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1) Úvod 
 
 
Název MAS Místní akční skupina Pomalší 

Právní forma obecně prospěšná společnost 

Datum podpisu dohody 24. 6. 2009 

  

Počet obcí 27  (v období srpen-prosinec 2011 přistoupili do MAS Pomalší 4 

nové obce  zastupitelstvo obcí odsouhlasilo rozšíření strategie 

LEADER na svém území) 

Počet obyvatel 23 195 

Rozloha MAS 333,86 km2 

Počet členů Soukromý sektor  11 - z toho 4 PO, 7 FO 

    Veřejný sektor        2 - SMO Pomalší, SVO Poluška 
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2) Popis SPL, fichí a rozpočtu 
 
a) Složení SPL  

 
- Popis cílů 

  2009 2010 2011 

 Cíle stanovené SPL 1. 
výzva 

2. 
výzva 

3. 
výzva 

4. 
výzva 

Fiche 1 

 Zemědělství 
 
Podopatření 
I.1.1.1. 

a) stavby a technologie pro živočišnou výrobu   X  

b) stavby a technologie pro rostlinnou výrobu   ANO  

Fiche 2 

 Lesnická 
infrastruktura 
 
Podopatření  
I.1.2.3. 

a)výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové 
opravy lesních cest nad 2m šíře, vč. souvisejících 
objektů 

   X 

b) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové 
opravy zařízení upravujících vodní režim v lesích, vč. 
souvisejících objektů 

   X 

c) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové 
opravy ostatních infrastrukturních objektů a zařízení 
sloužících lesnímu hospodářství 

   X 

Fiche 3 

Diverzifikace 
 
Podopatření  
III.1.1. 

a) diverzifikace činností nezemědělské povahy X    

b) výstavba a modernizace bioplynové stanice X    

c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na 
biomasu vč. kombinované výroby tepla a elektřiny 

X    

Fiche 4 

Cestovní ruch 
 
Podopatření  
III.1.3. 

a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky     

b) ubytování, sport     

Fiche 5 

Rozvoj obcí 
 
Podopatření  
III.2.1.1. 

a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a 
vzhledu obcí 

 ANO  ANO 

b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu  X  ANO 

c) územní plán  ANO  ANO 

Fiche 6 

Občanská 
vybavenost 
 
Podopatření 
III.2.1.2 

a) občanské vybavení a služby ANO  ANO  

b) zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, 
spolkové, environmentální a církevní aktivity 

ANO  ANO 
 
 

Fiche 7  

Kulturní  
dědictví 
 
Podopatření  
III.2.2. 

a) studie a programy obnovy, využití a regenerace 
kulturního dědictví venkova 

    

b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví 
venkova 

 ANO   

c) stálé výstavní expozice a muzea     
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V roce 2009 nedošlo k naplnění cíle formulovaného ve fichi 3 – diverzifikace a v roce 2011 ve 

fichi 2 – lesnická infrastruktura. V prvním případě se jednalo o projekt, který byl vyřazen pro 

nepřijatelnost. V druhém případě nebyl projekt zrealizován z důvodu neschopnosti 

předfinancování projektu.  

 
 
 
 

- Popis priorit 
 
Prioritní oblast opatření Odpovídající fiche v SPL 

1. region atraktivní pro život 
a odpočinek 

1.1. Kvalita života obyvatel Fiche 6 

1.2. Sociální služby 

2. region s vytvořeným 
zázemím 

2.1. Dopravní infrastruktura Fiche 5 

2.2. Vodohospodářská infrastruktura 

2.3. Občanská vybavenost 

2.4. Životní prostředí 

3. region s historickou 
přírodní a kulturní 
hodnotou 

3.1. Obnova kulturních a přírodních 
památek 

Fiche 4 
Fiche 7 

3.2. Infrastruktura turistického ruchu 

3.3. Služby v cestovním ruchu 

3.4. Péče o krajinu 

4. region příležitostí 4.1. Podpora podnikání Fiche 2 
Fiche 3 
Fiche 5 

4.2. Vzdělávání 

5. region jako partner 5.1. Propagace regionu Fiche 1 
Fiche 7 5.2. Projekty spolupráce 

5.3. Rozvoj místního partnerství 

 
 

- Popis fichí 

 

Fiche 1 Zemědělství 

- Podpora a rozvoj podnikatelských subjektů v zemědělství, s důrazem na podporu činnosti mladých 

zemědělců, zvýšení efektivnosti a hospodárnosti v zemědělské výrobě. 

- Zemědělství patří od nepaměti k tradičním způsobům obživy. Poslední dobou se toto odvětví potýká s 

problémem úbytku úrodné půdy z důvodů velké bytové zástavby. Podporou tohoto odvětví dojde k jeho 

oživení a podpoře živočišné a rostlinné výroby, která má na území MAS nezastupitelné místo. Je nutné 

zachovat a udržet i v dalších letech pěstování tradičních a typických plodin pro území MAS, jako jsou 

obilniny a zelenina - především zelí.   

Preferenční kritéria stanovená MAS: 

- Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován 

- Počet obyvatel obce, na území které je projekt realizován 

- Žadatel je mladý zemědělec 

- Projekt je v souladu s programem rozvoje obce nebo se strategií mikroregionu 

- Celý projekt je realizován v nitrátově zranitelné oblasti 
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- Projekt využívá a obnovuje existující budovy a/nebo stavby evidované v katastru nemovitostí. V případě, že 

se jedná o novostavbu, musí nahrazovat starou stavbu a nesmí přesahovat o 40% zastavěné plochy 

původní budovy a/nebo stavby 

- Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele 

- Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel dle zákona č. 

242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a provozuje ekologické zemědělství 

na minimálně 50 % výměry obhospodařované zemědělské půdy. Tato podmínka musí být splněna po dobu 

pěti let od data zaregistrování žádosti 

- Součástí projektu je pořízení technologie ke zpracování a spalování biomasy 

 

Fiche 2 Lesnická infrastruktura 

- Budování a údržba lesní infrastruktury jako jsou cesty, stezky a chodníky, budování retenčních nádrží, 

případně dalších produktů lesního hospodářství s cílem zkvalitnit lesní hospodářství. 

Preferenční kritéria stanovená MAS: 

- Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován  

- Počet obyvatel obce, na území které je projekt realizován 

- Projekt je v souladu s programem rozvoje obce nebo se strategií mikroregionu 

- Projekt se týká rekonstrukce, modernizace 

 

Fiche 3 Diverzifikace 

- Rozšíření nabídky služeb zemědělců, stabilita venkovského prostoru, podpora zaměstnanosti a zajištění 

podmínek pro kvalitní život místních obyvatel. 

- Diverzifikace zemědělských aktivit směrem k nezemědělským činnostem rozšíří nabídku služeb 

zemědělských subjektu na území MAS a zvýší tak ekonomický potenciál zemědělských subjektů pro 

zemědělskou činnost a zlepšení postavení na trhu. 

Preferenční kritéria stanovená MAS: 

- Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován  

- Počet obyvatel obce, na území které je projekt realizován 

- Žadatel je mladý zemědělec 

- Projekt je v souladu s programem rozvoje obce nebo se strategií mikroregionu 

- Projekt využívá a obnovuje existující budovy a/nebo stavby evidované v katastru nemovitostí. V případě, že 

se jedná o novostavbu, musí nahrazovat starou stavbu a nesmí přesahovat o 40% zastavené plochy 

původní budovy a/nebo stavby 

- Žadatelem je střední nebo malý podnik 

- Žadatel nabízí další služby obyvatelům a návštěvníkům obce, regionu (tj. provozuje další doplňkovou 

činnost 

- Nová činnost/služba vytvořená projektem přispěje k rozvoji a zkvalitnění nabídky turistického ruchu v 

regionu 

 

Fiche 5 Rozvoj obcí 

- Zlepšení kvality zázemí v obcích - technická infrastruktura a soustavné a komplexní řešení funkčního využití 

území. Fiche usiluje o pomoc obcím splnit požadavky svých občanů na stav technické infrastruktury a 

rozvoj obcí a zlepšit podmínky pro život obyvatel. 

Preferenční kritéria stanovená MAS: 

- Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován  

- Počet obyvatel obce, na území které je projekt realizován 
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- Zapojení veřejnosti při zpracování nebo při realizaci (komunitním způsobem) 

- Multifunkční využití objektu - projekt je realizován jako víceúčelové zařízení minimálně pro dva účely 

- Projekt obnovuje existující stavbu/stavby evidované v katastru nemovitostí 

- Projekt je v souladu s programem rozvoje obce nebo se strategií mikroregionu 

- Projekt je zaměřen na podstatné zlepšení stavu občanské vybavenosti a služeb v obci (chybějící, 

prokazatelně nedostatečné) 

- Počet obcí, pro něž má projekt význam  

- Projekt předložen jako mikroregionální 

- Projekt řeší úpravu veřejných prostranství 

- Projekt řeší venkovní hřiště a sportoviště 

- Projekt je zaměřen na společenské, kulturní, spolkové a aktivity 

 

Fiche 6 Občanská vybavenost 

- Zkvalitnění základní nabídky služeb v obcích, rozvoj aktivit občanských organizací. 

- Fiche přispěje k posílení lidského potenciálu území, k lepšímu zapojení obyvatel do rozvoje obce a k 

zatraktivnění obcí v oblasti turistického ruchu. 

Preferenční kritéria stanovená MAS: 

- Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován  

- Počet obyvatel obce, na území které je projekt realizován 

- Projekt je v souladu s programem rozvoje obce nebo se strategií mikroregionu 

- Zaměření dopadů projektu na děti a mládež 

- Zapojení veřejnosti při zpracování nebo při realizaci (komunitním způsobem) 

- Multifunkční využití objektu - projekt je realizován jako víceúčelové zařízení minimálně pro dva účely 

- Projekt využívá a obnovuje existující budovu/stavbu 

- Projekt je realizován jako zázemí pro tradiční nebo tradici zakládající akci/akce 

- Projekt je zaměřen na podstatné zlepšení stavu občanské vybavenosti a služeb v obci (chybějící, 

prokazatelně nedostatečné) 

- Počet obcí, pro něž má projekt význam  

 

Fiche 7 Kulturní dědictví 

- Zvýšení návštěvnosti regionu, obnova významných přírodních a kulturních prvků regionu. 

- Zachování historických hodnot území, zvýšení atraktivity regionu, obnova významných památek a 

kulturních prvků regionu. 

Preferenční kritéria stanovená MAS: 

- Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován  

- Počet obyvatel obce, na území které je projekt realizován 

- Projekt je v souladu s programem rozvoje obce nebo se strategií mikroregionu 

- Projekt využívá a obnovuje existující budovy a/nebo stavby evidované v katastru nemovitostí. V případě, že 

se jedná o novostavbu, musí nahrazovat starou stavbu a nesmí přesahovat o 40% zastavěné plochy 

původní budovy a/nebo stavby 

- Předmět projektu je/se stane po realizaci veřejně přístupný 

- Projekt řeší kulturní dědictví v havarijním stavu či v bezprostředním ohrožení 

- Multifunkční objekt - projekt je realizován jako součást víceúčelového zařízení 

- Projekt přináší využití kulturního dědictví v cestovním ruchu 

- Význam projektu pro 1-2 obce nebo neziskové organizace působící na území MAS 

- Projekt přispívá k oživení místních kulturních a společenských tradic 

- Projekt zahrnuje řešení objektu památkově chráněného včetně jeho revitalizace 
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- Projekt řeší stálé výstavní expozice a muzea 

- Projekt řeší vypracování map kulturního dědictví, historických průzkumů 

- Předloženo vyjádření odborného pracovníka příslušného orgánu státní památkové péče k realizaci projektu 

- Prokazatelné pozitivní dopady projektu na obyvatele MAS 

 

 

 

- Počet a popis změn SPL 

 

V průběhu sledovaného období proběhly celkem dvě aktualizace SPL, vždy za uplynulý 

kalendářní rok pro rok následující. 

 

Aktualizace č. 1 SPL (pro rok 2010) 

Hlavní výstupy aktualizace SPL - Cílem aktualizace SPL bylo nejen provedení analýzy 

Strategického plánu Leader MAS Pomalší a dalších souvisejících dokumentů (Fichí, znění 

výzev, atd.), ale také zhodnocení dosavadního průběhu realizace SPL - zejména zkušenosti 

s administrací projektů 1. výzvy, naplňování cílů SPL, monitorovacích ukazatelů apod. a 

zjištění požadavků všech, kteří se na této realizaci podílí s cílem zajistit efektivní a kvalitní 

rozdělení finančních prostředků v dalších letech realizace SPL.  

     Důvodem k provedení aktualizace SPL byly zejména zkušenosti v 1. výzvě a aktualizace 

potřeb území.  

Hlavní závěry a doporučení aktualizace SPL pro rok 2010: 

- v maximální míře podporovat vzdělávání pracovníků kanceláře MAS, ale i členů MAS 

- nadále v rámci každé výzvy vždy uspořádat seminář pro žadatele a seminář pro 

příjemce 

- soustředit se na dlouhodobou poradenskou činnost pro potenciální žadatele s cílem 

zabezpečit v předstihu dostatek kvalitních projektů 

- při vzdělávání se zaměřit na propagaci úspěšně zrealizovaných projektů v jednotlivých 

výzvách, příp. vydáním zpravodaje, na seminářích apod. 

- z důvodů zvýšených nároků na pracovníky MAS v roce 2009 zvýšit časový úvazek 

manažera SPL MAS na 80%. 

 

Aktualizace č. 2 SPL (pro rok 2011) 

Hlavní výstupy aktualizace SPL č. 2 

- změna složení Programového výboru, Výboru pro výběr a monitorování projektů 

v návaznosti na uskutečněné komunální volby v říjnu 2010 a dále v souvislosti 

s vypršením 3letého funkčního období v říjnu 2011.  

- přizpůsobení struktury orgánů MAS novele Zákona o obecně prospěšných 

společnostech, provedení případných změn ve statutu MAS Pomalší o.p.s. 

- návrh MI na období 2011 na základě analýzy minulých výzev 



9 

 

 

b) Předpokládaný a skutečný rozpočet 

 

Režie MAS  2009 - 2011 

 

  
1. etapa 2.etapa 3.etapa 

  
1.1. - 30.4. 1.5. - 31.8. 1.9. - 31.12. 

kód název kódu návrh skutečnost návrh skutečnost návrh skutečnost 

2009 
 

        
 

  

002 aktualizace SPL         40.000 47 

003 kancelářské potřeby         30.000 39.004 

004 poštovné, telefonní a internetové poplatky         23.000 8.741 

005 nájem, energie, voda, plyn         26.000 42.500 

006 kancelářské vybavení         20.000 109.401 

007 vzdělávání členů MAS         25.000 27.627 

008 vzdělávací akce pořádané MAS         30.000 5.000 

009 osobní a cestovní náklady         450.000 221.738 

010 propagace SPL a MAS         40.000 20.646 

011 poradenské a odborné služby         51.000 112.525 

  celkem         735.000 587.229 

2010 
 

        
 

  

001 zpracování SPL 0   0   0   

002 aktualizace SPL 0   0   50.000 36.000 

003 kancelářské potřeby 20.000 280 20.000 10.069 20.000 5.962 

004 poštovné, telefonní a internet. poplatky 17.000 13.217 19.000 10.127 17.000 8.052 

005 nájem, energie, voda, plyn 36.000 26.111 36.000 38.611 41.000 33.111 

006 kancelářské vybavení 10.000 9.156 10.000   10.000   

007 vzdělávání členů MAS 15.000   15.000   15.000 970 

008 vzdělávací akce pořádané MAS 15.000 9.712 15.000   15.000   

009 osobní a cestovní náklady 335.000 254.817 395.000 276.570 410.000 228.489 

010 propagace SPL a MAS 20.000 618 0   50.000 3.300 

011 poradenské a odborné služby 43.000 16.000 43.000 16.000 51.000 16.000 

013 výměna zkušeností a poznatků  0 15.854       1.987 

  celkem 511.000 345.765 553.000 351.377 679.000 333.871 

2011 
 

        
  

001 Studie 0 0 0 0   
 

002 Vzdělávání zaměstn. a členů orgánů MAS 10.000 6.024 10.000 0   
 

003 Informační opatření a propagační akce 20.000   20.000 0   
 

004 Provoz MAS 128.611 58.876 133.611 72.204   
 

005 Osobní a cestovní náklady 320.000 255.918 320.000 333.154   
   celkem 478.611 320.818 483.611 405.358 613.111 581.132 
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c) Alokace 

 

 

 

 Celkem Kč z toho na  

   IV.1.2. IV.1.1. 

2009 8 681 615,- 1. výzva 7 764 334,- 917 281,- 

2010 9 049 414,- 2. výzva 4 182 601,- 1 033 264,- 

  3. výzva 4 494 326,-  

2011 8 879 315,- 4. výzva 5 870 000,- 1 775 863,- 
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d) Výzvy 

 

1. výzva 

 
přijato 10 / vybráno 9 

  Fiche Žadatel Název projektu Požadovaná 
výše dotace 

6 
Obec Soběnov Rekonstrukce víceúčelové budovy v obci Soběnov 363.110   

6 
Jezdecký klub Vladykův dvůr Jezdecký klub Vladykův Dvůr - klubovna 511.677   

6 
Obec Zubčice  Výměna oken v prostorách víceúčelové obecní budovy  194.052   

6 
Město Kaplice  Revitalizace hřiště na víceúčelové sportoviště pro streetball 

a skateboard 
987.463   

6 
Obec Ŕímov Výměna oken a oprava fasády ZŠ Římov 1.330.020   

6 
Obec Nedabyle Obnova víceúčelového hřiště Základní školy Nedabyle 1.476.634   

6 
Město Velešín Technické zhodnocení a modernizace hasičské zbrojnice 312.416   

6 
Obec Plav  Centrum seniorů Plav 1.011.554   

6 
Společnost přátel města 
Velešína,o.s. 

Kantůrkovec - obnova oken a fasády 354.460   

3 František Bauernöpl Prodejna květin a zahradnických potřeb Bauernöpl 1.120.000   

 

Projekt František Bauernöpl - Prodejna květin a zahradnických potřeb Bauernöpl byl 

v průběhu kontroly na SZIF vyřazen z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti.   

 

 

2. výzva 

 
přijato 10 / vybráno 8 

 Fiche Žadatel Název projektu Požadovaná 
výše dotace 

5 Obec Roudné 
Provedení parkových úprav na návsi obce Roudné a oprava 
autobusových zastávek 

468.913 

5 Obec Vidov Úprava veřejného prostranství v obci Vidov 515.160 

5 Obec Nová Ves Revitalizace vzhledu veřejných prostranství obce Nová Ves 634.770 

5 Obec Mokrý Lom Bezdrátový místní informační systém pro obec Mokrý Lom 212.148 

5 Obec Zubčice Oprava místní komunikace Zubčice 464.996 

7 Hrady na Malši HRAD POŘEŠÍN – konzervace zříceniny – 2. etapa, objekty G. a H. 456.573 

7 Město Velešín Rehabilitace sakrálních staveb města Velešína 418.770 

7 Obec Heřmaň Revitalizace pomníku padlým a božích muk v Heřmani 214.155 

7 Obec Soběnov Renovace Mariánské cesty v Hájku v Soběnově 172.620 

5 Obec Doubravice Výstavba chodníku v obci Doubravice – 1. etapa 1.800.000 

 

Projekt Obec Soběnov - Renovace Mariánské cesty v Hájku v Soběnově byl v průběhu 

administrace stažen z důvodu možnosti realizace projektu v rámci opatření IV.2.1. Projekt 

spolupráce-Rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihoč. pohraničí. 
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Projekt Obec Doubravice - Výstavba chodníku v obci Doubravice – 1. Etapa byl na vlastní 

žádost stažen a byla ukončena jeho administrace.  

 

 

3. výzva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Město Velešín - Výměna oken a nátěr fasády komplexu správních budov - vzhledem k alokaci 

na projekty v této výzvě a k nejnižšímu počtu bodů při hodnocení MAS nebyl projekt vybrán.   

 

 

4. výzva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projekt Věžovatá Pláně - Věžovatá Pláně – vybudování ČOV byl na vlastní žádost stažen a 

byla ukončena jeho administrace .  

 

 
 
 
 
 
 

 
přijato 9 / vybráno 8 

 
 

 Fiche Žadatel Název projektu Požadovaná 
výše dotace 

1 ZD Netřebice Modernizace čističky máku  546.250   

6 Obec Zubčice  Výměna oken a dveří v ZŠ  241.049   

6 Obec Soběnov Stavební úpravy č.p. 28 a 53 v obci Soběnov  1.256.580   

6 
ČRS, Jihoč. územní svaz Č. 
Budějovice  

Inovace materiálněI technického vybavení školícího zařízení 
pro zajištění spolkové činnosti  430.020   

6 Obev Plav Centrum seniorů Plav – závěrečná etapa  1.192.500   

6 Obec Doudleby Doudleby – dětské hřiště 252.549   

6 Obec Mirkovice Modernizace vytápění objektu OÚ Mirkovice  332.946   

6 Obec Nová Ves Dostavba tenisového kurtu v Nové Vsi u Č. Budějovic 237.384   

6 Město Velešín Výměna oken a nátěr fasády komplexu správních budov 211.320   

 
přijato 6 / vybráno 5 

  Fiche Žadatel Název projektu Požadovaná 
výše dotace 

5 Obec Netřebice Rekonstrukce a přeložka kanalizačního sběrače v obci Netřebice 406.211   

5 Obec Vidov Obec Vidov – zpracování územně plánovací dokumentace 236.250   

5 Obec Mirkovice Místní komunikace v Mirkovicích 739.620   

5 Město Velešín Skřidla – vodovod 1.554.120   

5 Obec Římov Oprava místních komunikací v Římově 1.136.299   

5 Věžovatá Pláně Věžovatá Pláně – vybudování ČOV 1.796.759 
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3) Metodický přístup 
 
 

a) Zdroje údajů 

 

V pravidelných intervalech vždy před zahájením výzev jsou všem potencionálním žadatelům 

rozeslány podklady pro následující výzvu spolu s tabulkou záměrů (viz tab. níže). Ze zaslaných 

údajů je možné odvodit záměry a tendence naplňování cílů SPL.  

Zaměstnanci MAS se pravidelně účastní zasedání SMO Pomalší, kde na základě příspěvků a 

diskuze účastníků vyhodnocují potřeby a zájmy obcí v mikroregionu. 

V průběhu celého roku jsou zaměstnanci k dispozici všem žadatelům, kteří by chtěli podat 

informace ohledně výzev. Konzultace probíhají nejen telefonicky, ale i elektronickou poštou 

či osobně na setkáních SMO Pomalší, v kanceláři MAS či jiných příležitostných setkáních. 

Nashromážděná data jsou vždy ke konci roku vyhodnocována formou evaluace činnosti MAS 

(zpracovává MAS) a aktualizace SPL (dodavatelsky). Na základě těchto výsledků je provedena 

aktualizace fichí pro dané období. 

Výsledky aktualizace SPL a fichí jsou zveřejňovány na valné hromadě MAS, na webových 

stránkách a na seminářích. 
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b) Monitorovací indikátory 
 

- Seznam MI dle původního a platného SPL a plánované hodnoty 
 

   
 
  Výstupní 

hodnota 
2009 

Předpoklad plnění 
indikátorů realizací 
projektů přijatých 

v 1. výzvě 

Navržená 
hodnota pro 

2010 

Navržená 
hodnota pro 

2011 

1. Počet podpořených 
podnikatelských subjektů                                                  

2 
 

1 2 0 

2. Počet obnovených památek 
a významných kulturních 
prvků                         

2 0 2 1 

3. Počet osob využívajících 
zkvalitněné služby                                                   

500 12965 14500 2000 

4. Počet zrekonstruovaných 
nebo nově vybudovaných 
objektů 

6 10 13 2 

5. Výstavba nebo obnova 
technické infrastruktury 

2 0 2 2 

6. Počet podpořených projektů 
se zaměřením na děti a 
mládež 

   1 

 
 
 

- Dosažené hodnoty MI 
 
 
 1. výzva 

návrh/plnění 
2. výzva  

návrh/plnění 
3. výzva  

návrh/plnění 
4. výzva  

návrh/plnění 

1. Počet podpořených podnikatelských subjektů                                                  2 / 0 2 / 0 2 / 0 0 / 0 

2. Počet obnovených památek a významných 
kulturních prvků                         

2 / 0 2 / 3 2 / 0 1 / 0 

3. Počet osob využívajících zkvalitněné služby                                                   500 / 12965 14500 / 8778 14500 / 2384 2000 / 125 

4. Počet zrekonstruovaných nebo nově 
vybudovaných objektů 

6 / 9 13 / 0 13 / 3 2 / 0 

5. Výstavba nebo obnova technické 
infrastruktury 

2 / 0 2 / 2 2 / 0 2 / 1 

6. Počet podpořených projektů se zaměřením na 
děti a mládež 

   1 / 1 

 
 

 Některé projekty z těchto výzev nejsou ukončeny, tudíž nejsou ještě zahrnuty v tabulce hodnocení MI. 
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c) Hodnotící otázky 
 
 

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

 
 1. výzva 2. výzva 3. výzva 4. výzva 

Počet projektů splňujících preferenční kritérium / 
celkem vybraných projektů 

0/9 0/8 0/8 0/5 

Popis vnějších vlivů     

 
Podpora v rámci SPL měla na vytváření pracovních míst v regionu malý vliv. 

Realizací vybraných projektů nevzniklo žádné nové pracovní místo. Tato hodnota nebyla ani stanovena jako 

monitorovací indikátor. Hlavním předmětem projektů jsou v převážné míře rekonstrukce, popř. materiální či 

technické vybavení, které ani nedávají možnosti vzniknout pracovnímu místu.   

 
 

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

 
 1. výzva 2. výzva 3. výzva 4. výzva 

Počet projektů splňujících preferenční kritérium / 
celkem vybraných projektů 

1/9 3/8 0/8 1/5 

Popis vnějších vlivů     

 

Podpora v rámci SPL měla na zavádění víceodvětvových přístupů v regionu průměrný vliv. 

Toto kritérium dává možnost realizace záměrů při součinnosti mezi subjekty z různých odvětví místního 

hospodářství, příspěvkovými organizacemi, veřejností a obcemi. Celkem 16% projektů splňuje toto kritérium. 

 

 
- Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem 

regionu? 
 

 1. výzva 2. výzva 3. výzva 4. výzva 

Počet projektů splňujících preferenční kritérium / 
celkem vybraných projektů 

8/9 6/8 5/8 1/5 

Popis vnějších vlivů     

 
Podpora v rámci SPL měla na vytváření inovačních přístupů v regionu velký vliv. 

Celkem 67% vybraných projektů se snažilo při realizaci použít inovační postupy s ohledem na výchozí podmínky 

místa a stavu předmětu projektu. 
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- Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu? 
 
 
 1. výzva 2. výzva 3. výzva 4. výzva 

Počet projektů splňujících preferenční kritérium / 
celkem vybraných projektů 

8/9 6/8 7/8 5/5 

Popis vnějších vlivů Předmětem fiche 5, 6 a 7, v nichž byly realizovány vybrané projekty, se týkají 
budování plnohodnotného života v obcích – ať už je to technická infrastruktura, 
služby a volnočasové aktivity či údržba historických hodnot území – jehož součástí 
jsou bezpochyby i děti a mladí lidé 

 

Podpora v rámci SPL měla na zapojení mladých lidí do dění v regionu velký vliv. 

Tato hodnota byla shodná s monitorovacím indikátorem č. 6. Počet podpořených projektů se zaměřením na děti 

a mládež.  MI byl doplněn ke stávajícím MI až v roce 2011, přičemž ve 4. výzvě celkem 87% projektů počítá se 

zapojením dětí a mládeže do dění v regionu.  

 

 
- Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu? 

 
 

 1. výzva 2. výzva 3. výzva 4. výzva 

Počet projektů splňujících preferenční kritérium / 
celkem vybraných projektů 

9/9 6/8 7/8 5/5 

Popis vnějších vlivů Předmětem fiche 5, 6 a 7, v nichž byly realizovány vybrané projekty, se týkají 
budování plnohodnotného života v obcích – ať už je to technická infrastruktura, 
služby a volnočasové aktivity či údržba historických hodnot území – jehož součástí 
jsou bezpochyby i ženy 

 

Podpora v rámci SPL měla na zapojení žen do dění v regionu velký vliv. 

90% ze všech vybraných projektů splňuje toto preferenční kritérium.  
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4) Závěry a doporučení 
 

- Plnění monitorovacích indikátorů 

 
 1. výzva 

návrh/plnění 
2. výzva  

návrh/plnění 
3. výzva  

návrh/plnění 
4. výzva  

návrh/plnění 

1. Počet podpořených podnikatelských subjektů                                                  0% 0% 0% - 

2. Počet obnovených památek a významných 
kulturních prvků                         

0% 150% 0% 0% 

3. Počet osob využívajících zkvalitněné služby                                                   2 593% 61% 16% 6% 

4. Počet zrekonstruovaných nebo nově 
vybudovaných objektů 

150% 0% 23% 0% 

5. Výstavba nebo obnova technické 
infrastruktury 

0% 100% 0% 50% 

6. Počet podpořených projektů se zaměřením na 
děti a mládež 

   100% 

 
 Některé projekty z těchto výzev nejsou ukončeny, tudíž nejsou ještě zahrnuty v tabulce hodnocení MI.  

 
 

V polovině případů nebyly MI splněny vůbec. V sedmi případech byly splněny na 50% a 

více.  

 

Doporučení: aktualizace hodnot MI  

 

 

- Plnění cílů SPL 

 

Během dvouletého období realizace SPL nebyly naplněny některé jeho cíle (viz str. 4).  

V 1. výzvě se jednalo o Fichi 3 Diverzifikace (František Bauernöpl - Prodejna květin a 

zahradnických potřeb Bauernöpl). Projekt do této fiche byl sice podán, vybrán a zaregistrován 

na SZIF, ale poté byl vyřazen z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti. 

Ve 4. výzvě nebyl podán žádný projekt do Fiche 2 Lesnická infrastruktura. Potencionální 

žadatel obec Bujanov měla sice zpracován projekt, ale na poslední chvíli vzhledem k rozpočtu 

obce a neschopnosti předfinancovat projekt od realizace ustoupila. 

 

Doporučení: Předejít nenaplnění cíle SPL (ukončení administrace ze strany žadatele) 

včasnou a srozumitelnou formou prezentace fichí s jasně stanovenými preferenčními 

kritérii. 

 

 

- Rozpočet MAS 

 

Ve sledovaném období MAS čerpala prostředky rozdělené do kódů podle pravidel a 

nepřekročila daný rozpočet. 
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Doporučení: Trvale věnovat pozornost souladu čerpání prostředků s pravidly a 

nepřekročení přijatého rozpočtu. 


