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1. Vznik a představení MAS 

1.1 Identifikační údaje MAS 

Název:   Místní akční skupina Podřipsko 

Sídlo:   Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem 

IČ:   22880674 

Web:   www.maspodripsko.cz 

Bankovní účet: 2000222921/2010 – Fio Banka a.s. 

Orgány:  Valná hromada 

   Výkonná rada 

   Předseda 

   Místopředseda 

   Monitorovací komise 

   Kontrolní komise 

   Výběrová komise 

 

1.2 Vznik a představení MAS 

 

Místní akční skupina Podřipsko byla založena dne 29. července 2011 jako občanské sdružení, 

které se bude aktivně podílet na všeobecném rozvoji regionu Podřipska a podněcovat 

spolupráci mezi obcemi, místními podnikateli a neziskovým sektorem tzv. metodou LEADER. 

Cílem MAS je všestranný rozvoj regionu Podřipsko. Tohoto cíle bude dosahovat plněním 

úkolů stanovených v rozvojové strategii MAS, vzájemnou spoluprací členů MAS, a spoluprací 

s obyvateli Podřipska a spolky působícími na území regionu, poradenskou, konzultační, 

propagační a popularizační činností, organizováním vzdělávacích akcí, navazováním kontaktů 

v ČR i zahraničí či analýzou a přebíráním zkušeností z ČR i zahraničí. Tento cíl bude naplňovat 

na základně principů metody LEADER - tedy přístupem zdola nahoru, realizací rozvojové 

strategie, dodržováním principu partnerství, podporou inovativních projektů, 

víceodvětvových akcí založených na spolupráci více subjektů, a vytvářením sítí místních 

partnerství.  

 

 

 

 

 

 



                                  

2. Členská základna 

2.1 Přijatí členové v roce 2014 

 

a) Přijatí Výkonnou radou 17. 3. 2014 

1. Obec Oleško 

2. SK Štětí 

b) Přijatí Výkonnou radou 11. 8. 2014 

1.  Hotel Vavřinec s.r.o. 

2. Život u nás, z.s. 

2.2 Odchozí členové v roce 2014 

 

a) Odešli na vlastní žádost 

1. INPOR, s.r.o.  

2.3 Členská základna k 31. 12. 2014 

 

1. Arakis & Belleville, s.r.o. 

2.  ASTUR Straškov, a.s. 

3. Basketbalový klub Real Roudnice nad Labem 

4. Český zahrádkářský svaz 5. základní organizace Roudnice nad Labem 

5. Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Libkovice pod Řípem 

6. GRV Engineering, s.r.o. 

7. Hotel Vavřinec s.r.o. 

8. INTEGRAZ, spol. s.r.o. pro ŽV Záhorčí 

9. Jakub Vysoký 

10. Jan Broft 

11. Jindřich Boček 

12. Klub cyklistů roudnických 

13. LOG-IS 

14. Martin Minarčík 

15. Město Hoštka 

16. Město Roudnice nad Labem 

17. Město Štětí 

18. Mnetěš, o.s. 



                                  

19. Národní centrum vzdělávání a tělovýchovy o.p.s. 

20. Občanské sdružení INTERAGENT 

21. Obec Brzánky 

22. Obec Ctiněves 

23. Obec Dušníky 

24. Obec Horní Beřkovice 

25. Obec Hrobce 

26. Obec Jeviněves 

27. Obec Kleneč 

28. Obec Kyškovice 

29. Obec Ledčice 

30. Obec Libotenice 

31. Obec Mnetěš 

32. Obec Nové Dvory 

33. Obec Oleško 

34. Obec Račice 

35. Obec Vědomice 

36. Obec Vražkov 

37. Obec Záluží 

38. Obec Židovice 

39. Projekce dopravní Filip s.r.o. 

40. Sbor dobrovolných hasičů Vražkov 

41. SK Štětí 

42. Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s 

43. Texal, a.s. 

44. TJ Sokol Vražkov o.s. 

45. TJ Sokol Jeviněves 

46. Trhni se, o.s. 

47. Vladimír Písek 

48. Život u nás, z.s. 

 

K 31. 12. 2014 měla MAS Podřipsko 48 členů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

 

2.4 Orgány sdružení k 31. 12. 2013 

Valná hromada Arakis & Belleville, s.r.o. (Luděk Jirman) 

ASTUR Straškov, a.s. (Miroslav Novák) 

Basketbalový klub Real Roudnice nad Labem (Jan 

Franěk) 

Český zahrádkářský svaz 5. Základní organizace 

Roudnice nad Labem (Jiří Novák) 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Libkovice 

pod Řípem (Alena Illichová) 

GRV Engineering, s.r.o. (Ing. Milan Krejný) 

Hotel Vavřinec s.r.o. (Bc. Eliška Ondrušová) 

INTEGRAZ, spol. s.r.o. pro ŽV Záhorčí (Ing. Jan 

Petrželka) 

Jakub Vysoký 

Ing. Jan Broft 

Jindřich Boček 

Klub cyklistů roudnických (Vladimír Urban) 

LOG-IS (Ivana Červená) 

Martin Minarčík 

Město Hoštka (Milan Konfršt) 

Město Roudnice nad Labem (Pavel Šrytr) 

Město Štětí (Ing. Mgr. Miroslav Andrt) 

Mnetěš, o.s. (Michal Jeřábek) 

Národní centrum vzdělávání a tělovýchovy o.p.s. (Ing. 

Luboš Matek) 

Občanské sdružení INTERAGENT (Ing. Kateřina 

Hlaváčová) 

Obec Brzánky (Martin Beran) 

Obec Ctiněves (Přemysl Svora) 

Obec Dušníky (Eva Hejnová) 

Obec Horní Beřkovice (Zdeněk Antoš) 

Obec Hrobce (Bc. Petr Kříž) 

Obec Jeviněves (Květa Jansová) 

Obec Kleneč (Zdeněk Justa) 

Obec Kyškovice (Tomáš Špicar) 

Obec Ledčice (Tomáš Šourek) 

Obec Libotenice (Ing. Vlastimila Škodová) 

Obec Mnetěš (Zdeňka Tlustá) 

Obec Nové Dvory (Martin Hejna) 

Obec Oleško (František Fidler) 

Obec Račice (Ing. Jaromír Maleček) 

Obec Vědomice (Ing. Iva Fořtová) 

Obec Vražkov (Jaroslava Smetanová) 

Obec Záluží (Miroslav Štembera) 



                                  

Obec Židovice (Ing. Miloslav Krejný) 

Projekce dopravní Filip s.r.o. (Ing. Josef Filip) 

Sbor dobrovolných hasičů Vražkov (Jana Šemberová) 

SK Štětí (Petr Müller) 

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední 

odborné učiliště o.p.s (Ing. Richard Červený) 

Texal, a.s. (Ing. Pavel Pajonk) 

TJ Sokol Vražkov o.s. (Ing. Václav Hrstka) 

TJ Sokol Jeviněves (Pavel Macák) 

Trhni se, o.s. (Svatava Jirmusová) 

Vladimír Písek 

Život u nás, z.s. (Stanislav Hodík) 

Výkonná rada Arakis & Belleville, s.r.o. (Luděk Jirman) 
GRV Engineering s.r.o. (Ing. Milan Krejný) 
Jan Broft  
Obec Dušníky (Eva Hejnová) 
Obec Vražkov (Jaroslava Smetanová) 
Město Štětí (Ing. Mgr. Miroslav Andrt) 
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední 
odborné učiliště o.p.s  (Ing. Richard Červený) 

Předseda Jan Broft 

Místopředseda GRV Engineering, s.r.o. (Ing. Milan Krejný) 

Kontrolní komise Obec Horní Beřkovice (Václav Fousek) 
Obec Hrobce (Bc. Petr Kříž) 
Obec Libotenice (Ing. Vlastimila Škodová) 

Monitorovací komise Obec Židovice (Ing. Miloslav krejný) 
Trhni se o.s. (Svatava Jirmusová) 
Sokol Vražkov (Ing. Václav Hrstka) 

Výběrová komise Jakub Vysoký  
Projekce dopravní Filip s.r.o. (Ing. Josef Filip) 
TJ Sokol Jeviněves (Pavel Macák) 

 

3. Jednání orgánů MAS 

3.1 Jednání valné hromady 

V roce 2014 se Valná hromada MAS Podřipsko sešla dvakrát, a to v termínech: 

 24. 3. 2014 

 2. 12. 2014 

 

 Valná hromada 24. 3. 2014 

Valná hromada schválila výroční zprávu a účetní uzávěrku za rok 2013, zprávu kontrolní komise za rok 

2013 a rozpočet na rok 2014. Následně byla informována o průběhu probíhajících projektů 

Osvojování schopností a Polabskými stezkami za vínem a poznáním a schválila přijetí zaměstnance 



                                  

v rámci programu Odborná praxe do 30 let v Ústeckém kraji a realizaci projektu Podpora vzniku 

strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Podřipsko. Na závěr 

valná hromada schválila plán činnosti MAS pro rok 2014. 

 Valná hromada 2.12. 2014 

Valné hromadě byli představeni noví členové MAS přijatí výkonnou radou dne 11. 8. 2014, následně 

došlo ke zvolení členů výběrové komise. Předseda představil výsledky činnosti MAS za rok 2014, 

především pokrok v realizaci projektů Osvojování schopností, Polabskými stezkami za vínem a 

poznáním a Příprava SCLLD a seznámil valnou hromadu se stavem plnění rozpočtu. Valná hromada 

schválila rozdělení členské základny MAS Podřipsko do čtyř zájmových skupin dle požadavků 

metodiky pro standardizaci místních akčních skupin. Schválen byl plán činnosti na rok 2015 

(Standardizace MAS, příprava implementační části SCLLD, projekt spolupráce MAS Ústeckého kraje) a 

plán rozpočtu na rok 2015.  

 

3.2 Jednání výkonné rady 

V roce 2014 se výkonná rada MAS Podřipsko sešla 13x, a to v následujících termínech: 

13. 1. 2014 

 Průběh projektu Osvojování schopností 

o Vyhlášení tréninkové výzvy 

o Příprava zpravodaje 

 Průběh projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním 

o Schválení půjčky ÚK 

 Zamítnutí projektu Z Kokořína na Říp se slavnými rodáky ministerstvem zemědělství 

 Příprava žádosti o dotaci na tvorbu strategie 

 Příprava žádosti o příspěvek v programu Odborná praxe pro mladé do 30 let 

 

27. 1. 2014 

 Průběh projektu Osvojování schopností 

o Zveřejnění tréninkové výzvy a dotazníku 

 Schválení návrhu žádosti o dotaci na tvorbu strategie 

 Pověření předsedy výběrem vhodného zaměstnance z programu Odborná praxe pro mladé 

do 30 let 

 

17. 2. 2014 

 Průběh projektu Osvojování schopností 

o Školení žadatelů 

o Distribuce zpravodaje 

o Změna sídla 



                                  

 Průběh projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním 

o Výběr dodavatele studie 

o Partnerská smlouva s městem Hoštka 

 Podání žádosti o dotaci na tvorbu strategie 

 Průběh projektu Odborná praxe pro mladé do 30 let 

 Plán dalšího setkání valné hromady 

 

17. 3. 2014 

 Přijetí nových členů 

o SK Štětí 

o Obec Oleško 

 Schválení jednacího řádu výběrové komise 

 Schválení výroční zprávy za rok 2013, účetní závěrky za rok 2013 a zprávy kontrolní komise za 

rok 2013 

 Schválení rozpočtu na rok 2014 

 Průběh projektu Osvojování schopností 

o Ukončení tréninkové výzvy 

o Propagace dotazníku 

 Průběh žádosti o dotaci na tvorbu strategie (projekt Podpora vzniku strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Podřipsko) 

 Přijetí zaměstnance v rámci projektu Odborná praxe pro mladé do 30 let 

 

14. 4. 2014 

 Průběh projektu Osvojování schopností 

o Vyhodnocení dotazníku 

o Rozeslání nabídky k účasti na tvorbě strategie 

 Průběh projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním 

o Rozeslání partnerských smluv 

o Aktualizace studie 

 Průběh projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území 

Místní akční skupiny Podřipsko 

o Obdrženo rozhodnutí o přidělení dotace, obsahovalo chybu 

o Představení dotazníků pro jednotlivé oblasti strategie 

o Výběr nabídky na externí poradenství 

 Představení výzvy MMR v Programu rozvoje pracovních příležitostí 

 Informace o průběhu setkání s ministryní pro místní rozvoj 

 

12. 5. 2014 

 Výkonná rada žádá město Roudnice nad Labem o bezúročnou půjčku 200 000 Kč 



                                  

 Průběh projektu Osvojování schopností 

o Distribuce zpravodaje 

o Proplacení 2 akcí z tréninkové výzvy 

 Průběh projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním 

o Nová smlouva o partnerství s městem Hoštka 

o Přípravy na Roudnický košt 

o Schválení dotace na Roudnický košt 

o Schválení zakoupení party stanů a pivních setů 

 Průběh projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území 

Místní akční skupiny Podřipsko 

o Schválení úvěru 

o Školení zaměstnanců 

o Výběr zpracovatele mapových podkladů 

o Sestavení pracovních skupin 

o Strukturované rozhovory se starosty 

 MAS oslovena dvěma subjekty ve věci zpracování žádosti o dotaci (Výzva MMR) 

 

9. 6. 2014 

 Průběh projektu Osvojování schopností 

o Všechny akce v rámci tréninkové výzvy zrealizovány 

 Průběh projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním 

o Příprava projektové dokumentace 

o Systém výběrového řízení na vybudování stezky Hoštka-Brzánky 

o Vstupenky na Roudnický košt 

 Průběh projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území 

Místní akční skupiny Podřipsko 

o Zorganizované školení 

o Dodání mapových podkladů 

o Setkání pracovních skupin 

o Průběh zpracování strategie 

o Otevřené diskuse s občany 

 

7. 7. 2014 

 Průběh projektu Osvojování schopností 

o Projekt dokončen, podána žádost o proplacení 

 Průběh projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním 

o Jmenování hodnotící komise 

o Schválení zadávací dokumentace a seznamu oslovených firem 

 Průběh projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území 

Místní akční skupiny Podřipsko 

o Setkání pracovních skupin 



                                  

o Průběh zpracování strategie 

o Návrh vize strategie 

 

11. 8. 2014 

 Přijetí nových členů 

o Hotel Vavřinec s.r.o. 

o Život u nás z.s. 

 Průběh projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním 

o Smlouva o spolupráci s Hoštkou 

o Otevírání obálek, zjištěna chyba v zadávací dokumentaci 

o Nové výběrové řízení 

 Průběh projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území 

Místní akční skupiny Podřipsko 

o Zapracování připomínek ke strategii 

o Schéma návrhové části strategie 

o Termíny druhých setkání pracovních skupin 

 Nabídka daru pro MAS – starší laserová A3 tiskárna 

 

18. 8. 2014 

 Průběh projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním 

o Schválení protokolu o posouzení a hodnocení nabídek  

 

15. 9. 2014 

 Průběh projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území 

Místní akční skupiny Podřipsko 

o Druhá setkání pracovních skupin 

o Strategie odeslána na MMR 

o Vypořádání připomínek 

o Vyúčtování projektu 

 Průběh projektu Osvojování schopností 

o Proběhla kontrola projektu 

 Průběh projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním 

o Převzetí stavby 

o Změna trasy stezky 

o Termín pro připomínky ke studii 

o Vyznačení turistických tras 

o Kontrola SZIF 

o Uzavření smluv o zápůjčce s majiteli pozemků 

 Vydáno třetí číslo zpravodaje 

 



                                  

20. 10. 2014 

 Průběh projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území 

Místní akční skupiny Podřipsko 

o Vypořádání připomínek 

o Obdržena dotace, vypořádání úvěru s ČS 

 Průběh projektu Osvojování schopností 

o Obdrženo oznámení o schválení platby 

 Průběh projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním 

o Poslední kontrolní den stavby 

o Vypořádání připomínek ke studii 

o Změna projektu 

 Zařazení MAS na seznam zaměstnavatelů pro druhé kolo programu Odborná praxe pro mladé 

do 30 let 

 Zapojení MAS do projektu spolupráce MAS Ústeckého kraje 

 Neformální setkání členů MAS 

 Plán příští valné hromady MAS 

 

24. 11. 2014 

 Průběh projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území 

Místní akční skupiny Podřipsko 

o Úkoly z minulého jednání splněny 

 Průběh projektu Osvojování schopností 

o Obdržena dotace 

 Polabskými stezkami za vínem a poznáním 

o Změna stavby před dokončením 

o Studie téměř kompletní 

o Návrh na doplnění projektu 

o Značení proběhne podle plánu 

o Zprůchodnění trasy 

o Zpracování a tisk mapového průvodce 

 Standardizace MAS 

o Úprava stanov podle NOZ a metodiky standardizace 

o Úprava jednacího řádu 

o Rozdělení členské základy do zájmových skupin 

 Schválení zapojení do projektu spolupráce a sjednání úvěru u ČS 

 Zpráva o plnění rozpočtu, návrh rozpočtu pro rok 2015 

 

 



                                  

4. Činnost MAS 

4.1 Projekt spolupráce Polabskými stezkami za vínem a poznáním 

Hlavním cílem projektu je odstranění bariéry vytvořené hranicemi krajů a obnovení provázanosti 

území MAS Vyhlídky a MAS Podřipsko. Výstupem projektu je ucelená studie mapující veškeré 

zajímavosti obou regionů, která navrhuje jejich provázání systémem stezek. Společným tématem pro 

oba naše regiony je vinařství. Na území obou MAS se rozléhají jediné dvě české vinařské oblasti – 

litoměřická a mělnická. V rámci projektu vznikla vinařská stezka, která je alternativou pro turisty 

projíždějící po tzv. Labské stezce. Tato naučná stezka poskytne turistům, kromě krásných pohledů na 

viniční horu Sovici nebo mělnický zámek, informace o historii vinařství, místních vinařích a dalších 

atraktivitách.  

4.2 Získávání dovedností, animace a provádění 

 

Prvořadý záměr projektu byl vytvořit kvalitní implementační část Integrované strategie území 

Podřipska 2014 – 2020, podle které, v případě podpory, budou rozdělovány finanční prostředky 

z fondů EU v dalším programovacím období. 

 

V rámci projektu byla uskutečněna jedna tréninková výzva k předkládání žádostí o dotace na měkké 

akce, které předcházelo školení žadatelů, byla vybrána a proškolena výběrová komise. Neposledním 

výstupem bylo proškolení zaměstnance MAS Podřipsko podpořenou MAS Vyhlídky, která již rozděluje 

finanční prostředky z EAFRD. 

 

V rámci tréninkové výzvy bylo podáno celkem deset žádostí, z nichž podpořeno bylo šest. Celková 

částka, která byla mezi úspěšné žadatele rozdělena, činila 80.000,- Kč. 

 

4.3 Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro oblast MAS 

Podřipsko 

Výsledkem projektu je dokument Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020, na 

jehož základě bude v programovacím období 2014-2020 rozdělována část dotací z Evropských fondů, 

proto tým MAS kladl důraz na zmapování veškerých potřeb občanů Podřipska. 

V první fázi měli obyvatelé obcí v regionu možnost vyjádřit názor, kde je třeba podpory, 

prostřednictvím dotazníku. Následné rozhovory se starosty obcí v regionu pak doplnily získaná data o 

nedostatky z pohledu samospráv.  

Na základě získaných informací byla zpracována analýza území MAS, se kterou byla veřejnost 

seznámena na „Otevřených diskusích s občany“. Účastnici diskusí pak měli možnost svými 

připomínkami doplnit chybějící informace nebo opravit případné chybné či nepřesné údaje. Ucelenou 

strukturu pak analýza získala s přispěním pracovních skupin. Zpracovaná analytická část strategie byla 

na konci měsíce června rozeslána na sesbírané kontakty a vyvěšena na webových stránkách, kde měl 

každý občan možnost naposledy přispět svými poznatky k její finální podobě. 



                                  

Poté, co byly definovány největší nedostatky Podřipska, přišla na řadu příprava další části strategie, 

zaměřená na řešení problémů. Návrhová část byla rozdělena do prioritních os, z nichž každá má svůj 

strategický cíl, který je rozdělený na jednotlivé dílčí cíle. Ty budou naplňovány prostřednictvím 

konkrétních aktivit a projektů. 

5. Plnění rozpočtu 

Rok 2014 byl v otázce financí uzavřen s kladným hospodářským výsledkem (204 tis. Kč). Do 

hospodářského výsledku byl zahrnut očekávaný výnos z dotace na projekt Polabskými stezkami za 

vínem a poznáním. Rozpočet nebyl dodržen pouze v položce výroba a distribuce propagačních 

materiálů, protože byly navíc vynaloženy náklady ve výši 16 856 Kč na brožuru ke koštu vín v Roudnici 

nad Labem. Brožura byla dotována z 50% vinařským fondem. Oproti původně plánovaným 358 000 

Kč bylo vynaloženo na propagaci 372 tis. Kč.  

6. Závěr 

Tato výroční zpráva shrnuje v hlavních bodech fungování MAS Podřipsko za celý rok 2014. K 31. 12. 

2014 čítá členská základna MAS 48 členů.  

 

Prostřednictvím programu Úřadu práce „Praxe pro mladé do 30 let“ byl od února 2014 do pracovního 

poměru přijatý zaměstnanec na hlavní pracovní poměr. 

 

V červnu byl dokončen projekt Získávání dovedností, animace a provádění. V rámci projektu byla 

uskutečněna jedna tréninková výzva k předkládání žádostí o dotace na měkké akce, které 

předcházelo školení žadatelů, byla vybrána a proškolena výběrová komise. Neposledním výstupem 

bylo proškolení zaměstnance MAS Podřipsko podpořenou MAS Vyhlídky, která již rozděluje finanční 

prostředky z EAFRD. V rámci tréninkové výzvy bylo podáno celkem deset žádostí, z nichž podpořeno 

bylo šest. Celková částka, která byla mezi úspěšné žadatele rozdělena, činila 80.000,- Kč. 

 

Od února do srpna byl realizován projekt Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje.  Výsledkem projektu je dokument Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 

2020, na jehož základě bude v programovacím období 2014-2020 rozdělována část dotací z 

Evropských fondů, proto tým MAS kladl důraz na zmapování veškerých potřeb občanů Podřipska. Za 

oba dokončené projekty byly podány žádosti o platbu. Dotace byly proplaceny v plné výši.  

 

V průběhu celého roku pokračovaly práce na projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním. 

V rámci projektu bylo zakoupeno vybavení pro venkovní akce. V červnu 2014 byly zakoupeny dva 

párty stany, nůžkový stan a 25 ks pivních setů. Tentýž měsíc bylo vybavení využito při pořádání akce 

Roudnický košt a při prezentaci MAS na vinobraní v Roudnici nad Labem. Po zbytek roku bylo 

vybavení zapůjčováno zájemcům za manipulační poplatek. V podzimních měsících byla 

zrekonstruována stezka pro pěší Brzánky – Hoštka a byla instalována 4 odpočivná místa a 6 

informačních tabulí. V rámci projektu byla zpracována studie, která mapuje možnosti obou regionů 

z pohledu cestovního ruchu a analyzuje historické vztahy regionů, památky, přírodní i technické 

atraktivity. Vytištěn byl mapový průvodce, který sloužil jako propagační materiál na Holiday World a 

v průběhu roku 2015 bude dodán do infocenter v Roudnici nad Labem a ve Štětí a do členských obcí.  



                                  

 

Během roku 2014 vydala MAS Podřipsko 3 čísla Zpravodaje. Došlo k úpravě webových stránek. 

Činnost MAS Podřipsko byla prezentována na veřejných akcích Roudnický košt a Roudnické vinobraní. 

Došlo ke změně sídla – Očkova 2, Roudnice nad Labem. 

 

Rok 2014 byl v otázce financí uzavřen s kladným hospodářským výsledkem (přes 200 tis. Kč). Do 

hospodářského výsledku byl zahrnut očekávaný výnos z dotace na projekt Polabskými stezkami za 

vínem a poznáním.   

 

 

 


