Kč.
MAS vyhlásila v roce 2013 celkem 1 výzvu: s pořadovým číslem 9. Výzva byla vyhlášena 4.12. 2012,
zaregistrování projektů na MAS se konalo 2.-4.1.2013. Byly vyhlášeny fiche č. 1 – Cestovní ruch, fiche č.
3 – Občanské služby,Fiche č. 8 – Zachování kulturního dědictví, Fiche č. 9 – Podnikání na venkově
Původně alokovaná částka na tuto:
výzvu: 5,007.686,- Kč
Na fichi č. 1 - 600.000,- Kč
Na fichi č. 3 - 2,651.686,- Kč
Na fichi č. 8 - 1,156.000,- Kč
Na fichi č. 9 - 600.000,- Kč
Na MAS bylo zaregistrováno celkem 18 projektů ( Seznam zaregistrovaných projektů je přílohou č. 2 této výroční
zprávy)
V průběhu administrativních kontrol byly vyřazeny dva projekty z fiche – cestovní ruch, pro nesplnění podmínky
dodání povinných příloh.

Výběrová komise hodnotila projekty podle harmonogramu ve dnech 11.2 – 18.2.2013. Byla řádně
proškolena z Metodiky hodnocení a postupovala podle Zásad transparentnosti při výběru projektů –
vnitřního předpisu podle kterého MAS postupuje.
Konečný výběr a pořadí projektů schválila Správní rada a projekty byly zaregistrovány na SZIF.
V rámci další činnosti , mimo výzvy manažerky MAS konzultovaly a schválily 24 hlášení MAS a
konzultovaly a schválily 18 ŽOP. Monitorovací výbor provedl celkem 27 návštěv míst realizace projektů .
Správní rada MAS v listopadu 2013 pověřila manažerky přípravou vyhlášení 10 výzvy MAS ( na začátek
roku 2014) , vzhledem k částce zbytku alokace, který vznikl tím, že žadatelé Ivana Matušková a Přátelé
Čermné odstoupili od realizace projektů, vzhledem k tomu, že nebyli schopni zajistit předfinancování
projektů.
Od října do prosince 2013 probíhaly přípravy na vyhlášení 10. Výzvy MAS, která byla následně vyhlášena
v lednu 2014. V rámci příprav byly zpracovány dokumenty a podklady k vyhlášení výzvy, a další nezbytné
činnosti s tím související.
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7. Další aktivity a činnost MAS Labské skály v roce 2013
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

Vzhledem k platnosti NOZ od roku 2014, se naše MAS na tuto zásadní změnu připravovala. Manažerka J.
Bischoffiová absolvovala informační semináře pořádané o.s. Spiralis v Praze k tomuto tématu. 29.4.2013
byl uspořádán Seminář pro NNO z území MAS i okolí na téma Tranformace o.s. podle nového
Občanského zákoníku, kde byly načerpané informace předány zástupcům NNO.
8. Příprava na plánovací období 2014-2020
Činnost MAS v této oblasti navazovala na aktivity, které proběhly v roce 2012. Vzhledem k tomu, že v roce
2013 nebyla k dispozici metodika pro tvorbu strategií, postupovali jsme podle svých možností a uvážení.
V roce 2013 se uskutečnilo 25. 3. komunitní projednání v Benešově nad Ploučnicí , kde byly účastníci seznámeni se
zpracovanými dílčími výstupy a to situační analýzy a prvního návrhu SWOT analýzy. Výstupem tohoto jednání byly
další připomínky a náměty, které byly zapracovány do přípravného materiálu Strategie. Pokračoval sběr projektových
záměrů. Všechny tyto podklady byly použity následně ke zpracování návrhu Strategie v roce 2014.

9. Brožura o zaniklém poutním místě na Gotesbergu u Verneřic – projekt Za kulturou,
poznáním a historií do vesnických kostelíků
8. května 2013 se konala akce v rámci výše uvedeného projektu, jejíž obsahem bylo:
1. Křest nové brožury o historii dávného poutního kostela na Gottesberku (autoři: Iva Prošková a
Jan Kvapil)
2. Procházka z Verneřic na Gottesberg (1,5 km) a prohlídka místa s odborným výkladem
3. Fraška Trpasličí klíč (podle jedné gottesberské pověsti) v podání členů občanského sdružení
Středohoří sobě
4. Beseda s autory i místními autoritami o minulosti, současnosti i budoucnosti místa
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Akce měla velký úspěch. Partnery v rámci tohoto projektu bylo Město Verneřice ( organizační pomoc,
publicita a spolufinancování brožury) a OS Středohoří sobě ( zajištění programu, organizační pomoc a
publicita ). Současně vznikla dohoda mezi partnery , že se budou Gottesbergu věnovat i nadále a zpracují
záměr na vybudování naučné stezky, obnovení aleje a vybudování odpočinkového místa s informační
tabulí o historii místa. Jedním se záměrů je také vyhledání a podle možností restaurování artefaktů z kostela,
které se na místě nacházejí.
9. 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 2013 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
2. Propagace
Pracovní skupina „Propagace“ se sešla v roce 2013 celkem 3x. Průběžná 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 průběžně aktualizaci webových
stránek MAS (odpovědná J. Bischoffiová) a zasílá články do regionálního tisku (Jílovská sova, Povrlský
zpravodaj, Děčínský a Ústecký deník, ČRo Sever.
3. Rozvoj obcí, památky, cestovní ruch
Pracovní skupina „Rozvoj obcí, trasy a areály“ se sešla v roce 2013 celkem 4x. Členové zajišťují vzájemnou
informovanost v MAS o akcích v regionu, o činnosti Mikroregionu Labské skály a vyměňují si mj. poznatky
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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.
Péče o krajinu
Pracovní skupina „Péče o krajinu“ se sešla v roce 2013 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).
10. Jednání MAS v roce 2011
V průběhu roku 2013 se uskutečnila řada pracovních setkání a schůzek členů MAS i jejich komisí. Proběhlo
3 jednání správní rady /programového výboru/ MAS. V roce 2013 byly svolány celkem 2 valné hromady
MAS.
Na valných hromadách členové MAS schvalovali důležité záležitosti týkající se chodu MAS, jako např.,
rozpočet SPL a MAS, apod. Na listopadové VH byly nově zvoleni členové orgánů MAS. ( Viz příloha č. 1)
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.

11. Propagace MAS
MAS byla propagována v průběhu roku na internetových stránkách MAS, prostřednictvím článků v tisku,
prostřednictvím Zpravodaje a dále bannerů o realizaci úspěšných projektů MAS (IV.1.2) 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.
Uskutečnil se 3. Den MAS ve Verneřicích (3.8.2013), kde byla hojná účast.
Bylo vydáno několik tiskových zpráv v regionálních novinách, průběžně jsou aktualizovány webové stránky
MAS. Byl vydán Zpravodaj MAS Labské skály, který informuje o činnosti MAS, realizaci SPL i členů.
Byl propagován projekt Spolupráce s MAS Šluknovsko „Společně branou do Čech“ .
12. projekt Spolupráce s MAS Šluknovsko – „Společně bránou do Čech“
Od února 2013 byl v obou MAS připravován společný projekt, který si klade za cíl přispět k rozvoji
cestovního ruchu v regionech sousedních MAS rozšířením nabídky akcí a současně propagovat oba regiony
různými způsoby, a tak přilákat další návštěvníky. Aktivity projektu :
1) Hrané vystoupení ochotníků a prohlídky na Jílovském a Šluknovském zámku
2) Ukázky řemesel na hradech Tolštejn a Blansko
3) Propagační materiály o obou regionech (publikace a pracovní listy)
4) Putovní výstava partnerských MAS (celkem 10 bannerů)
Z informací a fotografií z území obou partnerských MAS, byla zpracována putovní výstava, která bude
vystavována na různých místech: zámky, školy, kulturní doma, kostely apod.
5) Zahajovací a závěrečný workshop k projektu
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Zahajovací workshop se konal na zámku v Jílovém dne 22. 4. 2013. Nejprve byl představen projekt
spolupráce a jeho cíle. Zahajovací workshop si kladl za cíl seznámit účastníky (především zástupce
informačních center a podnikatelů v CR, kteří nabízejí pobyty nebo jiné aktivity pro rodiny s dětmi) se
zajímavými nabídkami pro cestovní ruch týkající se obou regionů, s možnostmi doplnit nabídku o tzv.
taggové stezky a s nabídkami obou zámků zapojených do projektu. Obsahem workshopu bylo rovněž
představení jednoduchého návrhu „Vandrovní hry“ pro rodiny s dětmi, a prodiskutování podmínek jejího
vyhlášení společně v obou MAS.
6) Výlety pro rodiny s dětmi v územích spolupracujících MAS
Trasy:
a)Šluknov a okolí (pro zájemce z regionu MAS Labské skály) 14. 7. 2013
b) Jílové a okolí (pro zájemce z regionu MAS Šluknovsko) 11. 8. 2013
c) Slavošov a Blansko (pro zájemce z regionu MAS Šluknovsko) 5. 5. 2013
d) Jiřetín pod Jedlovou (pro zájemce z regionu MAS Labské skály) 6. 10. 2013
Těchto výletů se zúčastnily rodiny s dětmi z území MAS Labské skály a MAS Šluknovsko.
7) Pracovní listy pro ZŠ (naučně zábavné kvízy, texty, hádanky aj.) se zaměřením na území obou
MAS
Pracovní listy - strany pro žáky ZŠ s kvízy, křížovkami, doplňovačkami a texty o historii a současnosti MAS
Labské skály a MAS Šluknovsko, přizpůsobené různému věku dětí. Parcovní listy obdržely všechny školy
v území jednotlivých MAS. Budou sloužit v rámci výuky na ZŠ a zároveň jako propagace MAS. Současně
jsou pracovní listy ke stažení na internetových stránkách MAS Labské skály i MAS Šluknovsko.
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13. Personální zajištění činnosti MAS
Činnost sekretariátu zajišťovaly 2 manažerky (zaměstnané na částečné úvazky), Ing. Eva Šípová a Jiřina
Bischoffiová, 1 administrativní pracovnice na Dohodu o provedení práce, Alena Hanušová , která pracovala
podle potřeby. Manažerky 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. V rámci propagačních akcí – zejména zajištění propagačních stáků na různých
akcích v území pak spolupracovali další externisté.
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.
Ing. Eva Šípová zajišťovala projekt Spolupráce s MAS Šluknovsko „Společně branou do Čech“.

14. Slovo na závěr
Více informací najdou zájemci na webových stránkách MAS www.maslabskeskaly.cz.
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