EX POST hodnocení Strategického plánu Leader „Labské skály hrají PRIM“
1. Úvod
1.1 Název MAS: Mas Labské skály, z.s.
1.2 Datum podpisu dohody se SZIF :
1.3 Základní údaje:
Počet obcí
Počet obyvatel
Rozloha MAS (v km2)
Počet členů celkem
- Veřejný
- Neveřejný

Původní stav
9
13 468
191,8
29
11
18

Stav k 30. 6. 2015
30
33 564
427,32
73
31
42

2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu
Způsob zpracování SPL MAS
SPL pro období 2009-2013 zpracovali sami členové MAS. V pracovní skupině byli všichni členové
MAS a další spolupracovníci – nečlenové (např. P. Nedvědová, kulturní referentka jílovského
zámku). Expertní odborník – v průběhu zpracování byly návrhy konzultovány s Ing. Michalem Jarolímkem – MAS Sdružení růže.
MAS má několik vlastních členů se zkušenostmi s přípravou strategických dokumentů a zpracováním projektových žádostí, proto byly jednak využity zkušenosti těchto členů, jednak obě manažerky průběžně zaznamenávaly připomínky a náměty všech členů MAS na doplnění, upřesnění
SPL.
MAS při zpracování vycházela z Integrované strategie rozvoje MAS Labské skály pro Leader+, kterou členové MAS vypracovali v roce 2006.
Metody zpracování: především kulaté stoly, kde se prodiskutovávaly jednotlivé kapitoly SPL a
především jednotlivé fiche formou komunitní spolupráce, dotazník (SWOT analýza), internetová
diskuse (kontrola upravených textů na základě připomínek na jednání, rozesílaných manažerem,
následné vypracování konečné verze dané kapitoly.
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Místní aktéři byli do procesu tvorby SPL zapojeni prostřednictvím dotazníku ke SWOT analýze a
dotazníku k jednotlivým fichím (především podnikatelé v cestovním ruchu, zemědělci a neziskové
organizace).
Bez nadsázky lze konstatovat, že SPL je kolektivním dílem zpracovaným komunitní metodou založenou na principu metody Leader, který zohledňuje různé úhly pohledu všech zájmových skupin.
SPL byl v roce 2008 zpracován pro tehdejší území – 9 obcí. V průběhu realizace bylo zpracováno
několik aktualizací, souvisejících zejména se změnou v orgánech apod. V polovině období byl
měněn administrativní postup, kdy byla zkrácena doba administrace a pravomoc schvalování výběru projektů byla převedena na SpR (Výkonný výbor).
Další změny v SPL souvisely s rozšířením území MAS v roce 2013 a 2014, a změnami v důsledku
změny stanov - přípravou standardizace a zápisu do spolkového rejstříku.

2.1. Složení SPL
2.1.1 Přehled cílů
1. Cestovní ruch, volný čas (Fiche 1 a 7)
Cíle:
- Vybudování nových a vybavení stávajících cyklistických, turistických, naučných tras a hippotras.
- Opravy a modernizace stávajících nebo výstavba nových ubytovacích a stravovacích zařízení,
zařízení pro volný čas, půjčoven sportovního nářadí.
- Zlepšení infrastruktury cestovního ruchu a tím zkvalitnění nabídky pro ČR v regionu.
- Zvýšení atraktivity regionu pro obyvatele i návštěvníky vytvořením nových nabídek, tematických
nabídek a produktových balíčků (např. pobyty a programy pro rodiny s dětmi, školní kolektivy,
propojené nabídky na obou stranách hranice apod.).
- Zajištění nových pracovních míst.
- Rozvoj infrastruktury pro kulturu a sport (opravy i nové stavby).
- Podpořit kulturní a sportovní dění v regionu MAS a rozvoj volnočasových aktivit v regionu MAS.
Specifičnost pro území MAS LS:
využití konkrétních potenciálů pro cestovní ruch a volný čas, včetně pohraniční polohy.
2. Rozvoj obcí (Fiche 2)
Cíle:
- Zlepšení a doplnění dopravní a technické infrastruktury.
- Zlepšení vzhledu obcí (rekonstrukce návsí včetně doplnění zeleně).
- Zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání a relaxaci.
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Specifičnost pro území MAS LS:
nedostatečná infrastruktura a nehezký vzhled částí obcí omezuje rozvoj cestovního ruchu.
3. Vybavení a služby pro občany (původně Fiche 3 a 4, nově sloučeno do jedné Fiche č. 3)
Cíle:
- Opravit nebo vybudovat zázemí pro společenské, kulturní, spolkové a církevní aktivity (např. klubovny hasičů, seniorů, mládeže, ...).
- Zázemí pro děti a mládež (opravy budov ZŠ, MŠ, jejich vybavení).
- Vybavení mateřských center, center pro děti, vybudování dětských hřišť, zelených koutků apod.
- Zapojení dětí a mládeže do projektů, do rozvoje regionu.
- Podpořit identifikaci obyvatel s regionem, kde žijí (lidem se tu bude líbit).
Specifičnost pro území MAS LS:
důležité cíle pro zajištění identifikace obyvatel se svým regionem; současně zvýšení atraktivity regionu pro návštěvníky.
4. Zemědělství, životní prostředí (Fiche 5 a Fiche 1)
Cíle:
- Modernizace zemědělských podniků (zemědělské subjekty).
- Spolupráce zemědělců s dalšími sektory.
- Rozvoj agroturistiky a vytvoření dalších zdrojů příjmů pro zemědělce.
- Kvalitní péče o krajinu šetrná k přírodě.
- Motivace obyvatel i návštěvníků k ochraně přírody.
Specifičnost pro území MAS LS:
podpora zemědělských subjektů v nepříznivé oblasti – v podhorském regionu. Přítomnost zemědělců
je důležitá vzhledem k dodávání regionálních produktů, zajištění péče o krajinu a vytvoření nových
nabídek v cestovním ruchu.
5. Přeshraniční spolupráce (souvisí se všemi prioritami)
Cíle:
- Rozvoj a posílení především česko-saské spolupráce, což vyplývá z pohraniční polohy MAS.
- Rozšíření a koordinace stávající spolupráce (spolupráce dětí, seniorů, hasičů, sportovců, ...).
- Navázání kontaktů a koordinovaná spolupráce v nových odvětvích (např. cestovní ruch, infrastruktura aj.). Týká se všech priorit.
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Specifičnost pro území MAS LS:
tato priorita je dána hraniční polohou našeho území, přitom se v ní skrývá obrovský potenciál pro
rozvoj území. Tato priorita se ovšem promítá do všech ostatních priorit, proto není formulována jako
samostatná fiche. Pokud se u projektu z kterékoli fiche prokáže přeshraniční spolupráce, získá projekt
vyšší bodové ohodnocení (stanoveno v kritériích MAS).
6. Vzdělávání a informace (Fiche 6)
Cíle:
Zajistit vzdělávání obyvatel přímo v regionu.
Zajistit včasné dodání aktuálních informací.
Vzdělávání podnikatelů (v ČR, zemědělců, živnostníků).
Jazykové kurzy – odbourávání jazykových bariér.
Podpořit identifikaci obyvatel s regionem, kde žijí – osvěta.
Zajistit vzdělané podnikatele, pracovníky a občany pro region; odstranění jazykové bariéry pro
spolupráci se Saskem.
Specifičnost pro území MAS LS:
zajistit vzdělávání reagující na potřeby regionu, resp. jednotlivých sektorů.
7. Zachování kulturního dědictví (Fiche 8)
Cíle:
Záchrana, obnova a zhodnocení kulturního dědictví pro další generace.
Zlepšení vzhledu obcí.
Záchrana a obnova krajinotvorných prvků.
Specifičnost pro území MAS LS:
v relativně malém území MAS není tak velký počet státem chráněných památek jako ve větších MAS.
Najdeme tu ovšem velký počet staveb, drobných památek, přírodních památek, které zatím nejsou
zapsány na seznamu, ale pro místní obyvatele mají velký význam.
8. Podpora podnikání na venkově (Fiche 9)
Potřeba fiche vyplynula z aktualizace SPL. Současná hospodářská situace v regionu není dobrá.
Cíle:
Podpořit podnikání i v nejmenších obcích. Rozvojem podnikání, včetně tradičních řemesel, se
přiblíží služby obyvatelstvu, a zároveň se umožní vytvoření pracovních příležitostí. Tato fiche by
měla pomoci stávajícím i začínajícím podnikatelům vytvořit novou živnost nebo udržet stávající, a
tak přispět k většímu životnímu komfortu obyvatel regionu.
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Specifičnost pro území MAS LS:
malý počet mikropodniků a podnikatelů v obcích vzhledem k neutěšené hospodářské situaci v regionu i celé ČR. Mnoho obyvatel dojíždí za službami a obchody do okolních měst (Děčín, Ústí n. L.), ale
pro obyvatele bez auta představuje dojíždění problém.
9. Děti a mládež (souvisí se všemi prioritami, proto není samostatná Fiche)
Cíle:
Podpora projektů týkajících se dětí a/nebo mládeže (tj. práce s dětmi a/ nebo mládeží a vytvoření
potřebného zázemí).
Děti a mládež (obyvatelé), jako partneři rozvoje venkovského regionu – naslouchání jejich přáním
a potřebám, zapojení do plánování (dětská hřiště, vybavení škol, sportovišť apod.).
Děti a mládež – hosté – zaměření na jejich potřeby a zájmy.
Přeshraniční spolupráce týkající se dětí a mládeže.
Vzdělávání pro děti a mládež.
Specifičnost pro území MAS LS:
děti a mládež projevily zájem o dění v regionu a ochotu spolupracovat. V dětech vidíme naši budoucnost. Tato priorita se promítá do všech ostatních priorit, proto není formulována, jako samostatná
fiche. Pokud se u projektu z kterékoli fiche prokáže pozitivní dopad na děti a / nebo mládež, získá
projekt vyšší bodové ohodnocení (stanoveno v kritériích MAS).
2.1.2. Přehled priorit
Priority MAS Labské skály
Priority MAS vycházejí z Integrovaného strategického plánu území (ISPÚ):
1. Cestovní ruch, volný čas
2. Rozvoj obcí
3. Vybavení a služby pro občany
4. Kultura a sport – V SPL nově zahrnuto do předchozí priority
5. Zemědělství
6. Vzdělávání a informace
7. Trasy, stezky, rozhledny
8. Záchrana kulturního dědictví – Přidáno po střednědobém hodnocení
9. Podpora podnikání na venkově
10. Děti a mládež
11. Přeshraniční spolupráce
12. Podpora podnikání na venkově - přidáno po střednědobém hodnocení
Poznámka: Priority „Přeshraniční spolupráce“ a „Děti a mládež“ se prolínají do všech ostatních
priorit, proto pro ně nebyly vytvořeny samostatné fiche.
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2.1.3. Přehled Fichí
Fiche č. 1: Cestovní ruch a volný čas
Opatření: III. 1.3.2 - Ubytování, sport
Tato fiche byla zaměřena na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem
v cestovním ruchu (především venkovské turistice), zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky.
Fiche č. 2: Rozvoj obcí
Opatření: III. 2.1.1 - Obnova a rozvoj vesnic
Podporovány byly projekty zaměřené na zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí,
čímž dojde ke zlepšení životních podmínek a tím zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i
relaxaci)
Fiche č. 3: Občanské služby
Opatření: III. 2.1.2 - Občanské vybavení a služby
Tato fiche sloužila k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a soc. služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní
obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu.
Fiche č. 4: Zázemí pro kulturu a sport
Opatření III. 2.1.2 - Občanské vybavení a služby
Fiche byla zařazena, jako podpora investic do spolkové činnosti v oblasti kultury a sportu. Po konzultaci s CP SZIF byla tato fiche sloučena s fichí 3.
Fiche č. 5: Zemědělství
Opatření: I. 1.1.1 - Modernizace zemědělských podniků,
vedlejší opatření: I. 1.3.1 - Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
V rámci této fiche byly podpořeny investice do budov, staveb a technologií pro rostlinnou a živočišnou výrobu.
Fiche č. 6: Vzdělávání
Opatření: III. 3.1 - Vzdělávání a informace
Tato fiche byla zaměřena na vzdělávací projekty. Podpora je zaměřena na vzdělávání a informování
fyzických a právnických osob, které mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné
působení, na venkově v rámci aktivit podporovaných v ose III (tzn. v oblastech diverzifikace činností
nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a
rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova).
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V první polovině realizace SPL se do této Fiche nepřihlásil jediný žadatel. Žadatelé uvádějí, že se jim
zdají podmínky poskytnutí dotace ve Fichi 6 příliš složité. V rámci střednědobé evaluace byla alokace
na tuto fichi převedena do fichí, kde je o podporu zájem.

Fiche č. 7: Trasy, stezky, rozhledny.
Opatření: III 1.3.1 - Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky
V rámci této fiche byl podpořen rozvoj cestovního ruchu, konkrétně záměr a pěší trasy, naučné stezky
a hippostezky, lyžařské trasy.
Fiche č. 8: Zachování kulturního dědictví
Opatření: III. 2.2 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Podpořeny byly projekty zaměřené na záchranu, obnovu a zhodnocení kulturního dědictví. Tato fiche
byla přidána v průběhu realizace SPL.
Fiche č. 9: Podpora podnikání na venkově
Opatření: III. 1.2 - Podpora zakládání rozvoje mikropodniků a jejich rozvoje
Tato fiche byla určena na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti –
mikropodniků, včetně nových živností v oblasti výroby, zpracování a služeb. Tato fiche byla přidána
v průběhu realizace.

2.1.4 Přehled aktualizací SPL (podstatné změny)
SPL byl do 30. 6. 2011 aktualizován pouze 1x. Fiche jsou aktualizovány před každou výzvou (vždy fiche, které budou v dané výzvě vyhlášeny, ale kromě června 2011 se tím neměnil text v SPL).
Přehled důležitých aktualizací:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktualizace SPL - provedena v říjnu 2009 (Změna ve výběrové komisi).
Druhá (částečná) aktualizace - provedena v červnu 2011 (Aktualizace fichí).
Třetí (částečná) aktualizace - provedena v červnu 2012 (Aktualizace po střednědobé evaluaci).
Čtvrtá (částečná) aktualizace - provedena v březnu 2013 (Vstup obce Velké Březno, změny
v orgánech).
Pátá (částečná) aktualizace - provedena v září 2013 (Vstup nových obcí, změny v orgánech).
Šestá aktualizace - provedena v prosinci 2013 (vyplývá ze změny stanov a z voleb orgánů MAS).
Sedmá aktualizace - provedena po personálních změnách v lednu 2014.
Osmá aktualizace – provedena po změně stanov září 2014 a vstupu nových obcí.
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2.2 Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet
%
z rozpočtu

%
z rozpočtu

(dle platného SPL)

(stav k 30.6.2015)*

Fiche 1
Fiche 2
Fiche 3
Fiche 4
Fiche 5
Fiche 6
Fiche 7
Fiche 8
Fiche 9

4,6
19,1
27,1
12,7
5,3
0
4,7
13
2.8

Celkem

100

Podané žádosti

Schválené žádosti**

Proplacené projekty***

Ks

Kč

Ks

Kč

ks

Kč

3,68
24,62
35,33
14,18
6.56
0
4,97
9,22
1,43

6
15
39
18
7
0
2
7
2

1 319 044
8 832 253
12 675 751
5 089 316
2 353 618
0
1 782 540
3 310 716
512 400

6
13
36
17
4
0
2
7
2

1 281 844
7 003 180
11 710 434
5 040 745
1 904 518
0
1 782 540
3 295684
512 400

6
12
36
17
4
0
1
7
2

838 573
6 620 790
11 175 677
4 834 125
1 813 312
0
1 340 199
3 258 064
512 400

100

96

35 875 638

87

32 531 345

85

30 393 140

* % zaregistrovaných projektů z dané Fiche na SZIF
** jedná se o schválené žádosti SZIF, lze doplnit sloupeček a uvést i schválené žádosti ze strany MAS
*** V případě průběžného financování uveďte obě ŽoP, jako 1ks a součet proplacených prostředků. Do poznámky uveďte, kolik projektů a
v jaké výši ještě čeká na proplacení.

2.3 Alokace
Stav k

Celková alokace
(Kč)

Alokace IV.1.2
(Kč)

Zazávazkováno IV.1.2
(Kč)*

Proplaceno IV.1.2
(Kč)*

30. 6. 2015
2008

0

0

0

0,00

2009

7 579 606,00

6 921 267,00

5 424 970,00

0,00

2010

7 847 325,00

6 556 661,00

2 501 917,00

2011

7 668 122,00

6 769 286,00
6 347 176,00

6 028 904,00

6 774 775,00

2012

7 788 697,00

6 230 958,00

7 144 790,00

7 188 568,00

2013

5 889 897,00

5 711 918,00

4 668 766,00

4 117 006,00

650 700,00

615 370,00

8 971 729,00

2014

-

2015

-

Celkem

36 773 647,00

32 631 305,00

30 439 461,00

839 145,00
30 393 140,00

* vztahováno na projekty zaregistrované v daném roce
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Poznámka – proplacená alokace na IV. 1.1 - 6 075 381 Kč
Proplacená alokace na IV.1.2 - 30 393 140 Kč
Přidělená alokace na celé období činí 36 773 647,- Kč. Celková spotřeba alokace za celé období 36 468 521 Kč tj. 99 % (1 % rozdílu činí, nevyčerpaná alokace tj. 69 188,- dále korekce, příp. sankce
u projektů žadatelů, korekce a sankce u režie MAS v prvním roce realizace SPL).
U projektů žadatelů docházelo k menším korekcím, které měly minimální dopad. U korekce na IV. 1.1.
se jednalo v III. Etapě 2009 o korekci částky platů za prosinec, kdy byly proplaceny v lednu 2010
(uznatelné výdaje musely být podle Pravidel proplaceny do konce roku 2009) – celá částka platů byla
neproplacena, jako korekce a byla udělena 100 % sankce (v částce korekce).

2.4 Výzvy
Fiche 1

1. výzva
(od 5.8.2009 do
2.9.2009)
2. výzva
(od 43.12.2009 do
8.1..2010)
3. výzva
(od 1.4.2010
do 5.5.2010)
4. výzva
(od 16.8..2010 do
3.9.2010)
5. výzva
(od3.12.2010 do
7.1.2011)
6. výzva
(od 1.8.2011 do
5.9.2011)
7. výzva
(od 1.12.2011 do
5.1.2012)
8. výzva
(od 16.4.2012
do 18.5.2012)
9. výzva (od
4.12.2012 –
4.1.2013)
10. výzva ( od
2.1.2014 –
30.1.2014)
Vyhlášeno

Fiche 2

Fiche 3

x

x

x

Fiche 4

Fiche 5

Fiche 6

Fiche
7

Fiche
8

Fiche
9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

2x

2x

x

4x

3x

6x

2x

2x

1x

3x

Označte křížky, které Fiche byly v dané výzvě vyhlášeny
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3. Metodický přístup
3.1 Pracovní tým (uveďte, zda se jedná o pracovníky MAS či externí dodavatele)
(jméno, pozice/funkce, název organizace; změny složení v průběhu realizace)
Zaměstnanci MAS:
Ing. Eva Šípová
Jiřina Bischoffiová
Alena Hanušová
Věra Kozemčáková
Petra Morvai
Petra Šofrová

od 1. 6. 2009 do 31. 12. 2013
manažerka
od 1. 6. 2009 – dosud
manažerka
externista – DPP – podle potřeby
administrativní práce
externista DPP – podle potřeby
administrativa
od 22. 9. 2014 – 15. 6. 2015
admini. pracovník
r. 2009 na DPP > účetnictví, r. 2010 – 2015 > externě dodavatel služby

Orgány MAS

Správní rada MAS (od 2014 Výkonný výbor)
Rok 2009 počátek realizace SPL:
1. Ing. Eva Šípová
2. Ing. Jiří Štěrba
3. Mgr. Václav Zibner
4. Jiřina Bischoffiová
5. Patrick Doležal
6. Ing. Zdeněk Apt
7. Miroslava Zatočilová
8. Jan Ptáček
9. Pavel Plachý

předsedkyně SprR
1. místopředseda SpR
2. místopředseda SpR
členka SpR
člen SpR
člen SpR
členka SpR
člen SpR
člen SpR

Obec Libouchec
Město Jílové
Chvojensko o.s.
podnikatel
aktivní občan
aktivní občanka
Sdružení pro záchranu hradu Blansko
Obec Malšovice

Volby 10. 12. 2009 – řádné volby:
1. Ing. Eva Šípová
2. Ing. Jiří Štěrba
3. Mgr. Václav Zibner
4. Jiřina Bischoffiová
5. Patrick Doležal
6. Mgr. Martina Šimáňová
7. Miroslava Zatočilová
8. Jan Ptáček
9. Pavel Plachý

předsedkyně SprR
1. místopředseda SpR
2. místopředseda SpR
členka SpR
člen SpR
členka SpR
členka SpR
člen SpR
člen SpR

Obec Libouchec
město Jílové
Chvojensko o.s.
podnikatel
aktivní občanka
aktivní občanka
Sdružení za záchranu hradu Blansko
Obec Malšovice
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Rok 2010
Změna:
- 22. 6. 2010 rezignoval na členství v SpR Jan Ptáček - Spr. doplněna Ing. Ivetou Krupičkovou členka Spr.
Rok 2013
Změna:
- 24. 1. 2013 – (po volbách do ZO) odstoupil Mgr. Zibner a byl zvolen Miroslav Kalvas - starosta
města Jílové
- 26. 11. 2013 – řádné volby SpR:
Ing. Eva Šípová
Miroslav Kalvas
Ing. Jiří Štěrba
Mgr. Martina Šimáňová
Patrick Doležal
Miroslava Zatočilová
Pavel Plachý
Ing. Karel Vrbický
Benešovska
Ing. Iveta Krupičková

předsedkyně MAS,
I. místopředseda MAS
II. místopředseda MAS
aktivní občanka
podnikatel
aktivní občanka

podnikatelka
starosta města Jílového
starosta obce Libouchec

obec Malšovice
místostarosta města Benešov n.Pl a předseda DSO Sdružení obcí
aktivní občanka

Rok 2014
Změna:
- Doplnění SpR o Otu Dračku a Mgr. Václava Zibnera.
- 29. 4. 2014 odstoupení Ing. Evy Šípové z předsednictví SpR a MAS a volba předsedy SpR
a MAS - Mgr. Václava Zibnera
- 24. 9. 2014 > Změna stanov, změna názvu a úprava orgánů MAS – podle podmínek standardizace a NOV - nové volby
ZŠ a MŠ Tisá
Obec Libouchec
Město Jílové
Patrick Doležal
Město Benešov n.PL
Obec Malšovice
Mgr. Šimáňová
Ing. Iveta Krupičková
sl. Miroslava Zatočilová
Ing. Eva Šípová
Ota Dračka

zastupuje Mgr. Václav Zibner - předseda Výkonného výboru MAS
(dříve SpR)
Ing. Jiří Štěrba
Miroslav Kalvas (I. místopředseda Výkonného výbor)
aktivní občan Petrovice
Karel Vrbický
Pavel Plachý
aktivní občanka Tisá
aktivní občanka Javory/ Malšovice
aktivní občanka Dobkovice
podnikatelka Mírkov
aktivní občan Benešov n. Pl. (II. místopředseda Výkonného výboru)
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Rok 2015
Změna:
- odstoupení Oty Dračky a kooptace Biofarmy Františkov - Ing. Radek Vonka,
- volba II. předsedy MAS – Ing. Iveta Krupičková, změna v zastoupení obcí (změna starostů).
Složení Výkonného výboru k 30. 6. 2015:
ZŠ a MŠ Tisá
Obec Libouchec
Město Jílové
Petrovice
Město Benešov n.PL
Obec Malšovice
Tisá
Javory/ Malšovice

- Mgr. Václav Zibner - předseda Výkonného výboru MAS (dříve SpR)
- Jiří Bolík
- Miroslav Kalvas - I. místopředseda Výkonného výbor
- Patrick Doležal - aktivní občan Petrovice
- Filip Ušák
- Tomáš Vejnar
- Mgr. Martina Šimáňová - aktivní občanka Tisá
- Ing. Iveta Krupičková - II. místopředsedkyně Výkonného výboru MAS,
aktivní občanka
Dobkovice
- Miroslava Zatočilová – aktivní občanka Dobkovic
Mírkov
- Ing. Eva Šípová
Biofarma Františkov n. Pl. – Ing. Radek Vonka

Výběrová komise
Rok 2009 - počátek realizace SPL
1. Josef Nežerka – podnikatel, Ostrov u Tisé
2. Jiří Schick – starosta, Obec Povrly
3. Ing. Anna Voslařová – TJ Sokol Libouchec
4. Bc. David Drobný – aktivní občan, Jílové
5. Mgr. Simona Weisheitelová – ZŠ Malšovice
6. Naděžda Kocábková – Čermná, aktivní občan
7. Lucie Pisingerová – podnikatelka, zemědělství Slavošov
10. 12. 2009 – řádné volby VK (tříletý mandát)
1. Naděžda Kocábková – předsedkyně VK
2. Lucie Pisingerová – členka VK
3. Jan Hrádek – člen VK
4. Jiří Schick – člen VK
5. Simona Weisheitelová – členka VK
6. Bc. David Drobný – člen VK
7. Josef Nežerka – člen VK
12
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Náhradník: Zuzana Wurstová (pro případ, že by některý hodnotitel nemohl hodnotit některou Fichi,
z důvodu nemoci, nepřítomnosti…).
(Ing. Voslařová podala rezignaci na členku VK, J. Bischoffiová navrhla za nového člena J. Hrádka).
27. 11. 2012 – řádné volby
1. Naděžda Kocábková – předsedkyně VK
2. Lucie Pisingerová – členka VK
3. Jan Hrádek (Otradovský) – člen VK (změna jména po manželce)
4. Jana Kosíková – členka VK
5. Simona Weisheitelová – členka VK
6. Bc. David Drobný – člen VK
7. Josef Nežerka – člen VK
V roce 2013 došlo k podstatnému rozšíření území MAS, proto byly z rozhodnutí VH převoleny orgány
MAS (Výběrová komise, aby bylo spravedlivější zastoupení území).

Mimořádné volby VK 2013 - 26. 11. 2013
Jana Kosíková - aktivní občan – předsedkyně
Jiří Krpálek - aktivní občan
Mgr. Michal Kulhánek - obec Velké Březno
Petr Hadraba - obec Povrly
Ing. Helena Voršilková - aktivní občanka, zemědělec
Hana Vořechová - aktivní občanka

Mimořádné volby 24. 9. 2014 (změna stanov standardizace ) - složení VK k 30. 6. 2015
Jana Kosíková – aktivní občan, Velké Březno (předsedkyně)
Jiří Krpálek - aktivní občan, Malšovice
Obec Valkeřice – František Roller
Obec Povrly - Petr Hadraba
Ing. Helena Voršilková – aktivní občanka, zemědělec, Velké Chvojno
Hana Vořechová – aktivní občanka, Verneřice
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Monitorovací výbor
Rok 2009 na začátku realizace
Petr Šulc – starosta, Obec Dobkovice - předseda
Ing. Helena Voršilková – podnikatelka, zemědělství , Mnichov
Miloslav Kocábek – Čermná – aktivní občan
Dagmar Toncarová – podnikatelka a členka Sokolské jednoty Maxičky
Řádné volby 10. 12. 2009
Petr Šulc – starosta, Obec Dobkovice - předseda
Ing. Helena Voršilková – podnikatelka, zemědělství, Mnichov
Miloslav Kocábek – Čermná – aktivní občan
Dagmar Toncarová – podnikatelka a členka Sokolské jednoty Maxičky
Rok 2010
22. 6. 2010 rezignace Dagmar Toncarová, doplnění MV o Pavla Paličku.
Rok 2012
27. 6. 2012 rezignoval Pavel Palička, MV doplněn o Jiřího Krpálka
27. 11. 2012 – řádné volby
Petr Šulc – starosta, Obec Dobkovice - předseda
Ing. Helena Voršilková - podnikatelka, zemědělství, Mnichov
Miloslav Kocábek – Čermná – aktivní občan
Jiří Krpálek, Malšovice - aktivní občan
Rok 2013
Mimořádné volby 26. 11. 2013 MV (rozšíření MAS)
Lucie Pisingerová – zemědělkyně, Slavošov
Ing. David Drobný – aktivní občan, Jílové
Ing. Daniel Zygula – obec Verneřice
Mgr. Simona Weisheitelová , aktivní občanka, Malšovice
Odvolení Františka Davida - Obec Heřmanov – členem MV (per rollam)
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Rok 2014
Mimořádné volby 24. 9. 2014 (změna stanov standardizace) – sloučení revizní komise a monitorovacího výboru do Kontrolního a monitorovacího výboru - podle nových stanov
Složení KMV je aktuální k 30. 6. 2015

Město Verneřice – Ing. Daniel Zygula
Obec Merboltice – Lukáš Tomeška
Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace – Mgr. Dana Březinová –
předsedkyně KMV
Ing. David Drobný – aktivní občan Jílové
p. Anna Salabová – aktivní občanka Tisá
Ing. Jaromír Šíp – aktivní občan Mírkov
Ing. Dana Štechová – aktivní veřejnost Děčín
Mgr. Simona Weisheitelová – aktivní občanka Malšovice
Natural Agro, s.r.o. – Lucie Pisingerová

Revizní komise
Rok 2009 na počátku realizace SPL
Zdeněk Kutina – starosta Obce Petrovice, předseda RK
Mgr. Dana Březinová – ZŠ Libouchec
Ing. Jaromír Šíp – podnikatel, zemědělství Mírkov (Povrly)
Řádné volby 10. 12. 2009
1. Zdeněk Kutina, obec Petrovice,
2. Ing. Jaromír Šíp, podnikatel Mírkov
3. Mgr. Dana Březinová, ZŠ Libouchec, předsedkyně
27. 11. 2012 – řádné volby
1. Zdeněk Kutina, obec Petrovice,
2. Ing. Jaromír Šíp, podnikatel Mírkov
3. Mgr. Dana Březinová, ZŠ Libouchec, předsedkyně
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Rok 2013
Mimořádné volby 26. 11. 2013 (rozšíření MAS)
Petr Šulc - obec Dobkovice
Mgr. Dana Březinová – škola
Ing. Jaromír Šíp – aktivní občan
Lukáš Tomeška – obec Merboltice
Anna Salabová – aktivní občanka
Mimořádné volby 24. 9. 2014 (změna stanov standardizace) – sloučení revizní komise a monitorovacího výboru do Kontrolního a monitorovacího výboru - podle nových stanov (Členové RK se stávají členy KMV).
Průběhu realizace SPL, ještě pracoval programový výbor, jehož kompetence převzal Výkonný výbor.

3.2 Zdroje údajů pro monitoring (sběr dat, dotazníky, rozhovory, kritéria pro výběr vzorků apod.)
Manažerky MAS v průběhu realizace SPL zpracovávaly pravidelně Monitorovací zprávy v rámci vyúčtování jednotlivých etap projektu a také hodnocení jednotlivých výzev. Monitorovací výbor prováděl kontroly v průběhu realizace projektů, sledoval naplnění monitorovacích indikátorů, plnění závazků k preferenčním kritériím. Výstupem z návštěv MV byl protokol a fotodokumentace. Manažerky
MAS byly po celou dobu realizace s žadateli ve spojení a řešily průběžně potřeby změn projektů apod.
Pravidelně byly informovány orgány MAS VH i SpR (VV). Veřejnost byla informována prostřednictvím
internetových stránek MAS, zpravodaji MAS a na setkání, akcích, seminářích a pod, při každé vhodné
příležitosti.
Při zpracování střednědobé i závěrečné evaluace byly prováděny řízené rozhovory s aktéry v území.
Údaje byly sestavovány s dobrou znalostí v území. Hodnocení dopadu realizace SPL v území MAS
bylo také zkoumáno, při řešení analýzy území pro další plánovací období, kde se pozitivní dopad realizace projektu projevil.
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3.3 Monitorovací indikátory
Monitorovací indikátor

Plánovaná hodnota dle
původního SPL

Plánovaná hodnota dle
platného SPL (ze střednědobé evaluace)

Stav plnění
k 30. 6. 2015

% dosažení cílové
hodnoty

MI 1
Počet rekonstruovaných budov a
ploch (stavební zásahy do budov a
ploch)

4

8

45

562

MI 2
Počet nově vyznačených tras a
stezek

2

45 km

45 km

100

MI 3
Počet nových lůžek/ míst v ubytovacích zařízeních

10

31

31

100

MI 4
Počet účastníků vzdělávacích
programů

50

0

0

0

MI 5
Počet hodin dobrovolnické práce

400

945

1000

105

MI 6
Počet opravených nebo nových
zázemí n. zařízení pro děti/ mládež
(např. hřiště, klubovna, vybavení
školy apod.)

2

20

40

200

M7
Počet projektů zemědělských
subjektů

0

5

7

140

M8
Počet projektů v cestovním ruchu/
z toho agroturistika

0

6/4

5/4

83/100

M9
Počet projektů NNO

0

14

14

100

M10
Počet projektů s víceodvětvovou
spoluprací

0

4

3

75

M11
Počet projektů týkajících se rekonstrukce památek /počet památek /

0

5/5

7/8

140/160

M12
Počet projektů podnikatelských
subjektů

0

4

2

50

M13
Počet KM rekonstruovaných komunikací a chodníků

0

1,2 km

1,418 km

118

M14
Počet ha rekonstruovaných ploch

0

2,552 ha

510

0,5
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3.4 Hodnotící otázky (v této části uveďte jen výčet hodnotících otázek)
Povinné hodnotící otázky:
(podotázky lze zvolit z nevlastního uvážení, případně doplnit svými vlastními)
Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a diverzifikaci?
Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie? (otázky zvolené ze strany MAS
dle jejich cílů a priorit)
Do jaké míry byl implementován přístup LEADER? (otázky zvolené s ohledem na 7 hlavních
principů metody LEADER)
Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní správy?

1)
2)
3)
4)

Další zvolené hodnotící otázky:
(další otázky zvolené ze strany MAS dle jejích cílů a priorit)
Do jaké míry napomohla podpora k zachování a zhodnocení kulturního dědictví regionu?
(Fiche 8)
Do jaké míry napomohla podpora ke zlepšení vybavení a služeb pro občany? (Fiche 3
a fiche 2)
Do jaké míry napomohla podpora k obohacení kulturního, společenského života a sportovního
vyžití? (Fiche 3 a 4)
Do jaké míry přispěla podpora ke zvýšení atraktivity regionu a rozvoji cestovního ruchu, včetně
agroturistiky? ( fiche 8,7,1)
Do jaké míry přispěly projekty ke zlepšení vzhledu obcí? (Fiche 2)
Napomohla podpora k rozvoji zemědělství na venkově? (Fiche 5)
Napomohla podpora neziskovým organizacím v regionu? (Fiche 4 a 3)
Napomohla podpora k rozvoji podnikání na venkově? (fiche 9)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

3.5

Způsob zodpovězení hodnotících otázek
-

Vyhodnocení plnění SPL, jeho aktualizací
Dokumentace projektů
Protokoly monitorovacího výboru
Řízené rozhovory se žadateli
Vlastní šetření a znalost území
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4.

Odpovědi na hodnotící otázky

Otázka č. 1
Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a
diverzifikaci?
Odpověď na hodnotící otázku

4.1.1 Výchozí analýza
Vznik pracovních míst je výrazně ovlivněn vnějšími vlivy. V průběhu realizace SPL se ve vztahu k tvorbě pracovních míst odrazila špatná ekonomická situace regionu MAS. Podmínky pro
vznik pracovních míst jsou přísné vzhledem u udržitelnosti po celou dobu projektu. Žadatelé
právě vzhledem k ekonomické situaci uváděli, že těžko mohou garantovat udržitelnost.
V průběhu realizace SPL jsme konzultovali řadu projektů, které nakonec nebyly podány
z důvodů obav dodržení podmínek a Pravidel projektů.
V rámci realizace SPL byly vytvořeny pracovní místa u 2 projektů (každý projekt 1 prac. místo). V rámci monitoringu projektů bylo zaznamenáno, že díky podpoře zemědělských a podnikatelských projektů, bylo umožněno zaměstnávat brigádníky (v rámci agroturistiky a na
sezonní práce).
4.1.2 Odpověď na hodnotící otázku

Poskytnutá podpora přispěla k stabilizaci stávajících pracovních míst, 2 pracovní místa byla
nově v souvislosti s projekty vytvořena (agroturistika a ubytovací kapacita). V rámci přípravy
(konzultací) žadatelů byly konzultovány projekty, které žadatelé nakonec nepodali (nedokázali zajistit předfinancování projektů např. prodejna masny, ubytovací kapacity, truhlárna).
Tři projekty u fiche 1 byly v rámci administrativní kontroly vyřazeny, protože žadatelé nedoložili všechny povinné přílohy (relaxační centrum a veřejné parkoviště, stavební úpravy podkroví na ubytovnu, rekonstrukce domu Ostrov u Tisé - ubytování).
V rámci výzev MAS bylo podpořeno 5 projektů na rozvoj cestovního ruchu – z toho 4 projekty pro agroturistiku. Dále byly podpořeny 2 projekty podnikatelských subjektů v rámci nezemědělských činností, (pneuservis a výroba kynologických potřeb). U těchto projektů podpora přispěla ke stabilizaci podnikatelských subjektů a zachování současných pracovních míst
a podnikatelské činnosti.
Podpora přispěla k budování místních kapacit pro zaměstnanost a diverzifikaci v rámci ekonomické situace v ČR v době realizace SPL.
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Otázka č. 2
Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?
(otázky zvolené ze strany MAS dle jejich cílů a priorit)
Odpověď na hodnotící otázku
Cíle místní strategie byly stanoveny s ohledem na potřeby regionu. V rámci realizace byly podpořeny
projekty, které mají příznivý dopad na rozvoj cestovního ruchu (projekty obnovy památek, agroturistika, ubytovací kapacity, poznávání regionu (muzeum a stezky). Rozvoj obcí podpořily projekty pro
zkvalitnění infrastruktury pro kulturu, sport, školství, projekty ke zlepšení vzhledu obcí, opravy komunikací a veřejná prostranství. Podpora podnikání na venkově byla realizována projekty zemědělských subjektů a také projektů malých podnikatelských firem. Jednou z důležitých priorit a cílem SPL
bylo zaměření na děti a mládež. Projekty, jejichž realizací je podpořena infrastruktura pro volný čas
(dětská hřiště, vybavení pro ochotnické divadlo, místa pro setkávání, kulturní domy a pod) tento cíl
podporují.
Přímou podporu se nepodařilo realizovat v rámci cíle Vzdělávání a informace. Přesto, že těchto aktivit je v území zapotřebí, nepřihlásil se do vyhlášené výzvy žádný žadatel. V rámci přípravy výzev byl v
území prověřován zájem o realizaci těchto projektů, přesto že byl konzultován jeden projekt na vzdělávání venkovského obyvatelstva, nebyl nakonec podán.
Podpora tedy jednoznačně pomohla ke zvýšení podílu investic do vybavení a služeb pro občany a
vzhledu obcí, stejně tak rozvoji cestovního ruchu a zachování kulturního dědictví. Částečně napomohla k rozvoji podnikání a zemědělství na území MAS.

Otázka č. 3
Do jaké míry byl implementován přístup LEADER? (otázky zvolené s ohledem na 7 hlavních principů metody LEADER)
Odpověď na hodnotící otázku

Princip 1: Přístup „zdola – nahoru“
Napomohla podpora k většímu zapojení veřejnosti do dění v regionu?
Přístup zdola – nahoru byl uplatňován už při tvorbě výchozích strategií i SPL. Po celou dobu implementace byl tento přístup zohledňován a důsledně dodržován. Veřejnost byla pravidelně informována o realizaci jednotlivých kroků SPL, informována o jejich dopadu. V rámci realizace SPL, bylo uspořádáno několik informačních akcí (setkání s MAS, propagační stánky na akcích partnerů, příklady dob-
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ré praxe, vydávání Zpravodaje MAS apod.). Současně byli vyhledáváni aktivní lidé z obcí, které se do
činnosti MAS postupně zapojovali.
V průběhu realizace SPL (Od roku 2009 do 30. 6. 2015) došlo k podstatnému rozšíření MAS Labské
skály. Přistoupení obcí do území MAS bylo konzultováno s CP SZIF Praha. První obec, která přistoupila
do území MAS byla Obec Velké Březno - 1. 7. 2012, dále přistoupily v roce 2013 obce DSO Benešovsko (Benešov nad Ploučnicí, Verneřice, Františkov n. Pl, Heřmanov, Horní Habartice, Merboltice, Starý
Šachov, Markvartice, Malá Veleň, Těchlovice), později Valkeřice, obce MR Velkobřezensko (Homole u
Panny, Zubrnice, Malečov) a obec Chuderov. Obec Dobrná schválila vstup do území MAS, ale nestala
se členem MAS. V roce 2014 schválily vstup do území MAS obce Dolní Habartice a Malé Březno. Posledními obcemi, které schválily zařazení svého správního území do územní působnosti MAS byla
obec Telnice a město Chlumec (v roce 2015). Aktivní veřejnost z těchto obcí a měst byla postupně do
realizace SPL i další činnosti MAS zapojována.
Pracovní skupiny pracovaly podle potřeby. Jejich členové se skládají jednak ze členů MAS, jednak
z dalších aktivních lidí z území. V MAS působí tyto pracovní skupiny:
Pracovní skupina „Děti, mládež, kultura a sport“
Pracovní skupina „Rozvoj obcí, cestovní ruch, památky“
Pracovní skupina „Péče o krajinu“
MAS v rámci své činnosti se maximálně snaží o zapojení veřejnosti do dění v regionu. U podpořených
projektů bylo preferováno zapojení veřejnosti do přípravné fáze i realizace projektů. V projektech
zejména NNO bylo odpracováno 1000 hodin dobrovolné práce. U projektů se veřejnost zapojovala i
ve fázi plánování. Současně byla o všech projektech informována. V rámci propagačních akcí MAS,
byly prezentovány příklady dobré praxe, příklady dobrovolnictví apod.

Podpora pomohla k většímu zapojení veřejnosti i s ohledem na zapojení mladých lidí a žen
do dění v regionu. Toto se projevilo v zájmu o činnost MAS a zapojení dalších aktivních lidí
do aktivit MAS.

Princip 2: Partnerství veřejných a soukromých subjektů
Jak přispěla podpora k zapojení partnerů a veřejnosti do rozhodovacích procesů?
MAS po celou dobu realizace (a i nadále) dodržovala podmínku povinného poměru veřejných i neveřejných subjektů v orgánech MAS. Většina členů MAS je aktivní, tzn. Aktivně se zúčastňují jednání a
činnosti Valné Hromady a orgánů, do kterých byli zvoleni.
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V souvislosti s rozšířením území MAS, byly obměněny orgány MAS v mimořádných volbách v roce
2013. Další mimořádné volby se konaly v roce 2014 – v souvislosti se změnami v NOZ a vzhledem
k přípravě na standardizaci, kdy byly přejmenovány a rozšířeny orgány MAS a sloučen MV a revizní
komise do Kontrolního a monitorovacího výboru.
Partneři MAS byli zapojeni do všech rozhodovacích procesů v rámci realizace SPL (činnost VK, MV,
SpR (VV), rozhodování VH, činnost pracovních skupin). Valné hromady MAS se konaly několikrát
v každém roce realizace. V pracovních skupinách byla zapojena aktivní veřejnost z území MAS (nejen
členové MAS).

Veřejnost a partneři byli zapojeni do rozhodovacích procesů v dostatečné míře. Zájem veřejnosti v průběhu realizace SPL narůstal.

Princip 3: Místní rozvojová strategie
MAS má a plní svojí rozvojovou Strategii prostřednictvím realizace SPL „Labské skály hrají PRIM“ 2009
– 2013 (2015). Současně od roku 2012 probíhaly přípravy na zpracování Strategie SCLLD na 2014 –
2020 (2023). V letech 2013, 2014, 2015 probíhalo vypracování nové Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje, která bude podána ke schválení do konce roku 2015 (předpoklad).
Tento princip je splněn.

Princip 4: Integrované a víceodvětvové akce
Jak napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů?
V rámci některých projektů spolupracovali partneři z různých odvětví (obec, NNO, podnikatel). Tento
přístup byl preferován v rámci hodnocení projektů. I v rámci další činnosti MAS se propojovali partneři z různých odvětví. Docházelo k přínosné spolupráci (např. obec – podnikatel – NNO).

Podpora napomohla k zavádění více odvětvových přístupů.

Princip 5 : Inovativnost
Jak přispěla podpora k uplatnění inovačních postupů?
Inovací v území je samotná činnost a existence MAS. V rámci animačních aktivit MAS byl kladen důraz
na hledání nových řešení problémů regionu.
Uplatňování inovačních postupů bylo jedním z preferenčních kriterií projektů. Při školení žadatelů i
při konzultacích projektů byl kladen důraz na splnění tohoto kriteria. Inovačním postupem bylo pořízení např. nových technologií, materiálů apod. Inovačním postupem bylo i plánování a realizace projektu se zapojením veřejnosti (protože tento aspekt nebyl v minulosti před realizací SPL ve většině
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projektů realizovaných v území uplatňován). Současně možnost vzniku nových aktivit v souvislosti
s realizovanými projekty byl také považován za inovační postup.

Podpora přispěla k uplatnění inovačních postupů ve většině projektů realizovaných v rámci
SPL.

Princip 6: Síťování a Princip 7: Spolupráce
Jak napomohla podpora k rozvoji partnerství mezi MAS a projektům Spolupráce?
MAS Labské skály je členem NS MAS a Krajského sdružení NS MAS. V rámci sítě je naše MAS aktivní.
V období 2009 – 2013 (2015) MAS podala žádost o tři projekty Spolupráce.
11/013/4210b/342/000005 Regionální produkty jsou naše šance - u tohoto projektu byla SZIF ukončena administrace pro nesplnění kriteria přijatelnosti - „Ostatní“
12/015/4210a/342/000007 Společně branou do Čech - tento projekt byl realizován společně s MAS
Šluknovsko (MAS Český Sever)
15/022/4210a/342/000012 Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD – tento
projekt byl realizován společně 9 MAS působícími v ústeckém kraji
U obou realizovaných projektů probíhala spolupráce na velmi dobré úrovni a i v následujícím období
se s realizací projektů Spolupráce počítá.

Podpora napomohla k rozvoji partnerství mezi MAS.

Otázka č. 5
Do jaké míry napomohla podpora k zachování a zhodnocení kulturního dědictví regionu?
(Fiche 8)
Fiche č. 8 byla přidána v průběhu realizace SPL, po vyhodnocení dalších potřeb regionu. Původně tato
oblast nebyla do SPL zařazena, vzhledem k tomu, že je více možností, jak získat finanční prostředky
z národních zdrojů (Ministerstvo kultury, krajské dotace apod). Postupně se ale ukázalo, že tyto zdroje zcela nepokryjí potřeby a zejména s ohledem na záměry žadatelů a nutnost řešení problematiky
zachování a využití kulturního dědictví byla fiche v polovině období zařazena.
Podpora napomohla k záchraně a oživení kostelů Sv. Prokopa v Javorech, který byl v havarijním stavu
a kostela sv. Tří králů v Libouchci, kde se realizovala nová střecha. Byla zachráněna kaple Panny Marie
na Sněžníku – tento projekt realizovalo občanské sdružení Přátelé děčínského Sněžníku, dále byly
zrestaurovány dva válečné pomníky (z 1. Sv. války a to v Tisé a v Knínicích u Libouchce, kde bylo sou-
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částí projektu také restaurování čtyř vzácných smírčích křížů). Také bylo vybudováno Petrovické muzeum s regionální expozicí v bývalé sakristii a oratoři kostela sv. Mikuláše v Petrovicích.
Tyto úspěšné projekty nejen, že napomohly k záchraně a využití kulturního dědictví, ale také pomohly
zvýšit atraktivitu území MAS a vzhled obcí, současně se zvýšil zájem veřejnosti o památky a cestovní
ruch.

Otázka č. 6
Do jaké míry napomohla podpora ke zlepšení vybavení a služeb pro občany
(Fiche 3 a Fiche 4)
V rámci fiche 3 bylo podáno nejvíce projektů. Důvodem je, že žadateli byly většinou obce, které nemají problém s předfinancováním projektů. V rámci těchto fichí byly podány i projekty neziskových
organizací, které musely často složitě řešit předfinancování. I přes tyto problémy byly zrealizovány
téměř všechny projekty.
V rámci fichí byly zrealizované projektu především zaměřeny do zlepšení infrastruktury pro sport,
kulturu, rozvoj aktivit spolků, projekty pro zlepšení zázemí škol i mateřských školek, klubovny pro
volnočasové využití, kulturní sály a podobně.
Podpora výrazně napomohla ke zlepšení vybavení a služeb pro občany.

Otázka č. 7
Do jaké míry napomohla podpora k obohacení kulturního, společenského života a sportovního vyžití? (Fiche 3 a 4)
Odpověď na tuto otázku souvisí s výše uvedenou odpovědí na otázku č. 6.
Projekty typu rekonstrukcí kulturních sálů (3), investiční vybavení pro ochotnické loutkové divadlo,
investice do infrastruktury pro sport, zázemí fotbalových oddílů, tribuny, šatny pro sportovce, bezpečné oplocení hřišť, vybavení pro aktivity spolkového života a pro akce pro děti a mládež, vybavení herními prvky pro veřejná dětská hřiště a veřejná prostranství, ale např. i vybudování muzea
apod. výrazně napomohly k obohacení kulturního, společenského a sportovního vyžití v území
MAS.
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Otázka č. 8
Do jaké míry přispěla podpora ke zvýšení atraktivity regionu a rozvoji cestovního ruchu,
včetně agroturistiky? (Fiche 8,7,1)
Atraktivita regionu byla zvýšena zejména projekty, které se týkaly zachování a využití kulturního dědictví, zlepšení vzhledu obcí, vybudování lyžařských a naučných stezek, půjčovna sportovních potřeb.
Rozvoj cestovního ruchu byl podpořen projekty ke zvýšení ubytovací kapacity a k rozvoji agroturistiky. Pravdou je, že v území je ještě mnoho možností a potřeb v této oblasti. S podporou těchto aktivit
se počítá i v rámci dalšího období.
V rámci fiche 7 došlo k odstoupení žadatele u projektu, jehož náplní byla rekonstrukce vyhlídky na
hradě Blansko. Sdružení pro záchranu hradu Blansko (NNO) nezískalo bohužel potřebné prostředky
na spolufinancování a předfinancování. Následně se podařilo získat dotaci z jiných zdrojů.
Také ve fichi 1 bylo zaregistrováno na MAS více projektů (veřejné parkoviště a welnes, úprava rekreačního domu na ubytovnu ) ovšem u těchto projektů nesplnili žadatelé podmínku dodání povinných
příloh, takže byla ukončena administrace projektů už v rámci administrativní kontroly na MAS.
Podpora přispěla ke zvýšení atraktivity regionu a rozvoji cestovního ruchu, včetně agroturistiky.

Otázka č. 9
Do jaké míry přispěly projekty ke zlepšení vzhledu obcí? (Fiche 2)
Projekty realizované ve fichi 2 představovaly zejména investice do rekonstrukcí komunikací a veřejných prostranství, mobiliáře apod. Současně na vzhled obcí má vliv i realizace projektů na obnovu
památek, nová dětská hřiště apod.
Podpora přispěla ke zlepšení vzhledu obcí.

Otázka č. 10
Napomohla podpora k rozvoji zemědělství na venkově? (Fiche 5)
V rámci fiche 5 bylo podáno 7 projektů, z nich byly nakonec proplaceny 4. Současně se dá ovšem
konstatovat, že zájem o tuto podporu v území byl daleko větší. Bylo konzultováno více projektů,
které žadatelé nakonec nepodali, zejména z důvodu finančních problémů týkajících se předfinancování, nebo nemožnost plnění podmínek PRV.
Podpora napomohla k rozvoji zemědělství na venkově v rámci realizovaných projektů.
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Otázka č. 11
Napomohla podpora neziskovým organizacím v regionu? (Fiche 4 a 3)
V rámci realizace SPL bylo podáno 14 projektů NNO. Jeden žadatel odstoupil pro nemožnost získání
financí na předfinancování. Ostatní žadatelé (NNO) i za cenu půjček a vložení vlastních prostředků
projekty bez problémů zrealizovali. V projektech NNO byla uplatněna i dobrovolná práce.
Podpora napomohla rozvoji neziskových organizací.

Otázka č. 12
Napomohla podpora k rozvoji podnikání na venkově? (Fiche 9)
Fiche č. 9 byla přidána na základě střednědobého hodnocení. Bylo konzultováno několik projektů,
kdy žadatelé nakonec projekty nepodali. Zrealizovány byly 2 projekty.

Podpora napomohla k rozvoji podnikání na venkově v omezené míře.

5. Závěry a doporučení
5.1 Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fichemi dle SPL (Byly MI zvoleny vhodně, mají dostatečnou vypovídací hodnotu? Byly fiche nastaveny tak, aby přispívaly k dosažení stanovených cílů? Byly fiche využívány tak, jak bylo nastaveno v SPL?)
Monitorovací indikátory byly nastaveny tak, aby bylo jejich pomocí možné hodnotit plnění realizované strategie. V polovině období, byly přidány další MI, které souvisely s nově přidanými fichemi (8 a
9).
U fiche č. 6 nedošlo k naplnění indikátorů, vzhledem k očekávání. Přesto, že byl zaznamenán v území
zájem a potřeba vzdělávání, nenašel se žádný relevantní žadatel, který by byl schopen splnit nastavené podmínky PRV. Z toho důvodu byla alokace na tuto fichi převedena na fiche, u kterých byl předpoklad čerpání.
Fiche č. 4, která měla sloužit především pro rozvoj NNO v oblasti sportu a kultury, byla sloučena
s fichí č. 3 – (fiche č. 3 byla zaktualizována po konzultaci se SZIF a od roku 2011 nebyla vyhlašována).
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V souvislosti s přehledem plnění MI, se dá konstatovat, že mimo fiche 6 a částečně fiche 4 (která byla
v podstatě duplicitní s fichí 3), byly fiche v SPL nastaveny tak, že přispěly k dosažení stanovených cílů.
Monitorovací indikátory odráží úspěšnost realizace SLP.
K dosažení vytyčených cílů jednoznačně podpora přispěla. Cíl - Přeshraniční spolupráce byl dosažen
realizací jiných projektů (mimo SPL) – tzn. Projekt i Česko – německé spolupráce v rámci Cíle 3 – Poznejme se – Povídejme si.

Vyhodnocení dosavadních pozitivních a negativních zkušeností
Pozitiva:
Činnost MAS v území je prospěšná a má smysl. V průběhu došlo k rozvoji místního partnerství, kdy
subjekty spolupracují i v rámci jiných aktivit (nikoli pouze za účelem získání dotace). Rozvíjí se opravdu široká a prospěšná spolupráce. V území „došlo k objevení“ řady aktivních lidí, bylo založeno několik nových občanských sdružení (spolků). Na základě této propojenosti je prostor pro vznik inovativních řešení v různých oblastech. Funguje předávání dobré praxe, ale i v případě negativních věcí
jsou informace sdíleny a vedou tak k poučení např. dalších žadatelů a k eliminaci jejich chyb.
Dotační podpora realizovaná v rámci Leader je v území vidět. Dotace jsou rozdělovány přímo v území,
lidmi, které jej dobře znají, proto je možné podporu zacílit přesně tam, kde je potřeba.
Negativa:
Velkým problémem je provádění změn ŘO v průběhu realizace SPL, nedostatečná informovanost o
těchto změnách. Nastavení sankčního systému (který jistě musí existovat), je nespravedlivé. Sankcemi jsou trestány i administrativní chyby, které nezpůsobí žádnou škodu a jsou lehce napravitelné
(nevyplnění kolonky v hlášení a pod).
Změny pravidel za chodu, sankční systém, nedostatečná informovanost, nejistota v zajištění financování vedou ke stresu, ze kterého pak může dojít k dalším chybám. Taková „ pracovní nepohoda“
odrazuje pracovníky, kteří v MAS pracují s plným nasazením na úkor vlastního volného času, což
v této oblasti ani jinak nejde.
Z hlediska zajišťování monitoringu a evaluace, je potřeba zavést lepší systém sledování MI. V průběhu
realizace SPL MAS sleduje MI pomocí exelové tabulky, což je pracné a nedokonalé. Bylo by třeba vytvořit aplikaci, pomocí které by se hodnoty k MI daly snáze editovat, sledovat a vyhodnocovat.
MAS Labské skály má nyní před sebou podání Strategie SCLLD na období 2014 – 2020 (2023). I při
přípravě a tvorbě této Strategie čerpala ze zkušeností realizace SPL. I nadále bude svoje poznatky a
zkušenosti ve své práci uplatňovat, aby vynaložené prostředky, které jsou prostřednictvím SF získávány, byly v území využity co nejlépe.
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Listopad 2015

Zpracovala:
Jiřina Bischoffiová, manažerka MAS Labské skály a kolektiv kanceláře MAS
Tato zpráva o evaluaci za období realizace SPL, byla projednána a schválena Valnou hromadou
MAS Labské skály, z.s. dne: 05. 11. 2015 v Povrlech.

Z pověření : Jiřina Bischoffiová
___________________________
Manažerka MAS Labské skály, z.s.
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