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Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader MAS 

Brána do Českého ráje, o.s. 

 

1. Úvod 

Název MAS:     Brána do Českého ráje, o.s. 

Datum podpisu Dohody se SZIF: 13.8. 2009 

Základní údaje:  

Počet obcí:    35 

Počet obyvatel:    33 271  

Rozloha MAS    331 km2 

Počet členů:     41 

 

2. Popis SPL, Fichí, rozpočtu 

SPL MAS Brána do Českého ráje byl schválen v červenci 2009. Vychází mimo jiné 
z koncepčního materiálu Strategie rozvoje regionu Brána do Českého ráje a z jeho příloh 
(databáze projektových záměrů a socioekonomického profilu území).  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 fichí: 
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1.  Modernizace zemědělských podniků (návaznost na I.1.1.) 

2. Podpora cestovního ruchu – ubytování (návaznost na III.1.3) 

3. Obnova a rozvoj vesnic (návaznost na III.2.1.1.) 

4. Občanské vybavení a služby (návaznost na III.2.1.2.)  

5. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (návaznost na III.2.2.) 

6. Podpora nezemědělského podnikání na venkově (návaznost na III.1.2.) 

 
Všechny fiche byly přiřazeny pouze k hlavnímu opatření / podopatření  Programu rozvoje 

venkova. 

Během 5 vyhlášených výzev byly přijímány projekty na všechny fiche a to následovně: 

1. výzva (srpen 2009): fiche: 1, 3, 4 (bylo možné vyhlásit max. 4 fiche, MAS udělala rychlý 
průzkum, jaké projekty jsou připravené – (předáno na SZIF v rámci 8. kola výzvy) 
2. výzva (březen 2010): fiche: 1, 2, 3, 4, 5, 6 - všechny fiche (na SZIF v rámci 10. kola) 
3. výzva (prosinec 2010): fiche: 5, 6 (na SZIF v rámci 12. kola) 
4. výzva (červenec 2011): fiche: 1,2, 3 (na SZIF v rámci 14. kola) 
5. výzva (listopad 2011): fiche: 2, 4, 6  (na SZIF – bude předáno v rámci 15. kola výzev) 
 
Tabulka č. 1 – fiche a termíny výzev* 
 1 výzva 

18.8. - 30.9. 
2009 

2. výzva 
22.3. - 18.5. 
2010 

3. výzva 
10.12.2010 
-27.1.2011 

4. výzva 
29.7. - 13.9. 
2011 

5. výzva 
28.11.2011 – 
17.1.2012 

Fiche 1 X X  X  

Fiche 2  X  X X 

Fiche 3 X X  X  

Fiche 4 X X   X 

Fiche 5  X X  X 

Fiche 6  X X   

*termín od vyhlášení do posledního dne příjmu na MAS 
 

Podané změny  fichí: 

1. Změnové hlášení (po 1. výzvě) – přehodnocení preferencí, snížení min. i max. výše 
přijatelných výdajů 
 
2. Změnové hlášení (po 2. výzvě) – na základě nových Pravidel a aktualizace SPL – všechny 
fiche ponechány ve stejném rozsahu, upraveny preference 
 
3. Změnové hlášení (po 4. výzvě) – na základě návrhu výběrové komise byly u projektů 
s největším převisem (obnova obcí, občanská vybavenost) sníženy maximální přijatelné 
výdaje – vzhledem k nízkému rozpočtu MAS budou podporovány pouze menší projekty nebo 
takové, které žadatelé nad stanovený limit sami zafinancují. 
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Shrnutí:  Nebyly žádné podněty na další nové fiche, bylo rozhodnuto ponechat všechny fiche 

i stanovené % alokace, včetně možných přijatelných výdajů (kódů), tak jak bylo v původním 

SPL.  

Tabulka č. 2: Výzvy MAS Brána do Českého ráje 2009 -2011 

rok výzva Počet 
podpoře-
ných 
projektů 

Počet 
nepodpo-
řených 
projektů 

Celkové 
náklady 
podpořených 
projektů v Kč 

Výše dotace 
podpořených 
projektů v Kč 

2009 1. výzva 6 1 5 504 230 3 444 908 

2010 2. výzva 10 1 5 983 200 3 391 814 

2011 3. výzva 7 0 2 251 263 1 432 920 

2011 4. výzva 

* 

8 3 3 907 000 2 273 718 

2011 5. výzva vyhlášena v 28.11.2011, příjem a administrace leden 

2012 

Celkem 

2009 -

2011 

 31 5 17 645 693 10 543 360 

*4. výzva – projekty schválené MAS, nejsou zatím schválené SZIF 

 

Rozdělení a čerpání alokace financí na činnost MAS (IV 1.1.) a projekty (IV.1.2.) 

Tabulka č. 3 alokace finančních prostředků v jednotlivých letech na provoz MAS 

  

roční alokace v 
Kč 

alokace na  
provoz MAS –
plán v Kč 

skutečné 
čerpání na 
provoz v Kč 

% na provoz z 
celkové 
alokace 

r. 2009 4 132 908 688 000 680 083 16,5 

r. 2010 4 239 642 754 845 753 410 17,8 

r. 2011 4 293 198 858 639 620 945*   

r. 2012 5 958 803 1 191 760     

*v roce 2011 zatím proplaceno na činnost pouze za 8 měsíců 
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Tabulka č. 4 alokace finančních prostředků v jednotlivých letech na projekty  

  

roční 
alokace v Kč 

Alokace na 
projekty v 
Kč 

Zazávazkováno 
na projekty v Kč 

Počet 
zazávazko-
vaných 
projektů 

Proplaceno v 
Kč 

% proplace-
ných 
projektů 

r. 2009 4 132 908 3 444 908 3 444 908 6 3 265 909 100 

r. 2010 4 239 642 3 484 797 3 391 714 10 2 067 285 70 

r. 2011 4 293 198 3 434 559 1 432 920 7 811 343 57 

r. 2012 5 958 803 
 

       

r. 2011 – 4. Výzva – projekty dosud nejsou zazávazkované (stav na RO SZIF: po administrativní 

kontrole) 

Struktura projektů:  1 – 4 výzva MAS 

Tabulka č. 5: Rozdělení dle fichí 

Č. fiche Počet 
přijatých 
projektů 

Celkové 
náklady 
projektů v 
Kč 

Výše 
požadované 
dotace v Kč 

Výše 
průměrné 
požadované 
dotace v % 

% podíl  
z celkových 
dotací 

1 - zemědělství 4 2 546 138 1 062 307 50 10 

2 – cestovní ruch 1 599 902 299 950 60 3 

3 – rozvoj obcí 10 6 509 371 4 134 802 84 39 

4 – občanská      

vybavenost 7 5 084 989 3 119 047 83 30 

5 - památky 5 1 968 493 1 468 664 83 14 

6 – rozvoj podniků 4 936 800 458 590 57 4 

celkem 31 17 645 693 10 543 360 75 100 % 

 

Celkem za rok 2009 -2011 bylo podpořeno MAS 31 projektů v celkové hodnotě 17 645 693 

Kč, z toho výše dotace činí cca 10,5 mil. Kč. V preferencích stanovených MAS je i hledisko 

výše požadované dotace (% podíl z uznatelných nákladů) a je vidět, že žadatelé si snižují toto 

%, aby zvýšili možnost získání podpory svých projektů a jsou ochotní více investovat do 

projektů ze svého. 

Pouze fiche č. 2 (Podpora cestovního ruchu – ubytování) se nedaří naplnit – zatím pouze 1. 

projekt.  Ostatní zájemci, kteří konzultovali své záměry, nesplpovali podmínky: 1x chybělo 
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stavební povolení (a nechtěli čekat na další výzvu), 3x poskytují ubytování v objektech, které 

nemají příslušnou kolaudaci k podnikatelským účelům, 2 x – velké projekty, které MAS 

nepodporuje 

Na pracovním jednání MAS rozhodnuto o ponechání této fiche a oslovení dalších 

potencionálních žadatelů v regionu. 

Rozdělení dle typů žadatelů 

Tabulka č. 6: Projekty dle typů žadatelů 

  

počet 
projektů 

celkové 
náklady v Kč 

Dotace v Kč o kolik % 
žádají v 
průměru 

podnikatelé  
4 936 800 458 590 57 

zemědělci 
4 2 546 138 1 062 307 50 

svazky, 
mikroregiony 

3 2 161 458 1 506 712 86 

neziskovky 
2 1 175 902 731 950 75 

obce 
18 10 825 395 6 783 801 82 

celkem 31 17 645 693 10 543 360 75 

 

Dle typů žadatelů jsou nejčastějšími žadateli obce – 64 % celkových dotací za 3 roky, 15 % 

dotací připadá na podnikatele, z toho dvě třetiny tvoří podnikatelé v zemědělství. Rozložení 

ukazuje následující graf. 
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Graf č. 1: rozložení dotačních prostředků 2009-2011 dle typů žadatelů 

  

 

 

Rozdělení dotací dle území 

Zájmové území MAS je pracovně rozděleno na 3 území (všechna 3 území si delegují své 
zástupce do orgánů MAS): 
 Svazek obcí Brada (14 obcí)  
Mikroregion Tábor (11 obcí) 
 obce Novopacka (10 obcí) 
 
Tabulka č. 7: čerpání dotačních prostředků za jednotlivá území MAS 
 

  

počet 
projektů 

celkové 
náklady v 

Kč 

Výše dotace 
v Kč 

% 
rozložení 

dotací 

% rozložení 
počtu 

obyvatel 

Mikroregion Tábor 13 7 062 503 4 321 734 41 32 

Novopacko 12 7 354 849 3 899 943 37 57 

Svazek obcí Brada 6 3 228 341 2 321 683 22 11 

celkem 31 17 645 693 10 543 360 100 100 

 

Nejaktivnějším v čerpání dotací je “MIKROREGION TÁBOR” – 41 % dotací čerpal do svého 
území za roky 2009-2011. 
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Graf č. 2: Rozložení čerpání dotací v jednotlivých územích MAS 
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Obr. 1: Mapa území MAS Brána do Českého ráje s vyznačením lokalizace projektů 
 

 

Legenda: 

zrealizované a proplacené projekty (žadatelé: podnikatelé, NNO) 

 zrealizované a proplacené projekty (žadatelé: obce, mikroregiony, DSO) 

 zrealizované projekty před proplacením (žadatelé: podnikatelé, NNO) 

 zrealizované projekty před proplacením (žadatelé: obce) 

 projekty v realizaci (žadatel: podnikatel) 

 projekty před realizací (schválené MAS, žadatelé: podnikatelé, NNO) 

 projekty před realizací (schválené MAS, žadatelé: obce) 

 X neschválené projekty 
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 Z obrázku je vidět, že nejčastější výstup projektů je realizován v území 2 největších měst: 

Nová Paka a Lomnice nad Popelkou. Projekty jsou však často umisťovány v místech malých 

přilehlých obcí, které spadají pod tyto města (Štikov, Chlum pod Táborem). Stále jsou však 

obce, na jejichž území nebyl řádný projekt realizován a oni ani žádné subjekty nepodávali 

žádný projekt. Celkem na území 17 obcí byl podán nějaký projekt k realizaci (48 % 

z celkového počtu), 18 obcí či subjektů se sídlem v těchto obcí se zatím neúčastnilo realizace 

SPL.   Ze 17 obcí bylo 15 obcí /subjektů v těchto obcích bylo 15 úspěšných (tj. 43 % 

z celkového počtu zájmového území). 

Plnění rozložení financí do jednotlivých fichí v jednotlivých letech  

Tabulka č. 8 Porovnání rozdělení dotací dle plánu SPL a výsledku jednotlivých výzev v 

letech 2009 -2011 

 fiche 1 fiche 2 fiche 3 fiche 4 fiche 5 fiche 6 

1. výzva – rok 2009 (alokace: 3 444 908 Kč) 

plán dle SPL v % 10% 10% 23% 23% 10% 7% 

plán dle SPL v Kč  415 049  415 049  954613  954613   415049  290535  

skutečnost v Kč  170 000  0 1 450 487 1 824 421     0  0 

skutečnost v % 5%   42% 53%     

2. výzva – rok 2010 (alokace: 3 391 714 Kč) 

plán dle SPL v % 11% 11% 22% 22% 9% 8% 

plán dle SPL v Kč 373 089 373 089 746 177 746 177 305 254 271 337 

skutečnost v Kč  542 307 0 1 642 056 1 294 626 405 434 88 800 

skutečnost v % 16%   31% 38% 12% 3% 

3. výzva – rok 2011 (alokace 1 741 674 Kč) 

plán dle SPL v %       
 

9% 8% 

plán dle SPL v Kč       
 

401 926 357 266 

skutečnost v Kč          1 063 130 369 790 

skutečnost v %          29%  10% 

4. výzva – rok 2011 (alokace: 1 964 964) 

plán dle SPL v % 11% 11% 22%       

plán dle SPL v Kč 491 241 491 241 982 482       

skutečnost v Kč  350 000 299 918 1 623 768       

skutečnost v %  9%  8%  44%       

 

V roce 2009 a 2010 byla administrována vždy 1 výzva, v roce 2011 pak 2 výzvy. 
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Graf č.3  Plnění rozložení financí do jednotlivých fichí 

 

Po 4. výzvách – převis ve fichí pro obce – zejména obnova obcí (3), málo projektů v 

cestovním ruchu – ubytování (2), méně také projektů podnikatelských – nezemědělských (6), 

fiche pro zemědělce (1), opravy památek (4) – odpovídají zhruba plánovanému rozsahu.  

3. Metodický přístup 

Zdroje dat: evidence MAS, dotazy na žadatele 

Tabulka č. 9 Plnění monitorovacích indikátorů dle schváleného SPL 

indikátory 

Plánované 
hodnoty 
ukazatelů dle SPL 

Nové hodnoty 
dle 
aktualizovanéh
o SPL 

skutečnost 
zrealizované 
a proplacené 
projekty 

skutečnost 
zrealizované 
a proplacené 
projekty 

% plnění 
nově 
stanovených 
hodnot kr 
konci roku 
2011 2010 2015 2015 2010 2011 

počet podpořených projektů 6 60 50 3 14 30 % 

počet podpořených 
zemědělských subjektů 3 12  1 3  

počet podpořených 
zemědělských projektů 

  
6 

 
4 67 % 

počet upravených veřejných 
ploch 2 6 6 0 3 50 % 

počet opravených budov 3 12 6 1 2 33 % 

počet nových lůžek 3 18 18 0 0 0 % 

počet projektů realizovaných v 
rámci partnerství 2 12 12 1 4 33 % 

0 

500 000 

1 000 000 

1 500 000 

2 000 000 

2 500 000 

3 000 000 

3 500 000 

4 000 000 

4 500 000 

fiche 1 fiche 2 fiche 3 fiche 4 fiche 5 fiche 6 

plán- rozdělení dotací dle 
SPL 

skutečnost - rozdělení 1 - 
4 výzva 
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počet podpořených 
mikropodniků 1 6 6 0 2 33 % 

počet projektů podporující 
služby v cestovním ruchu 1 6 4 0 0 0 % 

Počet projektů s dopadem na 
mladé lidi do 30 let 

  
10 

 
4 40 % 

Počet inovativních projektů 

  
10 

 
3 30 % 

*rok 2011 – nebyl stanoven původně v SPL 

Vzhledem k tomu, že SPL byl schválen k financování až ve 2. výzvě – v roce 2009, byl rok 

2010 krátké období k vyhodnocení plnění monitorovacích indikátorů. V tabulce č. 7 byl 

uveden i stav plnění na konci roku 2011. 

MAS má rovněž nižší alokaci než bylo v SPL počítáno (tzv. MAS 32+), a proto byly v rámci 

aktualizace SPL upraveny monitorovací indikátory (viz červené údaje v tabulce č. 7: 

- Počet podpořených zemědělských subjektů se upravil na počet podpořených 

zemědělských projektů 

- doplnily se 2 nové indikátory:  

- - počet projektů s dopadem na mladé lidi do 30 let  

- - počet inovativních projektů 

Zatím největší problém je naplnění indikátorů, které se týkají cestovního ruchu – problém je 

v naplnění fiche č. 2 – zatím jeden projekt – ve fázi před realizací (projekt schválen MAS, 

předán na SZIF – hodnocení přijatelnosti.  

Monitorovací indikátory jednotlivých fichí 

I tyto indikátory byly v rámci aktualizace SPL přehodnoceny a nově nastaveny. V tabulce jsou 

uvedeny indikátory nastavené v rámci aktualizace SPL a aktualizace fichí. 

Fiche č. 1.  Modernizace zemědělských podniků 

indikátor stav ke konci roku 2011 

počet nově zrek. objektů v RV (ks) 0 

počet nově zrek. objektů v ŽV (ks) 1 

počet nových technologií v RV (ks) 0 

počet nových technologií v ŽV (ks) 0 

počet nových strojů (ks) 0 

počet moder. zem. podniků – FO (ks) 0 

počet moder. zem. podniků – PO (ks) 1 

počet nových zaří. na zprac. biomasy (ks) 1 
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Cíl: podpora konkurenceschopnost zemědělských podniků, zachovat zaměstnanost 

v zemědělství na venkově, umožnit podnikům plnit normy stanovené EU 

- plněn zatím částečně 

Fiche č. 2. Podpora cestovního ruchu 

indikátor stav ke konci roku 2011 

počet nových lůžek / zrekonstruovaných (ks) 0 

nabídka nových aktivit hostům (ks) 0 

počet zrekonstruovaných budov (ks) 0 

počet nov. market. produktů CR (ks) 0 

počet nových /nově vybaven. strav. zaříz. (ks) 0 

 

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

k ubytování, stravování a sportovně rekreačnímu vyžití 

- není zatím plněn 

 Fiche č. 3. Obnova a rozvoj vesnic 

indikátor stav ke konci roku 2011 

délka rekonstruov. komunikací (m) 495 

plocha obnov. prostranstvích (m2) 500 

plocha nové / revitalizované zeleně (m2)  

počet nově vysázených stromů /keřů (ks) 40 

počet obcí s novým mobiliářem (ks) 1 

počet obcí s novou technikou na údržbu zeleně (ks) 3 

délka nových /zrekonstr. inžen. sítí (m)  

počet nových technol. objektů a technologií (ks) 1 

 

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 

- průběžně plněn 

Fiche č. 4. Občanské vybavení a služby 

indikátor stav ke konci roku 2011 

počet osob využívající zkvalit. Služby (osoby) 10 618 

počet rekonstruovaných objektů (ks) 2 

počet nově vybavených objektů (ks) 0 

nové plochy pro volnočasové aktivity a veř. akce (m2) 380 
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rekonstruované plochy pro volnočasové aktivity (m2) 0 

počet nového materiálně -techn. vybavení (soubor) 1 

 

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. 

- průběžně plněn 

Fiche č. 5. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

indikátor stav ke konci roku 2011 

počet opravených památkových objektů (ks) 12 

počet vypracovaných studií (ks) 0 

počet nových expozic a výstav (ks) 0 

počet opravených registr. památek (ks) 0 

celkový objem investic do kult. dědictví (Kč) 1 722 605  

 

Cíl: obnova, zhodnocení nebo využití místního kulturního dědictví. 

- průběžně plněn 

Fiche č. 6. Podpora nezemědělského podnikání na venkově 

indikátor stav ke konci roku 2011 

počet podpořených subjektů 2 

počet nově vybavených provozoven 1 

počet rekonstruovaných provozoven 0 

počet nových strojů a technologií 2 

počet podpořených žen 0 

počet podpořených žadatelů do 30 let 1 

Indikátory plnění jednotlivých fichí mají napomoci ke splnění prioritních  

Cíl: podpora zakládání nových a rozvoj existujících nezemědělských podniků nejmenší 

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

- plněn zatím částečně 

Všechny fiche a cíle fichí vedou k naplnění globálního cíle a vize: 

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

kvalitu života jeho obyvatel při respektování zásad trvale udržitelného rozvoje 
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Vize: Prosperující a atraktivní region s vysokou životní úrovní obyvatel v kulturně a 

přírodně bohaté krajině Českého ráje a Podkrkonoší 

Vzhledem k tomu, že v SPL byla na několika místech zmipována potřeba spolupráce, ale 

nebyla stanovena jako samostatná prioritní oblast – bylo toto v rámci aktualizace učiněno.  

Vedle 3 prioritních oblastí (1. Infrastruktura a podnikání, 2. Cestovní ruch, kultura, občanská 

vybavenost a volný čas a 3. Zemědělství a životní prostředí) byla stanovena ještě nová oblast 

4. Spolupráce, která jde napříč předcházejícím prioritami (s cílem využít spolupráce různých 

subjektů, aktérů. MAS ČR I EU) se specifickými cíli: 

- podpora rozvoje území MAS 

- předávání zkušeností 

 

Další zdroj pro hodnocení:  dotazník pro veřejnost  

Dotazník vytvořily manažerky po konzultaci s programovým výborem – rozeslán všem 

členům, žadatelům a dalším účastníkům akcí, které MAS podporuje, členové měli za úkol 

dotazníky rozšířit i mezi veřejnost v území, byl vyvěšen na www stránkách s prosbou o 

vyplnění. Dotazník se týkal: znalosti pojmů (MAS, SZIF, PRV, Leader), projektů a žádostí o 

dotace (účast, náročnost, problémy, přínosy, zájem o další podpory) a propagace MAS a její 

aktivity (www, akce MAS, význam aktivit MAS, návrhy na společný projekt) 

Vyhodnocení dotazníků – vyvěšeno na www stránkách MAS 

Závěry vyhodnocení dotazníku (uvedeno % z 25 vrácených a vyplněných dotazníků): 

1. znalost pojmů  

 znám neznám částečně 

PRV 48 % 44 % 8 % 

SZIF 64 % 24 % 12 % 

MAS 84 % 0 % 16 % 

LEADER 52 % 36 % 36 % 

 

2. Dotace, projekty 

 žádal a uspěl  žádal a neuspěl nezkoušel jsem  

Zkušenost  s projekty 
(všechny) 

60 % 0 % 40 %  

Projekty přes MAS 32 % 4 % 64 %  

Odpovědi žadatelů , kteřírealizovali projekt přes MAS: 

 sám s pomocí jiný subjekt  
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MAS  

Příprava Žádosti 44 % 56 %   

 Sám  MAS dle 
potřeby 

MAS 
kontrolovala 
průběh a hlídala 
termíny 

Jiný subjekt 

Pomoc během 
realizace projektu 

11 % 56 % 33 %  

 sám s pomocí 
MAS 

jiný subjekt Ještě jsem 
nedělal 

Žádost o proplacení, 
závěrečné vyúčtování 

22 % 56 %  11 % 
 
 

 stejná jako 
ostatní 
programy 

méně 
náročná pro 
žadatele 

více náročná neumím posoudit 

Náročnost projektů 
přes MAS 

11 % 78 %  11 % 

 Obdržel jsem 
výzvu (člen) 

z veřejné 
výzvy 

od jiného člena Jiným způsobem 

O možnosti podpory 
se žadatel dozvěděl 

78 %  22 %  

 ano v plném 
rozsahu 

ano 
v menším 
rozsahu 

ne neví 

Pokud by projekt 
neuspěl – realizoval 
by ho žadatel 

33 % 56 %  11 % 

Největší problémy při 
plánování a realizaci 

Spolufinancování – zajištění vlastních zdrojů, administrativní náročnost 
daná Pravidly 

Největší přínos stmelení obyvatel, získání zkušeností, renovace kulturní památky, 
vzhled obce, úspora vlastních prostředků 

 

Zájem o další projekty 

Občanská vybavenost, volnočasové aktivity 40 % 

Oprava památek 8 % 

Rozvoj podnikání 4 % 

Cestovní ruch (ubytování, služby pro hosty) 12 % 

zemědělství 0 % 

Obnova obcí 28% 

Projekt jsem již realizoval a nemám zájem 0 % 

nemám žádný zájem o realizaci projektů 8 % 

 

3 Propagace MAS a činnost MAS 
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 ano ne částečně 

Znáte www stránky MAS 76 % 24 %  

Nalezl jste tam potřebné informace 60 %  40 % 

Setkal jste se s logem MAS na nějaké akci, 
v tisku apod. 

64 % 36 %  

Zúčastnil jste se některé akce MAS 40 % 60 %  

Jaké akce MAS jste se zúčastnil Společenské akce podporované MAS, 
informační a vzdělávací semináře, workshopy v 
rámci projektu spolupráce,  

Jsou aktivity MAS dostatečné a mají význam pro 
region 

88 % 12 %  

- v čem by se měly rozšířit získání více peněz, více podporovaných akcí 

Návrhy na projekt spolupráce žádný nebyl 

 

Shrnutí: Vzhledem k nízké návratnosti dotazníků bude při dalším hodnocení využit tzv. 

„řízený dotazník“. Dále z výsledku dotazníku vyplývá, že je třeba více osvětlovat pojmy – 

zejména metodu Leader. Výsledky také potvrdily správnost zvolených fichí. Je potřeba také 

stále členy informovat o všech aktivitách a stále zdokonalovat www stránky MAS. 

4. Hodnotící otázky 

 Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem 

regionu? 

Projekt y, které byly realizovány, nepřinesly žádné nové pracovní místo. Jde vesměs o 

projekty s rozpočtem kolem 500 000 Kč.  Jeden podnikatel, jehož projekt byl podpořen 

nepracoval celý rok (přes zimu pozastavil živnost a byl veden na ÚP) – realizací projektu získá 

zakázky celoročně 

MAS sleduje pouze jako dané preferenční kritérium (doposud VK neudělila bod), nesleduje 

jako monitorovací ukazatel. 

 Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve vašem 

regionu? 

Došlo k realizaci zatím jednoho projektu spolupráce (spolupráce aktérů zajímající se o lidové 

památky) a dále 2 projekty – spolupráce obce a neziskové organizace, 3 projekty podávané 

svazkem obcí (projekty s výstupem na území několika obcí). 

MAS sleduje pouze jako dané preferenční kritérium  

 Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem regionu? 
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Jako inovační projekty MAS vidí projekt Hokejového klubu (Využití septiku na zásobní nádrž 

dešťové vody pro tvorbu ledu), ZEOS Lomnice (míchadla do jímky na kejdu) a VILIMOVSKÝ 

s.r.o (svařovací automat na PVC izolace). I u dalších projektů byla VK v menší míře přiznána 

inovativnost (vždy u nových strojů a technologií) 

MAS v rámci aktualizace SPL zařadila nový monitorovací indikátor SPL:„Počet inovativních 

projektů“ (plán v roce 2010 je 10 projektů).  Je potřeba stanovit jasnější pravidla pro 

hodnocení inovativnosti. 

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

S dopadem na mladé lidi byly hodnoceny především projekty: Hokejového klubu Lomnice 

(zimní stadion využíván především dětmi a mládeží) a Multifunkční hříště ne Štikově (nové 

hřiště s umělým povrchem pro řadu i netradičních sportů)a dále projekt kde byl podpořen 

mladý podnikatel – truhlář. 

MAS zavedla v rámci aktualizace SPL nový monitorovací indikátor SPL: „ Počet projektů 

s dopadem na mladé lidi do 30 let“ 

 Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu? 

S dopadem na ženy bylo hodnoceno několik projektů (př. nové okna ve venkovské škole, kde 

učitelé i uklízečky jsou pouze ženy). Většina projektů je ve skutečnosti hodnocena tak, že 

mají také pozitivní vliv na ženy, ale nikoli tak že je zaměřen především na ženy nebo že 

výsledky budou využívat jenom ženy. Co se týče podnikatelských projektů nebyl zatím žádný 

projekt, kde by žadatelem byla žena. 

 5. Závěry a doporučení 

Všechny fiche (množství, rozsah kódů – přijatelných výdajů) i rozložení alokací bylo 

ponecháno tak, jak bylo původně navrženo v SPL. Byly pouze sníženy jak minimální tak 

maximální přijatelné výdaje – tzn. jde o podporu menších projektů vzhledem k celkové 

alokaci MAS. 

Indikátory SPL byly rozšířeny o další dva ukazatele: počet inovativních projektů, počet 

projektů s dopadem na lidi do 30 let (u obou ukazatelů byl stanoven plán na 10 projektů 

do konce roku 2015). Ostatní indikátory (8) byly ponechány – a byly pouze sníženy hodnoty 

naplnění (u 4 indikátorů) vzhledem k alokaci MAS (viz tabulka č. 9). Naopak indikátory 

plnění jednotlivých fichí byly v rámci aktualizace fichí nově nastaveny  

Dále byla rozšířena prioritní oblast v SPL a to o oblast Spolupráce, která jde napříč všemi 

prioritami (3). 
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Další změny se týkaly změn v orgánech MAS, které vyplynuly z nových voleb valné 

hromady a byly upřesněny některé administrativní postupy a to i vzhledem k úpravě 

Pravidel -  v zásadě však zůstaly stejné. 

Doporučení: MAS by měla stanovit, co vše bude pokládat za inovativní projekt a projekt 

s dopadem na mladé lidi – úkol pro programový výbor a výběrovou komisi MAS. Dále 

propagovat a osvětlovat metodu leader v území MAS a činnost MAS. 
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Příloha 1  - Seznam všech přijatých projektů k financování 

        plán plán plán skut. skut 

žadatel fiche území typ celk. N dotace 
% 
dotace celk. N Dotace * 

1. výzva                 

ZEOS Lomnice 1 T pod 404 600 170 000 50 407 990 169 995 

Nová Paka * 4 N obec 1 409 602 622 116 90 
1 082 

866 622 116 

Nová Ves - kul.d. 4 T obec 357 000 270 000 90 185 828 141 219 

TÁBOR * 3 T DSO 1 331 428 868 978 90 
1 321 

428 868 978 

Radim 4 B obec 1 232 715 932 305 90 
1 242 

883 932 161 

Lužany- prost. 3 N obec 768 885 581 509 90 709 905 531 440 

2. výzva                 

Jar. Válek 6 T pod 148 000 88 800 60     

Vidochov * 3 N obec 984 000 421 907 80 658 191 421 907 

Tatobity 4 T obec 685 806 297 182 52 695 813 297 182 

Libuo - rozhlas 3 B obec 957 960 638 640 80 703 540 469 026 

Novopacko 5 N DSO 506 030 405 434 83 506 030 405 434 

AGROCHOV 1 N pod 719 538 299 807 50     

ZEOS  - míchadla 1 T pod 582 000 242 500 50 582 000 242 500 

HK Lomnice 4 T NO 576 000 432 000 90 576 000 432 000 

TÁBOR 4 T DSO 324 000 232 200 86 332 000 232 200 

Libuo - škola 4 B obec 499 866 333 244 80 499 930 333 244 

3 výzva                 

Zdeněk Skrbek 6 N pod 466 800 198 390 51     

Aleš Mikule 6 B pod 130 000 75 400 58 129 240 74 959 

VILIMOVSKÝ 6 T pod 192 000 96 000 60 195 600 96 000 

Nová Ves - pam. 5 T obec 592 560 395 040 80 592 560 395 040 

Lázně Bělohrad 5 N obec 196 600 142 400 80     

Lomnice n.P. 5 T obec 394 503 280 346 85 345 215 245 434 

Dřevěnice 5 B obec 278 800 245 344 88 278 800 245 344 

4. Výzva                 

Sedláček 1 N pod 840 000 350 000 50     

LSK Lomnice 2 T NO 599 902 299 950 60     

Úbislavice 3 N obec 769 704 513 136 80     

Nová Paka 3 N obec 252 000 168 000 80     

Tatobity - kom. 3 T obec 874 704 648 738 89     

Lužany- osvět. 3 N obec 154 632 104 288 80     

Holín 3 B obec 129 000 96 750 90     

Lázně Běl. - ček.* 3 N obec 287 058 92 856 80     

*podbarvená – již proplacená 
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Příloha 2 -Seznam podaných projektů a nepodpořených 

žadatel fiche území typ celkové N 
Dotace 
v Kč 

% 
dotace 

Úbislavice 3 N obec 238 000 200 000 90 

Brada-Rybníček 5 B obec 524 294 393 220 90 

Lomnice nad Popelkou 3 T obec 882 356 593 304 80 

Veselá 3 T obec 1 680 000 810 000 90 

Dřevěnice - ček. 3 B obec 86 400 63 360 88 

 


