Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader
1. Úvod
1.1. Název MAS, právní forma: MAS Labské skály, občanské sdruţení
1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF: 22. 6. 2009
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1.3. Základní údaje:
Počet obcí
Počet obyvatel
2
Rozloha MAS (km )**
Počet členů celkem
veřejný sektor
neveřejný sektor

Původní stav*
9
13 468
191,8
29
11
18

Stav k 30. 6. 2011
9
13 585
191,8
34
10
24

* dle SPL předloţeného k registraci Ţádosti o realizaci SPL
** zaokrouhleno na 2 desetinná místa

2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu
Území MAS jako celek je velmi členité, rozmanité, s rozdílnými podmínkami obcí v níţině u Labe
(které ovšem mají mnoho osad v okolních kopcích) a obcí ve vrchovině podél státní hranice se
Saskem. Celkově je tato rozmanitost posuzována kladně, protoţe toto území, ač s poměrně malou
rozlohou, nabízí svým obyvatelům a návštěvníkům široké moţnosti vyuţití volného času, nabídky
v cestovním ruchu, sportovní vyţití aj. Tyto potenciály je ovšem zapotřebí lépe vyuţít, stávající
nabídku (např. ubytování, stravování, sport. areály aj.) modernizovat a rozšířit.

2.1. Složení SPL k 30. 6. 2011
Na mnoha pracovních setkáních MAS, v rámci kterých vznikal Strategický plán Leader, jsme
diskutovali o naší vizi – jak bychom rádi viděli náš region po roce 2013. Nakonec jsme se shodli na
představě prosperujícího, neustále se rozvíjejícího regionu, který není závislý na dotacích a
vyuţívá vlastní zdroje (hospodářské i lidské zdroje). Chceme region, kde budou uplatňovány nové,
inovační přístupy, metody a aktivity, abychom vytvořili „vlastní styl“ rozvoje. Aby se v regionu líbilo
obyvatelům i návštěvníkům, je zapotřebí motivovat obyvatele, podnikatele i veřejný sektor
k aktivnímu zapojování do dění v regionu, ke spolupráci.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

2.1.1. Popis cílů
Cíl se ani v roce 2011 nemění – prosperující region, kde se líbí obyvatelům i návštěvníkům. V SPL
máme cíle rozepsané pro kaţdou prioritu zvlášť:
1. Cestovní ruch, volný čas (Fiche 1 a 7)
Cíle:
Vybudování nových a vybavení stávajících cyklistických, turistických, naučných tras a hippotras 2
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 CR v regionu
Zvýšení atraktivity regionu pro obyvatele i návštěvníky vytvořením nových nabídek,
tématických 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: vyuţití 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
Specifičnost pro území MAS LS: Nedostatečná infrastruktura a nehezký vzhled částí obcí omezuje
rozvoj cestovního ruchu.
3. Vybavení a sluţby 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, mládeţe, ...)
Zázemí pro děti a mládeţ (opravy budov ZŠ, MŠ, jejich vybavení)
Vybavení mateřských center, center pro děti, vybudování dětských hřišť, zelených koutků
apod.
Zapojení dětí a mládeţe do projektů, do rozvoje regionu
Podpořit identifikaci obyvatel s regionem, kde ţijí (lidem se tu bude líbit)
Specifičnost pro území MAS LS: důleţité cíle pro zajištění identifikace obyvatel se svým regionem;
současně zvýšení atraktivity regionu pro návštěvníky.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

5. Zemědělství, ţivotní prostředí
Cíle:
Modernizace zemědělských podniků (zeměď. 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 –
podhorském regionu. Přítomnost zemědělců je důleţitá vzhledem k dodávání regionálních
produktů, zajištění péče o krajinu a vytvoření nových nabídek v cestovním ruchu.

6.. Vzdělávání a informace
Cíle:
Zajistit vzdělávání obyvatel přímo v regionu
Zajistit včasné dodání aktuálních informací
Vzdělávání podnikatelů (v CR, zemědělců, ţivnostníků)
Jazykové kurzy – odbourávání jazykových bariér
Podpořit identifikaci obyvatel s regionem, kde ţijí – 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

8. Zachování kulturního dědictví
Cíle:
Záchrana, obnova a zhodnocení kulturního dědictví pro další generace
Zlepšení vzhledu obcí
Zachování 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.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.
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9. Podpora podnikání na venkově
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
přiblíţí sluţby obyvatelstvu, a zároveň se umoţní vytvoření pracovních příleţitostí. Tato fiche by
měla pomoci stávajícím i začínajícím podnikatelům vytvořit novou ţivnost nebo udrţet stávající, a
tak přispět k většímu ţivotnímu komfortu obyvatel regionu.
Specifičnost pro území MAS LS: malý počet mikropodniků a podnikatelů v obcích vzhledem
4
k neutěšené hospodářské situaci v regionu i celé ČR. Mnoho obyvatel dojíţdí za sluţbami a
obchody do okolních měst (Děčín, Ústí n. L.), ale pro obyvatele bez auta představuje dojíţdění
problém.

10 Děti a mládeţ (souvisí se všemi prioritami, proto není samostatná Fiche)
Cíle:
Podpora projektů týkajících se dětí a/nebo mládeţe (tj. práce s dětmi a/ nebo mládeţí a
vytvoření potřebného zázemí)
Děti a mládeţ (obyvatelé) jako partneři rozvoje venkovského regionu – naslouchání jejich
přáním a potřebám, zapojení do plánování (dětská hřiště, vybavení škol, sportovišť apod.)
Děti a mládeţ – hosté – zaměření na jejich potřeby a zájmy
Přeshraniční spolupráce týkající se dětí a mládeţe
Vzdělávání pro děti a mládeţ
Specifičnost pro území MAS LS: děti a mládeţ 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 prokáţe
pozitivní dopad na děti a / nebo mládeţ, získá projekt vyšší bodové ohodnocení (stanoveno
v kritériích MAS).

11. Přeshraniční spolupráce (souvisí se všemi prioritami)
Cíle:
Rozvoj a posílení především česko-saské spolupráce, coţ vyplývá z pohraniční polohy MAS
Rozšíření a koordinace stávající spolupráce (spolupráce dětí, seniorů, hasičů, sportovců aj.)
Navázání kontaktů a koordinovaná spolupráce v nových odvětvích (např. cestovní ruch,
regionální produkty, infrastruktura aj.). (týká se všech priorit)
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.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

2.1.2. Popis 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 sluţby 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
9. Podpora podnikání na venkově
10. Děti a mládeţ
11. Přeshraniční spolupráce
Poznámka: Priority „Přeshraniční spolupráce“ a „Děti a mládeţ“ prolínají do všech ostatních priorit,
proto pro ně nebyly vytvořeny samostatné fiche.

2.1.3. Popis Fichí
Fiche č. 1: Cestovní ruch a volný čas
Opatření: III.1.3.2 Ubytování, sport
Tato fiche je zaměřena na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k
činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice), zejména na vyuţití potenciálu
zemědělských farem v oblasti agroturistiky.
V rámci záměru b) bude podporována zejména výstavba, modernizace, rozšíření malokapacitních
ubytovacích a stravovacích zařízení (stravovací zařízení pouze jako součást ubytovacího),
půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyţití (např. půjčovny
kol, lodí, lyţí).
Fiche č. 2: Rozvoj obcí
Opatření: III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic
Podporovány budou projekty zaměřené na zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu
obcí, čímţ dojde ke zlepšení ţivotních podmínek a tím zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení,
podnikání i relaxaci)
Konkrétně budou podpořeny záměry jako např. vybudování, rekonstrukce, odvodnění místních
komunikací, obnova, rekonstrukce náměstí, návsí, veřejných prostranství, mobiliáře (odpadkové
koše, lavičky, stojany na kola), výstavba nebo obnova autobusových zastávek, doplnění zeleně,
parkové úpravy osvětlení, oplocení, nákup techniky na údrţbu veřejné zeleně, vybudování stání na
kontejnery na tříděný odpad apod.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.
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Fiche č. 3: Občanské služby
Opatření: III.2.1.2 Občanské vybavení a sluţby
Tato fiche slouţí k zajištění občanského vybavení a sluţeb v oblasti veřejné správy, školství,
zdravotnictví, kultury a soc. sluţeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti,
základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu.
Podpořeny budou záměry na vybudování n. rekonstrukce kulturních domů, sálů, jevišť, sportovních
hal vč. zařízení a zázemí, drobné provozovny (malí ţivnostníci v pronájmu v obecních budovách –
např. maloobchod. prodejny, pedikúra, rehabilitace, úklidové sluţby, lékařská praxe aj.), budování 6
a rekonstrukce koupališť a kempů apod.
Díky realizaci projektů na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních,
zájmových a sportovních organizací a spolků a církví očekáváme posílení sounáleţitosti obyvatel
s místním prostředím.
Podpořeny budou záměry jako např. vybudování, rekonstrukce, modernizace sportovišť
a sportovních zařízení, kulturních zařízení, prostor pro spolkovou činnost (klubovny, hasičské
zbrojnice aj.), zázemí pro aktivity dětí a mládeţe, mateřská centra, dětská hřiště, dětské koutky
apod.
Fiche č. 4: Zázemí pro kulturu a sport
Opatření III.2.1.2 Tuto Fichi jiţ nebudeme vyhlašovat vzhledem k rozšíření Fiche č. 3 na oblast
podpory stejnou jako u Fiche 4.
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 budou podpořeny investice do budov, staveb a technologií pro rostlinnou a
ţivočišnou výrobu.
Dotace bude zaměřena na investice do zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce a
výstavba nových staveb), včetně nezbytných manipulačních ploch pro ţivočišnou a rostlinnou
výrobu, např. vybudování, modernizace, přestavba stájí, seníků, manipulačních ploch a dále
vybudování malých regionálních provozoven (např. sýrárny, zpracování masných produktů apod.).

Fiche č. 6: Vzdělávání
Opatření: III.3.1 Vzdělávání a informace
Tato fiche je zaměřena na vzdělávací projekty. Podpora je zaměřena na vzdělávání a informování
fyzických a právnických osob, které mají váţný 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 sluţeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví
venkova). Příjemce dotace zajistí vzdělávání účastníkům prostřednictvím vzdělávacího subjektu.
Účastníci nehradí ţádné poplatky spojené s účastí na vzdělávací akci.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Vzdělávací aktivity – např., výuka pro podnikatele v cest. ruchu, zemědělce (předávání zkušeností
a nových informací), ţivnostníky, moţnost zorganizovat exkurze na výměnu zkušeností MAS aj.
V první polovině realizace SPL se do této Fiche nepřihlásil jediný ţadatel. I v příštích letech
předpokládáme minimální zájem ţadatelů – zatím se i přes propagaci SPL a moţností dotací
nepřihlásil ţádný zájemce. Proto bude na tuto Fichi alokována minimální částka z celkové alokace
MAS. Ţadatelé uvádějí, ţe se jim zdají podmínky poskytnutí dotace ve Fichi 6 příliš sloţité.
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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 bude podpořen rozvoj cestovního ruchu, konkrétně záměr a) pěší trasy, naučné
stezky a hippostezky, lyţařské trasy. Podpořeny budou projekty se záměrem na vybudování a
vybavení nových pěších tras, naučných stezek, vinařských stezek a hippostezek, lyţařských a
beţeckých tras mimo území lesů, nebo na doplnění stávajících tras potřebnými prvky. Nově
mohou být z této fiche podpořeny opravy rozhleden.

Fiche č. 8: Zachování kulturního dědictví
Opatření: III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Podporovány budou projekty zaměřené na záchranu, obnovu a zhodnocení kulturního dědictví.
Fiche je určena pro všechny 3 záměry: a) studie a programy obnovy, vyuţití a regenerace
kulturního dědictví venkova; b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova a c) stálé
výstavní expozice a muzea. MAS bude podporovat především záchranu a obnovu venkovských
kostelů, kaplí, drobných sakrálních památek, pomníčků a dalších objektů místního významu.

Fiche č. 9: Podpora podnikání na venkově
Opatření: III.1.2 Podpora zakládání rozvoje mikropodniků a jejich rozvoje
Tato fiche je určena na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti
– mikropodniků, včetně nových ţivností v oblasti výroby, zpracování a sluţeb. MAS bude
podporovat projekty drobných ţivnostníků na modernizaci a rozšíření stávajícího podnikání, nebo
při zakládání nové podnikatelské činnosti v regionu.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

2.1.4. Počet aktualizací SPL, k jakému datu byl SPL aktualizován (pouze významné
změny – změny Fichí, monitorovacích indikátorů, priorit, cílů), popis změn
SPL byl do 30. 6. 2011 aktualizován pouze 1x. Fiche jsou aktualizovány před kaţdou výzvou
(vţdy fiche, které budou v dané výzvě vyhlášeny, ale kromě června 2011 se tím neměnil text
v SPL).
V r. 2009 nahlášena změna ve Výběrové komisi MAS.
29. 6. 2010 – nahlášena změna seznamu členů Monitorovacího výboru a Správní rady MAS.
22. 6. 2011 – MAS před 6. Výzvou ve 14. kole na základě změny Pravidel PRV aktualizovala
část SPL týkající se priorit a Fichí (kapitola 6 SPL) a aktualizovala Fiche č. 1, 2, 3, 5, 7. Zároveň
MAS přidala dvě nové Fiche č. 8 a 9. Do SPL byly přidány 2 nové priority – podpora podnikání
na venkově a záchrana kulturního dědictví. Cíl i stávající priority byly zachovány. Fiche 3 a 4
byly sloučeny do jedné fiche č. 3, protoţe po přidání moţnosti realizace projektů s veřejnou
podporou byly obě fiche prakticky totoţné.

2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet

Fiche 1
Fiche 2
Fiche 3

%
z rozpočtu
(dle
platného
SPL)
7
16
27

%
z rozpočtu
(stav
k 30.6.2011
)*
2,4
14,2
13,3

Fiche 4

18,2

13,9

Fiche 5
Fiche 6
Fiche 7
Celkem

11
1,8
7
88

3,13
0
0
46,93

Schválené
žádosti°)

Podané žádosti

Proplacené
projekty**

ks

Kč

ks

Kč

ks

Kč

5
10
13
18
°°)
3
0
0
49

838 576
6 751 498
4 993 817

5
8
11

5 382 016

17

838 576
4 961 797
4 597 919
5 089 516

2
3
6
8

440 898
2 047 237
3 377 733
1 735 080

1 755 549
0
0
19 721 456

2
0
0
43

1 096 018
0
0
16 583 826

0
0
0
19

0
0
0
7 600 948

* % zaregistrovaných projektů z dané Fiche na SZIF
** V případě průběţného financování uveďte obě ŢoP jako 1ks a součet proplacených prostředků. V případě, ţe k danému datu byla
proplacena pouze průběţná ţádost, uveďte projekt jako 1 ks a prostředky pouze za tuto jednu ŢoP, do poznámky dále uveďte, kolik
projektů ještě nebylo dokončeno.
°) Schválené ţádosti k datu 30. 6. 2011 se liší od schválených ţádostí SZIF – někteří ţadatelé ţádost stáhli. Např. u fiche 2 bylo
schváleno 10 projektů, ale realizováno pouze 8 projektů, proto jsme uvedli 8 schválených projektů.
°°) Jednu ţádost vyřadila přímo MAS při administrativní kontrole, tato ţádost tedy nebyla zaregistrována na RO SZIF a neobjevuje se
na portálu farmáře

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.
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2.3. Alokace
Celková
alokace (Kč)

Stav k
30. 6. 2011
2009
2010
2011
Celkem

7 579 606,7 847 325,7 668 122,23 095 053,-

Alokace IV.1.2
(Kč)
6 480 981,6 769 286,7 630 795,20 881 062,-

Zazávazkováno
IV.1.2 (Kč)*
5 424 970,6 688 547,6 821 707,18 935 224,-

Proplaceno IV.1.2
(Kč)*
5 424 970,2 175 978,0
7 600 948,-

* vztahováno na projekty zaregistrované v daném roce. V r. 2011 byla alokace navýšena o zbytek z r. 2009.
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2.4. Výzvy
1. výzva

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

5. výzva 3. 12.

5. 8. – 2. 9.
2009

2. výzva 3. 12.

3. výzva 1. 4. –

4. výzva 16. 8.

2009 – 8. 1. 2010

5. 5. 2010

– 3. 9. 2010

2010 – 7. 1.
2011

x
x
x

x
x
x
x
-

x
-

x
-

x
x
x
-

Označte kříţky, které Fiche byly v dané výzvě vyhlášeny

3. Metodický přístup
3.1. Zdroje údajů (sběr dat, dotazníky, rozhovory, kritéria pro výběr vzorků apod.)
Střednědobé hodnocení Strategického plánu SPL s daty k 30. 6. 2011 probíhalo v období od
června do prosince 2011. Zdroje dat: především analytické hodnocení údajů MAS, z portálu
farmáře, z monitoringu projektů, rozhovory se ţadateli.
a) Základním zdrojem dat pro střednědobé hodnocení byly realizované projekty ţadatelů,
které se dají vyhodnotit a porovnávat jejich výsledky. Výsledky a výstupy projektů hodnotily
manaţerky MAS a členové monitorovacího výboru. Výsledky připomínkovali rovněţ
členové výběrové komise MAS.
b) Cenné informace vyplynuly z rozhovorů se ţadateli v rámci hodnocení výběrovou komisí,
monitorovacího výboru nebo při rozhovorech s manaţerkami MAS. Na základě těchto
rozhovorů se ţadateli jsou před kaţdou výzvou aktualizovány příslušné fiche, které budou
v dané výzvě vyhlašovány. Na základě rozhovorů s potenciálními ţadateli byly přidány 2
nové fiche. Manaţerky MAS se snaţí motivovat ţadatele především k plnění MI 5 – počtu
odpracovaných hodin dobrovolnické práce. Do SPL jsme v době jeho odevzdání napsali
skromný odhad počtu odpracovaných hodin, který byl jiţ nyní hravě překonán.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

c) Diskuse v pracovních skupinách – jednotlivé pracovní skupiny připomínkují fiche, jejich
členové podávají návrhy na zlepšení, a tedy aktualizaci fichí.
d) Informační semináře pořádané MAS – další zdroje důleţitých informací. Cenné informace
jsou získávány jak z rozhovorů s přednášejícími, tak především s účastníky seminářů.
e) Výměna zkušeností s ostatními MAS na krajské a celorepublikové úrovni, zapojení do NS
MAS ČR a informace získávané prostřednictvím NS MAS.
f) Vyuţití údajů na Portálu farmáře.
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3.2. Monitorovací indikátory
Monitorovací indikátor
MI 1
Počet rekonstruovaných
budov a ploch
MI 2
Počet nově vyznačených
tras a stezek
MI 3
Počet nových lůţek/ míst
v ubytovacích zařízeních
MI 4
Počet účastníků
vzdělávacích programů
MI 5
Počet hodin
dobrovolnické práce
MI 6
Počet opravených nebo
nových zázemí n.
zařízení pro děti/ mládeţ
(např. hřiště, klubovna,
vybavení školy apod.)

Plánovaná hodnota
dle původního SPL

Plánovaná
hodnota dle
platného SPL

Stav plnění
k 30. 6. 2011

% dosaţení
cílové hodnoty

4

4

7

175

2

2

0

0

10

10

32

320

50

50

0

0

400

400

945

236

2

2

8

400

Poznámka: v první polovině roku 2012 budou do SPL zapracovány nové monitorovací indikátory
vyplývající z charakteru realizovaných a evidovaných projektů a rovněţ vzhledem k přidání dvou
nových fichí.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

3.3. Hodnotící otázky
3.3.1. Povinné hodnotící otázky:
3.3.1.1.

Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příleţitostem ve vašem
regionu?

3.3.1.2.

Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve
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vašem regionu?

3.3.1.3.

Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem
regionu?

3.3.1.4.

Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu?

3.3.1.5.

Napomohla podpora k většímu zapojení ţen do dění v regionu?

3.3.2. Zvolené hodnotící otázky: (otázky zvolené ze strany MAS dle jejích cílů a priorit)
3.3.2.1.

Do jaké míry napomohla podpora ke zlepšení vybavení a sluţeb pro občany?

3.3.2.2.

Napomohla podpora k rozvoji zemědělství v regionu?

3.3.2.3.

Napomohla podpora k rozvoji cestovního ruchu v regionu?

3.3.2.4.

Napomohla podpora k rozvoji komunitní spolupráce v regionu?

3.3.2.5.

Napomohla podpora nestátním neziskovým organizacím v regionu?

3.4. Způsob, jak budou zodpovídány hodnotící otázky
Způsob zodpovězení hodnotících otázek
Hodnotící otázky byly zodpovídány na základě vyhodnocení úspěšných projektů ţadatelů (=
proplacených projektů ze IV.1.2 k 30. 6. 2011).
Povinné hodnotící otázky byly vyhodnoceny na základě bodů, které získaly jednotlivé projekty
úspěšných ţadatelů. U kaţdé otázky je uveden počet projektů, které získaly u sledovaného
kritéria alespoň 1 bod. Následně je uveden počet projektů s více body a procentuální vyjádření
počtu projektů.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

4. Odpovědi na hodnotící otázky
4.1. Otázka č. 1: Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příleţitostem ve
vašem regionu?
4.1.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
Data a ostatní ukazatele
Jedná se o povinné hodnotící kritérium PRV, metodika pro vytvoření nového pracovního
místa je v souladu s metodikou PRV. Vyhodnocen byl počet projektů s předpokladem
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vytvoření alespoň 1 pracovního místa. Dále uvádíme součet pracovních míst uváděných
ţadateli při podání ţádosti a počet skutečně vytvořených pracovních míst po ukončení
projektu.
Vnější vlivy
Vznik pracovních míst je výrazně ovlivněn vnějšími vlivy. Současná špatná ekonomická
situace v regionu MAS i v celé ČR velmi negativně ovlivňuje počet nových pracovních míst.
Dalším faktorem je legislativa a podpora státu zaměstnavatelům. Domníváme se, ţe tato
podpora je nedostačující, coţ se negativně odráţí na ochotě zaměstnavatelů vytvářet nová
pracovní místa.
4.1.2. Odpověď na hodnotící otázku
V SPL jsme záměrně nezařadili jako monitorovací indikátor počet pracovních míst, protoţe
jsme si netroufli odhadnout, zda bude nějaké nové pracovní místo ţadateli vůbec
vytvořeno. Tuto skutečnost lze tedy hodnotit jako počáteční stav 0 pracovních míst.
Skutečnost: 2 ţadatelé nahlásili vznik nového pracovního místa (vţdy 1 prac. místo/ 1
ţadatel), kaţdý toto místo opravdu vytvořil. Vznik 2 pracovních míst v letech 2010 a 2011
hodnotíme velmi dobře, protoţe víme, jak je v dnešní době obtíţné pracovní místo vytvořit
a navíc jej udrţet. Místo předpokládaných 0% splnily toto kritérium 2 projekty z 19, coţ je
10,5%.
Proto ani v následujícím období 2012 a 2013 nezavedeme počet nově vzniklých pracovních
míst jako monitorovací indikátor, protoţe se nedá odhadnout, zda nějaké nové pracovní
místo vůbec vznikne. Podpora z PRV v rámci osy IV ţadatelům velmi pomáhá, ale
v porovnání částky dotace s náklady na vytvoření pracovního místa a jeho udrţení po dobu
5 let se u většiny projektů opravdu nevyplatí nové pracovní místo zřizovat. Ani v příštích 2
letech se tato situace nezlepší.
Odpověď: podpora z PRV přímo napomohla ke vzniku 2 pracovních míst v regionu (v
oblasti cestovního ruchu), coţ hodnotíme velmi kladně vzhledem ke stávajícím nepříznivým
podmínkám.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

4.2. Otázka č. 2: Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve
vašem regionu?
4.2.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
Data a ostatní ukazatele
Jedná se o povinné hodnotící kritérium PRV. Hodnoceny byly všechny úspěšné projekty.
Porovnáván je počet úspěšných projektů s počtem projektů, které obsahovaly
víceodvětvové navrhování a provádění a s počtem projektů, které toto kritérium po jejich
realizaci skutečně prokázaly.
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Vnější vlivy
Ţadatele vţdy nabádáme, aby do projektových ţádostí uváděli reálné údaje, které jsou
schopni skutečně dosáhnout. Vnější vlivy zde samozřejmě působí, ovšem ne tak zásadně,
jako u kritéria „pracovní místa“. Za vnější vlivy lze povaţovat např. komunální volby, kdy
dojde ke změně starosty a zastupitelstva a původně naplánovaná spolupráce obce a
neziskové organizace nebude zrealizována. Vnějším vlivem je dále např. zásah vyšší moci
– pokud dojde k úmrtí nebo váţnému zranění podnikatele nebo čelního představitele NNO,
nemusí přes všechny snahy k plánované spolupráci dojít. Toto kritérium ovlivňuje rovněţ
špatná a nestabilní ekonomická situace v regionu a celé ČR, díky které se řada
podnikatelů, ale i NNO a dokonce obcí potýká s reţijními náklady. Pokud podnikatel nebo
NNO ukončí svoji činnost, nemůţe dostát spolupráci deklarované v projektové ţádosti.
4.2.2. Odpověď na hodnotící otázku
Vliv podpory PRV na zavádění víceodvětvových přístupů hodnotíme jako dobrý a pro
region významný. Z 19 úspěšně realizovaných projektů byl u 15 z nich obodován
víceodvětvový přístup. To bylo ovšem způsobeno mylným vyloţením tohoto kritéria u
některých členů výběrové komise. Ve skutečnosti náleţí body za tento přístup 7 projektům,
to je 36,8% u zatím realizovaných projektů. Vliv podpory na spolupráci subjektů z různých
sektorů v rámci jednoho projektu má svůj význam. Procentuální podíl těchto projektů
(36,8%) je o to cennější, ţe u některých projektů není v podstatě spolupráce různých
sektorů moţná, nebo je nepravděpodobná z ekonomických důvodů. Např. na opravě
budovy v majetku podnikatele se těţko bude podílet subjekt z jiného odvětví.
Víceodvětvové navrhování se týká fichí 2,3 a 4. V rámci jiných dotačních titulů nejsou
ţadatelé téměř vůbec motivování k víceodvětvové spolupráci.
Manaţerky MAS se snaţí ţadatele motivovat, aby na projektech spolupracovali s jiným
subjektem. To se daří především ve vztahu obec – NNO. V našem regionu se špatnou
ekonomickou situací nelze očekávat, ţe např. podnikatel přispěje na výstavbu hřiště NNO
nebo věnuje materiál apod. – tato spolupráce existuje, ovšem výjimečně. Spíše se daří
spolupráce např. ZŠ a obce, ale zde se nejedná o mezisektorovou spolupráci. Proto jsme
zavedli jako hodnotící kritérium ještě „partnerský projekt“, kde hodnotíme spolupráci
jakýchkoli subjektů i ze stejného odvětví.
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4.3. Otázka č. 3: Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem
regionu?
4.3.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
Data a ostatní ukazatele
Hodnotící otázka je shodná s bodovacím kritériem PRV. Přikládáme jí ovšem velký
význam, protoţe v podmínkách PRV je, ţe projekty nesmějí být prostou investicí, pouhým
nahrazením stávajícího stavu. Proto klademe velký důraz na to, aby kaţdý projekt
obsahoval přidanou hodnotu a tím i nějakou, byť méně významnou inovaci, jako pouţití 14
nových, kvalitnějších materiálů, jiných technologií apod. Na začátku realizace SPL jsme si
museli definovat, co je a co není „inovační přístup“.
Z 19 úspěšných projektů získalo všech 19 body za inovační přístup, coţ je 100% projektů.
Významnou inovaci (např. nová aktivita, nové vybavení apod.) pak obsahovalo 10 projektů,
coţ je 52,6% všech zde hodnocených projektů. Inovace se týkají všech fichí.
Fiche č.
Počet
projektů

1

2

3

4

2

2

1

5

Tab. 1: Nová aktivita nebo sluţba

Vnější vlivy
U tohoto kritéria je minimální vliv vnějších vlivů. Ţadatelé jsou ze strany MAS důrazně
motivováni k hledání inovačních přístupů u svých projektů a rovněţ chápou význam tohoto
kritéria.
4.3.2 Odpověď na hodnotící otázku
Podpora PRV maximálně napomohla zavádění inovačních přístupů v našem regionu
(vzhledem k výše uvedeným skutečnostem). Podobně vysoký podíl projektů s významnou
inovací lze očekávat i v příštích dvou letech.

4.4. Otázka č. 4: Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu?
4.4.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
Data a ostatní ukazatele
Zapojení mladých lidí je dalším povinným kritériem u projektů realizovaných v rámci PRV.
Pokud je to reálné, je zapojení mladých lidí do projektů velmi ţádoucí. Pro naši MAS je toto
kritérium v souladu s cíli SPL, protoţe se chceme zaměřovat na projekty mající dopad na
mladé lidi, mládeţ a děti.
Z 19 hodnocených projektů byl u všech 19 projektů bodován dopad na mladé lidi do 30 let,
coţ je 100% projektů. Největší dopad na mladé lidi mají projekty realizované ve fichi 4,
které realizují NNO nebo obce ve spolupráci s NNO, a projekty v základních školách (fiche
3 a 4). Projektů NNO nebo ve spolupráci s NNO bylo 7, coţ je 36,8% všech hodnocených
projektů, a projektů realizovaných v ZŠ bylo 6, tj. 31,6% hodnocených projektů. U 6
projektů (31,6%) byli mladí lidé, např. členové NNO a starší ţáci školy nebo mladí rodiče
prokazatelně zapojeni do plánování nebo realizace projektů (např. úklidové práce).
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Vnější vlivy
Vnější vlivy jsou u této otázky zanedbatelné. Důleţitá je motivace ţadatelů ze strany MAS,
aby realizovali více projektů s dopady na mladé lidi. Jelikoţ si takovou podmínku
odsouhlasili sami členové MAS, není s jejím uváděním v praxi problém. Ţadatelé chápou
význam podpory mladých lidí, protoţe je to motivuje, aby zůstali v našem regionu.
4.4.2 Odpověď na hodnotící otázku
Podpora z PRV je významnou měrou uplatňována na projekty s dopadem na mladé lidi a
významnou měrou přispěla k zapojování mladých lidí do aktivit v regionu. Více neţ 68% 15
projektů mělo prokazatelný dopad na mladé lidi a u 31,6% projektů se mladí lidé přímo
zapojili do plánování a/nebo realizace. Zaznamenali jsme zvýšený zájem o dění v regionu u
mladých lidí. To je důsledek dlouholeté práce MAS – oslovování mladých, vysvětlování a
motivace ke spolupráci a rovněţ propagace – moţností a úspěšných projektů. Mladí lidé
oceňují moţnost zapojit se (podle moţností) do projektů. Potom si výsledků projektů
samozřejmě více váţí.

4.5. Otázka č. 5: Napomohla podpora k většímu zapojení ţen do dění v regionu?
4.5.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
Data a ostatní ukazatele
Dopad výstupů projektů na ţeny je dalším povinným kritériem u projektů realizovaných
v rámci PRV. Některé projekty díky svému charakteru nemohou mít významný vliv na ţeny
(např. ve fichi 5 oprava hospodářských budov, budování pastevních areálů apod., ve fichi 1
např. ubytování a nakonec ani agroturistika není zaměřena vyloţeně na ţeny atd.). Toto
kritérium se jen obtíţně hodnotí a obtíţně realizuje. Velký význam má předchozí kritérium –
podpora zapojování mladých lidí, ale rozdělovat je na ţeny a muţe nám nepřísluší. NNO
s převahou členek - ţen v regionu fungují, ale většinou nejsou samostatné (nemají IČ a
pokud ano, nemají např. zřízený účet) a neţádají o podporu z PRV, protoţe jejich projekty
nemají investiční charakter. Je prokázané, ţe ţeny jsou v našem regionu dostatečně
aktivní, mnoho akcí v regionu iniciují a realizují ţeny, ale často ve spolupráci s muţi, coţ je
logické. V NNO jsou zapojení jak muţi, tak i ţeny. Nakonec přímo v MAS máme dost
členek a v rozhodovacím orgánu je z 9 členů 5 ţen.
U všech 19 projektů byl výběrovou komisí bodován alespoň malý dopad na ţeny. Ovšem
projekt s výslovným dopadem převáţně na ţeny nebyl zatím realizován ţádný, viz
argumenty uvedené výše (v roce 2011 byl realizován 1 projekt s výrazným zaměřením na
ţeny, bude uveden v rámci další evaluace činnosti MAS).
Vnější vlivy
Vnější vlivy jsou u tohoto kritéria zanedbatelné. Záleţí na přítomnosti aktivních ţen
v regionu, které jsou ochotny iniciovat činnosti a projekty.
4.5.2 Odpověď na hodnotící otázku
Podpora z PRV napomohla rovněţ většímu zapojení ţen do dění v regionu, protoţe
umoţnila např. větší zapojení NNO do dění v regionu, a členkami různých NNO (ţadatelů)
jsou často ţeny – které se následně podílely na úspěšné realizaci projektů.
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4.6. Otázka č. 6: Do jaké míry napomohla podpora ke zlepšení vybavení a sluţeb pro
občany?
4.6.1 Analýza dat a dalších ukazatelů
Data a ostatní ukazatele
Projektů týkajících se vybavení a sluţeb pro občany je zatím realizováno 16, včetně
projektů realizovaných v ZŠ, coţ představuje 84,2% všech projektů. Zde je namístě uvést,
ţe např. tělocvičny a sociální zařízení v ZŠ vyuţívají nejen ţáci a zaměstnanci školy, ale
rovněţ další návštěvníci, NNO, turisté apod., proto jsou takové projekty pro obce a jejich 16
obyvatele významné.
Vnější vlivy
Vnější vlivy představují ohroţení plánovaných investic do vybavení a zlepšení sluţeb
především vzhledem ke špatné ekonomické situaci v regionu a celé ČR, nejistotě, zda
nebudou nějaké škrty v rozpočtu, které ovlivní i rozpočty malých obcí, moţnost
předfinancování projektů a v souvislosti s tím i stabilitu NNO v obcích. Určité riziko
představují i komunální volby, kdy po změně vedení obce nemusejí být plánované projekty
vůbec realizovány.
4.7.2 Odpověď na hodnotící otázku
Podpora z PRV jednoznačně napomohla zvýšení podílu investic do vybavení a sluţeb pro
občany. Tyto projekty tvoří nadstavbu, která by bez dotace často vůbec nebyla realizována,
nebo jen v omezené míře. Naprostá většina realizovaných projektů (84,2%) se týká
vybavení a sluţeb, coţ velkou měrou přispělo k rozvoji našeho venkovského regionu.

4.7. Otázka č. 7: Napomohla podpora k rozvoji zemědělství v regionu?
4.7.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
Data a ostatní ukazatele
V rámci fiche č. 5 zemědělství byly zatím podány 3 projekty, z toho 2 byly SZIF schváleny.
Alokace na projekty zemědělců je zatím 1 096 018 Kč, coţ představuje 3,13% oproti
plánovaným 5% na oblast zemědělství. Zatím nebyl ani jeden z těchto projektů dokončen.
V prosinci 2010 bude vyhlášena 7. Výzva, v rámci které bude opět vyhlášena i fiche č. 5.
Předpokládáme naplnění očekávané hodnoty směřované do zemědělství podle původního
plánu ve výši ca. 5% všech finančních prostředků alokovaných na IV.1.2. Zatím se tento MI
nedá hodnotit.
Vnější vlivy
Na zemědělce negativně působí špatná ekonomická situace v regionu a v ČR, malá
podpora státu (dovoz levných, často nekvalitních potravin apod.) a rovněţ neochota bank
poskytovat menším zemědělským farmám úvěry. Zemědělcům se pak nedaří
předfinancovat své projekty a podaných ţádostí je málo, schopnost vytvářet a udrţet nová
pracovní místa je také velmi nízká.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

4.7.2 Odpověď na hodnotící otázku
Toto kritérium zatím nelze vyjádřit číselně, aţ po vyhodnocení realizovaných projektů. Za
předpokladu, ţe oba podané projekty budou úspěšně realizovány, bude splněno kritérium
podpory zemědělství v našem regionu.

4.8. Otázka č. 8: Napomohla podpora k rozvoji cestovního ruchu v regionu?
4.8.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
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Data a ostatní ukazatele
V rámci fiche č. 1 Cestovní ruch a volný čas bylo dosud podáno 5 projektů, coţ představuje
2,4% finančních prostředků oproti plánovaným 7% během 5 let. (V prosinci 2012 bude fiche
č. 1 opět vyhlášena, aby se plánovaných 7% splnilo). 2 projekty byly úspěšně realizovány.
Jedná se o aktivity, které by ţadatelé bez dotace nerealizovali. Kaţdá realizovaná investice
do cestovního ruchu je v našem regionu vítaná, význam cestovního ruchu pro naši oblast
se zvyšuje, i kdyţ kupní síla návštěvníků bohuţel klesá.
Vnější vlivy
Na podnikatele v cestovním ruchu stejně jako na zemědělce negativně působí špatná
ekonomická situace v regionu a v ČR, malá podpora státu pro drobné podnikatele a rovněţ
neochota bank poskytovat menším podnikatelským subjektům úvěry. Podnikatelům v CR
se pak nedaří předfinancovat své projekty a podaných ţádostí je málo, schopnost vytvářet
a udrţet nová pracovní místa je také velmi nízká. Na sníţení obratů a zisků v posledních 2
letech se podepsala rovněţ klesající kupní síla obyvatel i návštěvníků regionu.
4.8.2 Odpověď na hodnotící otázku
Zatím byly realizovány pouze 2 projekty z 5 podaných, ale uţ nyní můţeme říci, ţe podpora
z PRV jednoznačně napomohla rozvoji cestovního ruchu v našem regionu. V SPL jsme
měli naplánován vznik 10 nových lůţek během na roky 2009 a 2010. Uţ nyní bylo
vytvořeno 32 nových lůţek a plán byl mnohokrát překročen. Navíc se v obou případech
jedná o agroturistiku, která v našem regionu chyběla.

4.9. Otázka č. 9: Napomohla podpora k rozvoji komunitní spolupráce v regionu?
4.9.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
Data a ostatní ukazatele
Z 19 realizovaných projektů připadala u 17 v úvahu komunitní spolupráce (u
podnikatelských subjektů v rámci fichí 1 a 5 toto kritérium nemáme, protoţe zde nemá větší
význam). Skutečně prokázaná komunitní spolupráce byla u 7 projektů (41,2% - fiche 2,3 a
4). Komunitní spolupráce, předávání informací, motivování obyvatel zapojit se do
realizovaných projektů, zajímat se o dění ve svých obcích a mít moţnost vyjádřit se
k plánovaným aktivitám je velmi důleţitým kritériem pro naši MAS. Manaţerky MAS se
snaţí motivovat ţadatele, aby vyuţívali ve svých projektech komunitní spolupráci v rámci
obce, aby komunikovali se sousedy a dalšími občany apod. S tím souvisí vysvětlování a
školení pro ţadatele i hodnotitele, co vlastně komunitní spolupráce je.
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S komunitní spoluprací souvisí i kritérium počet odpracovaných dobrovolnických hodin.
Těch bylo v SPL na roky 2009 a 2010 naplánováno 400 a ve skutečnosti odpracováno 945,
coţ je velmi pozitivní překročení monitorovacího indikátoru.
Vnější vlivy
Vnější vlivy jako špatná ekonomická situace nemají na toto kritérium významný vliv.
Pozitivně můţe působit MAS, která motivuje ţadatele v jednotlivých Ficích, aby zapojili
veřejnost podle moţností alespoň do plánování projektů a především seznámili
spoluobčany se svým záměrem, coţ se nám daří.
4.9.2 Odpověď na hodnotící otázku
Podpora z PRV jednoznačně napomohla rozvoji komunitní spolupráce v regionu MAS.
Ţadatelé jsou bodově zvýhodněni, pokud do svého projektu nějakým způsobem zapojí
veřejnost, samozřejmě musí takové zapojení prokázat. Uţ samotná existence MAS
v regionu působí pozitivně, protoţe manaţerky MAS motivují ţadatele ke komunitní
spolupráci. Před začátkem realizace SPL byla komunitní spolupráce v regionu vyuţívána
jen ojediněle. Nyní se ţadatelé stále více snaţí o komunitní spolupráci, coţ se projevuje
v podobě větší informovanosti obyvatel a jejich zájmu o dění v regionu, případně o
konkrétní pomoc při realizaci projektů. 41,2% projektů s prokázanou komunitní spoluprací
není málo, ale budeme se snaţit v příštím období podíl projektů s komunitní spoluprací
ještě zvýšit.

4.10.

Otázka č. 10: Napomohla podpora nestátním neziskovým organizacím v regionu?

4.10.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
Data a ostatní ukazatele
Samotná existence MAS a její činnost v regionu je přínosem pro NNO. Manaţerky MAS
poskytují NNO bezplatné poradenství, jak zaloţit a rozvíjet NNO, nabízejí moţnosti
spolupráce s MAS a v neposlední řadě servis pro NNO o dotačních a grantových titulech.
Díky působení MAS některé obce více spolupracují s NNO a realizují společné projekty. Za
dobu působení MAS vznikly v regionu 4 NNO (o kterých víme, o dalších moţná nevíme).
Do června 2011 byly úspěšně realizovány 3 projekty NNO (15,8% z celkového počtu
projektů, další 2 realizovaly obce pro NNO (dobrovolné hasiče). V příští evaluaci bude podíl
projektů realizovaných NNO podstatně vyšší.
Vnější vlivy
Existence a činnost NNO v regionu MAS je ovlivněna mnoha faktory. Negativně ji ovlivňuje
fakt, ţe v pohraničí se stále ještě mnoho obyvatel necítí být doma a nejsou ochotni pro svoji
obec něco udělat a zapojit se do činnosti spolků a sdruţení. Špatná ekonomická situace
v celé ČR způsobuje, ţe NNO jen s obtíţemi hledají sponzory pro svoji činnost a tak si
nemohou dovolit předfinancovat investiční projekty. Spolky a sdruţení jsou pro banky
rizikovým klientem, proto je téměř nemoţné pro NNO zajistit úvěr, který by se dal vyuţít na
předfinancování projektů. Pro vznik a existenci spolků a sdruţení je zásadní přítomnost
aktivního člověka, který na začátku iniciuje vznik organizace a poté ji vede.
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4.10.2 Odpověď na hodnotící otázku
Podpora z PRV jednoznačně napomohla rozvoji NNO v našem regionu. Všechny 3
úspěšné projekty sdruţení a 2 projekty zaštítěné obcemi by bez této podpory nebyly
realizovány (celkem 26,3% z celkového počtu realizovaných projektů), několik dalších
projektů bude realizováno do jara 2012. Tyto 3 realizované projekty získaly dotaci v celkové
výši 594 387 Kč.

19

5. Závěry a doporučení
5.1. Soulad pouţitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli,
rovnováha mezi Fichemi dle SPL
V SPL má MAS stanoveno celkem 6 monitorovacích indikátorů (na začátku roku 2012 bude
tato část SPL aktualizována). U 4 MI byly plánované hodnoty na roky 2009 - 2010 překročeny
(počet rekonstruovaných budov a ploch; počet nových lůţek; počet hodin dobrovolnické práce;
počet opravených nebo nových zařízení/ zázemí pro děti/ mládeţ). U 2 MI nebyly zatím
dosaţeny plánované hodnoty. Počet účastníků vzdělávací akce nebude uţ napříště
monitorován a plánovaný počet nově vyznačených tras a stezek bude oproti původním
předpokladům dosaţen v příštích letech. Tím bude zajištěno splnění 5 z celkem 6
monitorovacích indikátorů, coţ dokazuje soulad MI se sledovanými prioritami a cíli SPL.
Soulad MI s cíli a prioritami dokazuje i následující tabulka, která zobrazuje, kterých cílů a priorit
se monitorovací indikátory týkají.
Monitorovací indikátor

Priorita

Cíle

MI 1
Počet rekonstruovaných budov a ploch
MI 2
Počet nově vyznačených tras a stezek
MI 3
Počet nových lůţek/ míst v ubytovacích
zařízeních
MI 4
Počet účastníků vzdělávacích programů
MI 5
Počet hodin dobrovolnické práce
MI 6
Počet opravených nebo nových zázemí n.
zařízení pro děti/ mládeţ (např. hřiště,
klubovna, vybavení školy apod.)

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,
10

1, 2, 3, 5, 8, 9, 10

7

1

1

1

6

6

2, 3, 4, 8, 10

2, 3, 8, 10

1, 2, 3, 4, 10

1, 2, 3, 10

Tabulka č. 2: Soulad MI s prioritami a cíli v SPL

Na jaře 2012 bude nezbytné rozšířit seznam posuzovaných monitorovacích indikátorů a opět
jej sladit se skutečným průběhem realizace SPL. Bude nutné přidat MI, protoţe byly přidány 2
nové fiche.
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5.2. Míra dosaţení cílů
Míru dosaţení cílů lze hodnotit podle počtu podaných projektů a objemu jejich alokovaných
finančních prostředků. A dále podle naplnění naplánovaných MI. U 4 ze 6 stávajících
monitorovacích indikátorů byly plánované hodnoty několikanásobně překročeny. Doplňkové
monitorovací indikátory sledované v rámci kaţdoroční evaluace jsou rovněţ splněny (počet zázemí
pro děti a mládeţ: plán 6, skutečnost 8 a počet projektů NNO: plán 2, ve skutečnosti byly 3).
Plán MI stanovený v roce 2008 na roky 2009 a 2010 nebylo moţné splnit na 100%, protoţe se
vývoj v regionu a to, jaké projekty ţadatelé odevzdají, dá jen málo ovlivnit. V dalším období 20
stanovíme na základě získaných zkušeností MI přesněji a dosáhneme tak vyššího procenta plnění
jednotlivých indikátorů a tím i cílů SPL.
Finanční plán – rozpis podílu finančních prostředků na jednotlivé fiche – se nám u 5 fichí celkem
daří plnit, u dvou oblastí podpory máme zatím 0% vyuţitých financí. Fichi 6 „vzdělávání“ nově
přiřadíme hodnotu 0 a uţ nebude vyhlášena. Finanční prostředky převedeme pravděpodobně na
fichi 3.
Fiche

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Plán – procenta
objemu finančních
prostředků
7
10
14,7
6,5
5,8
1,8
7

Skutečnost – %
objemu finančních prostředků
2,4
14,2
13,3
13,9
3,13
0
0

Míra splnění
plánu

Předpoklad
2012 - 2013

34,3%
142%
90,5%
213,8%
53,97%
0
0

2
10
18
0
3
0
3
18
3

Tab. č. 3: Míra plnění finančního plánu podle SPL

Uţ v rámci zpracování SPL vyplynulo z analýz, ţe největší zájem bude o projekty týkající se
rozvoje obcí, tedy fiche 2, 3 a 4 (fiche 4 byla v r. 2011 sloučena s fichí 3). Souvisí to i se
skutečností, ţe obce jakoţto ţadatelé mají spíše moţnost předfinancování svých projektů neţ
NNO, případně drobní podnikatelé včetně zemědělců. Z 19 realizovaných projektů se 13 týkalo
rozvoje obcí a ţadatelem byly obce. To je 68,4% celkového počtu realizovaných projektů. Nejvíce
vyuţívány byly tedy fiche č. 4, 2 a 3. Naopak fiche č. 7 nebyla oproti původním předpokladům
zatím vyuţita, ale bude vyhlášena v roce 2012.
Podpora z PRV zcela jednoznačně přispívá k rozvoji venkovských obcí. V polovině roku 2011 je
úspěšně realizováno 19 projektů v rámci osy IV. z celkového počtu 48 ţádostí registrovaných na
RO SZIF. Výsledky jsou v převáţné většině v obcích vidět, a obyvatelé i návštěvníci regionu získali
lepší nabídku např. sportovních aktivit v regionu, anebo mají opravené zázemí. Lze říci, ţe i
projekty podnikatelů přispívají k rozvoji obcí (vznikly 2 nové nabídky v rámci agroturistiky, která tu
dosud chyběla), o projektech NNO to platí dvojnásob. Proto v podstatě všechny realizované
projekty slouţí k rozvoji venkovských obcí a tím je 100% splněn cíl PRV.
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Míra dosaţených cílů bude znovu vyhodnocena na konci roku 2011, 2012 a při celkovém
hodnocení evaluace SPL na konci roku 2013. V roce 2013 bude jako podklad pro hodnocení
k dispozici větší počet projektů ze všech plánovaných fichí 1, 2, 3, 5, 7, 8 a 9.

5.3.

Doporučení na základě výsledku hodnocení, případné návrhy na úpravu SPL

Návrhy na úpravu SPL vyplývající z dosavadní praxe (fungování MAS, připomínky členů MAS a 21
pracovních skupin a žadatelů).
Zjednodušit a zkrátit administrativní postupy MAS v rámci výzev.
Přečíslovat cíle, aby byly řazeny 1, 2, … a upravit formulaci cíle Vzdělávání jako vedlejšího cíle.
Doporučení: Z původních 9 fichí sníţit počet podporovaných oblastí na 7. (Fiche č. 4 byla jiţ
sloučena s fichí č. 3, protoţe byly po změně pravidel PRV totoţné). Nově přiřadit fichi č. 6 celkem
0% finančních prostředků, protoţe zatím nemáme signál o případných ţadatelích.
Doplnit monitorovací indikátory na roky 2012 a 2013 podle charakteru odevzdaných projektů a
předpokladů. Zařadit komunitní spolupráci do monitorovacích indikátorů.
Aktualizovat finanční plán, rozdělení finančních prostředků na jednotlivé fiche na roky 2012 a 2013.
Doporučení:
Nadále opakovaně proškolovat členy výběrové komise, důkladně prostudovat hodnotící kritéria,
podle kterých jsou hodnoceny projekty, aby byl jejich výklad jednoznačný. Aktualizovat a doplnit
hodnotící kritéria ve spolupráci s výběrovou komisí před kaţdou výzvou, tak jako dosud.
Pokračovat s výběrovou komisí v návštěvách přímo v místě realizace projektů, coţ se velmi
osvědčilo.
Nadále zjišťovat potřeby regionu a tomu přizpůsobovat výzvy k předkládání projektových ţádostí.
Pokračovat v propagační činnosti MAS (webové stránky, zpravodaje, letáky, bannery, články
v tisku, dny MAS apod.). Ještě více, účinněji propagovat činnost MAS a její výsledky a nadále
spolupracovat se členy MAS a zapojovat se do jejich akcí.
V rámci cíle 10 „Děti a mládeţ“ více spolupracovat např. se ZŠ a MŠ v regionu.
Hledat nové ţadatele, kteří ještě nečerpali dotaci z PRV, osy IV. Leader.
Motivovat ţadatele ke komunitní spolupráci. Nadále podporovat NNO a upřednostnit je jako
ţadatele v cíli 3 (fiche 3).
V rámci cíle 1 „Cestovní ruch, volný čas“ navázat uţší spolupráci s podnikateli v cestovním ruchu
za účelem rozvoje a propagace regionu MAS.
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6. Závěr
Výstupy a doporučení zjištěné v rámci střednědobé evaluace budou zahrnuty do příští aktualizace
SPL v první polovině roku 2012. Oproti původním předpokladům nejsou splněny objemy
rozdělených finančních prostředků a tedy cíle ve fichích 6 a 7. Fiche 5 zatím nejde objektivně
vyhodnotit, jelikoţ projekty ţadatelů nejsou dokončeny.
Nadále budou plánovány výzvy podle aktuálních potřeb zjištěných v regionu, a tomu bude
přizpůsoben finanční plán v aktualizovaném SPL. Jak budou plněny nové fiche, které si vyţádali
22
ţadatelé, můţeme posoudit nejdříve na konci roku 2012.
Celkově lze říci, ţe většinu stanovených cílů MAS plní a za dobu své existence vytvořila ještě další
nadstavbu, která doplňuje realizaci SPL (realizace dalších, neinvestičních projektů, servis nejen
pro NNO, podpora komunitní spolupráce v regionu aj.).
Činnost MAS, metoda Leader a program PRV se postupně dostaly do podvědomí občanů regionu,
nezapomínáme ani na propagaci v rámci ČR a v Německu. Výsledky působení MAS v regionu
hodnotíme tedy jako dobré. Výsledky hlavní náplně činnosti MAS – realizace SPL – jsou v regionu
konečně vidět. Samozřejmě se chceme nadále zlepšovat a budeme se řídit výstupy z této
evaluace a připomínkami ţadatelů a členů.

V Jílovém dne 27. 12. 2011
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