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1. Žadatel / předkladatel SPL 
Název: MAS Brána do Českého ráje, o.s. 

Právní forma: občanské sdružení (dle zákona 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

IČO:  270 45 757 

Adresa sídla:  Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka 

Adresa pracoviště: Obecní úřad Libuň, 507 15 Libuň 27 

Tel: +420 493 591 130 

GSM: +420 725 081 052 

Fax: +420 493 591 307 

E-mail: starosta@libun.cz  

Web: http://www.masbcr.cz   

 
 

 2. Základní údaje o území MAS 
založení:    7. 11. 2006    

rozloha:     292,37 km2 

počet obyvatel k 31.12.2007:  30 515 

hustota:     104,37 

počet obcí:    29 (z toho 25 obcí, 4 města) 

Z hlediska územně – správního členění ČR náleží sdružené obce do 2 krajů: Královéhradecký a 
Liberecký, do 3 okresů: Jičín, Trutnov, Semily a do působnosti 4 obcí s rozšířenou působností. Převážná 
část území sdružení – 84 % náleží do Královéhradeckého kraje – okresu Jičín, v Libereckém kraji je jen 
16 % popisovaného území 
 
Tabulka 1 - Územní náležitost MAS Brána do českého ráje 

region soudržnosti NUTS II Severovýchod 

kraje -  NUTS III Královehradecký, Liberecký 

okresy – NUTS IV Jičín, Trutnov, Semily 

Členské obce – NUTS V 
(tučně označena města) 

Borovnice, Brada-Rybníček, Bradlecká Lhota, Dílce, Dřevěnice, Holín, Choteč, 
Jinolice, Kbelnice, Kněžnice, Kyje, Lázně Bělohrad, Libuň, Lomnice nad 
Popelkou, Lužany, Mlázovice, Nová Paka, Nová Ves nad Popelkou, Ostružno, 
Pecka, Podůlší, Radim, Soběraz, Stará Paka, Syřenov, Úbislavice, Újezd pod 
Troskami, Vidochov, Železnice 

Pozn.: tučně vytištěné mají statut města 
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3. Zpracování SPL MAS 
 
Způsob zpracování SPL 

Plán vycházel ze schváleného koncepčního materiálu Strategie rozvoje regionu Brána do Českého 
ráje a z jeho příloh: databáze projektových záměrů a socioekonomického profilu území, z Analýzy 
rozvoje cestovního ruchu Královehradeckého kraje a v neposlední řadě z Programu rozvoje 
venkova a jeho prováděcích předpisů – pravidel pro jednotlivá opatření. Návrh SPL vytvořil pracovní 
tým MAS pro SPL, tvořený euromanažery – členové MAS a manažerem (zaměstnanec MAS). K jeho 
vytvoření nebyli využiti externí experti. Pracovní tým využil svých znalostí a zkušeností, dále školení 
k tvorbě SPL pořádané Národní observatoří venkova o.p.s., konzultaci na MZe a konzultaci s Mgr. 
Jarolímkem, školitelem Leaderu a zároveň členem úspěšné MAS Sdružení Růže. Pracovní verze SPL 
byla předložena členům programovacího i monitorovacího výboru k připomínkování. Ostatní členové 
MAS a celá veřejnost měla rovněž možnost aktivně ovlivnit tento materiál formou připomínek 
dokumentu na www stránkách MAS.  

Koncepční dokument území Strategie rozvoje regionu Brána do Českého ráje 2007 – 2013 (dále 
Strategie) vznikal od podzimu 2006 do jara 2007. Tato strategie byla zpracována dle moderních zásad 
tvorby rozvojových dokumentů, respektujících principy trvale udržitelného rozvoje založeného na 
vyváženém propojení základních oblastí života: ekonomiky, sociální oblasti a životního prostředí. Při 
tvorbě byly využity plány rozvoje mikroregionů a dobrovolných sdružení obcí, které působí na území 
regionu Brána do Českého ráje: 

- Integrovaný projekt rozvoje svazku obcí Brada 
- Rozvojový plán Novopacka 
- Analýza Novopacka v oblasti cestovního ruchu 
- Integrovaný projekt Lázeňského mikroregionu 
- Koncepce rozvoje mikroregionu Tábor 
- Koncepce rozvoje mikroregionu Tábor pro obec Železnice 

Strategii zpracovali zástupci regionu Brána do Českého ráje ve spolupráci s veřejností a  Centrem 
evropského projektování v Hradci Králové (dále CEP) – kombinací komunitní a expertní metody. Při 
tvorbě strategie byla využita filosofie LEADER, tzn. šlo o strategický územní přístup s využitím 
místních partnerství. Kontinuální dialog vedli  místní aktéři (zástupci obcí, neziskového sektoru, místní 
podnikatelé), aktivátory vzájemné spolupráce byli 3 proškolení euromanaži z tohoto regionu. Právě ti 
aktivovali vznik sdružení a vyzývali jeho členy k vzájemné  spolupráci a stali se členy vznikající MAS. 
Postupně se zapojovali další spolupracovníci z území. CEP působilo jako facilitátor  při setkání 
pracovních skupin a předkládalo expertní strategické návrhy. Souběžně při tvorbě strategie předkládaly 
obce a další subjekty z regionu nejrůznější projektové záměry.  

 

Způsob zapojení místních aktérů 

Místní aktéři (obce, podnikatelé a neziskové organizace) se zapojovali především do tvorby Strategie. 
Jejich hlavní podíl tvoří  předložení nejrůznějších projektových záměrů s cílem realizace do roku 2013. 
Vznikla tak databáze projektových záměrů, která odráží aktuální absorpční kapacitu regionu. 
Databáze je propojena s vytyčenou strategií – s jednotlivými prioritními oblastmi a opatřeními. Celkem 
bylo předloženo 645 projektů. Investory (žadateli) jsou obce, podnikatelé, kulturní sdružení, sportovní 
kluby, hasičské sbory, školská zařízení, muzea, myslivecké sdružení, církev a další neziskové 
organizace. Databáze projektů byla důležitým východiskem, ze které se čerpalo při tvorbě SPL. 

Tři členové pracovního týmu pro tvorbu SPL jsou zároveň členy dalších pracovních skupin (Ženy, 
Mládež), zastupují různé aktéry (starosta, podnikatelka a představitel neziskové organizace) a jsou i 
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z různých území regionu. Manažerka MAS koordinovala jejich návrhy a podílela  se na finální formulaci 
a úpravě dokumentů. 

Pracovní verze SPL byla vyvěšena na internetových stránkách sdružení a všichni starostové o tom byli 
informováni a zároveň byla veřejnost vyzvána k připomínkování. Podněty byly zapracovány a konečný 
dokument byl předložen radě MAS ke konečnému schválení. 

Pracovníci MAS podílející se na tvorbě SPL (experti MAS): 

• Ing, Martin Mitlöhner , euromanažer, starosta obce Lužany, starosta SDH Lužany, člen 
pracovní skupiny Mládež a držitel certifikátu projektového manažera IPMA level D 

• Ing. Jaroslava Nekvasilová, euromanažer, ředitelka APIC, o.s., členka Rady MAS, předseda  
Monitorovacího výboru, členka pracovní skupiny Ženy 

• Ing. Vítězslav Dufek, euromanažer, předseda občanského sdružení Podkumburský rozhled, 
předseda DSO Novopacko, člen pracovní skupiny Mládež 

• Ing. Alena Klacková, manažer MAS Brána do Českého ráje, zemědělský poradce – metodik 
ÚZEI Praha – region Královehradecký kraj, lektor jednotlivých opatřeních PRV, zkušenosti s 
tvorbou projektů z OP a PRV 

 
Z pracovních důvodů bylo území rozděleno do 3 oblastí, které odpovídají dvěma zakládajícím 
mikroregionům a dalším obcím které se připojily. Každá oblast má své zástupce  v organizační struktuře 
MAS: 

- Brada  (12 obcí svazku Brada)  
- Tábor ( 6 obcí svazku Tábor)  
- Novopacko ( 11 obcí)  
 

Pochopitelně je dodržováno v každém oblasti i vyvážené zastoupení veřejného sektoru, neziskového a 
podnikatelského. I v pracovním týmu pro tvorbu SPL byly tyto oblasti dodrženy. 
 
Cílem veškerých aktivit je zapojit obyvatelstvo maximálně do dění v regionu a poskytnout 
možnost aktivně se účastnit při přípravě i realizaci plánů. 
 

4. Analýza území MAS 

4.1.  Hodnocení území 

Území MAS Brána do Českého ráje je celistvé území o rozloze 292,37 km2 nacházející se 
v severovýchodních Čechách (velikostně mírně podprůměrné území vzhledem k regionům MAS). 
Podstatná část náleží do  Královehradeckého kraje (bývalý okres Jičín a jedna obec okres Trutnov), 
menší část náleží do Libereckého kraje (okres Semily). Celkem je zde sdruženo 29 obcí, z toho 3 města 
(Nová Paka, Lomnice nad Popelkou a Lázně Bělohrad). Území MAS Brána do Českého ráje vzniklo 
sloučením mikroregionů Svazek obcí Brada s DSO Tábor a s částí Lázeňského mikroregionu (sídlo ve 
městě Lázně Bělohrad, sdružuje 24 obcí od roku 2001). Obce se liší svou velikostí i vnitřní členitostí, 
průměrná velikost členské obce činí 1008 ha, dvě třetiny však jsou obce malé s rozlohou do 500 ha. Jde 
převážně o venkovskou krajinu – 25 obcí (86 %, v celé ČR 80 %) má hustotu zalidnění nižší než 100 
obyvatel / km2 – rozlohou je to 72 % území a v takto vymezeném území žije 36,5 %  obyvatel (v celé 
ČR  22,3 %). Jde tedy o poměrně hustou síť malých sídel. Region má 30 515 obyvatel a od roku 2004 
zaznamenává zvyšující trend. Řada obcí zaznamenává výrazný přírůstek migrací – přistěhováním.  
 



Strategický plán Leader -  září 2008 
 

 6

Obrázek 1 - Vývoj počtu obyvatelstva v regionu MAS Brána do Českého ráje 
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Zdroj: ČSÚ 

 

4.1.1. Infrastruktura a podnikání 
Region je dobře dopravně dostupný, má poměrně hustou silniční síť a prochází jím i několik 
železničních tratí. Dvě komunikace 1. třídy mají nadregionální význam (I/16 a I/35) a jsou velmi 
přetížené. Obce východní oblasti mají horší dostupnost. Místní a účelové komunikace jsou ve špatném 
technickém stavu a potřebují rekonstruovat, opatřit novým povrchem a opravit mostky a propustky.  
Špatný technický stav komunikací se jeví jako jeden z problémů celého Královehradeckého kraje a jeho 
vyřešení je základem pro další rozvoj regionu. Také oddělené komunikace pro pěší je třeba dobudovat či 
zlepšit jejich povrchy. Tento problém je především v obcích kudy prochází přetížená silnice od Prahy do 
Krkonoš a silnice spojující Liberec – Jičín – Hradec Králové.  
Obce mají vysoké % denně dojíždějících obyvatel do zaměstnání a škol,  řada zastávek má nevyhovující 
čekárny a chybějí bezpečné chodníky pro pěší. 
Žádné napojení na veřejný vodovod nemá celkem 8 obcí, rozvody chybí i v dalších částech obcí, kde je 
potřeba rozšířit stávající vodovodní řády do okrajových částí nebo je propojit. Ve 4 obcích je třeba 
posílit zdroje vody vybudováním nového vodojemu či jeho rekonstrukcí. 
V 9 obcích chybí kanalizace a v dalších 12 chybí napojení na ČOV – jde jen o systémy dešťové 
kanalizace. Plynofikací disponuje jen 8 největších obcí. O rozšíření je zájem v Nové a Staré Pace, kde 
plyn není zaveden do všech částí obcí nebo sídelních jednotek.  
 
Polovina obcí má v územně-plánovací dokumentaci vymezeny různé rozvojové plochy 
s předpokládaným využití do roku 2010-2015.  
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Tabulka 2 - Rozvojové plochy v regionu vymezené v ÚPD  
typ rozvojové plochy velikost plochy 

v ha 
počet obcí  MAS které 

mají  plochu vymezenou 
v ÚPD 

bydlení 90,57 14 
obchod služby 12,1 8 
rekreace 15,71 7 
výroba 45,86 11 
veřejná zeleň a ostatní 20,02 7 

Zdroj: RIS 
 

Z tabulky je patrno, že region počítá s dalším rozvojem. Jednotlivé typy navrhovaných ploch je potřeba 
připravit a vybavit inženýrskými sítěmi. 
Města v regionu působí jako přirozená centra místní ekonomiky, neboť poskytují vyšší nabídku 
pracovních příležitostí pro své okolí. Celkový ekonomický profil sledovaného území je do jisté míry též 
ovlivněn sousedstvím větších měst, kterými jsou Jičín (cca 16 600 obyvatel), Semily (cca 9 350) a Dvůr 
Králové nad Labem (cca 16 500 obyvatel). „Konkurenční“ podnikatelské prostředí vyplývá zejména 
z existence rozlehlé, plně zainvestované a zejména zahraničními investory částečně obsazené 
průmyslové zóny v blízkém Jičíně, která „odčerpává“ zájem investorů o rozvojové plochy na Novopacku 
a Lomnicku. 

Tabulka 3 - Hospodářské prostředí regionu 

Území MAS 
Počet 

podnikatelských 
subjektů celkem 

Počet subjektů 
podnikající 

v zemědělství, 
lesnictví 

Počet podnikatelů 
– fyzických osob 

Počty subjektů - podniků dle 
velikosti 

mikro malé střední velké 

venkovské obce 2725 440 1809 196 44 11 1 
města 4304 256 3158 380 75 32 6 
území celkem 7029 696 4967 576 119 43 7 
Zdroj: RIS- rok 2006 
 
Z tabulky je patrno, že místní ekonomika se opírá o mikropodniky  (do 10 zaměstnanců) a malé 
podniky – z toho dvě třetiny jsou ve městech. Velkých podniků (nad 250 zaměstnanců) je v území 
pouze 7, z toho 6 je ve městech. Z celkového počtu 7 029  podnikatelských podniků je 696 podniků 
z oborem zemědělství nebo lesnictví (9,9 %). Ve venkovských obcích je jejich podíl 16 %.  
Nejčastější podnikající subjekty jsou v oboru obchod, prodej a oprava motorových vozidel a spotřebního 
zboží a pohostinství, na druhém místě jsou průmyslové subjekty. Odvětví průmyslu je nejčastěji 
zastoupeno kovovýrobou (včetně obrábění a zámečnictví) a zpracováním umělých hmot. Sektor služeb 
nejčastěji reprezentují ubytovací služby, pohostinství a také autodoprava. Podíl jednotlivých oborů 
kopíruje rozvržení v Královehradeckém kraji. 
Míra nezaměstnanosti se za region se pohybuje dlouhodobě kolem 7 % a patří v rámci okresu Jičín 
k méně postižitelným regionům. Pouze 3 obce mají dlouhodobě míru nezaměstnanosti přes 10 %.  

Tabulka 4 - Struktura nezaměstnaných ve vztahu k velikosti obce a nabídce pracovních míst 
území MAS 
Brána do 
Českého ráje 

počet obcí 
/měst 

počet 
uchazečů o 
zaměstnání 

počet 
ekonomicky 

aktivních 

volná  
pracovní místa 

počet uchazečů na 1 
volné prac. místo 

venkovské obce 26 293 5 528 86 3,4 

města 3 496 6 046 207 2,4 

Území celkem 29 789 11 574 293 2,7 

Zdroj: MPSV-červenec 2008 
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Tabulka ukazuje, že nabídka volných pracovních míst je podstatně nižší ve venkovských obcích a počet 
uchazečů připadající na volné pracovní místo je oproti městům dvojnásobný. Celkem bylo v červenci 
2008 v regionu MAS 293 volných míst a uchazečů o zaměstnání bylo registrováno 789. 

Území Českého ráje a Podkrkonoší je nejen důležitým turistickým regionem, ale také 
regionem tradičních řemesel a potravinářských výrobků. Od roku 2007 je vydáván 
certifikát „Regionální produkt Český ráj“. Tato ochranná známka zaručuje původ 
výrobku v daném území (vyrobena místními lidmi, z místních surovin) a slouží ke 
zviditelnění místní produkce. Na území MAS je značka zatím využívána velmi 
okrajově.  
 
Problémové oblasti: 

• špatný technický stav komunikací, zásobování obyvatel pitnou vodou, čištění a odkanalizování 
odpadních vod, menší bezpečnost chodců, chybějící zázemí pro dojíždějící 

 
� řeší fiše Obnova a rozvoj vesnic  

• nižší nabídka pracovních míst ve venkovských obcích, vyšší nezaměstnanost v menších obcích, 
nízká nabídka regionálních produktů, vysoká dojížďka za prací do Jičína(největší 
zaměstnavatelé: Continental, Ronal, AEG)  

 
� řeší fiše Rozvoj nezemědělského podnikání na venkově 

 

4.1.2. Cestovní ruch, kultura, občanská vybavenost a volný čas 
Území dělí od severu k jihu 2 turisticky významné regiony: 

- Český ráj (do této oblasti náleží 23 obcí MAS, celkem je zde 61 obcí Královehradeckého kraje 
a další obce z Libereckého a Středočeského kraje)  

- Podkrkonoší (zbylých 6 obcí MAS, celkem je zde 68 obcí KHK )  
Podkrkonoší je součástí regionu Krkonoše a Podkrkonoší. Toto dělení na turisticky významné regiony 
má význam zejména pro marketing. 
Oba tyto turistické regiony zahrnují širší území a zájmové území MAS tvoří vždy jeho okrajovou část, 
kdy hlavní atraktivity leží mimo region. Přesto i zde jsou významné nadregionální atraktivity: 
Prachovské skály, rekreační oblast Jinolických rybníků, hrad Pecka, slatinné lázně v Lázních Bělohrad, 
prvohorní lokality se zkamenělinami a nálezy drahých kamenů na Novopacku a celá řada dalších 
místních památek. Důležitou úlohu hraje i bezprostřední sousedství města Jičín s městskou památkovou 
rezervací. Do Českého ráje přijíždějí návštěvníci nejčastěji za poznáním, kvůli turistice a sportu 
(horolezectví) a relaxovat.  
Právě svoji „okrajovosti“ a klidnějšího prostředí by mohl region využit a stát se zázemím pro rušnou a 
více vytíženou oblast Krkonoš i Českého ráje. Využil by při tom i své výhodné polohy mezi Prahou a 
Krkonošemi.  
V současné době převažuje poznávací turistika a rekreace 
Ubytovací zařízení regionu jsou především soustředěna v kempech v okolí rekreačních rybníků a slouží 
většinou jen pro sezónní ubytování.  Převažují levnější typy ubytování a  zaostávají doprovodné 
služby. Nedostatek je stravovacích možností a absence je i v nabídce dalších služeb sloužící 
návštěvníkům. Chybí zde větší nabídka sportovního vyžití nebo alternativních možností turistiky jako 
venkovská turistika, agroturistika apod. 
Region disponuje i místními památkami – především množstvím drobných sakrálních staveb a 
památníků. Řada z nich je zanedbaná a okolí neupravené. Místní historii, kulturu a přírodu  prezentuje 7 
muzeí a 2 galerie. I zde je potřeba řada oprav a rozšíření výstavních ploch či vybudování bezbariérových 
přístupů. 
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Jedním z významných faktorů ovlivňujících ekonomický a populační rozvoj obcí je jejich občanská 
vybavenost  a  vybavenost v oblasti trávení volného času. Tato tzv., sociální infrastruktura přispívá ke 
zlepšování kvality života v daných obcích a zvyšuje spokojenost obyvatel.  Dle šetření vyplynulo, že 
region nepotřebuje nová školská ani zdravotní zařízení. Stávající zařízení je ale třeba často rekonstruovat  
a školská zařízení moderně vybavit, aby mohla poskytovat kvalitní vzdělávací služby. Co se týče 
sociální oblasti je třeba nově vybavit domovy důchodců a zde i rozšířit kapacitu vzhledem k vysokému 
podílu nejstarší generace na počtu obyvatel.  Značná absence je v zázemí pro volnočasové aktivity 
obyvatel. Co se týče sportovního vyžití je ve většině obcích  pouze 1 fotbalové hřiště. Vyšší nabídka 
sportovišť je ve městech.  Výjimkou je obec Dřevěnice, která disponuje 10 volejbalovými kurty a 
každoročně zde probíhá ojedinělý (i ve světě) masový volejbalový turnaj a Lázně Bělohrad, které 
disponují tenisovými kurty a moderním minigolfovým hřištěm. Chybějí speciální a dětská hřiště u 
stávajících chybí zázemí nebo mají nevyhovující povrchy. Omezená je i možnosti koupání. Převažuje 
nabídka koupání v rybnících kde je problém s čistotou vod. Pecka, Nová Paka a Lomnice nabízejí 
možnost i zimního vyžití (sjezdovky pro nenáročné lyžaře, běžecké tratě, skokanský areál) 
 
Problémové oblasti 

• kvalita ubytování, nižší nabídka ubytovacích kapacit a jejich soustředěnost v okolí rekreačních 
rybníků, značná závislost využití těchto kapacit na čistotě rybníků, nízká nabídka stravovacích 
služeb a doprovodných aktivit návštěvníků, absence specifických forem turistiky, nízké využití 
potenciálu kterým disponuje Podkrkonoší 

� řeší fiše  Podpora cestovního ruchu 

• horší vybavenost školských, sociálních a zdravotnických zařízení, nižší kapacity zařízení pro 
seniory, nízká nabídka zázemí pro trávení volného času obyvatel nedostatečné zázemí pro setkávání 
obyvatel a pro spolkovou činnost                                                                                                                        

� řeší fiše Občanské vybavení a služby  

• špatný technický stav místních památek a jejich okolí, zlepšení prezentace místní historie, kultury a 
přírody  

� řeší fiše Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

 

4.1.3. Zemědělství a životní prostředí 
Zemědělství je druhým nejčastějším podnikem ve venkovských obcích regionu. Plní důležitou funkci 
zaměstnavatele, ale i pečovatele o krajinu. Zemědělské podniky v jižní části jsou zaměřeny na  
produkční intenzivní zemědělství (obiloviny, olejniny, luskoviny, kukuřice,  rozvinuté je i ovocnářství), 
z živočišné výroby především na chov skotu pro mléko, méně na chov prasat. Severní část má  méně 
příznivé podmínky pro zemědělství a je zaměření na údržbu travních porostů, chov masného i mléčného 
skotu a ovcí. Agroturistika  je zde ojedinělá – jedná se pouze o nabídku jízdy na koních. Problémem 
zemědělských podniků je jejich nízká konkurenceschopnost a dodržování norem EU z hlediska ochrany 
životního prostředí, bezpečnosti potravin a welfaru zvířat. Nedostatek financí je omezuje v nákupu 
moderní techniky a zavedení moderních technologií, investic do nových stájí a skladů.  

Území disponuje dostatkem zemědělské půdy – 17 839 ha (61 % z veškeré výměry ), zornění činí  64 
%. Podíl na obyvatele činí 0,59 ha zemědělské a 0,38 ha orné, což představuje mírně nadprůměrné 
hodnoty ČR.  Z ostatních kultur jsou zastoupeny: travní porosty - 5 105 ha ( 29 % rozlohy), zahrady – 
878 ha (5 %) a ovocné sady- 396 ha (5 %). 12 obcí území (tj. 41 %)  má některé katastrální území  
zařazeno do tzv. oblastí se specifickými omezeními a náleží do oblastí s méně příznivými podmínkami 
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pro zemědělství (nižší výnosnost zemědělské půdy, vyšší sklonitost). Jde o okolí Lomnice, Pecky a Nové 
Paky. Lesů je v regionu 8 435 ha – 28,9 % lesnatost (nadprůměr okresu Jičín a mírný podprůměr celé 
ČR). 

Životní prostředí patří k málo znečištěným. V množství emisí oxidu dusíku a tuhých látek patří okres 
Jičín k nejméně znečištěným v rámci Královehradeckého kraje. Polovinu území tvoří chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod - CHOPAV : Severočeská křída (6 obcí v západní části), Východočeská křída 
(6 obcí v jihovýchodní části). Západní část regionu náleží do CHKO Český ráj. Většina území se 
rozkládá na území evropského Geoparku Český ráj. 

Pro obyvatele obcí i návštěvníky má vedle upravené krajiny extravilánu důležitou roli i upravený 
intravilán obcí s dostatkem udržované zeleně. V řadě obcí je zeleň narušená a bez dostatečné údržby, 
neboť rozpočty obcí jdou prioritně na vybavení infrastrukturou. 

Problémové oblasti: 

• nízká konkurenceschopnost zemědělských podniků, neplnění norem ve vazbě na ochranu 
životního prostředí, bezpečnost potravin a zdraví a pohodu zvířat, udržení zemědělských 
podniků jako místních zaměstnavatelů a pečovatelů o krajinu 
 

� řeší fiše Modernizace zemědělských podniků 
  

• nedostatek financí na údržbu vzhledu obcí, zanedbaná péče o vzhled některých obcí 
 

� řeší fiše Obnova a rozvoj vesnic 
 

Důvod výběru daného území 

Území spojuje zájem o  rozvoj svého regionu, především ve využití svého potenciálu k rozvoji 
cestovního ruchu, zvýšení kvality života jeho obyvatel a v zachování přírodně bohaté krajině. Na tomto 
rozvoji se společně shodli 2 mikroregiony: Svazek obcí Brada a Tábor a k nim se připojilo dalších 6 obcí 
přiléhajících  na východě. Důležitou roli hraje i náležitost do geoparku Český ráj (75 % území), který 
náleží do prestižní evropské sítě území s geologickým dědictvím pod patronací UNESCO. Přináší obraz 
o geologické historii Země a zároveň dokládá význam přírodních podmínek pro ekonomický a kulturní 
rozvoj lidské společnosti v průběhu několika tisíciletí. Jeho úlohou je  nejen ochrana ale i propagace 
území ve světě, rozvoj geoturistiky, odborná činnost a vzdělávací programy a umožňuje občanům 
aktivní účast na revitalizaci a rozvoji území.  

 

Shodné charakteristiky území 

Další společné charakteristiky území jsou: hustá síť malých venkovských sídel, existence tradičních 
turistických regionů s  místním přírodním a historicko-kulturním potenciálem. Vždy jde o okrajová 
území turistických regionů (jak Českého ráje tak Krkonoš a Podkrkonoší), a proto region spojují 
podobné problémy jak více využít svůj potenciál a zároveň své „okrajovosti“. Území patří k málo 
znečištěným, má venkovský ráz a existuje zde sepjetí místního obyvatelstva s přírodou a krajinou . 
V regionu je také velké množství zemědělských podniků ať s intenzivním nebo v severní části 
s extenzivnějšími formami hospodaření, které hrají důležitou úlohu jako zaměstnavatelé i jako 
udržovatelé krajiny. 
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Zvláštnosti oproti jiným územím 

Na relativně malém území se střídá několik typ ů krajin  (Podkrkonoší, skalní města, pahorkatina 
s přechodem do roviny na jihu regionu) a několik klimatických region ů (5). Region se také liší absencí 
velkého průmyslu.   
V oblasti cestovního ruchu je největším konkurentem sousední MAS Český ráj a Střední Pojizeří o.p.s.,  
především v oblasti poznávací turistiky a sdílením společného turistického regionu. Tuto konkurenci ale 
nechápeme jako soupeření, ale spíše jako koordinaci aktivit a spolupráci při rozvoji cestovního ruchu. 
Dalším konkurentem je MAS Otevřené zahrady Jičínska, která sousedí na jihu a zahrnuje rovněž řadu 
menších obcí okresu Jičín včetně samotného Jičína, centra průmyslu i kultury. Pro mnohé návštěvníky 
představuje právě Jičín „vstup do Českého ráje“.  

4.2.  Zdroje území pro realizaci SPL 

Lidské zdroje 

Z analýzy vyplývá, že území disponuje dostatkem lidských zdrojů.  Jsou to jednak obyvatelé členských 
obcí, představitelé obcí, podnikatelé, lidé působící v neziskových organizacích a různých spolcích. 
Důležitým prvkem z oblasti lidských zdrojů je existence neziskových organizací, které jsou ve většině 
případů hybným faktorem veřejného života na venkově. Ve všech obcích regionu je aktivní Sbor 
dobrovolných hasičů a v některých TJ Sokol. 
 
Tabulka 5 - Struktura obyvatelstva regionu ve srovnání s ČR a okresem Jičín 

 Území MAS ČR okres Jičín 
index stáří 105,2 97 104,4 
% dětí (0-14 let) 14,8 14,6 14,8 
% dospělích (15-64) 69,7 71,1 69,8 
% lidí nad 65 let 15,5 14,2 15,4 
průměrný věk 40,45 40 40,5 
% žen 50,6 51,2 50,9 
průměrná vzdělanost 2,2 2,2 2,2 
% podíl VŠ 5,8 8,9 6,3 
% podíl vyučených 42,9 38 41,6 
% podíl ZŠ a bez  ukončení 22,7 23 23,2 
% EAO 50,2 51,4 50,8 
% důchodců 46,2 45,9 47,1 
% žáků a studentů 36,9 36,2 35,3 
% dojíždějících do zaměstnání 16,6 14 18,6 
% dojíždějících do škol 5,6 4,5 5,9 

Zdroj: ČSÚ - 2005, dopočet MAS 
 
Celkovým počtem obyvatel patří území k nadprůměrným regionům MAS. V rámci struktury 
obyvatel je zde v porovnání s republikovými údaji vyšší podíl nejnižší (dětské) věkové kategorie, ale 
zároveň i nejvyšší podíl nejstarší. Dokazuje to i index stáří I=105,2 (ČR = 97). Průměrný věk je 40,45 let 
(ČR  40). Průměrná vzdělanost odpovídá republikové, ale je zde  výrazně nižší podíl vysokoškoláků a 
naopak vyšší podíl vyučených.  Naopak je zde ve srovnání s ČR nižší podíl obyvatel pouze se základním 
vzděláním. Podíl žen činí 50,6 % (mírně pod průměrem kraje – 51,3%).  Pracovní sílu daného území 
představuje ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Jeho podíl je mírně pod průměrem ČR. 
Nezaměstnanost je dlouhodobě podprůměrná (pod okresním i republikovým průměrem) a pohybuje 
se kolem 7 %. Přesto několik obcí má přes 10 % (Brada-Rybníček, Bradlecká Lhota, Dřevěnice a 
Vidochov). 
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Finanční zdroje 

Veškeré subjekty hospodaří s určitým objemem finančních prostředků, a to s rozpočty obcí, 
dobrovolných svazků obcí, finančními prostředky podnikatelů, zájmových sdružení, neziskových 
organizací. Část těchto prostředků směřuje do realizace strategického plánu, ať jsou to prostředky 
veřejné nebo soukromé. Jeden ze způsobů, jak zvýšit podíl finančních prostředků na realizaci strategie, 
je využít možnosti dotačních prostředků z různých programů EU i ČR. Jednotlivé subjekty regionu mají 
zkušenosti v této oblasti z minulých i současných programů. Největším problémem malých obcí při 
získávání dotací je zajištění předfinancování projektů.  

Většina obcí má zkušenosti minimálně s dotacemi z POV a dalších krajských programů. Hlavní 
zaměření podpořených projektů je fyzické zlepšování prostředí v obcích, ale také  společenské aktivity 
občanů.  
Jednotlivé obce jsou členy i dalších mikroregionů a sdružení. Při spolupráci v rámci těchto organizací 
jsou využívány některé principy metody Leader  Účast v těchto sdružení umožňuje mimo jiné i získání 
nejrůznějších podpor a dotací sloužících k naplnění společného cíle.  

• Euroregion Nisa (členy obce ČR, Polska a Německa / z území MAS jen Lomnice nad 
Popelkou), cíl: přeshraniční spolupráce s cílem vytvoření společného, integrovaného 
prázdninového a turistického regionu) 

• Tábor (DSO, členem je 6 obcí regionu), cíl: vzájemná spolupráce a koordinace v oblasti 
rozvoje regionu 

• Svazek obcí Brada (svazek 12 obcí regionu MAS), cíl: koordinování celkového rozvoje 
území na základě společné strategie, společná propagace v cestovním ruchu 

• Podzvičinsko (sdružení, 31 obcí / z toho 6 z MAS), cíl: koordinovaný postup orgánů místní 
samosprávy ve věci rozvoje cestovního ruchu 

• Lázeňský mikroregion (svazek 23 obcí / z toho 10 z MAS), cíl: koordinování celkového 
rozvoje území na základě společné strategie, společná propagace v cestovním ruchu 

• Podhůří (DSO, 11 obcí / z toho 5 z MAS), cíl: vzájemná spolupráce a koordinace činností 
v oblasti rozvoje regionu) 

• Mariánská zahrada (svazek 25 obcí / z toho 1 z MAS – Ostružno), cíl: celkový rozvoj 
mikroregionu, obnova krajiny 

• Valdštejnova zahrada (svazek 3 obcí / z toho 1 z MAS – Železnice), cíl: udržení, obnova a 
rozvoj místních kulturních a společenských tradic, životního stylu, pospolitosti venkovského 
obyvatelstva a vědomí vlastní zodpovědnosti za obnovu a rozvoj obcí,  spolupráce při 
rozvoji cestovnýho ruchu,  celkový rozvoj mikroregionu. 

 

Také zemědělské subjekty čerpají dotace získané v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova, 
Operačního programu nebo v současnosti z Programu rozvoje venkova a to nejen plošné dotace na půdu, 
ale některé si vyzkoušely i investiční dotace.  

 

Hospodářské zdroje  

V regionu je dostatek zaměstnavatelů z řad malých a středních podniků. Největší zaměstnavatelé jsou 
soustředěny do měst. Celá oblast je ovlivňována přírodními podmínkami a částečně i CHKO Český ráj. 
Z historického pohledu jde o zemědělsko – průmyslovou oblast. 
Ve většině obcí jsou v jejich územně plánovací dokumentaci  vymezeny plochy jak pro rozvoj bydlení, 
tak i pro podnikání a rekreaci.  
Míra nezaměstnanosti v regionu je nízká, naopak se v poslední době objevuje nedostatek 
kvalifikovaných pracovních sil. Tento problém se řeší zaměstnáváním pracovníků ze zahraničí. 
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Tabulka 6 - Struktura podnikatelských subjektů v MAS Brána do Českého ráje 

 
počet 

subjektů 

z toho 

zeměděl-
ství 

průmysl 
staveb-
nictví 

doprava 
obchod, 
pohostin. 

ost. 
obch. 
služby 

veřejná 
správa 

škol. 
zdrav. 

ostatní 

celkem 6 787 665 1 165 881 191 2 131 916 92 196 550 

% 
podíl 

100 9,8 17,2 13 2,8 31,4 13,5 1,4 2,9 8,1 

města 4 263 244 779 553 112 1 417 589 70 142 357 

venkov 2 524 421 386 328 79 714 327 22 54 193 

Zdroj: ČSÚ –MOS 2004 

Tabulka ukazuje strukturu podnikatelských subjektů v regionu. Je vidět že zcela opačný podíl v počtu 
subjektů mají města a venkovské obce co se týče subjektů průmyslových a zemědělských. 

Tabulka 7 - Největší podnikatelské subjekty v území MAS 

Název firmy Předmět činnosti 
Přibližný 

počet 
zaměstnanců 

sídlo 

Technolen a.s. výroba technického textilu 550 Lomnice n. P. 

ZEOS Lomnice, a.s. zemědělská výroby 190 Lomnice n. P. 

DESMO a.s. stavební výroba 110 Lomnice n. P. 

TM Elitex s.r.o. Strojírenství 110 Lomnice n. P. 

TRIGA s.r.o zemní práce, doprava 63 Lomnice n. P. 

Zemědělská technika s.r.o výroba zemědělských strojů 60 Lomnice n. P. 

Sonex Mechanic, s.r.o. Kovoobrábění 80 Libuň 

Sklopísek Střeleč, a.s. těžba a zpracování sklářských písků 105 Újezd pod Troskami 

Milerba textilní průmysl 65 Borovnice 

Anenské slatinné lázně 
a.s. 

Lázeňství 200 Lázně Bělohrad 

Deprag cz. A.s. Strojírenství 200 Lázně Bělohrad 

E&&&&M manufakturing, 
s.r.o 

textilní průmysl 95 Lázně Bělohrad 

Lemex, a.s. Strojírenství 85 Lázně Bělohrad 

ZEPO, a.s. zemědělská výroba 80 Lázně Bělohrad 

Jednota SD Velkoobchod 320 Nová Paka 

ZPA Nová Paka, a.s. elektronický průmysl 280 Nová Paka  

Lochman &&&&Rauscher, 
s.r.o 

zdravotní potřeby, nábytek 250 Nová Paka 

Velveta a.s textilní průmysl 240 Nová Paka 

SQS vláknová optika a.s. výroba optických a fotograf. zařízení 280 Nová Paka 

Silniční technika, a.s. dopravní technika 125 Nová Paka 

Fobos s.r.o Kovovýroba 68 Nová Paka 

Enika. Spol. s.r.o. elektrotechnický průmysl 68 Nová Paka 

Pivovar Nová Paka a.s. potravinářský průmysl 60 Nová Paka 

E&M Manufacturing, 
s.r.o 

textilní průmysl 60 Pecka 

Zdroj: dotazníkové šetření obcí 
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V rozvoji regionu hrají podstatnou roli zemědělské aktivity. Zemědělství je jednak značným garantem 
zaměstnanosti, ale také plní důležitou úlohu v péči o krajinu.  

Tabulka 8 - Zemědělské subjekty v regionu 
jméno Adresa zaměření Výměra v 

ha 
LFA 

Agrochov Stará Paka a.s. Stará Paka RV, ŽV: skot 2 740 LFA 
1. Podzvičinská a.s. Pecka RV, ŽV: skot 1 190 LFA 
ZEPO Bělohrad a.s. Lázně Bělohrad RV, ŽV: skot 1 345 LFA 
Lučanská zemědělská a.s Lužany RV, ŽV, ovocnářství 2 770  
ZAS Mlázovice Mlázovice RV, ŽV: skot 1 470  
Zemědělská a.s. Český ráj Podůlší RV 1 131  
MAVE Jičín a.s. Radim, Lháń ŽV: drůbež, prasata 0  
AGROS spol. s.r.o Turnov RV, ŽV 948  
Zemědělská společnost Radim Soběraz 76 ŽV, RV: skot 994  
ZEOS Lomnice a.s. Lomnice nad Popelkou  2707 LFA 
Jiří Haken Holín, Horní Lochov 5 skot 30  

Jaroslav Bušek Libuň, Březka 10 skot 18  
Pavel Vejnar Kněžnice 70 RV, ŽV: skot - mléko 188  
Jiří Rais L.Bělohrad, H.N.Ves 129  6  
Nezbeda Jiří Pecka 99 ŽV: skot - pastva 11 LFA 
Kožený Miloš Libuň 138 RV, ŽV: skot - mléko 80  
Halbrštat Libor Lužany 71 RV,  ŽV, ovocnářství 72  
Ing.  Knap Pavel Lužany 170 RV, ŽV: prasata 192  
Kučera Vladimír Lužany 27 RV: ovocnářství 14  
Ing. Kučera Miloslav Lužany 25 RV: ovocnářství, ŽV:  koně 33  
Miroslav Enge ,ml., st. Ostružno 11 RV 56  
Karel Stříbrný Radim 3 RV, ŽV: skot -mléko 212  
Kříž Vratislav Radim 35 skot 171  
Klouza Roman Radim 35 skot 58  
Ing. Havránek Jiří Újezd p. T., Hrdoňovice 6 RV, ŽV: skot -pastva 49  
Sedláček Radomír N. Paka, Valdov  44 RV, ŽV: skot 406 LFA 
Kubánek Václav N. Paka, Valdov  43 ŽV:skot 11 LFA 
Rumlová Jana N. Paka, Rádkyně 9 ŽV: skot 18 LFA 
Šrůtek Jaroslav N. Paka ŽV: ovce 6 LFA 
Pech František St. Paka RV, ŽV: skot 33 LFA 
Mgr. Humpálová Alice St. Paka, Ústí 44 ŽV: ovce 18 LFA 
Rolf Jan Pecka 311 RV, ŽV: skot 98 LFA 
Rolf Ladislav Pecka 311 RV 54 LFA 
Hoška Pavel Pecka 345 ŽV: ovce 33 LFA 
Čeřovská Blažena Pecka, Staňkov 19 ŽV: skot  12 LFA 
Nosek David Pecka, Staňkov 14 ŽV:ovce 9 LFA 
Stuchlík Ladislav Pecka, Kal 19 ŽV: skot 29 LFA 
Adamec Václav Pecka 306 RV 50 LFA 
Havel Eduard Úbislavice, Zboží 35 ŽV:ovce 8  
Ekoptro spol.s.r.o.  semena a sazenice les. 

dřevin 
  

Lactalis KS, s.r.o  zpracování mléka, sýrů   
Framagro a.s. Soběraz valečná melanž   
Jatky a.s. Lomnice nad Popelkou zpracování a konzervace 

masa z velkých hosp. zvířat 
  

Zdroj: ZA Jičín, Portál farmáře 
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Mezi regionální výrobce potravin v Českém ráji byli zařazeni:  

- Zdeněk Mikule, Lomnice nad Popelkou: med květový, medovicový, smíšený a pastovaný 
- LOMNIČAN, Jatky Lomnice a.s., maso, lahůdkové uzeniny 
- Ladislav Konejška, Lomnice nad Popelkou: lomnické suchary 
- Pivovar Nová Paka: novopacké pivo 

Mezi regionální řemeslníky byli zařazeni: 
- Jana Řeháková, Nová Paka, výroba batikovaného a malovaného textilu – nositelka regionálního 

certifikátu  
- Zlatuše Pokorná, Libunec, keramika 
- Janošík spol.s.r.o, Lomnice n.Popelkou, truhlářství a tesařství 
- Jakub Pokorný, Libunec, výrobky z pískovce 
- Nataša a Jaroslav Kalouskovi, Železnice, malba na hedvábí, olejomalby na dřevě, malované  

kameny, dřevěné dekorace, dřevořezby 
 
Pro spolupráci členských obcí, měst a dalších subjektů na rozvoji cestovního ruchu v regionu Český ráj 
bylo založeno zájmové Sdružení Český ráj.  Členy toho sdružení z členů MAS jsou: město Lomnice nad 
Popelkou a Železnice, pro oblast Podzvičinska je to Sdružení Podzvičinsko se sídlem v Lázních 
Bělohrad. Jako další subjekty působící v oblasti organizace a koordinace cestovního ruchu fungují na 
území MAS 3 informační střediska (v Lomnici nad Popelkou, v Nové Pace a v Lázních Bělohrad) 
 

Přírodní a historické zdroje 

Na poměrně malé ploše se střídá několik typů krajin (zvlněné podkrkonoší, pahorkatina na jihu 
přecházející v rovinu, pískovcový reliéf se skalními městy). Je zde poměrně hustá síť značených 
turistických stezek, v poslední době i cyklostezek. Části přírody a krajiny náležící do MAS mají 
zajištěnu územní ochranu: CHKO Český ráj, 2 přírodní rezervace (Prachovské skály a Hřídelecká 
hůra) a řada dalších maloplošně chráněných částí. Lokalita území je cenná i pro existenci široké škály 
geologických fenoménů, paleontologických, mineralogických a archeologických  lokalit i historických 
památek,  a proto bylo území zařazeno v roce 2005 do sítě  evropského  Geoparku . 

Vodstvo v regionu je méně zastoupeno – z vodních toků protéká územím Cidlina  (horní tok), Javorka a 
Oleška, významnější jsou četnější rybníky, které jsou využívány zejména pro rekreaci (nejvýznamnější 
Jinonické rybníky). Celkově jsou vodní plochy v území zastoupeny podprůměrně ve srovnání s celou 
ČR. Území disponuje 8 435 ha lesní půdy, což je 29 % lesnatost (nadprůměrné zastoupení lesů ve 
srovnání s okresem Jičín, mírně podprůměrné ve srovnání s ČR – 33,5 %)  

Z historického dědictví je pro území typické vedle hradu Pecka, zřícenin hradů Bradlec, Kumburk, 
Pařez a Kozlov, řada velkých sakrálních staveb, velké množství drobných památek roztroušených 
v intravilánech obcí i ve volné  krajině (kapličky, boží muka, sochy, kříže a sloupy). Dochovaná je i 
lidová architektura v podobě roubených a poloroubených staveb.  Pro okolí Jičína je typická 
Valdštejnova architektonicko-urbanistická kompozice krajiny. V západní části území probíhala v roce 
1866 bitva u Jičína, jedna z nejkrvavějších bitev Prusko-Rakouské války. Dokládá to řada roztroušených 
pomníků a vojenský hřbitov – Ossarium u Kbelnice. Územím probíhá naučná stezka (okruh 29 km) po 
nejvýznamnějších památkách bitvy. Žila zde i řada osobností, kteří zde mají pamětní desky či památníky 
a na jejich počest se pořádají různé společenské akce (Kryštof Harant, Karel Václav Rais, Jan Gebauer, 
Stanislav Sucharda, Leontýna Mašínová, Ladislav Riegl a další). 
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Obrázek 2 - Mapa hranic Geoparku Český ráj 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SWOT analýza 
5.1. Vymezení SWOT analýzy 
Na základě sebraných informací o území, které jsou přehledně zpracovány a shrnuty v předcházející 
kapitole (Analýza území MAS), byly stanoveny silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby pro region, a 
to pro každý okruh analýzy území. Výsledky SWOT analýzy byly zohledněny při stanovení strategie 
rozvoje území. 
 

Tabulka 9 – SWOT- Infrastruktura a podnikání 
Silné stránky Slabé stránky 
- region s kladným přírůstkem obyvatel (migrace) 
- charakteristický venkovský region 
- sociálně stabilizovaný region 
- nižší míra nezaměstnanosti než průměr ČR 
- rostoucí zájem o bydlení v některých obcí 
- rozvoj ekonomických subjektů v terciální sféře 

- zanedbaný stav komunikací 
- nedostatečná zásobenost obyvatelstva pitnou vodou 
- nedořešené kanalizace a ČOV  
- přetížené hlavní silniční tahy 
- nevybudované obchvaty měst 
- nízký podíl čištění odpadních vod 
- stárnutí populace 
- nízké rozpočty obcí pro investice 
- nedostatek kapitálu malých podnikatelů 

Příležitosti Ohrožení 
- rozvoj malého a středního podnikání 
- zájem obcí, podnikatelského a neziskového sektoru 

o vzájemnou spolupráci na rozvoji regionu 
- využití dotačních titulů z fondů EU i rozpočtu ČR 

k získání finančních prostředků pro rozvoj regionu 
- dostupnost velkých sídelních celků 

- nerozhodnuté variantní řešení R 35 („dálnice 
Českým rájem“) 

- odčerpávání zájmu investorů o řešené území 
průmyslovou zónou v Jičíně 

- periferní poloha v rámci vyšších územních celků 
- vysoká zaměstnanost ve velkých podnicích  
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Tabulka 10 – SWOT - Cestovní ruch a občanská a volnočasová vybavenost 
Silné stránky Slabé stránky 
- existence nadregionálních atraktivit 
- velký potenciál místních přírodních a kulturně-

historických památek 
- hustá síť turistických tras 
- zájem obyvatel o spolkovou činnost 
- náležitost do tradičního turistického regionu Český 

ráj s vlastní image 
- region s čistým životním prostřešdím 
- přítomnost lázní v regionu 
- nižší cenová hladina ubytovacích služeb 

- nízká nabídka doprovodných služeb cestovního 
ruchu 

- zanedbaný stav komunikací 
- špatná kvalita vod ke koupání 
- absence nabídky alternativních forem turistiky 
- nevyhovující kvalita občanských služeb 
- nedostatečné vybavení školských a zdravotnických 

zařízení 
- špatné zázemí pro občanské aktivity 

Příležitosti Ohrožení 
- využití vysoké místního potenciálu pro rozvoj 

cestovního ruchu 
- uchování kulturně-historického potenciálu pro 

příští generace 
- zájem o venkovskou turistiku ze strany 

zahraničních návštěvníků 
- vybudovat zázemí pro turisticky exponované 

střediska 
- rozvoj specifických forem turistiky 
- prodloužení pobytu návštěvníků 
- využití existence Geoparku 

- odliv návštěvníků pro nedostatek kvalitních služeb  
- špatně udržované místní památky a krajina  
- neudržování vzhledu obcí 
- neudržování turistických cest a cyklostezek 
- zanedbání propagace regionu a jeho kvalit 

 
Tabulka 11 – SWOT - Zemědělství a životní prostředí 
Silné stránky Slabé stránky 
- charakteristický venkovský region 
- kvalitní životní prostředí bez výrazného plošného 

znečištění 
- územní ochrana přírody a krajiny 
- velký počet zemědělských subjektů 
- dlouhodobá tradice zemědělství v tomto regionu 
- různorodost krajiny 
- schopnost zemědělců využívat dotační zdroje 

- malá prestiž zemědělství 
- nedořešení vlastnických vztahů k půdě a 

zemědělskému majetku 
- závislost na přírodních podmínkách 
- polovina regionu náleží do méně příhodných 

podmínek pro zemědělství (oblast Lomnicka, 
Novopacka a okolá Pecky) 

- špatné a zastaralé technické zázemí pro zemědělské 
podnikatele 

Příležitosti Ohrožení 
- využití agroturistiky jako alternativního příjmu 
- využít dotační podporu na LFA 
- využití zemědělské produkce pro nepotravinářské 

účely 
- posílení konkurenceschopnosti 

- ztráta konkurenceschopnosti zemědělských 
podnikatelů 

- opuštění zemědělských objektů a pozemků 
- zpřísněné normy pro zemědělské podnikatele od 

roku 2009 (C-C) 
- narušení ekologické stability krajiny nevhodnými 

antropogeními činnostmi a zásahy 
- konfliktní střety mezi zemědělskou výrobou, 

průmyslovou a ochranou přírody a krajiny 

5. 2. Metodika SWOT analýzy 

Metoda stanovení bodů SWOT analýzy 

Oblast MAS Brána do Českého ráje byla v rámci zpracování SWOT analýzy prozkoumána z hlediska 
silných a slabých stránek, ohrožení a rozvojových předpokladů. SWOT analýza vychází z analýzy 
shrnuté v předchozí kapitole a z dalších dokumentů, především z dotazníkového šetření a z koncepčního 



Strategický plán Leader -  září 2008 
 

 18

dokumentu „Strategie rozvoje regionu Brána do Českého ráje“. Na zpracování analýzy se podíleli 
všichni členové MAS a další subjekty působící v regionu. 

Při stanovení bodů se vycházelo ze závěrů podrobně zpracované analýzy, které jsou uvedeny 
v předcházející kapitole na závěr každé z posuzovaných oblastí. 

SWOT analýza byla doplněna po veřejném projednání dokumentu. 

• Zdroje informací pro SWOT analýzu: 
- informace získané od aktérů regionu (zástupci veřejné správy, podnikatelů,  

neziskových organizací) 
- údaje z internetových stránek 
- rozvojové dokumenty obcí a mikroregionů 
- výsledky dotazníkové šetření podnikatelského sektoru, nestátních neziskových  
- organizací a veřejného sektorupracovní setkání a jednání v rámci strategického 

plánování v regionu 
- databáze projektových záměrů 

6. Strategie 
Na základě podrobné analýzy území byla stanovena vize rozvoje regionu: 

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 

Na základě analýzy území a výstupů SWOT analýzy, která vychází z požadavků aktérů regionu, byly 
stanoveny tři priority oblasti rozvoje se svými cíli, jejichž plnění přispěje k dosažení globálního cíle, 
který byl definován na společných jednáních za přispění zástupců všech sektorů z regionu. 

6.1 Priority a cíle 

Priority a cíle SPL 

Pro zajištění správné realizace předkládaného strategického plánu byly stanoveny následující prioritní 
oblasti a cíle: 

• Infrastruktura a podnikání (Prioritní cíl: Vysoká kvalita a kapacita dopravní a technické 
infrastruktury, rozvinuté podnikání, dobrá dopravní dostupnost a zajištěná bezpečnost 
v regionu) 

o Specifické cíle: 
� 1.1 Kvalitní dopravní infrastruktura   
� 1.2 Obce vybavené vodovody, rozvoj plynu, veřejným osvětlením a dalšími 

sítěmi a technikou 
� 1.3 Kvalitní prostředí a podmínky pro podnikatele 

• Cestovní ruch, kultura, občanská vybavenost a volný čas (Prioritní cíl: Využití potenciálu 
regionu pro rozvoj cestovního ruchu, kvalitní občanská vybavenost, živá kultura a 
volnočasové aktivity obyvatel) 

o Specifické cíle: 
� 2.1 Rozvinutá infrastruktura cestovního ruchu 
� 2.2 Udržované kulturně-historické památky 
� 2.3 Pestrá nabídka a kvalitní zázemí pro volnočasové aktivity 
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� 2.4 Kvalitní služby a občanská vybavenost v obcích 

• Zemědělství a životní prostředí (Prioritní cíl: Kvalitní životní prostředí, prosperující 
zemědělství a šetrná péče o krajinu) 

o Specifické cíle: 
� 3.1 Kvalitní podmínky pro prosperující zemědělskou činnost 
� 3.2 Regenerované prostředí v obcích 
� 3.3 Dostatečné a vyhovující napojení na kanalizační síť 
� 3.4 Udržovaná krajina a čisté prostředí 

V rámci stanovených priorit bylo Programovým výborem ve spolupráci s dalšími orgány MAS Brána do 
Českého ráje vybráno šest stěžejních, vzájemně provázaných oblastí, které si klade tento Strategický 
plán za cíl realizovat. Každá oblast je zpracována do samostatné fiche. 

U každé fiche jsou uvedeny strategické cíle, které projekty dané fiche naplňují. 

 

Vztah SPL ke struktuře PRV 

Prioritní oblast Infrastruktura a podnikání 

Opatření  Podpora nezemědělského podnikání Fiche č. 6 – opatření III.1.2 

 Podpora cestovního ruchu – ubytování Fiche č. 2 – opatření III.1.3 a) 

 Obnova a rozvoj vesnic Fiche č. 3 – opatření III.2.1.1 a) 

Prioritní oblast Cestovní ruch, kultura, občanská vybavenost a volný čas 

Opatření  Podpora cestovního ruchu – ubytování Fiche č. 2 – opatření III.1.3 a) 

 Občanské vybavení a služby Fiche č. 4 – opatření III.2.1.2 a) 

 Kulturní dědictví Fiche č. 5 – opatření III.2.2 

Prioritní oblast Zemědělství a životní prostředí 

Opatření  Modernizace zemědělských podniků  Fiche č. 1 – podopatření I.1.1.1 

 Obnova a rozvoj vesnic Fiche č. 3 – opatření III.2.1.1 a) 

 

První fiche je Modernizace zemědělských podniků. Tato fiche byla zvolena na základě požadavků 
zemědělských podnikatelů a obcí pro podporu zaměstnanosti a rozvoje konkurenceschopnosti 
zemědělských subjektů, kde moderní a prosperující zemědělský podnik či farma má pro život, zejména 
v malých obcích, významný přínos. (SC 3.1)  

Cíl: podpora konkurenceschopnost zemědělských podniků, zachovat zaměstnanost v zemědělství na 
venkově, umožnit podnikům plnit normy stanovené EU. 

Jako druhá fiche byla vybrána Podpora cestovního ruchu – ubytování, která podporuje podnikatele a 
jejich aktivity v oblasti cestovního ruchu v regionu s vysokým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu, 
kterým Český ráj je. Dále napomáhá diverzifikaci činnosti zemědělců a přispívá k celkovému rozvoji 
regionu. (SC 1.3, 2.1) 

Cíl: využít potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky a venkovských objektů k ubytování, 
stravování a sportovně rekreačnímu vyžití. 
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Třetí fiche – Obnova a rozvoj vesnic – byla vybrána pro zlepšení vzhledu obcí, a tím i životních 
podmínek a zvýšení atraktivity obcí, nejen pro obyvatelstvo, ale také pro turisty. Fiche zahrnuje 
především projekty samospráv. (SC 1.1, 1.2, 3.2, 3.3) 

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. 

Fiche Občanské vybavení a služby navazuje a doplňuje předcházející fichi. Podpora infrastruktury 
občanského vybavení zajistí dostatečné zázemí pro kulturní a společenské aktivity, které jsou 
předpokladem pro zachování veřejného života na venkově. Předkladateli projektů budou především 
samosprávy a neziskové organizace. Fiche byla definována pro uspokojení potřeb neziskových 
organizací a obcí (SC 2.3, 2.4) 

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. 

Předposlední priorita a fiche Kulturní d ědictví je zaměřena na kulturní památky, jako jeden 
z charakteristických prvků obcí a venkovské krajiny. Tato fiche je zaměřena nejen na zlepšení kvality 
života na venkově, ale i na podporu cestovního ruchu v regionu. (SC 2.2)  

Cíl: obnova, zhodnocení nebo využití místního kulturního dědictví. 

Šestá fiche Podpora nezemědělského podnikání je zaměřena na podporu nejmenší kategorie podniků a 
diverzifikaci činností ekonomických subjektů, především na venkově. Realizace projektů z této fiche 
bude přínosem jak pro začínající podnikatelské subjekty, tak pro obyvatelstvo, protože může napomoci 
doplnění na venkově mnohdy chybějících služeb (SC 1.3) 

Cíl: podpora zakládání nových a rozvoj existujících nezemědělských podniků nejmenší velikosti – 
mikropodniků, včetně vzniku nových živností, modernizace stávajících podniků. 

Fiche byly vybrány tak, aby splňovaly požadavky jednotlivých skupin obyvatelstva regionu a přispívaly 
k dosažení společně definované vize. 

Jednotlivé fiche jsou provázány a vzájemně se doplňují. Realizace projektů spadajících pod tyto fiche 
bude mít synergický efekt.  

6.2 Způsob dosahování cílů a priorit 

Způsob dosahování cílů a priorit 

Jednotlivé priority  netvoří samostatné problémové oblasti, ale vzájemně provázaný celek. Toto řešení 
vede ke komplexnímu rozvoji území jako celku ve všech cílových oblastech při respektování zásad a 
využití principů trvale udržitelného rozvoje. Postupné a systematické naplňování stanovených cílů jako 
vzájemně propojeného systému přispěje ke zvyšování kvality života v regionu a k dosažení 
požadovaného rozvoje venkovského regionu. 

Každá priorita obsahuje prioritní cíl, jehož realizace přispívá k naplnění globálního cíle a následně 
naplnění vize celé Strategie. Formulace a obsah strategických cílů, které prioritní cíl dále konkretizují, 
jsou přímou odezvou na výsledky popsané  SWOT analýzy. Zaměření strategických cílů odráží potřeby 
regionu, obsah a jejich naplnění bylo předmětem diskuzí v pracovních skupinách, rozsáhlých debat 
dalších regionálních aktérů i veřejnosti. Strategické cíle u každé priority jsou dále rozpracovány 
v podobě již konkrétních fiší, které povedou k naplnění daného cíle a v konečném důsledku i celé 
priority. Jednotlivé fiche budou hlavním nástrojem realizace strategického plánu. 

Cíle a priority budou dosahovány prostřednictvím realizace jednotlivých individuálních projektů, které 
budou vybrány tak, aby naplňovaly stanoveným prioritám a cílům.  
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Dopady SPL a jeho přínosy pro území v dlouhodobější perspektivě 

Realizací jednotlivých projektů bude území v dlouhodobém horizontu směřovat k dosažení globálního 
cíle a naplnění vize regionu. K tomu budou přispívat výstupy a dopady jednotlivých projektů, kterými 
budou dostatek pracovních příležitostí na venkově a zaměstnanost venkovských obyvatel, kvalitní 
zázemí a nabídka pro cestovní ruch a kvalitní občanská vybavenost v jednotlivých obcích s důrazem na 
plnohodnotný život venkovských obyvatel. 

Jednotlivé projekty zapadající do předkládaného SPL budou nastaveny tak, aby jejich výstupy a 
výsledky byly dlouhodobě udržitelné nejen z hlediska institucionálního, ale i finančního. Požadavek na 
prokázání udržitelnosti projektu bude zohledněn i při výběru jednotlivých projektů k realizaci. 

Během realizace SPL, ale i po ukončení financování z PRV bude MAS v rámci uskutečňování vlastních 
projektů zaměřených na vzdělávání napomáhat jednotlivým aktérům s přípravou a realizací jejich 
projektů, které povedou k dalšímu splňování stanovených cílů. Pomoc se bude týkat především oblasti 
získávání finančních prostředků, projektového řízení, strategického plánování, udržitelného rozvoje, 
spolupráce v území. 

Soulad cílů a priorit s trvale udržitelným rozvojem 

Všechny priority i cíle jsou postaveny na principech trvale udržitelného rozvoje. Splnění této základní 
podmínky vyplývá již z metod použitých při tvorbě veškerých dokumentů.  

Definice trvale udržitelného rozvoje v zákoně č. 17/1992 o životním prostředí říká, že trvale udržitelný 
rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost 
uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává 
přirozené funkce ekosystémů1. Tato definice se odráží i v globálním cíli SPL. 

Cíle SPL jsou definovány tak, aby docházelo k postupnému naplňování jednotlivých prvků trvale 
udržitelného rozvoje – sociálních, ekonomických a ekologických. Fiche Modernizace zemědělských 
podniků, Podpora cestovního ruchu – ubytování a Podpora nezemědělského podnikání jsou zaměřeny 
především na ekonomickou stránku, fiche Obnova a rozvoj vesnic, Občanské vybavení a služby a 
Kulturní dědictví převážně na sociální a ekologickou stránku rozvoje. Fiche jsou nastaveny tak, aby 
projekty naplňovaly všechny stránky rozvoje a přispívaly tak k udržitelnému rozvoji celého regionu. 

6.3 Zapojení inovačních prvků 

Změny oproti dosavadní praxi při řešení problémů 

Předkládaný Strategický plán má inovační charakter v rámci území MAS Brána do Českého ráje. Je 
prvním společným realizovaným záměrem MAS, který reprezentuje cíle a spojuje úsilí jednotlivých 
sektorů (veřejný, podnikatelský a neziskový sektor). Podnikatelé, představitelé neziskových organizací a 
institucí veřejné správy se všichni společně podíleli na přípravě Strategie, na niž Strategický plán 
navazuje. Proces přípravy Strategie byl ojedinělý vzhledem k velikosti plochy a množství členů, které se 
na její přípravě podíleli. 

Strategický plán má inovační charakter i vzhledem k nové formě spolupráce uvnitř území a získávání 
finančních prostředků na realizaci Strategie MAS z vnějších zdrojů. Teprve v MAS došlo k propojení 
podnikatelského, veřejného a neziskového sektoru. Jedině tato forma spolupráce povede k dosažení vize. 
Společnými silami je také možno lépe dosáhnout podpory pro projekty, které budou rozvíjet celé území 
a budou prospěšné z celospolečenského hlediska. 

                                                 
1 www.priroda.cz  
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Vzhledem k tomu, že rozvojové záměry podnikatelských subjektů nebyly v některých případech 
v souladu např. s cíli samospráv nebo zájmových sdružení, bude zapojením všech sektorů do naplňování 
společně definované strategie postup sjednocen a problém eliminován. 

Výčet inovačních aktivit 

Při výběru projektů pro realizaci v rámci SPL budou podporovány takové projekty, které budou mít 
inovativní charakter. V jednotlivých projektech se bude jednat: 

• zakládání nových firem (resp. živností) v oborech, které nejsou v regionu zastoupeny (fiche č. 1, 6), 
• použití nových technologií, technologií, které budou šetrné k životnímu prostředí (lidí, zvířat) (fiche 

č. 1, 2, 5, 6),   
• projekty, které budou podporovat spolupráci mezi jednotlivými sektory, meziregionální, 

mezinárodní, které nejsou v regionu rozšířeny (všechny fiche),  
• zapojení nových metod do rozhodování na samosprávné úrovni (fiche č. 3, 4),  
• zapojení nových způsobů komunikace (webové stránky, ankety, diskuse) (fiche č. 3, 4, 5), 
• získání označení regionální produkt (fiche č. 1, 6), 
• uvedení nových výrobků, služeb na trh (fiche č. 1, 6).  
Při uplatnění inovativních postupů se musí vždy jednat o nové, dosud nevyužívané aktivity a postupy, a 
to buď v rámci činnosti jednoho subjektu, nebo v rámci regionu. Zapojením inovačních aktivit nebudou 
rušeny stávající osvědčené postupy. 

Způsob využití místního potenciálu k inovacím 

Při realizaci jednotlivých projektů bude dostatečně využit potenciál, kterým region disponuje. 
V návaznosti na typu projektu se může jednat o využití existence regionálních produktů a značek (fiche 
č. 1 a 6), příslušnosti ke geoparku Český ráj (UNESCO), střídání typů krajin (fiche č. 2), sepjetí místního 
obyvatelstva s přírodou a krajinou, vysoká účast obyvatelstva na veřejném životě (fiche č. 3, 4, 5), 
kvalitní a málo znečištěné životní prostředí (fiche č. 2). Tato specifika území musí být při rozvoji území 
dostatečně využita. 

Přínos, účinnost a udržitelnost inovací na území MAS 

Přínosem využití inovací a inovačního potenciálu území bude postupné naplňování strategie území se 
svými cíli. Zapojením inovací do přípravy a realizace projektů dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti 
regionu, zvýšení povědomí a zapojení obyvatelstva do dění v regionu, zlepšení prezentace regionu jako 
celku, rozšíření nabídky služeb pro obyvatelstvo i turisty. Udržitelnost inovací bude zajištěna obdobně 
jako udržitelnost projektů samotných. 

6.4 Finanční plán 

Při zpracování finančního plánu jsme vycházeli z databáze projektových záměrů, která odráží reálnou 
absorpční kapacitu území. Vzhledem k tomu, že databáze projektových záměrů vznikla na přelomu let 
2006/2007, byla tato databáze v průběhu přípravy předkládaného SPL zaslána k aktualizaci (doplnění 
projektů, informace o připravenosti projektů, aktualizace rozpočtů, atd.). Finanční alokace odráží poměr 
jednotlivých skupin projektů a stav jejich připravenosti.  
Nastavený poměr mezi prioritami a fichemi (resp. opatřeními PRV) bere v potaz, kromě výše 
uvedeného, také význam typů projektů pro region, jak byl posouzen jednotlivými orgány MAS a 
schválen Radou MAS po veřejném projednání. 
U projektů, které jsou určeny obcím, je zpočátku nastavena vyšší alokace, která se postupně snižuje. U 
podnikatelských projektů je trend opačný. Toto rozložení vychází z předpokladu, že obce mají ve většině 
případů projekty projekčně připraveny a čekají pouze na nalezení vhodného zdroje financování. 
Podnikatelské subjekty projekty připravují až ve chvíli, kdy mají zajištěno financování. Dále finanční 
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plán odráží předpoklad, že zpočátku bude mezi podnikatelskými subjekty na rozdíl od veřejnoprávních 
určitá nejistota k tomuto zdroji financování. 
 
Tabulka 12 - Finanční plán 

  Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 6 Celkem 

Náklady MAS 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17,0% 

Fiche 1 9% 10% 11% 11% 12% 12% 10,8% 

Fiche 2 9% 10% 11% 11% 12% 12% 10,9% 

Fiche 3 24% 23% 22% 22% 22% 21% 22,3% 

Fiche 4 24% 23% 22% 22% 22% 21% 22,3% 

Fiche 5 10% 10% 9% 9% 7% 8% 8,8% 

Fiche 6 7% 7% 8% 8% 8% 9% 7,8% 

   
Tabulka 13 - Předpokládané rozdělení nákladů na činnost MAS 

Kód způsobilý výdaj % 

1 aktualizace SPL 3,6% 

2 kancelářské potřeby 1,2% 

3 pošta, tel.,internet 2,5% 

4 nájem,energie,voda,plyn 2,1% 

5 kancelářské vybavení 3,1% 

6 vzdělávání členů MAS 2,1% 

7 vzdělávací akce pořádané MAS 9,6% 

8 osobní a cest.náklady 63,9% 

9 propagace SPL, MAS 6,5% 

10 poradenské a odb.služby 5,4% 

  Celkem 100,0% 

 
Náklady na vlastní činnost MAS jsou rozděleny do kategorií dle způsobilých výdajů. Největší část 
nákladů je vymezena na osobní a cestovní náklady, především pro poměr mezi jednotlivými položkami 
se v jednotlivých letech bude měnit. V prvních letech bude třeba vynaložit vyšší náklady např. na 
kancelářské vybavení, propagaci SPL a MAS a vzdělávání členů MAS. 

6.4 Integrovaná strategie území 

SPL jako součást integrované strategie území, její popis, cíle a záměry 

Popis priorit tohoto strategického plánu vychází ze schválené Strategie rozvoje regionu Brána do 
Českého ráje, který je základním rozvojovým dokumentem území MAS Brána do Českého ráje. 

Strategie byla tvořena na základě moderních, obecně uznávaných a podporovaných metodik tvorby 
strategických plánů obcí a regionů, vycházejících ze vzájemné provázanosti a vyváženosti 
ekonomického, sociálního a environmentálního rozvoje území. Ve Strategii rozvoje regionu jsou 
zakotveny principy trvale udržitelného rozvoje s důrazem na zachování zdrojů nacházejících se na tomto 
území a ohledem k životnímu prostředí regionu. Podkladem pro stanovení strategie regionu byla 
zpracovaná analýza – profil regionu v jednotlivých sférách života a fungování území. Na jejím základě 
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byla vytyčena SWOT analýza – vymezení silných a slabých stránek regionu, jeho příležitostí a ohrožení. 
Nedílnou platformou pro stanovení strategie rozvoje regionu byla nepřetržitě aktualizovaná databáze 
projektů, která v sobě odráží absorpční kapacitu regionu. Reálnost, potřebnost a systematičnost Strategie 
rozvoje regionu Brána do Českého ráje podtrhuje široká participace regionálních aktérů v průběhu 
celého procesu tvorby dokumentu. Na tvorbě Strategie a navazujícího SPL se podíleli zástupci všech 
sektorů: veřejného, neziskového a podnikatelského. Díky jejich dobrovolné práci lze konstatovat, že 
strategie vychází ze skutečných a identifikovaných potřeb regionu. Výsledná strategie tak odráží shodu 
regionálních aktérů na budoucích směrech rozvoje regionu, vyjádřené v dohodnuté vizi, globálním cíli, 
specifických cílích a naformulovaných opatřeních vedoucích k naplnění struktury cílů. Strategie rozvoje 
regionu Brána do Českého ráje je zpracovaná podle moderních zásad tvorby rozvojových dokumentů, 
vycházejících z místní Agendy 21, respektujících mezinárodně uznávané principy trvale udržitelného 
rozvoje, založeného na vyváženém propojení základních oblastí života – ekonomické, sociální a 
životního prostředí. 

Předpokládá se, že po dokončení a schválení Strategie a SPL budou tyto dokumenty i nadále živými, a 
že budou dle vývoje aktualizovány na základě připomínek a konzultací zástupců jednotlivých sektorů 
z regionu. 

 

Zpracovaná strategie si klade následující úkoly: 

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 

Vzhledem ke způsobu a rozsahu zpracování je Strategie jedním z komplexních nástrojů rozvoje území a 
může sloužit jako podpůrný dokument k rozhodování na všech úrovních řízení v regionu. SWOT 
analýza Strategie je popsána v předchozí kapitole tohoto Strategického plánu. 

Soulad SPL se zpracovanou integrovanou strategií území 

Strategický plán Leader a Strategie rozvoje regionu Brána do Českého ráje jsou vzájemně propojeny. 
Jednotlivé fiche, jak jsou popsány v kapitole 6.1, naplňují jednotlivé strategické cíle Strategie. Fiche jsou 
provázány a vzájemně se doplňují. Vzhledem k časovému rozvrhu lze obecně říci, že nejprve musí být 
vybudována základní infrastruktura, která zajistí základní podmínky pro život (v našem případě se 
nabízejí projekty priorit a fichí Modernizace zemědělských podniků, Podpora mikropodniků, Obnova a 
rozvoj vesnic a Občanské vybavení a služby). Následně je možné realizovat projekty, jejichž cílem je 
vytvořit určitou nástavbu – kulturní památky, veřejná prostranství, apod. (priority a fiche Podpora 
cestovního ruchu – ubytování, Kulturní dědictví). Toto rozdělení a časový sled nelze považovat za 
dogma. Při výběru projektů je nutné respektovat jejich specifika a místní situaci.  

Realizace jednotlivých projektů ať již v rámci tohoto SPL nebo dalších strategických dokumentů bude 
mít prokazatelně synergický efekt, neboť oblasti rozvoje specifikované v jednotlivých dokumentech 
jsou v souladu a projekty, které je naplňují, jsou velmi úzce provázány. Např. modernizace 
zemědělského podniku může přispět ke zlepšení životního prostředí v obci (zlepšení vzhledu, snížení 
hlučnosti, prašnosti) nebo ke zvýšení zaměstnanosti, rozšíření infrastruktury občanské vybavenosti a 
oprava kulturního dědictví zvýší cestovní ruch a poptávku po ubytování.  

Tabulka 14 - Soulad SPL s integrovanou strategií území 
SPL Leader Strategie rozvoje regionu Brána do Českého ráje 

2007-2013 
Prioritní oblast Infrastruktura a podnikání Prioritní oblast Infrastruktur a podnikání 
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Podpora nezemědělského 
podnikání 

Fiche č. 6 – opatření 
III.1.2 

Specifický cíl Kvalitní prost ředí a podmínky pro 
místní podnikatele 

Podpora cestovního ruchu – 
ubytování 

Fiche č. 2 – opatření 
III.1.3 a) 

Specifický cíl Kvalitní prost ředí a podmínky pro 
místní podnikatele 

Obnova a rozvoj vesnic Fiche č. 3 – opatření 
III.2.1.1 a) 

Specifický cíl Kvalitní dopravní infrastruktura  
Specifický cíl Obce vybavené vodovody, rozvody 
plynu, veřejným osvětlením, dalšími sítěmi a 
technikou 

Prioritní oblast Cestovní ruch, kultura, občanská 
vybavenost a volný čas 

Prioritní oblast Cestovní ruch, kultura, občanská 
vybavenost a volný čas 

Podpora cestovního ruchu – 
ubytování 

Fiche č. 2 – opatření 
III.1.3 a) 

Specifický cíl Rozvinutá infrastruktura 
cestovního ruchu 

Občanské vybavení a služby Fiche č. 4 – opatření 
III.2.1.2 a) 

Specifický cíl Kvalitní nabídka a kvalitní zázemí 
pro volnočasové aktivity 
Specifický cíl Kvalitní služby a občanská 
vybavenost v obcích 

Kulturní dědictví Fiche č. 5 – opatření 
III.2.2 

Specifický cíl Udržované kulturně-historické 
památky 

Prioritní oblast Zemědělství a životní prostředí Prioritní oblast Zemědělství a životní prostředí 

Modernizace zemědělských 
podniků  

Fiche č. 1 – podopatření 
I.1.1.1 

Specifický cíl Kvalitní podmínky pro 
prosperující zemědělskou činnost 

Obnova a rozvoj vesnic Fiche č. 3 – opatření 
III.2.1.1 a) 

Specifický cíl Regenerované prostředí v obcích 
Specifický cíl Dostatečné a vyhovující napojení 
na kanalizační síť 

Další rozvojové dokumenty 

Strategický plán LEADER vychází ze Strategie rozvoje regionu Brána do Českého ráje 2007 - 2013. 
Kromě této rozvojové strategie, je SPL v souladu s dalšími rozvojovými dokumenty, které jsou pro 
území regionu zpracovány – strategie pro jednotlivé mikroregiony (Tábor, Brada a Novopacko), které 
jsou součástí MAS. Konkrétně se jedná o strategické dokumenty Rozvojový plán Novopacka, Analýza 
Novopacka v oblasti cestovního ruchu, Integrovaný projekt rozvoje SO Brada, Integrovaný projekt 
Lázeňského mikroregionu, Koncepce rozvoje mikroregionu Tábor a Koncepce rozvoje mikroregionu 
Tábor pro obec Železnici.  

Kromě těchto dokumentů musí být respektována i územně plánovací dokumentace (VÚC, obce a města), 
které tvoří základní rozvojové dokumenty území. 

SPL není jedinou možností pro získání finanční podpory pro realizaci projektů naplňujících cíle tohoto 
SPL. Kromě Prostředků Leader je možné využít především následující programy: 

• Program rozvoje venkova,  

• Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje a Libereckého kraje,  

• Program obnovy venkova (vyhlašovaný Ministerstvem pro místní rozvoj),  

• Regionální operační program NUTSII Severovýchod, 

• Operační program Životní prostředí. 

• Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 
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Je nutné si uvědomit, že každý titul má svá specifika a omezení (především z důvodu zamezení 
překryvů), která je nutné respektovat a dodržovat. Využití dalších dotačních prostředků bude mimo jiné 
předmětem informačních, vzdělávacích a poradenských aktivit poskytovaných MAS Brána do Českého 
ráje.  

6.6 Monitoring naplňování cílů SPL 

K hodnocení míry plnění realizace SPL jsou stanoveny takové indikátory, které odrážejí aktivitu v území 
vedoucí k naplnění cílů definovaných v SPL a ISÚ. 

Tabulka 15 - Indikátory pln ění SPL 
Indikátor Stav 2008 Stav 2010 Stav 2015 Zdroj ověření 
Počet podpořených projektů  0 6 60 Evidence MAS 
Počet podpořených zemědělských subjektů 0 3 12 Evidence MAS 
Počet upravených veřejných ploch 0 2 6 Evidence MAS 
Počet opravených budov 0 3 12 Evidence MAS 
Počet nových lůžek 0 3 18 Evidence MAS 
Počet projektů realizovaných v rámci 
partnerství 

0 2 12 Evidence MAS 

Počet podpořených mikropodniků 0 1 6 Evidence MAS 
Počet projektů podporující služby 
v cestovním ruchu 

0 1 6 Evidence MAS 

Partnerství, které je předmětem ukazatele Počet projektů realizovaných v rámci partnerství, je důležitým 
prvkem pro trvale udržitelný rozvoj území a případné zapojení dalších subjektů do rozvoje regionu.  

7. Partnerství MAS 

7.1. Historie MAS 

(seznam členů / partnerů MAS se předkládá v samostatné příloze – viz. Příloha č. 8 k těmto pravidlům) 

Historie vzájemné spolupráce 

Již na podzim roku 2006 ve Svazku obcí Brada vznikla myšlenka na budování partnerství s využitím 
metody LEADER. Svazek obcí byl tvořen dvanácti menšími obcemi s celkovým počtem dva a půl tisíce 
obyvatel. Území se nachází v odlehlé okrajové části Královéhradeckého kraje, převažuje z minulosti 
zemědělské hospodářské zaměření. Jistý je potenciál pro cestovní ruch, který je ale omezeně využíván, 
především proto, že chybí turistická infrastruktura a  služby. Nedostatečná je  kvalita.  
Na základě této charakteristiky jsme hledali případné partnery, kteří by územně souviseli se Svazkem 
obcí Brada a měli obdobné problémy jako region svazku. Po vzájemném jednání se nám podařilo  
uzavřít dohodu se Svazkem obcí Tábor, který má šest obcí, ale díky městům Lomnice n. Popelkou a 
Železnice má osm tisíc obyvatel. Oblast s tradicí zemědělské výroby, na okraji Libereckého kraje, 
s nedostatečně rozvinutým cestovním ruchem. Obce se nacházejí v podhůří.   Řada problémů je zcela 
totožná. 
Prvotní aktivity byly spíše vzájemné seznamování a navázání kontaktů. Později jsme začali plánovat 
společné aktivity. Vše fungovalo na základě dobrovolnosti a bez jakýchkoli finančních prostředků. 
Velké naděje jsme vkládali do žádosti o podporu na Osvojování schopností. Bohužel, tato možnost 
nevyšla. A oba svazky musely řešit otázku, jak dál. Po krátké časové odmlce, převážil názor, že chceme 
pracovat metodou LEADER, ale  je nutné území rozšířit a zmobilizovat k činnosti podstatně více 
subjektů. Zhruba od počátku léta až do založení v listopadu 2006 probíhala nesčetná jednání, 
vysvětlování a plánování dalších aktivit. 
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Prostřednictvím obcí jsme oslovovali podnikatele, ale i neziskové organizace.  Byla to zdlouhavá a 
časově velmi náročná práce, kterou vykonávalo několik nadšenců a lidí, kteří pevně věřili v metodu 
LEADER. Díky nim se podařilo definovat území MAS zhruba v té rozloze, jak je v současnosti. 
 

Propojení veřejného a soukromého sektoru   

Z počátku byl vznik aktivitou především měst a obcí, ale všem bylo jasné, že cílem je získání partnerů 
z řad podnikatelů a veřejného sektoru. Proto je vlastně území a obce již dané a ani se žádné další 
rozšíření neplánuje. Cílem zůstává práce s podnikatelskou sférou, kde se nám např. podařilo, že 
vstoupila za člena Okresní agrární komora v Jičíně, která zastupuje zemědělce, potravináře a lesníky a 
přenáší požadavky na MAS.  
Chtěli bychom  aktivovat  podnikatele v cestovním ruchu, kde již někteří projevili zájem o práci 
v pracovní skupině. Tady bychom chtěli, hlavně v otázkách propagace a určité koordinace, být centrem 
této skupiny podnikatelů. 
Mezi členy je řada svazů a spolků např. na sport, kulturu a další zájmovou činnost. Zdaleka nejvíce 
rozšířenou je ale činnost dobrovolných hasičů, a zvláště pak práce s dětmi a mladými  hasiči. Proto 
chceme  více péče věnovat dobrovolným hasičům, kteří jsou nejaktivnějšími složkami v obcích.  Tady 
plánujeme i založení pracovní skupiny Hasiči, která je v každé obci,  a tak přímo bychom řešili jejich 
problémy. 
  

Datum vzniku MAS 

Místní akční skupina byla založena oficiálně založena 19.10.2006 jako občanské sdružení dle 
zákona č. 83/1990Sb.  a zaregistrována MV ČR dne 7.11.2006 

 7.2. Zapojení partnerů do přípravy SPL 

Úloha a odpovědnost jednotlivých subjektů při zpracování SPL 

Po vzniku MAS Brána do Českého ráje bylo prvotním zájmem všech vytvořit kvalitní strategický 
dokument, který by jasně definoval naše potřeby a možnosti. Jako podklad sloužily integrované strategie 
rozvoje svazků obcí Tábor a Brada. Velmi cenným podkladem byly výsledky ankety o plánovaných 
projektech obcí, podnikatelů a neziskového sektoru. Podkladů jsme měli dostatek a také již zkušenosti 
s tvorbou takového dokumentu a věděli jsme, že určité vedení a moderování od lidí, kteří nejsou 
z regionu se dá dobře využít, protože oni vidí daný region z pohledu člověka nezatíženého zvykem a 
tradicí, ale jsou více  objektivní. Na základě této úvahy jsme požádali o spolupráci Centrum evropského 
projektování, se kterými jsme měli řadu zkušeností z realizace projektu Evropské projektové centrum – 
budování regionálního partnerství. Je jsme požádali o spolupráci. 
Strategie rozvoje začala vznikat bezprostředně po založení MAS. Nejprve jsme tvořili analýzu, kde jsme 
čerpali z předložených integrovaných projektů svazků a ze statistických údajů. Na základě těchto 
podkladů a z řady místních šetření, ze kterých byly zjištěny plánované projekty, jsme stanovili hlavní a 
vedlejší strategické cíle pro rozvoj území. Celkově jsme z území zajistili přes osm set projektových 
záměrů, které byly rozděleny tématicky do skupin -  tří prioritních oblastí: 

a, Infrastruktura a podnikání 
b, Cestovní ruch, kultura, občanská vybavenost a volný čas 
c, Zemědělství a životní prostředí 

Pracovní schůzky, které se konaly přibližně s měsíční pravidelností, se zúčastňovali všichni členové 
MAS a byli přizváni i odborníci za různé oblasti. Proběhla i diskuse na www.masbcr.cz, k tomuto 
tématu.  
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Strategie rozvoje regionu se stala základem pro tvorbu Strategického plánu LEADER MAS Brána do 
Českého ráje. Tvorba SPL probíhala od června 2008 až do října 2008. Tvůrci se setkávali na pracovních 
poradách a schůzkách, kdy docházelo k diskusím nad zpracovávanými kapitolami. Průběžně jednou 
měsíčně se scházeli tvůrci SPL se členy a i nečleny, kteří se chtěli podílet na tvorbě a moci ovlivňovat 
vznik tohoto dokumentu. Při tvorbě byl brán zřetel zvláště na závěry z pracovních skupin tj. Zemědělci, 
Ženy a Mládež.  Připomínky a náměty byly vypořádány a zapracovány do SPL. Po dokončení do 
poloviny měsíce září 2008 probíhalo projednávání a představování široké veřejnosti v regionu při 
komunitních workshopech. Konečné schválení bylo valnou hromadou. 
  
Na vzniku SPL se podíleli: 
� Předseda sdružení:  
� Helena Červová – předseda sdružení MAS BCR, předseda Svazku obcí Brada, starosta obce Libuň, 

člen pracovní skupiny Ženy 
� Organizovala jako facilitátorka vedla většinu komunitních workshopů v obcích na území MAS 
� Podíl na návrhu témat pro fiše 
� Aktivní zapojení do projektu Spolupráce v oblasti propagace drobných sakrálních památek 

populárně naučnou formou  
� Zapojila se do práce pracovní skupiny Ženy 

 
� Místopředseda sdružení: 
� Přemysl Šulc – místopředseda sdružení MAS BCR, hlavní ekonom ZEOS a.s. Lomnice n. 

Popelkou, člen pracovní skupiny Zemědělci 
� Práce v pracovní skupině pro přípravu činnosti sekretariátu MAS 
� Byl koordinátorem prací ke sladění vnitřních legislativních norem( stanovy, statut a jednací řád) 
� Vedl pracovní skupinu pro přípravu vnitřních kontrol MAS, monitoringu a evaluace 

 
� Účetní 
� Ing. Lucie Lustigová – účetní MAS BCR, člen pracovní skupiny Ženy 

� Práce v pracovní skupině pro přípravu činnosti sekretariátu MAS 
� Zpracování archivačního, skartačního řádu a spisového řádu 
 

� Manažer  
� Ing. Alena Klacková – manažer MAS BCR, metodik ÚZEI Praha, zkušenosti s tvorbou projektů, 

lektor opatření Programu rozvoje venkova 
� Zajistila workshopy, které informovali obyvatele o metodě LEADER a o připravovaných akcích 

realizovaných metodou LEADER 
� Příprava podkladů pro propagaci, návrhy letáků, loga a webových stránek   
� Celková organizace všech schůzek pracovní skupiny pro tvorbu SPL 
� Zpracovala návrhy na kontrolní procesy uvnitř MAS 
� Byla koordinátorem prací na SPL a upravovala konečnou  verzi  

 
� Asistenti manažera 
� Ing. Vítězslav Dufek,- euromanažer, člen Programovacího výboru, předseda občanského sdružení 

Podkumburský rozhled, předseda DSO Novopacko, člen pracovní skupiny Mladí 
� Je jedním z hlavních tvůrců SPL 
� Zastupuje a hájí zájmy neziskových organizací 
� Věnuje se vyhledávání vhodných projektových záměrů do různých programů 

            (poskytuje poradenství v oblasti dotačních programů a při administraci)  
� Pracuje v pracovní skupině Mladí 
� Zpracování výběrových kritérií pro prioritu Občanské vybavení a služby 
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� Ing. Martin Mitlöhner , euromanažer, starosta obce Lužany, velitel SDH Lužany, člen pracovní 

skupiny Mladí  
� Je  jedním z hlavních  tvůrců SPL 
� Zabývá se strategickým plánováním  
� Zastupuje a hájí zájmy  menších obcí  
� Věnuje se vyhledávání vhodných projektových  záměrů do různých programů 

            ( poskytuje poradenství v oblasti dotačních programů a při  administraci)  
� pracuje v pracovní skupině Mladí 

  
� Ing. Jaroslava Nekvasilová – předseda monitorovacího výboru MAS BCR, euromanažer, ředitelka 

APIC ČR, o.s., člen výboru Národní sítě MAS za Královéhradecký kraj, členka Rady MAS a 
předseda Monitorovacího výboru, členka pracovní skupiny Ženy   
� Koordinovala projednávání návrhů SPL 
� Pracovala v pracovní skupině pro přípravu činnosti sekretariátu MAS 
� Zajistila workshopy, které informovali obyvatele o metodě LEADER a o připravovaných  akcích 
realizovaných metodou LEADER 
� Dohlížela  na dodržování všech pravidel při tvorbě SPL a dále při jeho realizaci 
� Pracuje v pracovní skupině Ženy, kde zjišťují potřeby žen v regionu 
� Stará se o projekty Spolupráce ať již v rámci národní nebo mezinárodní spolupráce, navazuje 
kontakty s partnerskými MAS 

 
� Programový výbor  
� Ing. Otakar Ruml - předseda programového výboru, ředitel AGROCHOV a.s. Stará Paka, člen 

pracovní skupiny Zemědělci 
� Koordinoval projednávání návrhů SPL jako celku v rámci zasedání Programového výboru 
� Zpracování harmonogramu administrativních procesů od okamžiku výzvy do předání na RO 

SZIF 
� Navrhl výběrová  kriteria pro Konkurenceschopnost  

 
� Stanislav Dlouhý – podnikatel, člen  Programovacího výboru    

� Zpracování výběrových kritérií pro prioritu  Obnova a rozvoj vesnic 
� Zastupuje a hájí zájmy podnikatelů 

 
 
� Marie Kyn člová – člen Programového výboru, místopředseda DSO Tábor, starosta obce Nová Ves 

n. Popelkou, zástupce TJ Sokol, člen pracovní skupiny Ženy 
� Zpracování výběrových kritérií pro prioritu  Obnova a rozvoj vesnic 
� Pracuje na návrzích kontrolních procesů uvnitř MAS 
� Práce s neziskovými organizacemi 

 
� Tomáš Myšík  - podnikatel, člen Programového výboru, člen pracovní skupiny Mladí 

� Příprava podkladů pro propagaci, návrhy letáků, loga a webových stránek  
�  Připravuje materiály pro komunikační strategii s obyvateli a členy 
 

Účast jednotlivých partnerů na projednávání SPL 

Tvorba a projednávání dokumentu probíhalo kontinuálně. Tvůrci jednotlivých částí vždy dali vytvořenou 
část k diskusi při setkání pracovních skupin, pracovních jednáních členů a zájemců z řad nečlenů, při 
jednání Programového výboru  a valné hromady. Současně probíhalo projednávání na zastupitelstvech 
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obcí. Přímými tvůrci SPL bylo 11 osob, na pracovních jednáních o vytvořených částech SPL bylo 
průměrně 19 členů MAS. Konečná verze byla vyvěšena na www. masbcr.cz  
 

Předpoklad  vývoje spolupráce v budoucím období 

Postup prací na tvorbě SPL, jeho příprava, zpracování a projednávání v širokém okruhu členů, ale i 
nečlenů dává předpoklad, že spolupráce bude pokračovat.  Pokud tvořím teoreticky jakýsi plán, 
předpokládám, že se budu chtít také podílet na jeho realizaci. 
Při tvorbě jsme se snažili pomoci vyřešit ty největší problémy v daném území. Proto se zúčastňovali i 
nečlenové, kteří předpokládáme, že  se v budoucnu stanou členy a aktivně vstoupí do dění ve sdružení. 
Ke zdárnému naplnění přispívají i zkušenosti a práce předsedkyně a manažerky. Většina členů má k této 
práci konstruktivní pozitivní přístup. Nicméně si MAS uvědomuje určité nedostatky v komunikaci 
s veřejností a intenzivnější prezentování činnosti MAS. Připravujeme rozsáhlou propagační akci, která 
spočívá v účasti na významných akcích v regionu  a  představování práce MAS. Hlavní práci MAS vidí 
v účinné práci na propagaci a také poradenské činnosti při projektech. 
 

7.3. Vztah k obyvatelstvu 

Snahy o zapojení obyvatelstva do MAS a její činnosti 

Zapojení obyvatelstva do činnosti MAS je pravděpodobně nejdůležitější činností, kterou musí MAS 
neustále provádět. Zároveň se tím naplňuje propagace a obyvatelé začnou  především chápat, že vše, co 
se na území děje není samovolná, ale cílená činnost, prospěšná všem.  
MAS k tomu využívá několik nástrojů:  
- Nejúčinnějším nástrojem je přímé oslovování jednotlivých subjektů, vysvětlování  metody LEADER a 

nabídka spolupráce. 
- Poradenská činnost při výběru, přípravě, administrování a realizaci projektů 
- Propagace významných akcí, firem a spolků – zviditelnění MAS 
- Uspořádání komunitních workshopů ve spádových  místech  DSO (Libuň, Nová Paka, Lomnice n. 

Popelkou) 
- Běžná propagace sdružení ( informativní články v novinách, internetové stránky www.masbcr.cz , 

zkušenosti předávané jednotlivými členy. Výborné zkušenosti máme s využíváním zpravodajů, které 
vychází, ale pouze v některých obcích. 

 

Zjišťování  potřeb místního obyvatelstva 

Potřeby místního obyvatelstva se snažíme zjistit zrealizovanými workshopy, vedením řízených 
rozhovorů  se skupinou samospráv měst a obcí, podnikatelskými subjekty a aktivními neziskovými 
organizacemi, které jsou v území činné. 
Řada významných podnětů a nápadů vznikla na jednáních pracovních skupin Mladí, Ženy  a 
Zemědělství. Tyto pracovní skupiny nejsou uzavřené a jednání se mohou zúčastnit i nečlenové, kteří se 
touto formou seznámí s činností MAS. Na internetových stránkách probíhá neustálá diskuse o 
problematice. 
Jistě významným zjišťovacím prvkem bylo shromáždění projektových záměrů, v celkovém počtu přes 
800 záměrů. Ty potom byly roztříděny a s reálnými proběhl rozhovor o možnostech a dalším postupu. 
Pokud byl tento projekt stále realizovatelný byl zařazen do užšího výběru. S těmito projekty dále 
budeme pracovat a chtěli bychom je realizovat metodou LEADER. Pro ostatní projekty najdeme jiný 
zdroj financování nebo budeme daný záměr usměrňovat, tak aby mohl být realizován. 
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Informování obyvatelstva o MAS, o SPL 

Obyvatelstvo je informováno několika způsoby:  
- nejjednodušší je forma internetové stránky MAS Brána do Českého ráje www.masbcr.cz ,  
- informační semináře, které se periodicky opakují a jsou spojeny vždy s nějakým zásadním tématem 

k problematice venkova 
- články v tisku (také ve zpravodajích jednotlivých měst a obcí ) 
- prostřednictvím zastupitelstev obcí a jednotlivých zastupitelů 
- prostřednictvím žadatelů a příjemců dotací z předchozích kol 

7.4. Otevřenost MAS 

Způsob, jak vstoupit do MAS 

Členové a partneři MAS nebyli přijímáni dle žádných specielních kritérií, ale spontánně, tak jak projevili 
zájem pracovat ve sdružení a dodržovat pravidla daná stanovami a převzít zodpovědnost za rozhodování. 
Jediným omezujícím pravidlem je 50 %: 50 %, to znamená, že zástupci veřejných subjektů se mohou 
stát členy pouze tehdy, pokud celkový počet zástupců veřejných subjektů nepřesahuje 50 %. V článku 
IV. Práva a povinnosti členů, 2.b, Každý člen má povinnost: napomáhat podle svých možností při 
činnosti sdružení, přispívat k jeho rozvoji a propagaci. 
Jednotlivé kroky při  vstupu  nového člena do MAS  

1) Zájemce vyplní písemnou přihlášku, kterou obdrží na pracovišti MAS nebo je na 
internetových stránkách MAS. Pokud je třeba, doloží  pověření k zastupování. 

2) Přihlášku projedná rada MAS a  schválí ji. Pokud členové rady dotyčný subjekt neznají, dojde 
ke krátkému představení 

3) Po přijetí se subjekt stává řádným členem 
 

Skupiny členů / partnerů, kteří mohou vstoupit do MAS 

MAS je občanským sdružením a stanovy nevymezují žádné skupiny, které mohou či nemohou být členy. 
Jediným limitujícím prvkem je poměr veřejného a soukromého sektoru, který musí být  větší  než 50% 
ve prospěch soukromého sektoru. 

8. Zkušenosti a spolupráce  

8.1. Zkušenosti  

Účast MAS v programech založených na principech LEADER 

MAS Brána do Českého ráje byla založena na podzim roku 2006. Od začátku své činnosti se aktivně 
uchází o účast v programech LEADER + a  LEADER ČR. V srpnu 2007 byla podána žádost o účast v 
programu LEADER ČR, která bohužel nebyla pro velký přetlak žádostí vybrána. 
 

Shrnutí ex-post hodnocení předchozích strategických plánů MAS  

MAS Brána do Českého ráje měla pouze jediný strategický plán před tímto, který předkládáme nyní. 
Původní strategický plán MAS byl podobný, protože vycházel ze stejných zdrojů jako současný SPL. 
Snažili jsme se nový SPL opravit dle výtek hodnotitelů a úředníků MZe ČR. 
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Zároveň jsme problémové pasáže diskutovali v pracovních skupinách, programovém výboru i 
radě. Určitá zjednodušená diskuse proběhla i na internetových stránkách. Všechny připomínky 
jsem zvážili a pokud to bylo možné, zapracovali jsme je do strategického  plánu. 
 

8.2. Spolupráce 

Národní spolupráce (meziregionální) 
Příprava projektů pro 1. kolo 
Projekt č.1 
název projektu: „Místní d ědictví – bohatství, na které zapomínáme“ 
návaznost na opatření PRV:  III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
hlavní předmět projektu spolupráce: zmapování místního dědictví na území, kde působí, jeho 
popularizace, propagace a pozdější využití v celoživotním vzdělávání a v cestovním ruchu. 
Účastníci spolupráce: 
koordinační MAS: Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o.  se sídlem nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov. 
MAS Pošumaví zpracuje projekt   
partnerská MAS: Místní akční skupina Brána do Českého ráje, Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka   
 
 
Projekt č. 2 
název projektu:  „Zmapování a vyznačení a propojení hippostezek v regionu“  
návaznost na opatření PRV:   III.I.3. Podpora cestovního ruchu 
hlavní předmět projektu spolupráce: bude zmapování, popsání a označení hippostezek v daném území,  
Účastníci spolupráce: 
koordinační MAS: MAS Přijďte pobejt - Jilemnicko 
Partnerské MAS:MAS Turnovsko o.s., MAS Český ráj a Pojizeří, MAS Brána do Českého ráje  

 

Mezinárodní spolupráce (přeshraniční)  

Projekt mezinárodní spolupráce č.1 

Koordinační MAS (Lead Partner) :  MAS Pošumaví z.s.p.o. 
Zahraniční MAS :  LAG Okresu Cham – Německo  
Ostatní partnerské MAS : MAS Brána do Českého ráje o.s. (Královéhradecký kraj) 
        MAS Železnohorský region o.s. (Pardubický kraj) 
Hlavní opatření: IV.2.1. Realizace projektu spolupráce   
Vedlejší opatření: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, záměr a) studie a  
                                         programy obnovy, využití a regenerace dědictví venkova  
  
Projekt mezinárodní spolupráce č. 2 
Koordinační MAS (Lead Partner) :  MAS Pošumaví z.s.p.o. 
Zahraniční MAS :  Le Mele sur Sarthé – Francie, projekt mezinárodní spolupráce metodou Leader 
Ostatní partnerské MAS : MAS Brána do Českého ráje o.s. a  MAS Hradecký venkov o.p.s   
Hlavní opatření: IV.2.1. Realizace projektu spolupráce  
Vedlejší opatření: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, záměr a) studie a  
                                         programy obnovy, využití a regenerace dědictví venkova  
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Valná hromada 

Rada Předseda 

Výběrová komise Programový výbor Monitorovací výbor Manažer 

Účetní 

Kontrolní výbor 

Externí auditor 

Pracovní skupina ženy 

Pracovní skupina mládež 
 

Pracovní skupina 
zemědělci 

Soulad SPL a záměrů spolupráce 

Plánované projekty se týkají opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, záměr a) 
studie a programy obnovy, využití a regenerace dědictví venkova. Na tento záměr byla zpracována fiche 
č. 5. 

Dále plánujeme vytváření sítí ještě s dalšími partnery ( viz přiložené smlouvy): 

S MAS Hradecký venkov o.p.s – spolupracujeme již delší čas. Společně jsme byly zjišťovat zkušenosti 
na Slovácku ve Strážnici, na Slovensku  ve Skalici a ve Francii v Le Mele sur Sarthé. Z těchto 
zkušeností plánujeme projekt.  
 
MAS Brána do Českého ráje sousedí s dvěmi MAS, které jsou svými podmínkami velmi blízké:   MAS 
Turnovsko o.s  a MAS Český ráj a Střední Pojizeří.  Cestovní ruch a kulturní dědictví, jsou dva 
spojovací aspekty, které bychom chtěli do budoucna rozvíjet. Připravujeme společnou realizaci projektu  
„Zmapování hippostezek“ 
 
MAS Brána do Českého ráje je členem Národní sítě MAS, kde Ing.Nekvasilová je členem rady a  
zastupuje Síť MAS Královéhradeckého kraje. Samozřejmě jsme i aktivními členy v Síti MAS 
Královéhradeckého kraje. 
 

9. Organizace a zdroje MAS      

9.1 Organizační struktura a rozdělení odpovědností 

Struktura a organizace MAS („organizační schéma MAS“) – přehled vnitřního členění MAS, orgánů, 
komisí, pracovních skupin apod. včetně seznamu členů těchto orgánů, komisí, pracovních skupin 
apod. spolu s údajem, jaký subjekt zastupují. 

Obrázek 3 - Organizační schéma MAS 
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Tabulka 16 - Rada MAS 
Funkce Jméno Sektor Území MAS 
Předseda Helena Červová Samospráva Brada 

1. místopředseda Hana Štěrbová Samospráva Novopacko 

2. místopředseda Přemysl Šulc Podnikatel Tábor 

Členové Jaroslava Nekvasilová Podnikatel Brada 

Jiří Vymlátil NNO Brada 

Marie Kynčlová NNO Tábor 

Vladimír Mastník Samospráva Tábor 

Zdeněk Hrnčíř NNO Novopacko 

Josef Cogan Samospráva Novopacko 

 
 
Tabulka 17 - Programový výbor 
Funkce Jméno Sektor Území MAS 
Předseda Otakar Ruml Zemědělec Novopacko 
Členové Vítězslav Dufek NNO Novopacko 

Stanislav Dlouhý NNO Tábor 
Marie Kynčlová NNO Tábor 
Jiří Vymlátil NNO Brada 
Tomáš Myšík Podnikatel Brada 

 
Tabulka 18- Výběrová komise 
Funkce Jméno Sektor Území MAS 
Předseda Vladimír Mastník Samospráva Tábor 
Členové Josef Vilimovský Podnikatel Tábor 

Josef Cogan Samospráva Novopacko 
Radomír Sedláček Zemědělec Novopacko 
Roman Ševců Podnikatel Brada 
Lubomír Nekvasil podnikatel Brada 

 
Tabulka 19 - Monitorovací výbor 
Funkce Jméno Sektor Území MAS 
Předseda Jaroslava Nekvasilová Podnikatel Brada 
Členové Karel Stříbrný ml. Zemědělec Brada 

Olga Jakubcová Samospráva Tábor 
Josef Šimek NNO Tábor 
Stanislav Tolar Zemědělec Novopacko 
Tomáš Komárek Samospráva Novopacko 

 
Statut orgánů rady sdružení byl schválen radou sdružení MAS Brána do Českého ráje dne 7.2.2007 
v Nové Vsi nad Popelkou a odsouhlasen valnou hromadou dne 14.2.2007 v Libuni. 
 
Existence jiných komisí či pracovních skupin, jejich zaměření a pravomoci 
Pracovní skupina ženy podává podněty k činnosti sdružení v oblasti výchovy, vzdělávání a práce 
s veřejností. Realizuje projekty v těchto oblastech a organizuje společenské akce a setkání. Poradní 
orgán Programového výboru při tvorbě SPL. 

Podnikatel
22%

NNO
33%

Samospráva
45%
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Pracovní skupina mládež podává podněty v oblasti práce s dětmi a mládeží. Zajišťuje propagaci a 
publicitu činnosti sdružení, spravuje internetové stránky MAS. Poradní orgán Programového výboru při 
tvorbě SPL. 
Pracovní skupina zemědělci hájí zájmy zemědělců při tvorbě SPL jako poradní orgán Programového 
výboru. 

 
Tabulka 20 - Složení pracovní skupiny ženy, mládež a zemědělci 
Členové pracovní skupiny ženy 
Helena Červová Samospráva 
Hana Štěrbová Samospráva 
Ing. Jaroslava  Nekvasilová Podnikatel 
Marie Kynčlová NNO 

 
 
 
 
 
 
 

Tabulka 21 - Složení kontrolního výboru 
Jméno Sektor Území MAS 
Jan Čapek NNO Tábor 
Martin Mitlöhner NNO Novopacko 
Karel Drahoňovský samospráva Brada 

 

Orgán pro přípravu SPL a orgán pro dozor nad jeho realizací  

Jako orgán pro přípravu SPL je ustanoven Programový výbor. Orgán pro dozor nad realizací SPL je 
Monitorovací výbor. 

 

Úloha a odpovědnost jednotlivých subjektů při realizaci SPL a jednotlivých organizačních složek. 

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, která: 

- dohlíží na činnost sdružení a projednává koncepci činnosti sdružení; 
- schvaluje plán činnosti a výsledek hospodaření; 
- volí a odvolává členy rady; 
- volí a odvolává předsedu sdružení; 
- rozhoduje o změně stanov, zániku sdružení a majetkovém vypořádání. 

Valná hromada se koná podle potřeby, nejméně jednou ročně. Valnou hromadu svolává rada sdružení 
nebo požádá-li o to jedna čtvrtina členů. Každý člen má při hlasování jeden hlas. Valná hromada je 
usnášení schopná, je-li přítomna jedna čtvrtina členů. K platnosti rozhodnutí je třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud není uvedeno jinak. 

Výkonným orgánem sdružení je rada. Radu volí a odvolávají členové nadpoloviční většinou hlasů na 
valné hromadě. Volební období je tři roky. Rada má nejméně 5 členů. Za svou činnost odpovídá valné 
hromadě. Schází se nejméně čtyřikrát do roka, popřípadě dle potřeby. Rada je usnášeníschopná, je-li 
přítomna většina jejich členů a rozhoduje většinou přítomných členů. 

Do působnosti rady patří: 

a) rozhodování o základních otázkách činnosti sdružení a řízení činnosti sdružení; 

Členové pracovní skupiny mládež 
Ing. Martin Mitlöhner  NNO 
Ing. Vítězslav Dufek NNO 
Tomáš Myšík Podnikatel 
Karel Stříbrný ml. Podnikatel 

Členové pracovní skupiny zemědělci 
Radomír Sedláček Podnikatel 
Stanislav Tolar Podnikatel 
Otakar Ruml Podnikatel 
Karel Stříbrný ml. Podnikatel 
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b) projednávání způsobu hospodaření s finančními prostředky; 
c) svolávání valné hromady; 
d) rozhodování o zřízení pracovních skupin sdružení; 
e) projednávání návrhu členů podané radě, vztahující se k činnosti sdružení. 
f) řízení realizace Strategického plánu Leader 

Statutárním orgánem sdružení je předseda, kterého volí valná hromada sdružení na dobu 3 let. Předseda 
sdružení vykonává činnosti v souladu s pravomocemi udělenými valnou hromadou nebo radou sdružení. 
Předseda sdružení má pravomoci k podpisu smluv, dokumentů a platebních příkazů schválených valnou 
hromadou nebo radou svazku. 

Místopředsedu sdružení volí valná hromada sdružení ze svých členů na dobu 3 let. Místopředseda je 
oprávněn podepisovat dokumenty schválené valnou hromadou nebo radou sdružení a zastupuje navenek 
sdružení v době nepřítomnosti předsedy sdružení. 

Rada sdružení zřizuje v souladu se stanovami výběrovou komisi, programový a monitorovací výbor. 

Orgány rady – výběrová komise, programový výbor, monitorovací výbor 

 
Výběrová komise (dále jen VK) 
Do působnosti VK patří především výběr projektů určených k podpoře ze strany sdružení a podpořených 
finančně z prostředků kraje, ministerstev a Evropské unie, které předkládá radě k rozhodnutí. 

• Třídí, hodnotí a vybírá projekty předložené žadateli dle výběrových kritérií. 
• Kontroluje soulad předložených projektů se strategií sdružení. 
• Předkládá výběr projektů ke schválení radě sdružení formou seznamu projektů v pořadí podle 

bodové hodnoty. 
• Předává podněty ke změně nebo doplnění strategie sdružení radě a valné hromadě sdružení. 
 
Programový výbor (dále jen PV)  
Do působnosti PV patří především stanovení kritérií a výběr typů projektů podpořených dotacemi nebo 
granty z prostředků kraje, ministerstev a Evropské unie. 

• Zpracovává a schvaluje kritéria hodnocení projektů pro VK. 
• Vybírá typy projektů. 
• Konzultuje výběr projektů s VK. 
• Kontroluje soulad jednotlivých projektů se strategií sdružení. 
• Předává podněty ke změně nebo doplnění strategie sdružení radě a valné hromadě sdružení. 
• Zodpovědný orgán pro zpracování Strategického plánu Leader 
 
Monitorovací výbor (dále jen MV) 
Do působnosti MV patří především kontrola průběhu realizace projektů podpořených dotacemi nebo 
granty z prostředků kraje, ministerstev a Evropské unie. 

• Průběžně kontroluje projekty realizované s podporou sdružení. 
• Kontrolní orgán pro realizaci Strategického plánu Leader 
• Zpracovává závěrečné zprávy o kontrole jednotlivých projektů a předává je radě sdružení. 
• Předává podněty ke změně nebo doplnění pravidel přípravy a podpory projektů na základě 

zjištěných nedostatků. 
 
Kontrolní výbor  není orgánem rady, ale je podřízen valné hromadě. Vůči radě je kontrolní výbor 
nezávislý.  Členové kontrolního výboru jsou jmenovány valnou hromadou na funkční období tří let. 
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Kontrolní výbor je oprávněn kontrolovat hospodaření sdružení, plnění usnesení rady a valné hromady a 
podávat návrhy na odstranění zjištěných nedostatků.  
 
Faktickou. kontrolu hospodaření sdružení provádí externí auditor, respektive auditorská společnost, 
která zpracovává Zprávu auditora o ověření výroční zprávy za uplynulý rok a Zprávu o ověření účetní 
závěrky ke konci kalendářního roku. 

 

Způsob sestavení výběrové komise a důvody výběru členů. 

Jednotlivé orgány rady se skládají ze 6 členů se zachováním poměru zástupců dle územního členění, tj. 
poměr 2 : 2 : 2 (Mikroregion Tábor :  Svazek obcí Brada : Novopacko). Orgány rady a její předseda jsou 
voleni radou sdružení na tříleté funkční období. 
Členy orgánů rady mohou být pouze členové občanského sdružení, kteří se skládají z vyváženého a 
reprezentativního výběru partnerů z různých socio-ekonomických sektorů daného území. Členské 
obsazení jednotlivých orgánů rady sdružení musí tvořit zástupci místního soukromého sektoru – 
ekonomičtí partneři, neziskové organizace a fyzické osoby reprezentující zájmové skupiny – nejméně 50 
% místního partnerství a zástupci veřejného sektoru musí tvořit méně než 50 %.  

Orgány rady se ve své činnosti řídí ročním plánem práce a tímto statutem, který je platný po celou dobu 
funkčního období. Za svou činnost odpovídají radě sdružení. 
Každý orgán rady předává všechny zpracované podklady prostřednictvím svého předsedy radě sdružení. 

Rotace členů kolektivních orgánů MAS 

Členové orgánů rady (programový a monitorovací výbor, výběrová komise) jsou voleni na tři roky. 
Jejich členství v komisi či výboru nemůže být po uplynutí tříletého funkčního období prodlouženo, aby 
byla zajištěna obměna členů orgánů MAS. Toto omezení se netýká členů rady, kteří mohou být zvoleni 
valnou hromadou neomezeně. 

Osoba, která bude řídit realizaci SPL 

Řídit realizaci SPL bude manažer MAS, který bude zaměstnancem sdružení na plný úvazek. V současné 
době se již podílí na zpracování SPL jako zaměstnanec na částečný úvazek na základě Dohody o 
provedení práce. Manažer by měl mít asistenty, kteří budou později také zaměstnanci MAS, přestože na 
částečný úvazek – popis posílení týmu do budoucna. Specializace asistentů manažera na různé oblasti 
např. Mitlöhner – tvorba žádostí do PRV pro podnikatele a obce, Dufek příprava zadávacího řízení a 
příprava výzev v rámci MAS, Nekvasilová – vyhledávání projektů v regionu a vyhledávání nových 
členů MAS.  
Asistentem manažera je účetní sdružení, která zhotovuje pro činnost manažera finanční podklady. 
Účetní je rovněž zaměstnancem sdružení na částečný úvazek na základě Dohody o provedení práce.  
 

9.2 Zdroje MAS pro činnosti spojené s realizací SPL 

a) Lidské zdroje MAS 

Zaměstnanci MAS a jejich úloha a odbornost 

Hlavním manažerem MAS je Ing. Alena Klacková, která má praktické zkušenosti s přípravou žádostí a 
čerpáním finančních prostředků z Programu rozvoje venkova. Je lektorkou jednotlivých opatření PRV a 
účastní se pravidelně vzdělávání pořádané ÚZEI Praha a MZe Praha. V současné době je zaměstnána na 
částečný pracovní úvazek a v případě úspěšnosti MAS při realizaci SPL bude zaměstnána na plný 
pracovní úvazek. 
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Účetní a jeho odbornost 

Funkci účetní vykonává Ing. Lucie Lustigová, zástupce podnikatelského sektoru. Je absolventem VŠE 
v Praze a kurzu facilitátorů MAS. Účetní má řadu zkušeností z projektů v uplynulém období.  

 

Odbornost členů MAS 

Velká část členů MAS Brána do Českého ráje má praktické zkušenosti s rozvojovými programy, 
s projektovým řízením a s čerpáním dotací, a to nejen mezi zástupci veřejného sektoru, ale i mezi 
podnikateli a zástupci NNO. V kraji funguje skupina školených euromanažerů, kteří byli v průběhu let 
2005 – 2007 školeni ve strategickém plánování a projektovém řízení a následně připravovali a 
realizovali samostatně řadu projektů v regionu. Tři euromanažeři (Nekvasilová, Dufek, Mitlöhner) jsou 
členy MAS Brána do Českého ráje.  

Většina členů MAS je zapojena do realizace rozvojových programů, spolupracuje na svých územích na 
společných rozvojových projektech v rámci sdružení či mikroregionu nebo na základě partnerských 
smluv, které jsou vztaženy na konkrétní cíle či projekty.  

 

Systém vzdělávání členů / partnerů MAS   

Další vzdělávání členů a představitelů MAS bude probíhat dle nabídky vzdělávacích seminářů a 
kurzů. Některé kurzy a vzdělávací akce, nejen pro členy MAS, ale i pro možné další zájemce z regionu 
budou organizovat pracovní skupina ženy a euromanažeři – členové MAS. Řídícím členům MAS a 
pracovníkům aktivních v implementaci SPL bude věnována zvýšená pozornost na jejich průběžné 
vzdělávání v oblasti projektového řízení, legislativní předpisy podnikání, územní plánování a stavební 
řád a posílení jazykových znalostí, konkrétně v anglickém jazyce. Od roku 2009 připraví pracovní 
skupina ženy koncepční systém vzdělávání členů MAS.  

 

Schopnost komunikace v cizích jazycích  

V současné době je MAS schopna si sama zajistit překlady a komunikaci v jazyce anglickém, 
německém, francouzském, polském a italském. 

 

Lidské zdroje MAS, které budou k dispozici pro realizaci SPL se zvýší na plný úvazek hlavního 
manažera, plný nebo částečný úvazek pro asistenta manažera a částečný úvazek nebo jiný smluvní vztah 
pro 3 projektové manažery pro jednotlivá opatření SPL (euromanažeři – členové MAS). Zvýší se 
dosavadní pracovní úvazek účetní. Audit bude nadále zajišťován externí auditorskou společností.  

 

b) Technické prostředky 

Provozní podmínky (budovy, kanceláře, dopravní prostředky apod.) 

Sídlo MAS Brána do Českého ráje je ve městě Nová Paka, na adrese městského úřadu, kde má MAS 
k dispozici jednací místnost, notebook, tiskárnu, kopírku a kancelářské potřeby. Vše je v majetku Města 
a sdružení jej může využívat bezúplatně. 
MAS má své pracoviště v budově obecního úřadu v Libuni . V budově má k dispozici vybavení 
kanceláře pro manažera a účetní a  do budoucna pro projektové manažery sdružení. Kanceláře jsou zatím 
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pronajímány zdarma. Všechny prostory plně vyhovují podmínkám MAS a jsou dostatečně 
reprezentativní. Pro účely seminářů, školení a jednání valné hromady slouží zasedací místnost úřadu 
popřípadě rozsáhlé prostory sokolovny v těsné blízkosti úřadu.  
K dopravě je využíván osobní automobil v majetku Obce Libuň nebo vlastní osobní automobil předsedy 
sdružení, či manažera svazku, s možností proplácení cestovních příkazů dle platné vyhlášky.  
Doprava členů MAS na jednání je zajišťována jejich vlastními automobily bez možnosti proplacení 
cestovních náhrad. Tento systém je plně vyhovující a bude zřejmě využíván i nadále. 

 

Technické vybavení 

Manažer má k dispozici notebook s multifunkčním zařízením, který je majetkem sdružení stejně tak jako 
mobilní telefon. Vybavení kanceláře v Libuni a v Nové Pace je dosud součástí bezplatného pronájmu. 

 

Počítačové a programové vybavení 

MAS vlastní jeden osobní počítač pro potřeby účetní a jeden přenosný počítač (notebook) pro potřeby 
manažera. Softwarové vybavení pro vedení účetnictví je ve vlastnictví MAS. MAS má bezúplatně 
k dispozici počítač s vybavením v Nové Pace i v Libuni. Všechny počítače jsou vybaveny dostatečným 
softwarem a připojením k internetové síti.. 

 

Způsoby a možnosti informování členů MAS a obyvatelstva 

Komunikace je zajištěna hlavně internetem a mobilním telefonem ve vlastnictví sdružení a soukromých 
mobilních telefonů. K další komunikaci bude nutné zakoupit mobilní telefony pro nově vzniklé pracovní 
pozice.  

K informování členů MAS slouží e-mailová pošta a pro širokou veřejnost webové stránky MAS Brána 
do Českého ráje www.masbcr.cz. Všichni členové sdružení mají elektronickou adresu, na kterou ji jsou 
odesílány pozvánky na schůze MAS a další informace. Veřejnost je o akcích MAS informována obvykle 
regionálním tiskem (Deníky Bohemia, Nové noviny), zpravodaji a místními periodiky obcí a 
prostřednictvím úředních desek a internetových stránek jednotlivých obcí. 

Technické zdroje MAS, které budou k dispozici pro realizaci SPL se rozšíří o další potřebné. 
Pracoviště v Libuni bude nezbytné vybavit další výpočetní technikou a mobilními telefony pro 
projektové manažery. Předpokládá se nákup dvou notebooků, tiskárny, dataprojektoru s plátnem, 
kopírky a třech mobilních telefonů. Jeden PC bude vyhrazen pro vedení administrace projektových 
žádostí. 

 

c) Finanční prostředky MAS 

Zajištění předfinancování činnosti MAS při realizaci SPL 

Pro předfinancování činnosti MAS při realizaci SPL je počítáno s úvěrem České spořitelny, a.s., se 
kterou jsou již vedeny jednání ohledně podmínek poskytnutí zvýhodněného úvěru. K dofinancování 
projektů a úroků z úvěru bude moci sdružení řešit grantem Královéhradeckého kraje, který je pro tento 
účel každoročně vypisován.  
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Jiné finanční zdroje (kromě osy IV PRV) 

V současné době se příjmy MAS dělí na obecní příspěvky, krajské příspěvky a dotace na realizaci 
projektů. 
Obecní příspěvky tvoří nevelkou část příjmů, aby nepředstavovaly ani pro nejmenší obce velkou 
finanční zátěž. Každá obec na jejímž území působí MAS poskytuje do rozpočtu sdružení příspěvek ve 
výši 2 Kč x počet obyvatel k 31.12. předcházejícího roku. Tento příjem sdružení představuje přibližně 
61.000,- ročně. 
Krajské příspěvky jsou v současnosti příjmem velmi významným. Díky rozloze MAS je poskytován 
příspěvek na činnost sdružení a jeho profesionalizace od Královéhradeckého kraje a Libereckého kraje. 
Královéhradecký kraj poskytl v roce 2007 a v roce letošním 150.000,- Kč a Liberecký kraj v roce 2008 
180.000,- Kč. Za rok 2008 obdrželo sdružení na svoji činnost krajské příspěvky ve výši 330.000,- Kč.  
Dotace na realizaci projektů představují zvyšující se část příjmů. V roce 2007 se podařilo sdružení 
získat 105.000,- na pořádání vzdělávacích seminářů pro veřejnost na území MAS. V roce 2008 sdružení 
uspělo s žádostí o financování propagačních produktů MAS ve výši 264.000,- Kč).  
 

10. Administrativní postupy 

10.1. Registrace projektů 

Propagace SPL v území MAS 
 
Přijatý SPL bude vyvěšen na internetových stránkách MAS, na CD bude předán na každou členskou 
obec MAS, v tištěné podobě bude k dispozici na pracovišti v Libuni a sídle  v Nové Pace. O schváleném 
SPL bude veřejnost informována na nejrůznějších veřejných akcí v regionu prostřednictvím roll-up 
banneru se stručnými informacemi.  
 

Postup a časový plán při vyhlášení příjmu žádosti 

Výzvy pro předkládání projektů proběhnou dle objemu alokované částky jednou až třikrát do roka . 
První výzva bude vyhlášena zhruba po 40 dnech od podpisu Dohody MAS se SZIF (předpoklad: druhá 
polovina roku 2009). Termín pro podávání žádostí bude 45 kalendářních dnů od vyhlášení výzvy a 
celkem bude 14 dní na podání.  
Žádost (standardizovaný formulář vydaný SZIF), projekt (povinná osnova) a přílohy (povinné i 
nepovinné) budou předkládány na MAS ve dvou vyhotovení (1 x originál, 1 x kopie) a 1 x na CD. Každá 
projektová žádost bude opatřena pořadovým číslem a bude se všemi přílohami, výzvami a případnými 
doplněními zakládána jako samostatná složka ve svých deskách /pořadači 
 
Výzva k předkládání projektů  na realizaci místní rozvojové strategie bude obsahovat minimálně 
následující údaje: 
• název fiche 
• vymezení okruhu oprávněných příjemců,  
• alokovanou částku dotace,  
• maximální % podíl dotace, min. a max. limit přijatelných výdajů na projekt 
• informaci o režimu dotace (de minimis, zakládající veřejnou podporu), 
• doba a místo realizace,  
• místo, způsob a termín podání žádostí,  
• kontakty pro případné dotazy 
• návrh podporovaných aktivit, 
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• výčet uznatelných nákladů, 
• místo a čas konání semináře pro žadatele 
• kontakty na manažera MAS/ projektového manažera 
• seznámení kde je možno získat praktické informace pro vytvoření projektu a žádosti (pravidla pro 

žadatele s osnovou projektu, formulář žádosti) 
 
Tabulka 22 - Harmonogram jednotlivých administrativních kroků 
Č. krok popis odpovědnost počet prac. 

dní 
poznámka 

1 Příprava 
výzvy 

formulace textu, zaslání 
k odsouhlasení na CP SZIF 

Programový výbor 15  

2 Vyhlášení 
výzvy 

zveřejnění na internetu, v místních 
periodikách, na úředních deskách 
obcí, elektronickou poštou 
potencionálním žadatelům 

Kancelář MAS, 
přededa MAS 

5  

3 Konzultace, 
školení 

pomoc s projektovou žádostí Manažer, projektový 
manažeři, externí 
lektoři (MZe, ÚZEI) 

45  

4 Příjem 
žádostí 

kontrola úplnosti předkládaných 
dokladů (Ž, P, Př) 

Kancelář MAS 14 Princip 4 očí 

5 Podrobná 
kontrola  a 
odstraňování 
chyb 

obsahová administrativní kontrola 
žádosti, projektu, příloh, kontrola 
způsobilosti  žadatele, přijatelnosti 
záměru, nákladů  - vyhotovení 
protokolu, do 5 dnů žadateli zaslány 
nedostatky se lhůtou k odstranění 

Kancelář MAS 
(=manažer, asistent, 2 
jmenovaní členové 
MAS) 

14 Princip 4 očí 

6 Vyřazení 
nesprávných 

Nesprávné a neopravené žádosti – 
ukončení administrace a vyřazení – 
písemně sdělit žadateli 

Kancelář MAS Probíhá 
současně 
s podrobno
u kontrolou 

žadatel  má 
možnost 
podat žádost 
o přezkum do 
7 dnů 

7 Bodování 
žádostí 

Správné žádosti bodované dle 
preferenčních kritérií jednotlivých 
Fichí, 

Výběrová komise 
MAS 

3  

8 Výběr 
projektů 

sestupné seřazení  žádostí dle bodů, 
výběr dle přidělených finančních 
prostředků, seznam vybraných a 
nevybraných 

Výběrová komise 
MAS 

2  

9 Předání na 
RO SZIF 

Seznamy vybraných /nevybraných 
s celkovou dokumentací (žádost, 
projekt, přílohy), kontrolní listy 

Kancelář MAS   

11 Výzva k 
nápravě 

V případě nedostatků zjištěných 
SZIF 

manažer do 3 dnů  

12 Dohoda  Dohoda o poskytnutí dotace RO SZIF   
13 Změnová 

hlášení 
Změnová hlášení – kontrola a 
předání na RO SZIF 

manažer průběžně – 
do 5 dnů 

 

14 Žádost o  
proplacení 

Kontrola dle kontrolního listu, 
potvrzení a předání zpět žadateli 

manager, účetní průběžně 
do 5 dnů 

 

15 Fyzická 
kontrola 

Povinná – před proplacením 
(společně se SZIF),  ostatní kontroly 
– nepovinná  

Monitorovací výbor, 
manažer 

  

16 Proplacení  Proplacení skutečně vynaložených 
způsobilých výdajů 

RO SZIF   

17 Evidence Evidence jednotlivých Manažer,    



Strategický plán Leader -  září 2008 
 

 42

indikátor ů monitorovacích indikátorů 
jednotlivých Žádostí,  plnění 
realizace SPL 

18 Hodnocení Hodnocení realizace SPL – na CP 
SZIF 

Programový výbor   

Vysvětlivky: Ž= žádost, P=projekt, Př=přílohy 
 
Tabulka 23 - Schéma jednotlivých kroků administrace ve dnech 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

    píprava výzvypíprava výzvypíprava výzvypíprava výzvy    vyhlášení výzvyvyhlášení výzvyvyhlášení výzvyvyhlášení výzvy     

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

    školení,  konzuškolení,  konzuškolení,  konzuškolení,  konzultace,  píprava projektových ádostíltace,  píprava projektových ádostíltace,  píprava projektových ádostíltace,  píprava projektových ádostí    

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

 píjem projektovýchpíjem projektovýchpíjem projektovýchpíjem projektových    

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

ádostíádostíádostíádostí                         

    podrobná adpodrobná adpodrobná adpodrobná administrativní kontrolministrativní kontrolministrativní kontrolministrativní kontrolaaaa            

                Výzva kVýzva kVýzva kVýzva k    odstranní chybodstranní chybodstranní chybodstranní chyb             

                                    Odstraování chyb adatelemOdstraování chyb adatelemOdstraování chyb adatelemOdstraování chyb adatelem    Bodování a výbrBodování a výbrBodování a výbrBodování a výbr    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

    Pedání na SZIFPedání na SZIFPedání na SZIFPedání na SZIF                                                     

 

Informace o možnosti předkládání projektů 

Schválená výzva (odsouhlasení provede CP SZIF Praha) k předkládání projektů bude zveřejněna těmito 
způsoby: 

- vyvěšena na úředních deskách členských obcí 
- na internetových stránkách MAS 
- na internetových stránkách měst a obcí v území MAS 
- informace prostřednictvím inzerce v místním tisku (Noviny Jičínska) 
- pro zemědělce bude písemná výzva vyvěšena na ZA MZe Jičín a Semily 
- dále mohou být potenciální zájemci informováni  prostřednictvím elektronické pošty 
- důležitým prostředkem bude i osobní šíření informací jednotlivými členy MAS 

  

Školení, konzultace a informace 

Po vyhlášení výzvy se uskuteční informační seminář pro žadatele. Informace o semináři budou součástí 
vyhlášené výzvy a bude jej zabezpečovat manažer MAS společně s dalšími proškolenými odborníky 
(např. metodici ÚZEI, projektový manažeři MAS). Žadatelé budou mít možnost podávat telefonické 
dotazy nebo si přímo dojednat konzultaci k zamýšlenému projektu na pracovišti MAS. Nejčastější 
otázky a odpovědi budou uveřejněny pro všechny žadatele na internetových stránkách MAS.  

 

Administrativní postupy příjmu a registrace projektu 

Příjem a registrace projektových žádostí proběhne v kanceláři MAS v Libuni . Zaevidování bude 
zajišťovat manažer MAS, spolu s projektovými manažery.  Zároveň bude provede kontrola úplnosti 
přijatých žádostí o dotaci na základě kontrolního listu  (žádost, projekt, přílohy povinné a nepovinné, 
data na CD). Kontrolní list obsahuje dle příslušné projektové fiche a podmínek pro příslušné opatření 
PRV seznam povinných příloh a náležitostí, které musí žádost obsahovat. Rovněž bude zkontrolován 
datový nosič CD/DVD. Neúplná žádost o dotaci (neobsahující všechny povinné přílohy a náležitosti) 
nebude přijata a žadatel (případně zástupce na základě plné moci) bude na místě o této skutečnosti  
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informován. Žadatel má možnost pochybení napravit a v termínu podat žádost opětovně. Úplná žádost 
bude zaregistrována – opatřena datem a hodinou příjmu a pořadovým číslem. U jednotlivých kroků 
administrace projektových žádostí bude dodržován princip 4 očí (metoda kontroly dvěma osobami). 
 

Administrativní kontrola projektů 

Přijaté žádosti o dotaci prochází následně podrobnou administrativní kontrolou , tj. kontrolou 
formálních náležitostí a obsahové správnosti a kontrolou přijatelnosti záměru (projektu), žadatele a  
přijatelnosti výdajů. Tuto kontrolu provede manažer MAS za přítomnosti minimálně 1 dalšího člena 
MAS (asistent, projektový manažer) – kontrola 4 očí a to  v termínu do 10 dnů od uplynutí termínu pro 
předkládání žádostí. O kontrole bude sepsán protokol ve dvou vyhotovení a podepsán manažerem a 
jedním  členem MAS. V protokolu bude uveden závěr administrativní kontroly  včetně hodnocení 
přijatelnosti: 

- celá žádost, projekt a přílohy jsou bez chyb  
- uvedeny odstranitelné chyby a oznámena lhůta k jejich odstranění a poučení o nedodržení lhůty 
(neodstranění chyb ve lhůtě = ukončení administrace) 
uvedeny neodstranitelné chyby se závěrem:  
a) nemají vliv na přijatelnost celkového projektu  
b) mají vliv na přijatelnost - ukončení administrace a poučení o možnosti odvolání 
 
Jedno vyhotovení bude založeno do složky žádosti a druhé bude zasláno žadateli o dotaci do 5 
pracovních dní od ukončení kontroly způsobem, který umožní prokázání obdržení této výzvy žadatelem 
(zajištění potvrzení o převzetí). V případě zjištění odstranitelných nedostatků má žadatel možnost je 
odstranit ve lhůtě 7 dnů v kanceláři MAS. Pokud je ve lhůtě neodstraní nebo byly nedostatky v žádosti 
závažné a mají neodstranitelný charakter (nepřijatelnost žadatele, nepřijatelnost projektového záměru) je 
žadatel vyřazen z administrace a je o tom písemně informován. Proti tomuto postupu MAS má možnost 
se do 7 dnů odvolat a požádat MAS o přezkoumání postupu. V takovém případě svolá manažer 
v termínu  7 dnů jednání, kterého se zúčastní manažer a dva jmenovaní členové pro administrativní 
kontrolu, na kterém bude žádost znovu přezkoumána. O závěru bude žadatel informován a v případě, že 
dojde na jednání  ke shodnému závěru má žadatel ještě právo podat žádost o přezkoumání postupu MAS 
na příslušný RO SZIF a pokud tak učiní, má zároveň povinnost dát tuto skutečnost MAS na vědomí. 

 

Zajištění osob na příjem, registraci a kontrolu 

Příjem a kontrolu úplnosti bude zajišťovat manažer MAS – ing. Klacková společně s jedním  
projektovým manažerem nebo předsedou MAS (ing. Dufek, ing. Mitlöhner, ing. Nekvasilová, pí 
Červová). Podrobnou administrativní kontrolu provedou minimálně 2 členové MAS jmenované Radou 
společně s manažerem. 

Manažerka ing. Klacková byla vybrána na základě výběrového řízení, které proběhlo v červnu 2008. 
MAS uvažuje, že bude-li potřeba, zajistí na další pracovní poměr asistenta manažera, který by spolu 
s manažerem zajišťoval příjem žádostí, konzultace žadatelů a další administrativní činnosti. 

10.2 Způsob výběru projekt ů 

Postupy hodnocení vhodnosti dle preferenčních kritérií  

Žádosti, které prošly kladně administrativní kontrolou  včetně přijatelnosti budou hodnoceny 
z hlediska preferenčních kritérií. Tato kritéria odráží preferenci cílů, výstupů a výsledků projektů. Jsou 
založena na kvantifikaci stupně plnění kritéria, které jsou stanoveny pro jednotlivé fiche. Bodovací 



Strategický plán Leader -  září 2008 
 

 44

kritéria vychází z „Pravidel“ a jsou rozšířena o další kritéria pro každou fichi o kterých rozhodla MAS a 
přidělila jim body dle váhy daného kritéria. Hodnocení preference bude provedeno na základě žádosti, 
povinných a především nepovinných příloh předložených při podání žádosti žadatelem.  Na základě nich 
bude žadatel dokládat naplnění bodovacích kritérií dle vlastního uvážení. Dodatečně nelze žádné přílohy 
předkládat. Výběrová komise posoudí prokazatelnost dokladů. 

 

Způsob bodování 

Výběrová komise MAS bodově ohodnotí dle předem stanovených hodnotících kritérií za každou fichi 
a každou projektovou žádost: 

- určí počty bodů u jednotlivých kritérií  
- provede součet všech bodů 
- provede závěr zda doporučuje či nikoli projekt k financování. 

 

Postup při výběru projektů 

Výběrová komise provede sestupný seznam žádostí dle bodového ohodnocení. Při rovnosti hlasů 
bude rozhodující časové hledisko (projekty, které byly zaregistrovány dříve, budou upřednostněny).  
Seznam bude předán Radě MAS, která rozhodne, které projekty budou navrženy ke spolufinancování. 

Rozhodování se bude řídit těmito zásadami:  

• musí se respektovat bodové ohodnocení a pořadí v jednotlivých fichích 
• musí být dodržena alokace jednotlivých fiší, přičemž alokace nemusí být dočerpána z důvodů 

nedostatku projektů, které splnily kritéria přijatelnosti.  
• pokud bude v jedné fiši více žádostí než stanovená alokovaná částka bude vybráno jen tolik 

projektů, které je možné pokrýt finanční částkou. 
• je možné převádět alokované částky z jedné fiche do druhé dle potřeby a výsledků hodnotitelské 

komise pokud jsou naplněny dva předešlé body.  
• pokud dva nebo více projektů získají stejný počet bodů, bude vybrán ten projekt, který byl 

zaregistrován dříve.  
Rada vytvoří na svém jednání seznam vybraných a seznam nevybraných projektů. Žádosti, které 
budou na seznamu vybraných projektů, budou předány manažerem MAS do 5 dnů k zaregistrování a 
kontrole na RO SZIF v Hradci Králové. Předávané doklady na RO SZIF: 

- kompletní žádosti, které prošly administrativní kontrolou 
- kontrolní listy 
- hodnocení přijatelnosti 
- bodové hodnocení výběrové komise 
- seznam vybraných a seznam nevybraných žádostí 
- předávací protokol  

Pokud nebyl projekt vybrán k financování, sdělí tuto skutečnost manažer písemně žadateli.  

 

Způsob zajištění osob 

Proces hodnocení projektů zajišťuje Výběrová komise tvořena zástupci MAS. Konečný výběr žádostí 
dle předloženého seznamu provede Rada MAS. Oba orgány včetně jmenovitého složení jsou popsány 
v kapitole 9.  
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Opravné postupy 

V případě, že RO SZIF shledá pochybení v případě přijatelnosti a výběru projektů nebo při vyřazení 
žadatele při administrativní kontrole (poslední je na podnět Žadatele), napraví MAS tato pochybení do 
stanoveného termínu. V případě vrácení projektu do administrace, musí být projekt posouzen z hlediska 
přijatelnosti a bodově ohodnocen a poté budou opraveny seznamy vybraných /nevybraných žádostí. 

10.3 Realizační část 

Administrace v průběhu realizace projektů 

Během realizace projektů bude MAS konzultovat se žadateli případné dotazy a problémy. Pokud se 
žadatel odchýlí od projektu, je povinen tyto skutečnosti ohlásit formou Hlášení o změnách (předepsaný 
formulář) na MAS, která jej zkontroluje a zajistí v termínu předání na RO SZIF  Kontrolu provede 
manažer společně s dalším členem MAS, předání na SZIF zajistí manažer. 

 

Vedení složek projektů 

Ke každé žádosti bude vedena fyzická složka veškerých dokumentů (písemná) i elektronická 
Každá žádost, projekt, přílohy, kontrolní list, hodnocení a bodování, předávací protokol, korespondence 
se Žadatelem s dokladem o odeslání či osobním předáním bude založen do samostatných desek a složka 
označena. Označené CD bude 1x přehráno do počítače a poté uloženo – mimo písemnou složku. 
V průběhu realizace projektu, budou do složky zakládány další písemnosti (kopie): hlášení o změnách, 
žádost o proplacení, protokoly o provedených kontrolách, evidence monitorovacích indikátorů a další 
související dokumentace. 

 

Administrace proplácení projektů 

Po ukončení projektu předává Žadatel na MAS Žádost o proplacení s povinnými přílohami (účetní 
/daňové doklady, doklady o uhrazení, soupisky účetních/daňových dokladů, a další předepsané doklady 
dle povahy projektu: stavební deník, u nákupu strojů a technologií technickou dokumentaci s dokladem 
o posouzení shody ES, kolaudační souhlas, doklady zadávacího řízení a pod).  MAS zkontroluje 
příslušné doklady dle kontrolního listu a v případě, že neshledá chyby,  potvrdí formulář Žádosti o 
proplacení a vrátí jej s originálními přílohami žadateli.  Ten ji  následně předá na RO SZIF.  V případě 
zjištěných chyb zajistí MAS u žadatele jejich nápravu. Kopie Žádosti o proplacení s příslušnými doklady 
bude založena do složky Žádosti.   

 

Metodika plánování a provádění kontrol 

Zástupci MAS  se účastní kontrol podle harmonogramu RO SZIF (po ukončení realizace - před 
proplacením dotace, podle možností i neplánovaných kontrol kdykoli  v průběhu realizace projektů). 
Mimo tyto kontroly organizované RO SZIF provede sama MAS u každého žadatele minimálně 1 x 
fyzickou kontrolu v průběhu realizace projektu. Žadatel bude o této kontrole předem informován a bude 
kontrole přítomen. Účelem je seznámit se stavem realizace projektu a kontrolovat skutečný stav 
(porovnání skutečného stavu s fakturací, s údaji výběrového řízení a s údaji v projektu). Během této 
kontroly pořizuje MAS fotodokumentaci pro potřeby prezentace a rovněž bude  i sbírat i kvantifikované 
výstupy  o plnění monitorovacích indikátorů. Z kontroly bude pořízen zápis, který bude podepsán 
zástupci MAS i příjemcem dotace a bude obsahovat popis zjištěných skutečností. Cílem kontrol je i 
pomoc žadateli vyhnout se případným chybám před podáním žádosti o proplacení a snížit riziko chyb. 
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Zajištění osob, kteří se budou podílet na kontrole realizace projekt 

Kontroly organizované SZIF – minimálně jeden zástupce MAS (člen monitorovacího výboru). Kontroly 
organizované MAS – 3 zástupci MAS: (manažer + min. 2 členové monitorovacího výboru) 

10.4 Kontrola činnosti MAS 

Zajištění kontroly činnosti jednotlivých pracovníků MAS 

Činnost MAS včetně zaměstnanců, externích spolupracovníků i jednotlivých orgánů se řídí vnitřními 
předpisy a kontrolními mechanismy v souladu s právním řádem České republiky.  

Kontrolu činnosti MAS provádí Kontrolní komise. O kontrole provede písemný zápis a předkládá jej 
k projednání Radě.  

Právo podat podněty ke změně nebo doplnění strategie Radě a Valné hromadě sdružení má Výběrová 
komise, Programovací i Monitorovací výbor. Tento mechanismus zabezpečuje zpětnou kontrolu 
hodnocení činnosti MAS.  

Manažer MAS je ze své činnosti odpovědný Radě sdružení. Té předává zprávy o své činnosti i činnosti 
účetní, a to nejméně jednou za čtvrt roku. K doložení činnosti pracovníků - zaměstnanců se vede 
následující evidence: 
- měsíční pracovní výkazy 
- cestovní zprávy ze služebních cest 
- záznamy o poskytnutých konzultacích 
- zprávy o dalších akcích 
Účetní MAS je odpovědný manažerovi MAS. V případě, že MAS zaměstná ještě asistenta, bude ten 
rovněž odpovědný manažerovi MAS. 

 

Zajištění kontroly účetnictví 

Kontrola účetnictví je prováděna: 

a) průběžně: sledování řádného zaúčtování všech účetních dokladů (úplnost dokladů a správnost 
operací), sledování a evidence čerpání finančních prostředků na pokrytí režijních nákladů - 
zodpovídá manažer 

b) interní audit: zkoumá hospodárnost, efektivnost a účelnost operací, prověřuje zajišťování příjmů 
- zodpovídá kontrolní komise MAS 

c) externí audit – zajišťuje každoročně kvalifikovaná externí auditorská firma 

 

Postup při sebehodnocení MAS 

MAS plánuje pořádat minimálně jednou za 3 setkání členů formou workshopu, který by řídil facilitátor, 
tak jak tomu bylo při samotném zakládání MAS. Na tomto setkání by probíhala sebeevaluace formou 
hodnocení vnitřních procesů a hodnocení programové činnosti. 

10.5 Archivace 

Plán archivace 
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Archivace veškerých dokumentů bude probíhat v souladu se zákonem 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě, v platném znění. Za řádné plnění zákona a dalších souvisejících předpisů odpovídá 
manažer MAS.  Složky jednotlivých projektů  (viz kapitola 10.3.) budou archivovány 10 let od 
předložení  žádosti o proplacení. Rovněž budou archivovány ostatní písemnosti vzniklé činností MAS -  
délka archivace bude záležet na povaze a důležitosti dokumentů. Archivované dokumenty budou 
uloženy v místě pracoviště MAS v Libuni. 

 

Technické zázemí pro archivaci 

Archivní prostory jsou zajištěny na obecním úřadě v Libuni a veškeré písemné doklady budou 
archivovány dle archivního řádu a vyřazovány dle skartačního. Písemné materiály budou uskladněny 
v krabicích tak, aby bylo zabráněno jejich poškození, elektronické budou zálohovány na nosičích CD 
nebo DVD. 

10.6 Monitoring 

Plán monitoringu 

Cílem monitoringu je shromáždit data, která dokumentují plnění stanovených cílů SPL a jsou základním 
materiálem pro evaluaci i ke zjišťování plnění cílů jednotlivých projektů.  Základen je stanovit 
jednoznačné, výstižné, kvantifikovatelné a snadno ověřitelné a dostupné kritéria. Tato kritéria byla 
stanovena pro každou fiší 

Monitoring bude probíhat průběžně během realizace SPL.  Monitoring u každého projektu vyplývá 
z Pravidel, kdy každý konečný příjemce dotace musí povinně předkládat doklady k prokázání 
monitorovacího indikátoru, tzn. doklady z účetnictví k prokázání „zvýšení přidané hodnoty podpořeného 
podniku“. Mimo tento indikátor jsou žadatelé povinni poskytnout i údaje k prokázání monitorovacích 
indikátorů, které si zvolila MAS u každé fishe. Tyto indikátory slouží ke zhodnocení cílů SPL jako 
celek.  

 

Způsoby ověřování monitorovacích kritérií 

Údaje budou jednak poskytnuty žadatelem (konečným příjemcem dotace) a zjištěním při fyzické 
kontrole na místě, jednak budou zjišťovány z dalších dostupných zdrojů, kterými obecně mohou být 
ČSÚ, kolaudační protokoly, stavební povolení a ohlášení stavby, stavební deník, monitorovací a 
hodnotící zprávy, místní šetření, statistika mikroregionu, statistiky infocenter nebo ohlasy veřejnosti. 

10.7 Vyhodnocení SPL (evaluace) 

Plán vyhodnocování 

Vyhodnocování  odpoví na základní otázky účinnosti SPL ve vztahu ke stanovené vizi a ke stanoveným 
cílům a zda se podařilo dosáhnout vytyčených cílů, případně jaké okolnosti ovlivnily případné změny a 
jak na ně MAS bude reagovat. Vyhodnocování bude probíhat jednak z  
programového hlediska: 

- na úrovni jednotlivých projektů 
- na úrovni jednotlivých fiší 
- na úrovni celého strategického plánu 
- a jednak z časového hlediska: 
- ex-ante (předběžné hodnocení projektů, fiší,SPL) 
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- ad-hoc (nahodilé hodnocení, v průběhu realizace projektů, fiší, SPL) 
- on-going (předběžné, střednědobé hodnocení projektů, fiší a SPL) 
- ex-post (rekapitulace celého plánu, následná analýza projektů, fiší a celého SPL, jednotlivé 

projekty by měly být hodnoceny nejen po ukončení realizace a proplacení finanční podpory, ale 
i po uplynutí tzv. doby udržitelnosti projektu – lhůty vázanosti, tj. po 5 letech, celý SPL bude 
hodnocen po ukončení období realizace SPL – rok 2013 i po doběhnutí všech lhůt vázanosti 
jednotlivých projektů) 

 

Postupy vyhodnocování 

Evaluace jednotlivých projektů vychází především z preferenčních kritérií a monitorovacích kritérií – ta 
budou základním materiálem. Jejich dokumentaci bude provádět manažer a předávat jejich souhrny 
statutárním orgánům MAS. Vyhodnocení projektů bude základem pro vyhodnocení jednotlivých fiší i 
celého SPL. Součástí by mělo být i hodnocení administrativních postupů MAS a jejich případná úprava 
tak, aby vše probíhalo transparentně a co nejvíce vstřícně ke konečným žadatelům. Vyhodnocení na 
úrovni fiší bude hodnocení zda přispívají k zájmu a schopnosti žadatelů ucházet se úspěšně o finanční 
zdroje pro rozvoj daného regionu. Hodnocení celého SPL bude sledovat naplnění cílů strategie rozvoje 
území. 

 

Zajištění evaluace 

Účastníci evaluace budou jednak zaměstnanci MAS (manažer, účetní, případně asistent) a jednak 
členové statutárních orgánů MAS. Počítá se rovněž s dotazníky pro úspěšné realizátory projektů. 

 

Návrh způsobu zapracování výsledků vyhodnocování do SPL 

Výsledky hodnocení budou písemně zpracovány do evaluační zprávy, ve které budou zároveň uvedeny 
návrhy změn. iniciativu předkládání změn mají Výběrová komise i Kontrolní a Monitorovací výbor. 
Tyto orgány předávají své podněty Radě a Valné hromadě sdružení. Na základě jejich rozhodnutí budou 
podněty zapracovány do nového – aktualizovaného SPL. 

 

Způsoby zveřejňování výsledků SPL a vyhodnocování 

Hodnotící zprávy budou vydány v tištěné podobě a dostupné veřejnosti - prostřednictvím www stánek 
MAS. S průběžným  hodnocením  bude veřejnost seznámena i na seminářích v rámci jednotlivých 
výzev. MAS předpokládá, že by vydávala každoročně tištěný materiál, kde budou stručně představeny 
podpořené projekty.  

10.8 Propagace MAS 

Způsob zajištění propagace činnosti MAS 

MAS Brána do Českého ráje má vlastní internetové stránky: masbcr.cz., kde budou průběžně 
zveřejňovány výsledky realizace jednotlivých projektů. Z prostředků technické pomoci budou zhotoveny 
propagační materiály představující území a činnost MAS. Jednotlivý příjemci dotace budou zajišťovat 
publicitu dle podmínek stanovených PRV, formy publicity stanovila MAS i jako jedno z preferenčních 
kritérií výběru.  
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Způsob informování obyvatelstva 

Vedle internetových stránek a propagačních materiálů je kladen důraz na propagaci samotnými žadateli 
o dotaci. Forma propagace je jedním z kritérií výběru projektů. MAS chce aby se o úspěšně 
realizovaných projektech vědělo a vedle informační cedule a dalších forem propagace je hodnocena i 
ochota konečného příjemce uspořádat exkurzi a seznámit veřejnost s podpořeným projektem. MAS  

 

Zhodnocení účinnosti propagace MAS 

Dle formy propagace bude následovat i zhodnocení. Jde např. o sledování návštěvnosti webových 
stránek, účast na jednotlivých akcích, účast na exkurzích po úspěšných projektech, počty nových členů 
MAS, počty podaných žádostí a sledování ohlasů a připomínek.   

 

Aktualizace www stránek 

Internetové stránky se snažíme aktualizovat průběžně. Vedle informacích o samotné MAS, jejích 
členech a její činnosti je zde vyvěšen základní koncepční dokument Strategie rozvoje regionu Brána do 
Českého ráje a i Strategický plán Leader. Jsou zde i aktuální informace o dění v regionu. Aktualizace 
www stránek je činností pracovní skupiny mládež. Příspěvky zasílají všechny pracovní skupiny i 
jednotlivé obce. V případě realizace SPL budou pak stránky zaměřeny na informace ohledně podání 
projektových žádostí a i na informace o úspěšně realizovaných projektech.  

 

Plán informovanosti o činnosti do budoucna 

Předpokládá se, že i nadále bude probíhat informovanost nejširší veřejnosti stejnými způsoby. Podrobné 
informace může každý zájemce získat na osobní schůzce na pracovišti MAS. MAS vypracuje plán 
informovanosti a dle něho bude postupovat. Mimo www stránek, propagačních materiálů, informačních 
seminářů hodlá MAS maximálně využít samotné žadatele k propagaci svých projektů a šířit je dále mezi 
veřejnost. Formy propagace jsou jedním z preferenčních kritérií výběru projektů, které stanovila MAS. 
Dále MAS plánuje vypracovat každoročně tištěný materiál se stručným popisem podpořených projektů.  

 

11. Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců 
Popis, jak dochází, a jakým způsobem, k zapojení žen mladých lidí do 30 let a zemědělců do SPL  

MAS Brána do Českého ráje uplatňuje vždy rovný přístup k ženám i mužům bez ohledu na věk či 
jakákoliv jiná kriteria. Důkazem tohoto tvrzení je např. fakt, že předsedkyní, místopředsedkyní a externí 
manažerkou MAS jsou ženy. V devítičlenné Radě MAS jsou 4 ženy a mají tedy 44 % podíl na 
rozhodování Rady. Dále je členem sedm mladých lidí do 30-ti let, tj. 20,5 %. Každý občan území, který 
sdílí společné cíle a principy uvedené ve Stanovách, má právo vstoupit do MAS a aktivně zde působit.   

MAS bude důsledně podporovat rozvoj místního partnerství na bázi různosti zúčastněných osob a 
institucí, tedy i žen a mládeže, ale i zemědělců, řemeslníků a podnikatelů, podobně jako osob se 
sníženou schopností pohybu a orientace, osob starších, ohrožených sociální exkluzí nebo 
nepřizpůsobivých občanů apod. MAS nemá v úmyslu uzavírat se před kýmkoli, kdo má zájem a může 
přispět k naplnění vize strategie. Problematika mladých lidí, žen i zemědělců byly zjišťování i při 
analýze, která byla podkladem pro tvorbu SPL. 
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Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců mezi členy MAS 

Orgán Celkový 
počet 

% zastoupení žen %  zastoupení 
mladých lidí 

%  zastoupení 
zemědělců 

Předseda 1 100 0 0 

Místopředseda 2 50 0 50 

Rada MAS 9 44 0 22 

Programový výbor 6 17 33 33 

Výběrová komise 6 0 0 33 

Monitorovací výbor 6 33 50 33 

Členská základna (FO) 8 osob 37,5 37,5 12,5 

manažer 1 100 0 0 

účetní 1 100 100 0 

 

Účast žen, mladých lidí a zemědělců osobně při činnostech MAS 

Na problematiku mladých lidí upozorňuje samotná cílová skupina, která iniciovala vznik pracovní 
skupiny složené z lidí do 30 let. Pracovní skupina mládež měla organizačně zajišťovat pozici 
poradního orgánu programového výboru, ale její aktivita si vyžádala širší rozsah působnosti. Skupina 
mládež podává podněty v oblasti práce s dětmi a mládeží. Zajišťuje propagaci a publicitu činnosti 
sdružení, spravuje internetové stránky MAS. 

Počáteční akcí skupiny mladých byla v roce 2007 předvánoční sbírka hraček v obci Lužany pro dětský 
domov. V obci Úbislavice byla uspořádána vánoční besídka pro děti se sbírkou pro dětský a kojenecký 
ústav ve Dvoře Králové. V současné době skupina mladých spolupracuje s členem Podkumburský 
rozhled, o.s. na realizaci vědomostní soutěže pro děti a žáky na Novopacku.  
 
Pracovní skupina ženy. Své aktivity realizují i ženy, které vytvořili vlastní pracovní skupinu. V rámci 
aktivit této skupiny byla uspořádána akce s názvem Libuňské pozdravení zaměřená na propagaci 
biopotravin a zdravého životního stylu. Tato akce byla prvně uspořádána v roce 2007 a s letošním 
opětovným uspořádáním začala směřovat k započetí tradice. Další akcí je výstava s názvem Vánoce 
s hračkou, které se zúčastnila široká veřejnost, především rodiče s dětmi. Pracovní skupina ženy podává 
podněty k činnosti sdružení v oblasti výchovy, vzdělávání a práce s veřejností. Realizuje projekty 
v těchto oblastech a organizuje společenské akce a setkání. 
 

Zemědělci jsou zapojeny ve všech rozhodovacích orgánech rady MAS a velmi úspěšné hájí své zájmy 
ve zpracované Strategii rozvoje regionu, tak ve zpracovávaném Strategickém plánu Leader, ve kterém 
jim je věnována jedna fiše přímo a jedna fiše nepřímo na diverzifikaci zemědělství. 

 

Existence komisí či pracovních skupin zaměřených na tuto problematiku 

V organizační struktuře sdružení najdeme tři pracovní skupiny, jejichž zaměření je na specifickou oblast 
jejich zájmu. Jedná se o pracovní skupinu ženy, mládež a zemědělci. Všichni členové těchto pracovních 
skupiny jsou rovněž členy různých orgánů rady MAS. Jejich rozložení zachycují níže uvedené tabulky. 
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Tabulka 24 - Zastoupení jednotlivých skupin v rozhodovacích orgánech MAS. 

Pracovní skupina ženy 
Helena Červová předsedkyně MAS 
Hana Štěrbová 1. místopředsedkyně MAS 
Ing. Jaroslava Nekvasilová členka rady MAS,  

předsedkyně monitorovacího výboru 
Marie Kynčlová členka rady MAS, 

členka programového výboru 
 

Pracovní skupina mládež 
Ing. Martin Mitlöhner  člen kontrolního výboru 
Ing. Vítězslav Dufek člen programového výboru 
Tomáš Myšík člen programového výboru 
Karel Stříbrný ml. člen monitorovacího výboru 

 
Zemědělci 
Ing. Otakar Ruml předseda programového výboru 
Radomír Sedláček člen výběrové komise 
Karel Stříbrný ml. člen monitorovacího výboru 
Stanislav Tolar člen monitorovacího výboru 

 

Zohlednění funkčních pracovních skupin je i v jednotlivých opatřeních SPL a preferenčních kriteriích 
sestavených fichí. 
 
Tabulka 25 - Cíle fischí pro řešení problémů jednotlivých skupin  

Název fiche Povinná 
preferenční 

kriteria 

Zaměření na skupinu 

Ženy Mladí Zemědělci 

Modernizace zemědělských podniků X   X 
Podpora cestovního ruchu – ubytování X X  X 
Obnova a rozvoj vesnic X    
Občanské vybavení a služby X X X  
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova X    
Podpora nezemědělského podnikání X X X  
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