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1. Úvod 

1.1. Název MAS:  MAS Brána do Českého ráje, z. s. 
 

Název MAS Brána do Českého ráje, z.s. od  24.3.2015, do té doby MAS Brána do Českého 

ráje, o.s. 

Právní forma: občanské sdružení, od 1. 1. 2014 spolek  

IČ: 270 45 757 

Sídlo a kancelář: Libuň 27, 507 15 Libuň, do roku 2009 bylo sídlo MAS Dukelské náměstí 

39, 509 01 Nová Paka 

Datum vzniku: 7. 11. 2006 

1.2. Identifikace SPL 
 

Registrační číslo: 08/005/41100/452/000117                                                                   

Název SPL: “Strategický plán LEADER MAS Brána do Českého ráje” 

Datum podpisu Dohody: 13. 8.2009 

Kategorie MAS:  MAS 32+ 

1.3. Historie MAS 
 

MAS Brána do Českého ráje vznikla na základě potřeby organizovat podporu venkovských 

záměrů na území nejprve dvou mikroregionů – Svazek obcí Brada a „MIKROREGIONU 

TÁBOR“ a poté se přidaly další obce v okolí Nové Paky. Sdružení bylo založeno (dle zákona 

č.83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů) dne 7. 11. 2006 na principech evropské 

iniciativy LEADER.  Na konci roku 2013 se připojil další mikroregion Pojizeří zahrnující 13 

obcí. Strategický plán Leader byl realizován na území 35 obcí. Mikroregion Pojizeří se již 

neúčastnil výzev MAS pro realizaci SPL. 

Území MAS bylo pracovně rozděleno na 4 části: 

- Brada (14 obcí Svazku obcí Brada) 

- Tábor (11 obcí MIKROREGIONU TÁBOR) 

- Novopacko (10 samostatných obcí v okolí Nové Paky)  

- Pojizeří (13 obcí mikroregionu Pojizeří) – až od roku 2013 

Ve všech orgánech měli vždy rovnoměrné zastoupení zástupci ze všech částí území. Rovněž 

bylo vždy dodržováno partnerství veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru jak 

v členské základně celkem, tak v jednotlivých orgánech MAS.  Nejvyšším orgánem MAS 

byla valná hromada, další orgány byly: rada sdružení (= rada MAS), výběrová komise, 

programový výbor, monitorovací výbor a kontrolní komise. Tyto orgány byly vymezeny 

Stanovami a Statutem MAS, který byl schválen valnou hromadou. 

Změnou občanského zákoníku došlo ke změně právní formy a MAS je od roku 2014 spolkem. 

Byly vypracovány nové Stanovy, které byly dne 27.1.2015 schváleny valnou hromadou, a 

zároveň byly zvoleny nové orgány MAS. Tyto změny jsou zapsané ve spolkovém rejstříku, 

vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. 
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1.4. Základní údaje 

Tabulka 1 – Základní charakteristika 

 Původní stav 

v roce 2008 

Stav k 30. 6.2015 

Počet obcí 35 48 

Počet obyvatel 33 271 40 673 

Rozloha MAS (km
2
) 331 451 

Počet členů celkem 41 54 

- z toho veřejný sektor 12 12 

- neveřejný sektor 29 42 

  
Území MAS bylo rozšířeno o mikroregion Pojizeří (12 obcí) na základě jejich žádosti. 

Mikroregion byl přijat valnou hromadou v roce 2013. Obec Stará Paka vystoupila z MAS jako 

člen, ale území v MAS Brána do Českého ráje ponechala.  

2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu 

2.1. Složení SPL  
 

Strategický plán LEADER MAS Brána do Českého ráje byl schválen v červenci 2009. 

Vycházel mimo jiné z koncepčního materiálu Strategie rozvoje regionu Brána do Českého 

ráje a z jeho příloh (Databáze projektových záměrů a Socioekonomického profilu území).   

Tato základní strategie rozvoje vznikla v roce 2007 

Zájmové území bylo hodnoceno ve 3 oblastech (prioritách):  

1. Infrastruktura a podnikání, 

2. Cestovní ruch, kultura, občanská vybavenost a volný čas, 

3. Zemědělství a životní prostředí  

V každé této oblasti byly stanoveny problémové okruhy a vytyčeny specifické cíle. 

Poté bylo vybráno 6 stěžejních, vzájemně provázaných oblastí – zpracovaných do 

samostatných 6 fichí: 

1. Modernizace zemědělských podniků 

2. Podpora cestovního ruchu 

3. Obnova a rozvoj vesnic 

4. Občanské vybavení a služby 

5. Kulturní dědictví venkova 

6. Podpora nezemědělského podnikání 

 

Žádost o realizaci SPL byla podána již v roce 2007 (registrace 14.12.2007) pod r.č.: 

07/002/41100/452/000008 a obsahovala celkem 5 fichí. Tato žádost nebyla schválena 

k financování. Strategický plán byl pak přepracován a doplněn  o jednu fichi (Podpora 

nezemědělského podnikání) a byla podána nová žádost o jeho realizaci dne 21.10.2008 pod 

reg.č.  08/005/41100/452/0000117. 

Tato žádost byla schválena v rámci tzv. dodatečně schválených žádosti (32+) a dne 13.8.2009 

byla podepsána Dohoda se SZIF na realizaci SPL. 
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2.1.1. Přehled cílů  

 

Na základě podrobné analýzy území byla stanovena vize rozvoje regionu a globální cíl: 

 

Vize: „Prosperující a atraktivní region s vysokou životní úrovní obyvatel v kulturně a 

přírodně bohaté krajině Českého ráje a Podkrkonoší“ 

 

Globální cíl: Využít přírodního, kulturního a ekonomického potenciálu regionu a zvýšit 

kvalitu života jeho obyvatel při respektování zásad trvale udržitelného rozvoje 

 

V rámci SPL MAS Brána do Českého ráje byly vymezeny 3 prioritní cíle a v rámci nich pak 

celkem 11 specifických cílů. 

Prioritní cíl 1: Vysoká kvalita a kapacita dopravní a technické infrastruktury, rozvinuté 

podnikání, dobrá dopravní dostupnost a zajištěná bezpečnost v regionu 

Specifické cíle:  

 Kvalitní dopravní infrastruktura 

 Obce vybavené vodovody, rozvoj plynu, veřejným osvětlením a dalšími sítěmi a 

technikou 

 Kvalitní prostředí a podmínky pro podnikatele 

Prioritní cíl 2: Využití potenciálu regionu pro rozvoj cestovního ruchu, kvalitní občanská 

vybavenost, živá kultura a volnočasové aktivity obyvatel 

Specifické cíle: 

 Rozvinutá infrastruktura cestovního ruchu 

 Udržované kulturně-historické památky 

 Pestrá nabídka a kvalitní zázemí pro volnočasové aktivity 

 Kvalitní služby a občanská vybavenost v obcích 

Prioritní cíl 3: Kvalitní životní prostředí, prosperující zemědělství a šetrná péče o krajinu 

Specifické cíle: 

 Kvalitní podmínky pro prosperující zemědělskou činnost 

 Regenerované prostředí v obcích 

 Dostatečné a vyhovující napojení na kanalizační siť 

 Udržovaná krajina a čisté prostředí 

 

2.1.2. Přehled priorit  

 

Na základě analýzy území a SWOT analýzy byly stanoveny 3 priority oblasti rozvoje a 

v rámci aktualizace SPL byla přidána priorita Spolupráce: 

 Infrastruktura a podnikání -  Podpora nezemědělského podnikání (fiche 6) 
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                                          - Podpora cestovního ruchu (fiche 2) 

                                               - Obnova a rozvoj vesnic (fiche 3) 

 Cestovní ruch, kultura, občanská vybavenost a volný čas 

- Podpora cestovního ruchu-ubytování (fiche 2) 

- Kulturní dědictví (fiche5) 

 Zemědělství a životní prostředí 

 Spolupráce 

2.1.3. Přehled Fichí  

 

V rámci SPL bylo vymezeno celkem 6 fichí: 

Fiche 1. Modernizace zemědělských podniků 

Cíl: podpora konkurenceschopnosti zemědělských podniků, zachovat zaměstnanost v 

zemědělství na venkově, umožnit podnikům plnit normy stanovené EU. 

Návaznost na opatření PRV: I.1.1.1 

Žadatelé: zemědělští podnikatelé (fyzické osoby i právnické osoby), celkem zrealizováno 11 

projektů, neschváleno: 0 

Celkové výdaje: 7 373 218 Kč, vyplacená dotace: 2 695 802 Kč, skutečná míra podpory:     

37 % 

Fiche 2. Podpora cestovního ruchu 

Cíl: využít potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky a venkovských objektů k 

ubytování, stravování a sportovně rekreačnímu vyžití. 

Návaznost na opatření PRV: III.1.3.2. Ubytování, sport 

Žadatelé: podnikatelé v cestovním ruchu (fyzické osoby- 3 x, neziskové organizace 

provozující ubytovací služby - 1x), celkem zrealizovány 4 projekty, 1 projekt – ukončena 

administrace (podnikatelský subjekt – PO) 

Celkové výdaje: 3 535 894 Kč, vyplacená dotace: 1 621 143 Kč, skutečná míra podpory:      

46 % 

Fiche 3. Obnova a rozvoj vesnic 

Cíl: zlepšení vzhledu obce a vybavení obce dopravní a technickou infrastrukturou, a tím 

zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i rekreaci. 

Návaznost na opatření PRV: III.2.1.1. 

Žadatelé: obce (13 x), mikroregion (1 x), celkem zrealizováno 14 projektů, 4 projekty 

neschváleny (obce), 1 x ukončena administrace (obec) 

Celkové výdaje: 8 967 078 Kč, vyplacená dotace: 5 201 021 Kč, skutečná míra podpory:     

58 % 

Fiche 4. Občanské vybavení a služby 

Cíl: zlepšení životních podmínek na vesnici, zvýšení jejich atraktivity pro obyvatele, 

zachování kulturních a společenských akcí, které přispívají k zachování venkovského rázu 

života na venkově 

Návaznost na opatření PRV: III.2.1.2. 
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Žadatelé: obce (11 x), mikroregion (1x), neziskové organizace (7 x), církev (1 x), celkem 

zrealizováno 20 projektů, 7 projektů neschváleno (obce) 

Celkové výdaje: 10 443 757 Kč, vyplacená dotace: 6 833 610 Kč, skutečná míra podpory: 

65% 

Fiche 5. Kulturní dědictví 

Cíl: obnova, zhodnocení nebo využití místního kulturního dědictví 

Návaznost na opatření PRV: III.2.2. 

Žadatelé: obce (8x), mikroregion (2x), církev (1x), celkem zrealizováno 11 projektů, 1 

projekt neschválen (obec), 1 x ukončena administrace (podnikatel – FO) 

Celkové výdaje: 3 140 646 Kč, vyplacená dotace: 2 334 427 Kč, skutečná míra podpory:     

74 % 

 

Fiche 6. Podpora nezemědělského podnikání 

Cíl: podpora zakládání nových a rozvoj existujících nezemědělských podniků nejmenší 

velikosti - mikropodniků, včetně vzniku nových živností, modernizace stávajících podniků 

Návaznost na opatření PRV: III.1.2. 

Žadatelé: podnikatelé (do 10 zaměstnanců), celkem zrealizováno 9 projektů, z toho 1x šlo o 

právnickou osobu – s.r.o, v ostatních případech šlo o podnikatele – fyzické osoby, 1 x 

ukončena administrace (podnikatel – FO) 

Celkové výdaje: 4 137 627 Kč, vyplacená dotace: 1 354 310 Kč, skutečná míra podpory:     

33 % 

 

2.1.4. Aktualizace SPL 

 

Aktualizace probíhala formou změnových hlášení na SZIF. Celkem proběhlo 18 hlášení o změnách 

(=ZH). 

a) Aktualizace SPL 

 

Aktualizace SPL proběhla za období jednou a to v roce 2011. Změny vyplynuly zejména 

z toho, že MAS patřila do skupiny s nízkým rozpočtem (32+), ze zkušeností se 3 výzvami, 

z rozšíření území MAS, z voleb nových členů do orgánů MAS a ze změn Pravidel PRV.   

V rámci této aktualizace došlo k těmto změnám:  

- rozšířeno území MAS o 6 obcí (Zámostí.Blata, Rovensko pod Troskami, Veselá, 

Holenice, Žernov) 

- změna sídla MAS (Libuň 27) 

- doplněna do SPL priorita č. 4 – Spolupráce 

Prioritní cíl: Využití spolupráce různých subjektů, aktérů, MAS ČR i EU, 

v rámci této nové priority byly vymezeny 2 specifické cíle: 

 Podpora rozvoje území 

 Předávání zkušeností 

- změny ve finančním plánu na rok 2011, 2012, 2013 (posílení nákladů MAS ze 17 % na 20 

% z roční alokace) 

- změna indikátorů plnění SPL  

- doplněno technické vybavení kanceláře MAS 
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- upřesněn harmonogram administrativních kroků MAS 

- aktualizace tabulky zapojení žen, mladých lidí a zemědělců mezi členy MAS 

 

 

b) Aktualizace fichí 

K aktualizaci fichí došlo 4x, z toho 2 x šlo o reakci na nová Pravidla PRV. Počet a druh fichí 

nebyl za celé období měněn. 

- změna před 1 výzvou – aktualizace fichí dle přílohy 9 Pravidel 

- změna na základě zkušeností z 1. Výzvy - přehodnoceny preferenční kritéria MAS, 

sníženy min i max. výše přijatelných výdajů, přidány některé kódy způsobilých výdajů, 

upřesnění příloh žadatele 

- aktualizace fichí dle nových Pravidel PRV z r. 2011 

- sníženy max. limity způsobilých výdajů u fichí č.3 a č.4 z 900 000 Kč na 600 000 Kč 

 

c) Ostatní provedené změny 

 

V dalších podaných hlášeních o změnách šlo o následující změny: 

- změny členů MAS, volby nových členů orgánů MAS, změna Stanov MAS, změna sídla 

MAS (původní sídlo Nová Paka – změněno na Libuň kancelář MAS = sídlo MAS) 

- rozšíření území MAS o mikroregion Pojizeří 

- upřesnění čerpání jednotlivých kódů na administraci MAS 

- upřesnění údajů v monitorovací zprávě 

 

2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet 
 

Tabulka 2 – rozpočty fichí – plán a skutečnost 

fiche 

% z 

rozpočtu 

(dle 

platného 

SPL) 

% z 

rozpočtu 

(stav k 30. 

6. 2015)* 

Podané žádosti Schválené žádosti 
Proplacené 

projekty 

ks Kč ks Kč ks Kč 

1 13 20 11 2 702 574 11 2 702 574 11 2 695 802 

2 13 9 5 2 023 800 4 1 623 850 4 1 621 143 

3 27 24 19 7 337 407 14 5 566 455 14 5 201 021 

4 27 28 27 9 704 906  20 6 978 813 20 6 833 610 

5 9 8 13 3 178 029 11 2 384 859 11 2 334 427 

6 11 11 10 1 599 490 9 1 359 970 9 1 354 310 

cel-

kem 
100 100 85 26 546 206 69 20 616 521 69 20 040 313 

 

Skutečné čerpání dle jednotlivých fichí bylo prakticky dodrženo a to zejména u fichí 4, 5 a 6. 

Nejméně čerpanou fichí byla fiche č. 2 - Podpora cestovního ruchu. Zde byl největší problém 

dodržet přijatelnost žadatele. Naopak skutečné čerpání fiche č. 1 Modernizace zemědělských 

podniků bylo nejvíce oproti plánu překročeno (o 7 %). 

Na MAS bylo přijato celkem 85 žádostí o dotaci, u 2 žádostí byla ukončena administrace na 

MAS, hodnoceno bylo celkem 83 žádostí,  12 projektů nebylo MAS podpořeno z důvodu 

nedostatku finanční alokace MAS a u 2 projektů byla ukončena administrace  SZIF. 
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Graf 2 – porovnání plánované a skutečné dotace – rozdělení do fichí a administrativní 
náklady MAS 

 

 
 

Výdaje na administraci byly vyšší než plánované z důvodu, že byly čerpány o jeden rok navíc 

(rok 2014). Výdaje na administraci v jednotlivých letech jsou uvedeny v grafu 3. 

 
 

Graf 3 Skutečné čerpání dotačních prostředků dle jednotlivých fichí 
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Graf 4 – náklady na administraci MAS v jednotlivých letech 

 

V roce 2014 nebylo původně možno a ani plánováno čerpat finance na administraci.  Dle 

nových Pravidel MAS mohla v roce 2014 čerpat finance na administraci z nedočerpaných 

financí za rok 2012 a 2013 a také z nedočerpaných částek žadatelů na projekty z IV.1.2. (v 

případě nižších skutečných způsobilých výdajů pro dotaci na projekty).  Nepodařilo se již 

přesunout z IV.1.2.  částku 2706,51 Kč, kterou žadatel nevyužil (realizace až v roce 2015) do 

IV.1.1. (administrace MAS).  Tato částka (= 0,01% z celkové alokace MAS) nebyla MAS 

využita. Při převodu financí z projektů na administraci MAS, musel být dodržet max. limit 20 

% na administraci, což bylo dodrženo (skutečné čerpáno na administraci za roky 2009 -2014 

bylo 19 % z celkové alokace). 

 

Hodnocení rozdělení dotací dle území MAS 

 

Graf 5 – Rozdělení čerpání dotačních prostředků dle území MAS (dle výše vyplacených 
dotací) 
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V rámci absolutního čerpání dotací bylo nejvíce čerpáno v území obcí Novopacka (32 

realizovaných projektů), Na druhém místě je území Mikroregionu Tábor (23 projektů) a 

nejméně projektů bylo v území Svazku obcí Brada (14 projektů). 
 

Graf 6- Rozdělení čerpání dotačních prostředků dle území MAS (dle výše dotací 
připadajícího na 1 obyvatele území) 

 

Graf č. 4 ukazuje na čerpání dotací na projekty v jednotlivých územích MAS v přepočtu na 1 

obyvatele. Průměr za celé území MAS Brána do Českého ráje bylo 615 Kč /1 obyvatele 

území MAS (bez území mikroregionu Pojizeří) dotačních prostředků na projekty z IV.1.2. 

PRV. 

Hodnocení dotačních prostředků dle typů žadatele 

Graf 7 – Vyplacené dotace dle typu žadatele 
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Nejčastějším žadatelem byla obec (32 projektů) a obce čerpaly 54 % z celkové alokace na 

projekty. Druhým nejčastějším žadatelem byly podnikatelé (22 projektů, z toho v 11případech 

šlo o investice do zemědělských podniků) – čerpali 24 % alokace. Neziskové organizace 

(celkem 9 projektů) čerpaly 12 % celkových dotačních prostředků. Šlo převážně o sportovní 

organizace a kluby (6 projektů), po jednom projektu realizoval spolek s environmentálním a 

ekologickým zaměřením, spolek s kulturním a přírodním zaměřením a myslivecké sdružení. 

Čtyři projekty realizovaly mikroregiony nebo dobrovolné svazky obcí a dopady těchto 

projektů byly vždy do více obcí. Církev realizovala 2 projekty (1 % z celkových dotačních 

prostředků). V jednom případě šlo o opravu památky (kostela), ve druhém o občanskou 

vybavenost.    

2.3. Alokace 
Výše jednotlivých ročních alokací MAS a jejich využití na projekty a na administraci ukazují 

tabulky č. 3 a 4. 

Tabulka 3 – alokace v jednotlivých letech na projekty (opatření IV.1.2. PRV) 

rok Celková 

alokace 

přidělená 

MAS  (Kč) 

Rozděleno 

MAS na 

projekty 

(Kč) 

% z celkové 

alokace 

Skutečně 

Proplaceno 

žadatelům 

(Kč) 

Korekce 

SZIF (v 

Kč) 

% skutečně 

proplacených 

Kč z alokace 

2008 0 0  0 0 0 

2009 4 132 908 3 444 908 83 % 3 265 909 0 79 %  

2010 4 239 642 3 391 714 80 % 3 222 100 0 76 % 

2011 4 293 198 3 706 638   86 % 3 461 304 0 81 % 

2012 5 958 803 5 099 612 86 % 5 048 178 100 85 % 

2013 6 173 254 5 493 587 89 % 5 043 133 518 82 % 

2014 0 0  0 0  

celkem 24 797 805 21 136 459 85 % 20 040 624 618 81 % 

 

MAS v každé z výzev využila všech alokovaných prostředků k rozdělení na projekty žadatelů. 

V případě úspor žadatelů (skutečné způsobilé výdaje byly nižší než uvedené v Dohodě) byly 

prostředky využity v následující výzvě. Ke korekci způsobilých výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace došlo pouze u dvou žadatelů a to šlo o nepatné částky (celkem 618 Kč). 

Sankce nebyla udělena žádná. Finanční prostředky nevyčerpané z projektů realizovaných 

v roce 2013 a 2014 byly použity na administraci MAS v roce 2014. 

Tabulka 4 –alokace v jednotlivých letech na administraci MAS (opatření IV.1.1. PRV) 

rok Celková 

alokace na 

MAS  (Kč) 

Skutečně 

nárokováno 

(dle SZIF) 

% 

z celkové 

alokace 

Skutečně 

proplaceno  

MAS  (Kč) 

Korekce % 

proplacení z 

nárokované

ho 

2008 0   0   

2009 4 132 908 688 000 17 % 680 083 7 916 98,8 % 

2010 4 239 642 754 845 18 % 753 410 1 435 99,8 % 

2011 4 293 198 835 025 19 % 834 890 135 99,9 % 

2012 5 958 803 920 739 15 % 917 027 3 712 99,6 % 

2013 6 173 254 788 166 13 % 788 166 0 100 % 
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2014 0 767 607  767 599 0 100 % 

celkem 24 797 805 4 754 382 19 % 4 741 175  13 198 99,7 % 

 

Za celé plánovací období došlo ke korekci 13 198 Kč proplacených nákladů na administraci 

MAS. Šlo většinou o nesrovnalosti v cestovních náhradách. Sankce nebyla udělena žádná, 

neboť korekce nepřekročila 3 %.  V prvním roce realizace SPL byla nejvyšší korekce a to za 

uplatňované náklady na školení ve výši 7 916 Kč (školení pořádané pro účely MAS – 

zařazeno do chybného kódu). Náklady na administraci tvořily z největší části (cca 80 %) 

osobní náklady pracovnic kanceláře (manažerky) a členů orgánů MAS a cestovní náhrady. 

Další náklady (cca 15 %) tvořili náklady na provoz kanceláře – nájemné, poplatky za 

telefony, náklady na kancelářské potřeby a vedení účetnictví. Zbývajících 5 % tvořily náklady 

na vzdělávání zaměstnanců a propagační akce včetně vedení www stránek. V prvním roce se 

z nákladů na administraci vybavila kancelář MAS nábytkem.  

2.4. Výzvy MAS 

Tabulka 5 – termíny výzev s vyhlášenými fichemi 

Výzvy Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6 

18.8. – 30.9. 2009 X  X X   

22.3. – 18.5. 2010 X X X X X X 

10.12. 2010 – 27.1.2011     X X 

29.7. - 13.9. 2011 X X X    

28.11. 2011 – 17.1.2012  X  X X  

3.5.2012 – 25.5.2012 X  X  X  

3.12. 2012 – 5.2.2012 X X    X 

22.4.2013 – 21.5.2013    X X X 

 

Z tabulky je patrno, že každá  fiche byla vyhlášena min. 4 x za plánovací období 2009 -2013 

pro příjem žádostí. Fiche č. 1 (Modernizace zemědělských podniků) a fiche č. 5 (Kulturní 

dědictví venkova) byly vyhlášeny za dané období 5 x. V prvním a druhém roce byla pouze 

jedna výzva za rok, v dalších letech vždy 2 výzvy. 

Výzva č. 1 

První výzva byla vyhlášena dne 18.9.2009, termín příjmu žádostí byl 17. -  30. září. Přijímány 

byly žádosti na fiche č. 1,3 a 4. Seminář pro žadatele byl 3. 9.2009. Před vyhlášením výzvy 

byl dělán průzkum, jaké projekty mají žadatelé v území připraveny a na základě toho byly 

vybrány i fiche. Celkem bylo přijato 7 projektů, jeden nebyl schválen k financování: obec 

Úbislavice – Územní plán Úbislavice. 

Tabulka 6 -  Výsledky výzvy 1 

fiche pořadí Žadatel Projekt Dotace v Kč 

1 1 ZEOS Lomnice Pořízení štěpkovacího zařízení 169 995 

3 1 Lužany Lužany – opravy zpevněných ploch u kostela – II 

etapa 

531 440 

3 2 Mikroregion Tábor Obnova komunikací, technické infrastruktury a 868 978 
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výsadba veřejné zeleně 

3 3 Úbislavice Územní plán Úbislavice 0 

4 1 Nová Ves 

n.Popelkou 

Moderní okna kulturního domu v Nové Vsi 

n.Popelkou 

141 219  

4 2 Radim Oprava požární nádrže a úprava pozemku 932 161 

4 3 Nová Paka Multifunkční hřiště Štikov 622 116 

  celkem  3 265 909 

 

Výzva č. 2 

Výzva byla vyhlášena dne 22.5.2010 na všechny fiche. Příjem žádostí proběhl 13. a 

18.5.2010. Seminář pro žadatele byl 4.5.2010. Bylo přijato 11 projektů, na fichi 2 nebyl 

žádný. Jeden projekt nebyl schválen: obec Brada-Rybníček – Nová fasáda kostela na Bradech. 

Tomuto žadateli bylo doporučeno rozšířit projekt a podat jej přímo do PRV opatření III.2.2. 

Obec za pomoci MAS tak učinila a uspěla s dotací a projekt zrealizovala. 

Tabulka 7-  Výsledky výzvy 2 

fiche pořadí Žadatel Projekt Dotace v Kč 

1 1 Agrochov St. Paka Rekonstrukce silážního žlabu v Roškopově 299 807 

1 2 ZEOS Lomnice n.P. Technologie míchání 242 500 

3 1 Libuň Informace včas a všude 469 026 

3 2 Vidochov Oprava veřejného prostranství v obci Vidochov 421 907 

4 1 Tatobity Obnova kulturního domu Tatobity 297 182 

4 2 MikroregionTábor Nákup velkokapacitního stanu včetně zařízení 232 200 

4 3 Libuň Vesnická škola v Novém 333 244 

4 4 Hokejový klub Lomnice n.P. Využití septiku na zásobní nádrž dešťové vody 432 000 

5 1 Novopacko Obnova soch Novopacka II 405 434 

5 2 Brada-Rybníček Nová fasáda kostela na Bradech 0 

6 1 Jaroslav Válek Nové vybavení kovárny 88 800 

  celkem  3 222 100 

 

Výzva č. 3 

Výzva byla vyhlášena dne 10.12.2010, příjem žádostí proběhl dne 27.1.2011, seminář pro 

žadatele byl 6.1.2011. Bylo přijato 7 projektů pro podnikatele a na památky a všechny byly 

schváleny k financování.  

Tabulka 8 - Výsledky výzvy 3 

fiche pořadí Žadatel Projekt Dotace v Kč 

5 1 Nová Ves n.P. Památky, na které nezapomínáme 395 040 

5 2 Lázně Bělohrad Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v kapličce 142 400 

5 3 Lomnice n. Popelkou Oprava kapličky 245 434 

5 4 Dřevěnice Restaurování památníku padlých v I. Světové válce 245 344 

6 1 Zdeněk Skrbek Inovace podniku nákupem strojového vybavení 198 390 

6 2 Aleš Mikule Nové strojní vybavení truhlárny 74 959 

6 3 VILIMOVSKÝ s.r.o Nákup svařovacího automatu 96 000 

  celkem  1 397 567 
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Výzva č. 4 

Výzva byla vyhlášena dne 29. 7. 2011, příjem žádostí proběhl ve dnech 12. a 13. 9.2011, 

seminář pro žadatele byl 22. 8. 2011. Bylo přijato celkem 11 projektů, z toho 1 nebyl 

schválen: obec Dřevěnice – Nová autobusová čekárna, další 2 žadatelé, kteří se v bodování 

umístili na 4 a 5 místě v rámci fiche 4 odmítli možnost snížené dotace: obec Lomnice n. 

Popelkou – obnova místní komunikace, obec Veselá - „Místní komunikace ve Žďáře“. Oba 

projekty měly vysoké celkové náklady – přes 800 000 Kč. Administrace projektu obce 

Lužany – „Rozšíření veřejného osvětlení“ byla ukončena ze strany SZIF i přes místní šetření 

MAS a podporu projektu, že šlo o rozšíření osvětlení pro obyvatele stávajícího domu, byl 

projekt ukončen.  Důvodem bylo nesplnění kritéria přijatelnosti, neboť infrastruktura nesmí 

sloužit k zasíťování nových stavebních pozemků. Celkem bylo podpořeno a dále realizováno 

7 projektů.  

Tabulka 9 - Výsledky výzvy 4   

fiche pořadí Žadatel Projekt Dotace v Kč 

1 1 Radomír Sedláček Nové lisování sena a slámy 349 000 

1 2 LSK Lomnice n.P. Nové zařízení ubytovacích chat 299 949 

3 1 Úbislavice Oprava komunikací, oprava zdí a výsadba dřevin a 

nákup křovinořezu. 

408 444 

3 2 Nová Paka Zajištění plynulé dopravy na průjezdu Novou Pakou 168 000 

3 3 Tatobity Úprava veřejného prostranství na Žlábku a úprava 

místních komunikací 

648 738 

3 4 Lužany Lužany – rozšíření veřejného osvětlení 0 

3 5 Lomnice n. 

Popelkou 

Obnova místní komunikace Rváčov - Černá 0 

3 6 Veselá Místní komunikace ve Ždˇáře 0 

3 7 Holín Nákup techniky na údržbu zeleně  96 750 

3 8 Lázně Bělohrad Výstavba autobusové zastávky včetně úpravy okolních 

ploch 

92 856 

  celkem  2 063 737 

 

Výzva č. 5 

Výzva byla vyhlášena dne 28.11.2011, příjem žádostí na MAS byl ve dnech 16. a 17.1.2012, 

seminář pro žadatele proběhl dne 8.12.2011. Celkem bylo přijato a zaevidováno 10 projektů, 

z toho 7 bylo podpořeno k financování (fiche č. 4 a 6). Celkem 3 projety nebyly schváleny: 

město Lázně Bělohrad – Dětské hřiště v Lázních Bělohradě, obec Radim – Obec dětem a obec 

Choteč – Stavební úpravy technického zázemí obce Choteč. 

Tabulka 10 - Výsledky výzvy 5 

fiche pořadí Žadatel Projekt Dotace v Kč 

4 1 Mlázovice Oprava tělocvičny v Mlázovicích –I. etapa 498 000 

4 2 Veselá Rekonstrukce vnitřních prostor objektu bývalé školy 

v Kotelsku 

533 110 

4 3 Nová Paka Rekonstrukce hasičských zbrojnic v Novopackých 

osadách 

471 144 

4 4 Pecka ZŠ Pecka – výměna okenních výplní 510 000 

4 5 Lázně Bělohrad Dětské hřiště v Lázních Bělohradě 0 

4 6 Radim Obec dětem 0 
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4 7 Choteč Stavební úpravy technického zázemí obce Choteč 0 

6 1 Ondřej Sklenář Nákup pily na kámen 298 740 

6 2 Marek John Vybavení truhlářské dílny 37 452 

6 3 Petr Pilař Modernizace kovovýroby 360 000 

  celkem  2 708 446 

 

Výzva č. 6 

Výzva byla vyhlášena dne 3.5.2012, příjem žádostí byl ve dnech 24. a 25.2.2012, seminář pro 

žadatele dne 14.5.2013. Bylo přijato 10 projektů (fiche 1,3,5) a všechny byly schváleny 

k financování. 

Tabulka 11 - Výsledky výzvy 6 

fiche pořadí Žadatel Projekt Dotace v Kč 

1 1 ZEPO Bělohrad, a.s. Nákup techniky na údržbu krajiny 64 233 

1 2 ZEOS Lomnice, a.s. Technologie čerpání kejdy 246 000 

1 3 Hana Šulcová Pastevní areál ve Staňkově 85 517 

3 1 Bradlecká Lhota Zpevněná plocha u hřbitova 132 237 

3 2 Holín Veřejné osvětlení Pařezská Lhota 171 165 

3 3 Nová Paka Obnova hřbitovní zdi 480 000 

3 4 Lomnice n. P. Obnova místní komunikace Rváčov -Černá 387 520 

3 5 Libuň Obnova zdi u hřbitova 323 960 

5 1 Novopacko Obnova soch Novopacka III 360 000 

5 2 Lužany Obnova drobné sakrální architektury 89 100 

  celkem  2 339 732 

 

Výzva č. 7 

Výzva byla vyhlášena dne 3. 12. 2012, příjem žádostí byl ve dnech 4. a 5. 2.2013, seminář pro 

žadatele dne 7. 1.2013. Bylo přijato 11 projektů – podnikatelských (fiche 1,2,6). Jeden projekt 

byl ukončen ve fázi administrace – pro nesoulad s Pravidly:  Jiří Mařan - Rozvoj zahradnictví 

na Záhorce Tatobity. MAS podpořila 10 projektů, jeden nebyl podpořen ze strany SZIF: 

INJEKTION REALITY, spol. s r.o. – EKO-penzion Pecka. U projektu byla ukončena 

administrace z důvodu, že žadatel nedoložil doklad vydaný stavebním úřadem, ze kterého je 

patrno, že se jedná o objekt určený k provozování ubytovacího zařízení. Konečné schválení 

realizovaných projektů je uvedeno v tabulce. 

Tabulka 12 – Výsledky výzvy 7 

fiche pořadí Žadatel Projekt Dotace v Kč 

1 1 Roman Klouza Nová technologie dojení 384 000 

1 2 ZEPO Bělohrad, a.s. Nákup nakladače pro ŽV 320 000 

1 3 ZEOS Lomnice, a.s. Zastýlací vůz do ŽV 249 000 

1 4 Hana Šulcová Nákup nakladače 285 750 

2 1 INJEKTION 

REALITY, spol s r.o. 

EKO – penzion Pecka 0 

2 2 Jaroslav Gregor Modernizace a opravy hotelu pod Šikmou věží 477 900 

2 3 Šárka Jodasová Kemp Kubánkův statek – rekonstrukce střechy 363 294 

2 4 TJ Bruslařský klub Ubytovací zařízení v zimním areálu 480 000 

6 1 Lada Paulů Nákup vybavení pro veterinárního lékaře 90 000 

6 2 Mirka Menclová Nákup vybavení pro veterináře 109 969 
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6 - Jiří Mařan Rozvoj zahradnictví na Záhorce Tatobity 0 

  celkem  2 759 913 

 

Výzva č. 8 

Výzva byla vyhlášena dne 22.4.2013, příjem žádostí byl ve dnech 22. a 21.5.2013, seminář 

pro žadatele dne 2.5.2013. Bylo přijato 18 projektů (fiche 4 a 5). Jeden projekt byl ukončen ve 

fázi administrace:  Ing. Jiří Bláha – „Muzeum vozidel“ z důvodu nepředložení opatření 

stavebního úřadu k záměru projektu. Další 4 projekty nebyly podpořeny z důvodu nedostatku 

alokovaných finančních prostředků MAS: obec Holenice – „Výměna střešní krytiny a 

klempířských prvků na budově OU“, městys Pecka – „ZŠ Pecka-výměna okenních výplní“, 

obec Soběraz – „Oprava fasády budovy OÚ Soběraz“ a obec Libuň – „Stavební úpravy a 

přístavba šaten na hřišti kopané“. Celkem bylo MAS podpořeno 13 projektů. 

Tabulka 13 – Výsledky výzvy 8 

fiche  Žadatel Projekt Dotace v Kč 

4 1 Farnost Železnice Úpravy oratoře pro kulturní, zájmové a církevní 

aktivity 

98 240 

4 2 Okrašlovací spolek 

Stav 

Nákup velkokapacitního stanu s vybavením 102 900 

4 3 TJ Sokol Nová Paka Výměna oken v novopacké sokolovně 358 400 

4 4 TJ Sokol Železnice Výměna oken a dveří v šatnách fotbalového 

oddílu 

157 738 

4 5 LOVÉNA Libuň Výměna střešní krytiny na objektu myslivny 322 593 

4 6 DĚDINA Osvětlení a zvuk 43 311 

4 7 Nová Ves n. P. Fara v novém 304 688 

4 8 TJ Sokol Lužany Nákup vybavení pro spolkovou činnost v obci 

Lužany 

110 423 

4 9 Tatobity Výměna oken na škola v Tatobitech 332 941 

4 10 Holenice Výměna střešní krytiny a klem.prvků na budově 

OÚ 

0 

4 11 Pecka ZŠ Pecka – výměna okeních výplní 0 

4 12 Soběraz Oprava fasády obecního úřadu Soběraz 0 

4 13 Libuň Stavební úprava a dostavba šaten na hřišti 

kopané 

0 

5 1 Farnost Železnice Stavební úpravy kostela sv. Máří Magdaleny v 

Lužanech 

138 635 

5 2 Mlázovice Obnova kulturního dědictví před MŚ 96 480 

5 3 Tatobity Pomníky a památky v Tatobitech 95 200 

5 4 Lázně Bělohrad Restaurování křížku v Lázních Bělohradě, k.ú. 

Brtev 

121 360 

5 - Ing. Jiří Bláha Muzeum vozidel 0 

  celkem  2 282 909 

 

Za celé období bylo na MAS přijato 85 projektů, z toho u 2 ukončena administrace MAS, u 2 

ukončena administrace SZIF, 12 nepodpořeno z důvodu nedostatku alokace MAS, 69 projektů 

podpořeno a všechny byly zrealizovány a proplaceny. 
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3. Metodický přístup 
 

3.1. Pracovní tým  
Realizací SPL se zabývaly manažerky MAS ve spolupráci především rady MAS a výběrové 

komise. Evaluaci ex-post zpracovala manažerka ing. Alena Klacková – zaměstnanec MAS 

Brána do Českého ráje, z.s.  Zpráva o ex- post hodnocení byla předána členům kontrolního 

výboru k připomínkám a poté radě MAS a valné hromadě MAS. 

  

3.2. Zdroje údajů pro monitoring 
Hlavním zdrojem údajů pro ex-post hodnocení byla evidence o projektech a administraci 

nákladů vedená kanceláří MAS. Údaje má kancelář z projektů žadatelů, z žádostí o 

proplacení, z fyzických kontrol projektů (po realizaci i kontrol v době udržitelnosti) a 

z konzultací a rozhovorů se žadateli. 

3.3. Monitorovací indikátory 

3.3.1. Monitorovací indikátory SPL  

Ve Strategickém plánu LEADER MAS Brána do Českého ráje bylo stanoveno celkem 8 

monitorovacích indikátorů včetně hodnot, které by se realizací SPL měly dosáhnout. V rámci 

aktualizace SPL v roce 2011 byly přehodnoceny i monitorovací indikátory. Jeden indikátor 

byl vypuštěn a byl nahrazen novým (indikátor počet podpořených zemědělských subjektů byl 

nahrazen indikátorem počet podpořených zemědělských projektů). Byly přidány 2 nové 

indikátory: počet projektů s dopadem na mladé lidi do 30 let a počet inovativních projektů. 

Rovněž byly i upraveny plánované hodnoty indikátorů a to směrem dolů - byly sníženy 

v důsledku nižší alokace MAS (MAS 32+).   
 

Tabulka 14 – Plnění indikátorů SPL 

 Plánovaná 

hodnota dle 

původního SPL 

Plánovaná 

hodnota dle 

platného 

SPL 

Dosažené 

hodnoty 

k 30.6.2015  

% dosažení 

plánované 

hodnoty 

Počet podpořených projektů 60 50 69 138 

Počet podpořených 

zemědělských subjektů 

12 X 6 50 

Počet podpořených 

zemědělských projektů 

X 6 11 183 

Počet upravených veřejných 

ploch 

6 6 9 150 

Počet opravených budov 12 6 26 433 

Počet nových lůžek 18 18 10 56 

Počet projektů realizovaných 

v rámci partnertství 

12 12 13 108 

Počet podpořených 

mikropodniků 

6 6 9 150 

počet projektů podporující 

služby v cestovním ruchu 

6 4 4 100 
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Počet projektů s dopadem na 

mladé lidi do 30 let 

X 10 10 100 

Počet inovativních projektů X 10 37 370 

 
 
Monitorovací indikátory byly mimo počtu lůžek plněny a mnohdy dosti překročeny. Ukázalo 

se, že monitorovací indikátory byly stanoveny vesměs velmi mírně a byly podhodnoceny.  

Nebyl splněn indikátor: počet nových lůžek v oblasti cestovního ruchu. Souvisí to 

s podmínkami fiche. Podpora cestovního ruchu v rámci, které byly podpořeny pouze 4 

projekty (z celkových 5 přijatých na MAS). Několik dalších zájemců o tuto fichi nesplnilo 

podmínku ubytovacího zařízení (poskytovali tzv. ubytování v soukromí a nesplňovali 

kolaudaci dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.). Ze 4 projektů cestovního ruchu pouze jeden řešil 

novou nabídku ubytování – vznik nových 10 lůžek. Ostatní 3 projekty řešily rekonstrukci 

stávajícího zařízení.  Nejvyšší hodnotu zaznamenal indikátor Počet opravených budov. Opět 

je vidět, že byl v rámci aktualizace podhodnocen a nebyl více specifikován. Byly sem 

započítány projekty, které se týkaly stavebních úprav veřejných budov a budov neziskových 

organizací (3 x školy, 2 x kulturní domy, 3 x tělocvičny a zázemí pro sportovce, 5 x požární 

zbrojnice, 1 x myslivna, 7 x chatek k ubytování, 3 x zázemí pro ubytování, 2 x budovy pro 

spolkovou činnost). Obdobný problém je s počtem inovativních projektů – do počtu byly 

započítány všechny projekty, které získaly bodové hodnocení za inovativnost v rámci 

preferenčního kritéria. 

 

3.3.2. Monitorovací  indikátory fichí 

 

Monitorovací indikátory byly u každé fiche stanoveny a v rámci aktualizace fichí byly 

pozměněny, ale nebyly stanoveny hodnoty, kterých by se mělo dosáhnout. Proto nyní nelze 

stanovit hodnotu plnění. Lze pouze pomocí nich popsat splnění cíle fiche. 

Fiche 1 – Modernizace zemědělských podniků 

Tabulka 15 – Indikátory fiche 1 

 

 

Cíl: podpora konkurenceschopnost zemědělských podniků, zachovat zaměstnanost v 

zemědělství na venkově, umožnit podnikům plnit normy stanovené EU. 

Z 11 projektů podpořilo 9 živočišnou výrobu, z toho ve 3 případech šlo o projekty zaměřené 

na sklady hnojiv a krmiv a v jednom případě byla pořízena nová technologie dojení a 

v jednom byl vybudován pastevní areál – všechny tyto projekty umožnily podnikům plnit 

normy ohledně skladování a dobrých podmínek zvířat. Další 4 projekty umožnily nákup 

indikátor ukazatel 

Počet nově zrekonstruovaných objektů v RV (ks) 0 

Počet nově zrekonstruovaných objektů v ŽV (ks) 1 

Počet nových technologií v RV (ks) 0 

Počet nových technologií v ŽV (ks) 4 

Počet nových strojů (ks) 6 

Počet nových modernizovaných zemědělských podniků - FO 3 

Počet nových modernizovaných zemědělských podniků - PO 3 

Počet nových zařízení na zpracování biomasy 1 



21 
 

  

nových strojů do ŽV. Jeden projekt řešil nákup stroje na údržbu krajiny a jeden nákup 

štěpkovače pro výrobu štěpky pro vlastní potřeby. 

Projekty naplnily specifické cíle: 3.1. Kvalitní podmínky pro prosperující zemědělskou 

činnost a 3.4. Udržovaná krajina a čisté prostředí  

Projekty neměly vliv na zaměstnanost v zemědělství. 
 

Fiche 2- Podpora cestovního ruchu 

Tabulka 16 - Indikátory fiche 2 

indikátor ukazatel 

Počet nových lůžek (ks) 10 

Nabídka nových aktivit (vyžití) hostů (ks) 2 

Počet zrekonstruovaných budov (ks) 8 

Počet nových marketingových produktů cestovního ruchu (ks) 0 

Počet nových nebo nově vybavených stravovacích zařízení (ks) 0 

 

Cíl: využít potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky a venkovských objektů k 

ubytování, stravování a sportovně rekreačnímu vyžití. 

Podpořeny a zrealizovány byly 4 projekty, v žádném nešlo o agroturistiku. Ve třech případech 

šlo o podnikatele, kteří již provozovali ubytování a projektem rekonstruovali stávající zařízení 

(1 x turistický hotel, 1x kemp a 7 x chatky v lyžařském areálu), jeden projekt vybudoval nové 

zařízení s 10 lůžky a využil pro to nevyužívaný objekt šaten. Žádný projekt se netýkal 

stravovacího zařízení.  

Projekty naplnily specifický cíl 2.1. Rozvinutá infrastruktura cestovního ruchu 
 

Fiche 3 – Obnova a rozvoj vesnic 

Tabulka 17 - Indikátory fiche 3 

indikátor ukazatel 

Délka rekonstruovaných komunikací m) 2 460 

Plocha obnovených prostranství m2) 489 

Plocha nově nebo revitalizované zeleně (m2) 275 

Počet nově vysazených stromů a keřů (ks) 207 

Počet obcí s novým mobiliářem (ks) 3 

Počet obcí s novou technikou na údržbu zeleně (ks) 6 

Počet nových územních plánů (ks) 0 

Délka nových nebo rekonstruovaných inženýrských sítí (m) 208 

Počet nových technologických objektů a technologií (ks) 4 

 

Cíl: zlepšení vzhledu obce a vybavení obce dopravní a technickou infrastrukturou a tím 

zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i rekreaci. 

Zrealizováno 14 projektů, z toho 5 řešilo opravu místních komunikací a chodníků 

(rekonstrukce 7 komunikací v 5 obcích + 1 chodník v jedné obci). Dále byla zrekonstruována 

veřejná prostranství o výměře 489 m
2
, zřízeno 1 parkoviště, postavena 1 nová čekárna, ve 2 

obcích bylo doplněno veřejné osvětlení, v jedné obci zřízen nový bezdrátový rozhlas do všech 

jejích částí, ve 3 obcích byla opravena část hřbitovní zdi, 6 obcí pořídilo mechanizaci na 

údržbu zeleně, v 1 městě byly instalovány 3 měřiče rychlosti. 
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V případě místních komunikací šlo spíše o naplnění cíle 1.3. Kvalitní upravené prostředí pro 

obyvatele, návštěvníky a podmínky pro podnikatele než 1.1. Kvalitní dopravní infrastruktura 

Projekty naplnily také specifický cíl 3.2. Regenerované prostředí v obcích. Specifický cíl 3.3. 

Dostatečné a vyhovující napojení na kanalizační síť splněn nebyl, žádný projekt neřešil 

kanalizaci. Důvodem je, že projekty řešící kanalizaci jsou nákladné a MAS podporovala 

finančně menší projekty. 
 

Fiche 4 – Občanské vybavení a služby 

Tabulka 18 - Indikátory fiche 4 

indikátor ukazatel 

Počet osob využívající zkvalitněné služby (počet osob) 16  188 

Počet zrekonstruovaných objektů (ks) 18 

Počet nově vybavených objektů (ks) 2 

Počet nově vytvořených pracovních míst (počet úvazků) 0 

Nové plochy pro volnočasové aktivity a veřejné akce (m2) 380 

Rekonstruované plochy pro volnočasové aktivity a veřejné akce (m2) 0 

Počet nového materiálně-technického vybavení pro: veřejnou správu, 
zdravotnictví, sociální služby, školství, volnočasové aktivity a ostatní 
(počet souborů) 

4 

 

Cíl: zlepšení životních podmínek na vesnici, zvýšení jejich atraktivity pro obyvatele, 

zachování kulturních a společenských akcí, které přispívají k zachování venkovského rázu 

života na venkově 

V této fichi bylo zrealizováno celkem 20 projektů obcí, neziskových organizací a církve. 

Ve 13 případech šlo o opravu zázemí pro školství, sport, kulturu a další spolkovou činnost 

(např. nová okna, dveře, střecha, elektroinstalace, topení,..). Ve čtyřech případech byl pořízen 

stan a další příslušenství pro spolkovou činnost. Bylo postaveno jedno víceúčelové hřiště, 

opravena požární nádrž včetně úpravy okolí a přebudován málo využitý septik na zásobárnu 

dešťové vody pro tvorbu ledu pro zimní stadion. 

Indikátor počet zrekonstruovaných objektů – uvedeny všechny zrekonstruované budovy (i 

když šlo většinou o částečnou rekonstrukci jako např. nová střecha, okna, dveře nebo 

elektroinstalace apod.) – i vzhledem k limitu fiche. 

Celkový počet osob využívající zkvalitněné služby těchto projektů dle uvedení žadatelů je 

16 188 osob (48 % obyvatel území). Nejširší dopad měl nákup a vybavení stanu pořízeného 

MIKROREGIONEM TÁBOR (7 753 – obyvatelé mikroregionu) a projekt využití septiku 

Hokejového klubu Lomnice n. P. (2000 – návštěvníci zimního stadionu). Ostatní projekty 

měly lokální dopad. 

Realizované projekty naplnily specifické cíle 2.3. Pestrá nabídka a kvalitní zázemí pro 

volnočasové aktivity a 2.4. Kvalitní služby a občanská vybavenost v obcích. 

 

Fiche 5 – Kulturní dědictví venkova 

Tabulka 19 - Indikátory fiche 5 

indikátor hodnota 

Počet opravených památkových objektů (ks)  27 
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Počet vypracovaných studií (ks) 0 

Počet nových expozic a výstav (ks) 0 

Počet opravených registrovaných památek (ks) 4 

Celkový objem investic do kulturního dědictví venkova (Kč) 3 140 646 

Plocha opraveného okolí a přístupu k památkám (m
2
) 0 

Regenerovaná zeleň (m2, ks) 0 

 

Cíl: obnova, zhodnocení nebo využití místního kulturního dědictví. 

Celkem bylo podpořeno 11 projektů, v rámci nichž bylo opraveno celkem 25 drobných 

památek (soch, křížků a pomníků), 1 kaplička, 1 kostel. Opravené památky se nacházejí ve 12 

obcí území MAS. Ve 4 případech šlo o restauraci památek zapsaných na seznamu nemovitých 

kulturních památek, v ostatních případech šlo o památky místního významu.  

Projekty naplnily specifický cíl 2.2. Udržované kulturně-historické památky. 

 

Fiche č. 6 – Podpora nezemědělského podnikání 

Tabulka 20 - Indikátory fiche 6 

indikátor hodnota 

Počet podpořených subjektů (ks) 9 

Počet nově vybavených provozoven (ks) 2 

Počet nově vytvořených pracovních míst (počet) 0 

Počet rekonstruovaných provozoven (ks) 0 

Počet nových strojů a technologií (ks) 12 

Počet podpořených žen (počet osob) 2 

Počet podpořených žadatelů do 30 let (počet osob) 3 

 

Cíl: podpora zakládání nových a rozvoj existujících nezemědělských podniků nejmenší 

velikosti – mikropodniků, včetně vzniku nových živností, modernizace stávajících podniků. 

Podpořeno celkem 9 žadatelů, ve 2 případech byly žadatelky ženy – veterinářky a projektem 

si vybavily ordinaci veterinárního lékaře. V ostatních případech šlo o nákup strojů pro 

truhlářskou dílnu, kovovýrobu, zpracování kamene a ostatní stavební činnost. Ve všech 

případech šlo o rozvoj stávajícího mikropodniku.  V jednom případě projekt umožnil žadateli 

rozšířit svou činnost o nové živnostenské oprávnění. Fiche měla provázanost na specifický cíl 

1.3. Kvalitní upravené prostředí obce pro obyvatele, návštěvníky a podmínky pro podnikatele.  

Cíl řeší více méně prostředí a ne samotné technické vybavení provozoven, které řešily 

projekty.  Ukazuje se, že fiche nebyla zcela správně provázána na specifický cíl, ale rozvinuté 

podnikání je součástí prioritního cíle Infrastruktura a podnikání.  

 

3.4.Výčet hodnotících otázek  
 
Odpovědi na hodnotící otázky by měli pomoci zhodnotit naplnění realizovaného 

Strategického plánu LEADER MAS Brána do Českého ráje a samotného uplatnění principu 

LEADER. 
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3.4.1. Povinné hodnotící otázky 

Povinné hodnotící otázky byly stanoveny ze strany MZe a vyhodnocují dopad povinných 

preferenčních kritérií jednotlivých fichí a implementaci principu LEADER.  

 

1. Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a 

diverzifikaci? 

 Jak přispěla podpora k vytváření nových pracovních míst? 

 Jak napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu? 

 Jak napomohla podpora k budování kapacit pro diverzifikaci (zahájení a rozvoj 

činností nezemědělské povahy)? 
  

2. Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie? 

 Napomohla podpora k většímu zapojení veřejnosti (příp. dělení dle věku a pohlaví - 

mladých lidí/žen) do dění v regionu?  

 Jak přispěla podpora k zapojení partnerů a veřejnosti do rozhodovacích procesů?  

 Jak napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů?  

 Jak přispěla podpora k uplatnění inovačních postupů?  

 Jak přispěla podpora k realizaci projektů spolupráce MAS?  

 Přispěla podpora k zapojení MAS do sítí místních partnerství? (zapojení MAS do 

Celostátní sítě pro venkov, Národní sítě místních akčních skupin ČR aj.)  
 

3. Do jaké míry byl implementován přístup LEADER? 

4. Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní správy? 
 

3.4.2. Hodnotící otázky stanovené MAS 

 

5. Byla podpora v rámci SPL rovnoměrně rozložena do celého území působnosti 

MAS? 

6. Byla spolupráce MAS a žadatelů dostačující?  
 

4. Odpovědi na otázky  
 
 

1.  Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a 
diverzifikaci?  

 
 

Žádný projekt podpořený MAS nepřinesl vznik nového pracovního místa. Celkem 3 projekty 

podpořily začínající podnikatele do 30 let a umožnily jim rozšířit nabízené služby (2x 

veterináři, 1 x truhlář). Jeden podnikatel pracoval pouze sezónně a část roku, kdy neměl 

zakázky, byl registrován na úřadu práce. Pořízením nových strojů mu umožnilo širší nabídku 

poskytování služeb, a tím i celoroční zaměstnání. Jeden podnikatel projektem rozšířil své 

podnikání a další novou živnost.  

Co se týká diverzifikace zemědělských podniků, neměla MAS fichi k tomuto opatření. MAS 

v rámci SPL měla za cíl prosperující zemědělství a šetrnou péči o krajinu. Jeden projekt 

v rámci zemědělské fiche pomohl podniku nakoupit štěpkovač, kterým vyrábí štěpku 

z odpadní i cíleně pěstované biomasy a využívá ji pro topení ve svém mimozemědělském 
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provozu. 

Závěr: Podpora neměla dopad pro zaměstnanost a diverzifikaci v regionu. 
 
 

2.  Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?  

 

V rámci 8 výzev MAS bylo zrealizováno 69 projektů za 37,5 mil. Kč. Proplacená dotace 

činila celkem 20 mil. Kč.  

Zkušenosti z několikaletého procesu uplatňování metody LEADER v MAS Brána do Českého 

ráje ukazují mírně zvyšující se zájem veřejnosti o dění v MAS. To se projevilo ve zvýšení 

počtu členů a zvětšení území. Vytvořila se standardní aktivní skupina, která se velmi 

intenzivně zapojuje do dění ve spolku. Velkým přínosem je, že se do dění aktivně zapojila 

také podnikatelská sféra, která dosud v otázkách komunitní práce v regionu nebyla aktivní. 

Vliv na mladé lidi a ženy, víceodvětvové přístupy a inovační postupy patřily k povinným 

hodnoceným prioritám projektů. Pouze ve 3 případech byli žadatelé mladí lidé do 30 let, 

v ostatních případech šlo o projekty, jejichž výsledek využívá mládež nebo je jedním 

z uživatelů. Víceodvětvové postupy zvolilo několik obcí, které většinou spolupracovaly s  

neziskovou organizací a ojediněle šlo i o spolupráci podnikatelů s obcí či neziskovou 

organizací. Tyto postupy měly hlavně přínos pro samotnou spolupráci aktérů. Hodnocení 

inovativnosti bylo problematické – žadatelé a výběrová komise měli bodové rozpětí pro 

inovaci, která byla popsána dosti široce a 37 projektů obdrželo alespoň 1bod za inovativnost. 

Vždy šlo spíše o inovaci pro žadatele.  

MAS se zapojila celkem 6x do projektů spolupráce, z toho 4 x byly projekty schváleny 

k financování a realizovány. Ve dvou případech byl neschválen vzhledem k alokaci. Z 

realizovaných projektů spolupráce byly dva mezinárodní (s Itálií a se Švédskem). MAS byla 3 

x spolupracující partner MAS a v 1x  koordinační. Hlavní cíle realizovaných projektů 

spolupráce byly: 

- zmapování lidové architektury na území MAS 

- podpora atraktivity Geoparku Český ráj a jeho popularizace zejména u mladé generace 

- posílení spolupráce MAS, předání zkušeností, správné praxe a postupů. 

MAS se zapojila do Celostátní sítě pro venkov organizováním seminářů ve spolupráci se ZAV 

Jičín (semináře:“ Prodej ze dvora“ – rok 2011, „Obec a krajina“ – rok 2012) nebo 

spolupořádáním exkurzí „Tváře Libereckého kraje“ po zajímavých projektech. MAS je dále 

členem NS MAS, Krajské sítě MAS Královéhradeckého kraje a neformálního partnerství 

MAS Libereckého kraje. 

 

Závěr: Realizované projekty pomohly naplnit všechny 4 prioritní cíle včetně globálního cíle.  

Vzhledem k tomu, že MAS realizovala SPL s nižším rozpočtem (MAS 32+), byly 

podporovány menší projekty. Absorpční kapacita území regionu MAS je vyšší, zejména o 

rozšířený region Pojizeří. MAS se dařilo naplňovat především prioritu 2 v oblasti kvalitní 

občanské vybavenosti, živé kultury a volnočasový aktivit obyvatel. Vzhledem 

k podhodnoceným indikátorům se však nedá stanovit míra splnění cílů. 
   

3.  Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?  

 

MAS Brána do Českého ráje je otevřené partnerství veřejného, soukromého a neziskového 

sektoru. Členská základna je různorodá, během období 2009 – 2013 přistoupil 1 mikroregion 

(13 obcí) a 19 dalších subjektů. Členství zrušila 1 obec (území v MAS, ale ponechala) a dále 8 

subjektů (NO, podnikatelé, občané). V rámci realizovaných projektů nebyl žádný člen 

zvýhodňován. Projekty podnikatelské (fiche č. 1, 2, 6) realizovali 4 členové MAS a 14 
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nečlenů, z nich jeden se po realizaci stal členem MAS, projekty občanské vybavenosti (fiche 

č. 4) realizovali mimo obcí 1 člen (farnost) a 6 nečlenů MAS.  Všechny projekty mají 

návaznost na společný Strategický plán LEADER. MAS si stanovila priority pro výběr 

projektů. Od 6 výzvy měla schválený „Předpis pro transparentnost pro výběr projektů a 

zamezení střetu zájmu“.  

Podařilo se zapojit podnikatelskou sféru – 32 % projektů bylo realizováno podnikateli (tyto 

projekty obdržely 24 % vyplacených finančních prostředků) i neziskové organizace (20% 

žadatelů).  Celkem 4 projekty byly realizovány mikroregiony s dopady projektů do více obcí. 

11 obcí z území (23 %) nerealizovalo na svém území žádný projekt a nedošlo ani k 

žádnému dopadu projektu do území.  

 

Závěr:  MAS funguje jako otevřené partnerství a snaží se o uplatnění všech principů 

LEADER. Území MAS a i členská základna se podstatně rozšířily. Inovativnost a integrované 

a vícesektorové akce byly sice preferovány, ale měly význam pouze pro žadatele a bez 

skutečného dopadu do území. Inovativní projekt s nadregionálním významem byl pouze 

jeden. Rovněž dopady na ženy byly zejména pouze v tom, že v 5 případech byly žadatelky 

ženy (23 % z 22 podnikatelských projektů), jako cílová skupina šlo vždy pouze o sekundární 

dopad. Pozitivně lze hodnotit zvyšující se spolupráci při realizaci projektů (obec – 

neziskovka, obec – podnikatel, podnikatel – neziskovka, více obcí společně). 
 

4. Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní správy?  

 

Aktivní byla hlavně veřejná správa, ale v rámci výzev se podařilo zapojit i podnikatele a 

neziskové organizace (viz prezenční listiny ze seminářů, členská základna, žádosti o dotaci). 

Rovněž se rozšířila členská základna a také územní působnost MAS.  O činnosti MAS se 

veřejnost dozvěděla také díky propagaci samotných žadatelů, což bylo jedno z preferenčních 

kritérií stanovené MAS. Další akce propagující činnost MAS byly různé semináře a exkurze 

v rámci projektů spolupráce či při organizaci akcí sítě pro venkov. Také dotační prostředky 

získané nad rámec alokace byly využity pro propagaci MAS při různých veřejných 

společenských, sportovních a kulturních akcí v regionu. 

. 

Závěr: Díky implementaci metody LEADER se MAS dostala více do povědomí veřejnosti, 

prohloubily se kontakty s podnikateli i neziskovými organizacemi, a tím dochází k lepšímu 

plánování rozvoje daného regionu. 

 

 

 

 

 



27 
 

  

5. Byla podpora v rámci SPL rovnoměrně rozložena do celého území působnosti MAS? 

 

Mapka  1 – Čerpání dotací v obcích MAS prostřednictvím SPL 

 

Výše dotace v tis. Kč 

 

bez dotace   

do 450 tis. Kč   

500 - 900 tis. Kč  

1000-1500 

nad 3 000 tis. Kč 
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Mapka  2 – Čerpání dotací v obcích MAS v přepočtu na 1 obyvatele 

 
 
 

Výše dotace na obyvatele v Kč      

 0 Kč               

 do 490 Kč        

 500 - 990 Kč 

1000 - 1500 Kč        

1900 - 2500Kč 

nad 2500 Kč 
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Mapka  3 Počty projektů v obcích dle typu žadatelů 

 

 

Počty projektů 

Žádný projekt 

Žadatel obec 

Žadatel nezisková organizace/církev 

Žadatel podnikatel 

 

Projekty mikroregionů/svazků obcí 

s dopadem do obce – opravená památka  

s dopadem do obce – obnova obcí 

s dopadem do celého mikroregionu – nákup velkokapacitního stanu s vybavením  
 
 
 

Závěr: Nepodařilo se, aby podpora v rámci SPL měla dopad do celého území regionu (do 

všech obcí MAS). V území 11 obcí (31 % území) nebyl žádný dopad realizovaného projektu. 

Bylo tak jednak nezájmem ze strany některých obcí, tak i díky omezenému rozpočtu MAS. 
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6. Je spolupráce MAS a žadatelů dostačující? 

 
První dvě výzvy byly zveřejněny v regionálních denících, na stránkách MAS a rozeslány 

všem členům a zájemcům (subjektům, kteří na MAS projevili zájem o podporu a konzultovali 

s manažerkou své záměry). Další výzvy byly pouze zveřejněny na stránkách MAS a 

rozesílány členům a zájemcům. Druhy připravených projektů byly zjišťovány před první 

výzvou, kdy bylo SZIF doporučeno vyhlásit max. 3 fiche). Průzkum zájmu o druhy projektů 

MAS rovněž učinila před poslední výzvou.  

Žadatelům byly poskytovány konzultace (včetně konzultace na místě realizace) a před 

každým příjmem byl pořádán seminář. Termín a místo semináře byl zveřejněn ve výzvě a 

před samotným konáním semináře byla členům a zájemcům poslána pozvánka. MAS 

poskytovala žadatelům podporu během celé realizace projektů. Manažerka měla zajištěné plné 

moci od žadatelů a zajišťovala opravy žádostí v rámci administrativní kontroly SZIF. Rovněž 

většinou zajišťovala podpis Dohody, hlídala termíny a pomáhala se změnami a hlášeními na 

SZIF. V případě zájmu žadatele byla MAS nápomocna s výběrovým řízením na dodavatele. 

MAS rovněž pomohla s vyúčtováním projektu a v naprosté většině projektů zajišťovala 

podání žádosti o proplacení na RO SZIF. V rámci ZH došlo v několika případech k rozšíření 

projektu, a tím efektivnějšímu využití finančních prostředků.  

Závěr: Žadatelé v v součinnosti s MAS zrealizovali všechny schválené projekty, vzájemnou 

spoluprací se předcházelo nedostatkům a problémům při proplácení projektů.  

5. Závěrečné vyhodnocení 
 

Během realizace došlo k poměrně rovnoměrnému čerpání všech fichí, největší zájem byl o 

fichi občanská vybavenost a služby, nejméně čerpanou podpora cestovného ruchu. MAS měla 

fiche zvolené správně včetně finančního plánu a nemusela toto aktualizovat. Spolupráce se 

žadateli byla dobrá a MAS poskytovala kvalitní informace a pomoc žadatelům s administrací 

a realizací projektů včetně přípravy pro vyúčtování a následné proplacení projektů. 

Vynaložené prostředky na projekty byly efektivní a žadatelé měli snahu nečerpat max. 

možnou podporu a zvýšit svoji finanční spoluúčast. 

Některé monitorovací indikátory byly stanoveny bez jasného popisu (např. rekonstruovaná 

budova) a hodnoty, kterých se mělo dosáhnout, byly podhodnoceny. Některé indikátory 

neměly dostatečnou vypovídací hodnotu (počet inovativních projektů). Je potřeba jasně 

stanovit jednoduché indikátory s cílovou hodnotou tak, aby byly nástrojem k měření 

úspěšnosti strategie a měly by být jasně popsány. Rovněž je třeba stanovit jasnější škálu 

preferenčních bodů pro hodnocení projektů.  

Je potřeba vést diskuzi nad každým projektem i tím, který se zpočátku zdá nereálný. Je 

potřeba komunikovat se žadatelem tak, aby uměl svůj záměr správně proměnit do 

realizovatelného projektu (aby si uměl odpovědět na otázky co, jak, kdo, kdy, za kolik), aby 

cíle projektu nebyly jen obecným prohlášením, ale byly dostatečně specifikovány. Stejně je 

třeba vést žadatele k zodpovědnosti za jednotlivé preference a na druhé straně MAS musí 

vyžadovat splnění všeho, co se žadatel v rámci preferencí zaváže.  

Přínosem byly projekty realizovány mikroregiony, které měly dopady do více obcí (např. 

společná oprava památek). Dobrým příkladem propagace MAS byly také projekty spolupráce, 

zejména akce pro veřejnost (semináře, exkurze). V dalším období je potřeba pokračovat 

v propagaci MAS a snažit se zapojit do činnosti celé území. 


