Ex-post hodnocení Strategického plánu Leader
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1. Úvod
1.1. Název MAS : MAS POLIČSKO z.s.
1.2. Datum podpisu dohody se SZIF: 22.6.2009
1.3. Základní údaje:
Původní stav *
Stav k 30.6.2015
Počet obcí
21
21
Počet obyvatel
20113
20225
2
Rozloha MAS (km )
282,09
284,46
Počet členů celkem
27
48
veřejný sektor
2
23**
neveřejný sektor
25
25
* Dle SPL přiloženého k registraci
** Nárůst počtu členů veřejného sektoru byl způsoben samostatným vstupem obcí, které
v MAS do té doby působily v rámci členství Mikroregionu Poličsko
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2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu
2.1. Složení SPL
2.1.1. Přehled cílů








Podpora obnovy a rozvoje zemědělských staveb a technologií
Podpora diverzifikace zemědělských činností směrem k nezemědělským
podnikatelským činnostem s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického
potenciálu a zajištění podmínek pro kvalitní život místních obyvatel a stability
venkovského prostoru.
Podpora zakládání a rozvoje malých podniků
Vytvořit podmínky pro zlepšení kvality života na venkově
Podpora realizace technického zázemí venkova, jako nástroje rozvoje území
Rozšíření hospodářských a ekonomických zdrojů na venkově

2.1.2. Přehled priorit






Priorita č. 1:
Priorita č.2:
venkově
Priorita č.3:
Priorita č.4:
Priorita č.5:

Posílit konkurenceschopnost zemědělských podnikatelů
Posílit konkurenceschopnost a spektrum ekonomických činností na
Posílit atraktivitu venkova
Zlepšení kvality života na venkově
Vytvořit podmínky pro zvyšování atraktivity území

2.1.3. Přehled Fichí







2.1.4.

Fiche 1: Zemědělství současnosti a budoucnosti
Fiche 2: Stabilita venkovského prostoru
Fiche 3: Venkov podle našich představ
Fiche 4: Technické zázemí venkova
Fiche 5: Navštěvujte náš region
Fiche 6: Podpora malého podnikání na venkově

Přehled aktualizací SPL

 2011 – aktualizace Fichí- vytvořena Fiche č.6 pro nezemědělské podnikatele
 2012 – aktualizace monitorovacích indikátorů
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2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet
%
z rozpočtu (
dle
platného
SPL)

%
z rozpočtu (
stav ke dni
30.6.2015)

Fiche 1

6,41

9,75

15

7 136 597

9

4 170 789

9

4 131 364

Fiche 2

1,6

0,65

1

325 000

1

274 511

1

274 511

Fiche 3

39,59

40,59

51

30 856 102

31

17 467 571

31

16 958 387

Fiche 4

33,41

29,57

23

17 585 776

19

12 652 911

19

12 336 900

Fiche 5

5,72

3,11

5

3 449 320

4

2 682 931

2

1 318 272

Fiche 6

2,06

2,33

6

1 097 964

5

1 028 512

5

988 926

Celkem
Fiche

88,79

85

101

60 450 759

70

38 277 225

67

36 008 360

Opatření
IV.1.1

11,21

15

6 380 569

100

9,75

42 388 929

Celkem

Podané žádosti

Schválené žádosti ze Proplacené projekty
strany SZIF

ks

ks

Kč

Kč

ks

Kč

Z přehledu je patrné, že všechny projekty ve Fichích č. 1,2,3,4 a 6, které byly schváleny ze strany SZIF
byly zrealizovány a proplaceny. Výjimkou je Fiche č.5. Ze strany SZIF byly schváleny 4 projekty, 2
z nich však nebyly realizovány. Důvody odstoupení od dohody o udělení dotace byly ze strany
žadatele (podhodnocený rozpočet, rodinné důvody).

2.3. Alokace
Stav k
Alokace V.1.2 ZávazkovánoV.1.2 Proplaceno V.1.2
30.6.2015 Celková alokace (Kč)
(Kč)
(Kč)
0
0
0
2008
2009

8 854 523

7 667 625

7 986 881

7 939 262

2010

9 077 155

8 042 812

7 742 812

7 633 779

2011

8 874 022

7 800 000

6 192 921

2012

8 936 392

8 738 000

7867295
8 718 513

2013

6 652 974

5 829 433

5 739 621

5 723 655

247 506

247 506

38 302 628

36 008 360

2014
Celkem

42 395 066

38 077 870

8 271 237

Ex-post hodnocení strategického plánu Leader 2009-2013 MAS POLIČSKO z.s.

Dle pravidel PRV měla MAS každoročně přiděleny prostředky na provoz a administraci z Opatření
IV.1.1. ve výši 20% celkové roční alokace. MAS tyto finanční prostředky nečerpala v plné míře a
nevyčerpané částky převáděla do alokace IV.1.2. na realizaci projektů žadatelů.

2.4. Výzvy
Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6
1. výzva ( 10.8.2009-10.9.2009)
x
x
x
2. výzva (1.3.2010-30.3.2010)
x
x
x
x
x
3. výzva (13.9.2010-4.10.2010)
x
4. výzva (11.7.2011-15.8.2011)
x
x
x
x
x
5. výzva (16.4.2012-16.5.2012)
x
x
x
x
x
x
6. výzva (20.8.2012-17.9.2012)
x
7. výzva (28.3.2013-19.4.2013)
x
x
x
x
x
x
8. výzva (6.1.2014-31.1.2014)
x

Z přehledu výše je patrné, že snahou MAS bylo vyhlásit každý rok Výzvu v rámci všech Fichí, aby
nebyly omezovány aktivity, které by mohly být zrealizovány v rámci schváleného projektu. Fiche č. 6
byla zaměřena na podnikání na venkově a až po aktualizaci pravidel PRV v roce 2011 mohla být
schválena a vyhlášena.
Fiche č. 5 byla vyhlašována od roku 2010, kdy byla upravena definice pro způsobilého příjemce
dotace.
Výzvy č. 3 a 8 byly doplňkovými výzvami daného roku, proto po provedených průzkumech a tvorbě
zásobníku projektů rozhodla valná hromada o vyhlášení výzvy vždy v té nejžádanější oblasti. Fiche č. 3
byla zaměřena na kvalitu života na venkově, tedy občanskou vybavenost.

3. Metodický přístup
3.1. Pracovní tým :
Kancelář MAS (zaměstnanci hrazení z PRV ČR, opatření IV.1.1.)

Jméno

od

Petra Martinů, DiS.
Ing. Olga Ondráčková
Jiřina Leinweberová
Mgr. Iva Svobodová
Dita Rybičková DiS.
Leona Šudomová
Ivana Střílková
Ing. Jiří Pruška

do
2009
2010
2011
2009
2009
2010
2009
2009

dosud
2010
2013
2010
2010
dosud
dosud
2010

funkce

Externí
dodavatel Pozn.

manažerka
zastupující manažerka
zastupující manažerka
administrátorka
administrátorka
admnistrátorka
účetní
projektový manažer

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

Přerušení
rodičovská dovolená
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Zaměstnanci MAS - členové výběrové komise:
Členům výběrové komise MAS byla ve dnech, kdy probíhalo hodnocení projektů v rámci
jednotlivých výzev poskytována odměna z dohody o provedení práce.

Jméno
Miloslav Tocháček
Ludmila Sládková
Ing. Josef Gracias
Jaroslav Šimon
Ing. Jiří Luňáček
Josef Mlynář
Bc. Jan Dittrich
Milan Michl
Libuše Kučerová
Ing. Libor Stráník
Marie Kučerová
Milan Nespěšný
Petr Šváb
Věra Chemišincová
Martin Baláš
Josef Šudoma
Slavomír Stodola
Ing. Josef Brokl

od

do
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2009
2009
2009
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2014
2011
2011
2010
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Pozn.
DPP (1-3 dny/ Výzva)
DPP (1-3 dny/ Výzva)
DPP (1-3 dny/ Výzva)
DPP (1-3 dny/ Výzva)
DPP (1-3 dny/ Výzva)
DPP (1-3 dny/ Výzva)
DPP (1-3 dny/ Výzva)
DPP (1-3 dny/ Výzva)
DPP (1-3 dny/ Výzva)
DPP (1-3 dny/ Výzva)
DPP (1-3 dny/ Výzva)
DPP (1-3 dny/ Výzva)
DPP (1-3 dny/ Výzva)
DPP (1-3 dny/ Výzva)
DPP (1-3 dny/ Výzva)
DPP (1-3 dny/ Výzva)
DPP (1-3 dny/ Výzva)
DPP (1-3 dny/ Výzva)

Externí
dodavatel
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

3.2. Zdroje údajů pro monitoring
MAS získává údaje dotazníkovým šetřením, řízenými rozhovory s žadateli a příjemci dotace.
Organizuje setkání cílových skupin – zemědělci, drobní podnikatelé, zástupci neziskových organizací.
spolupracuje s IC v území. Informace o připravovaných projektových záměrech a absorpční kapacitě
území MAS získává pomocí tzv. zásobníku projektů, na jejichž základě jsou alokovány finanční
prostředky do jednotlivých výzev.

3.3. Monitoring projektů
Postup monitoringu projektů je zakotven v metodickém pokynu vytvořeném MAS. V rámci této
směrnice jsou nastaveny postupy monitoringu ve všech fázích projektu –před zahájením, při realizaci
a po realizaci v době udržitelnosti.
První monitoring je prováděn ještě před schválením projektu za účasti všech členů výběrové komise
MAS před hodnocením projektu, účastní se ho i zástupce žadatele – příjemce podpory a pracovník
MAS. Pořídí se fotodokumentace.
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Pracovníci MAS jsou detailně seznámeni s průběhem realizací jednotlivých projektů a s jejich
kvalitativními a kvantitativními výstupy. Po celou dobu realizace SPL se pracovníci MAS zúčastnili 97%
všech kontrol SZIF na místě realizace projektu po podání ŽOP. Výstupy projektu byly
zdokumentovány a následně bylo provedeno vyhodnocení monitorovacích indikátorů.
Monitoring projektů v době udržitelnosti je prováděn pracovníky MAS po předchozí domluvě
s příjemci dotací v místě realizací projektů. Předmětem monitoringu jsou hmotné i nehmotné
výsledky projektu. Je sepsán protokol o monitoringu projektu a pořízena fotodokumentace.

3.4. Monitorovací indikátory
číslo
indikátoru

popis indikátoru

plánovaný
stav
k skutečnost k
31.12.2010 31.12.2012

1

Počet zrekonstruovaných budov

1

1

2

Počet zavedených, či zmodernizovaných technologií

1

2

3

Počet dokončených projektů obcí

3

9

4

Počet dokončených projektů podnikatelských subjektů

1

1

5

Počet zrevitalizovaných ploch

1

2

Po zhodnocení roků 2009 a 2010 a 2011 přistoupila MAS k aktualizaci SPL a Fichí. Po důkladném
průzkumu území vytvořila nový zásobník projektů, rozšířila a upřesnila svoje priority a stanovila nové
monitorovací indikátory k hodnocení cílů v realizaci SPL MAS. Od roku 2013 tedy MAS monitorovala
dle nově nastavených indikátorů, viz. tabulka níže.

Číslo
Fiche

číslo
indikátoru

popis indikátoru

plánovaný
stav
k 30.6.2015

Skutečnost
k 30.6.2015

1

Počet nově postavených, nebo zrekonstruovaných budov,
nebo ploch v rámci realizovaného projektu

1

2

2

Počet pořízených strojů, technologií, nebo zařízení pro
zemědělskou činnost v rámci realizovaného projektu

1

5

1

Počet nově postavených, nebo zrekonstruovaných
provozoven, pro nezemědělskou činnost v rámci
realizovaného projektu

1

Počet pořízených strojů, technologií, nebo zařízení pro
nezemědělskou činnost v rámci realizovaného projektu

2

F1

F2 a F6
2

2
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10

F3

1

Počet nových, nebo obnovených zařízení pro občanskou
vybavenost obcí

6

10

2

Počet dokončených projektů neziskových organizací

3

4

3

Počet uživatelů výstupu projektu za období 1 roku v době
udržitelnosti projektu

2000

4324

4

Velikost spádového území (počet obcí), pro které je projekt
realizován

3

21

1

Počet obcí, v nichž byla vybudována, či zrekonstruována
technická, dopravní infrastruktura a veřejné prostranství v
rámci realizovaného projektu

2

2

Počet uživatelů výstupu projektu za období 1 roku v době
udržitelnosti projektu

1500

12070

1

Počet nových, nebo rekonstruovaných budov, či sportovišť
pro rozvoj cestovního ruchu

1

2

2

Počet uživatelů výstupu projektu za období 1 roku v době
udržitelnosti projektu

150

280

3

Počet nově zavedených služeb cestovního ruchu
poskytovaných po realizaci projektu

1

2

F4

F5

8

3.5. Hodnotící otázky
3.5.1. Povinné hodnotící otázky a odpovědi
Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a
diverzifikaci?
Otázka č.1 : Jak přispěla podpora k vytváření nových pracovních míst?
Otázka č.2 : Jak napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?
Otázka č.3:Jak napomohla podpora k budování kapacit pro diverzifikaci (zahájení a rozvoj
činností nezemědělské povahy)?

Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?
Otázka č.4 : Jak přispěla podpora z PRV / LEADER zlepšení stavu komunikací a
infrastruktury obcí?
Otázka č.5:Jak napomohla podpora z PRV / LEADER zlepšení občanské vybavenosti obcí?
Otázka č.6: Jak napomohla podpora z PRV / LEADER v rozvoji CR v regionu?
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Otázka č.7: Jak napomohla podpora z PRV / LEADER v rozvoji drobného podnikání
v regionu?
Otázka č.8: Jak přispívá podpora z PRV / LEADER k rozvoji zemědělského podnikání
v regionu ?

.
Otázka č.9:. Přispívá podpora z PRV / LEADER propagaci činnosti MAS, programu LEADER
a regionu navenek?
Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?
Otázka č.10: Napomohla podpora k většímu zapojení veřejnosti (příp. dělení dle věku a
pohlaví - mladých lidí/žen) do dění v regionu?
Otázka č.11 :Jak přispěla podpora k zapojení partnerů a veřejnosti do rozhodovacích
procesů?
Otázka č.12 :Jak napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů?
Otázka č.13: Jak přispěla podpora k uplatnění inovačních postupů?
Otázka č.14: Jak přispěla podpora k realizaci projektů spolupráce MAS?
Otázka č.15: Přispěla podpora k zapojení MAS do sítí místních partnerství?
Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní správy?
Otázka č.16 : Jak podpora podnítila zapojení veřejnosti? (aktivity prováděné za účelem
animace, resp. propagace SPL, podpora potencionálních příjemců apod.)

4. Odpovědi na hodnotící otázky
4.1. Otázka č.1: Jak přispěla podpora k vytváření nových pracovních míst?
4.1.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
Počet žadatelů, kteří požadovali bodové zvýhodnění za vytvořené pracovní místo - 0
4.1.2. Odpověď na hodnotící otázku
Vytváření nových pracovních míst je jedním z povinných preferenčních kritérií hodnocení projektů,
jeho hodnota je cca 10% z celkového počtu bodů, které může žadatel získat.
Rozsah našich projektů je omezený a nejsou velké předpoklady pro to, aby relativně malé projekty
byly v době udržitelnosti zatíženy povinností zachovávat pracovní místo.
V historii čerpání podpory z PRV / LEADER se žádný z příjemců dotace k vytvoření pracovního místa
v rámci preferenčních kritérií nezavázal.
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4.2. Otázka č.2: Jak napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?
4.2.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
Seznam projektů s potenciálem vzniku pracovních příležitostí
Rok
výzvy

Žadatel

Název projektu

Nákup strojního vybavení pro výrobu
oceloplechových rozvaděčů

Celkové výdaje
projektu

Dotace

91 065,00

45 155,00

2 039 000,00

1 030 680,00

258 631,00

94 473,00

Martin Heimerle Dílna pro truhlářskou výrobu

570 719,00

330 000,00

Úprava povrchu areálu ( zámková dlažba,
Boštík & synové, asfaltová plocha) a pořízení strojního
s.r.o
vybavení

721 646,00

398 517,00

ELEKTRO
2012 ŠUDOMA, s.r.o.

CH 3000, s.r.o.

Penzion Březiny- dobudování 2. NP

Jaroslav Bednář

Nákup výrobních prostředků a
reklamního polepu firmy

2012

2013

2012

2012
Pozn. Podrobnosti o jednotlivých realizacích jsou uvedeny na http://www.maspolicsko.cz/zrealizovaneprojekty

4.2.2. Odpověď na hodnotící otázku
Většina projektů soukromých podnikatelů cílila projekty na pořízení vybavení a rekonstrukce svých
provozoven. Byly pořízeny technologie, díky kterým bylo možné rozšířit oblast činností a zvýšit
konkurenceschopnost podnikatelů. Lze předpokládat, že tyto impulsy vedly a nadále povedou
k rozvoji těchto podniků a v souvislosti s tím také ke vzniku nových pracovních příležitostí. Byl
například podpořen projekt, který vedl ke vzniku a zahájení činnosti truhlářské dílny. Byla podpořena
dostavba provozovny a pořízení základního strojního vybavení. Truhlářská dílna vznikla v Manově
Lhotě – místní části obce Rohozná, v místě s jedním z nejvyšších podílů nezaměstnanosti na území
MAS. Přestože podnikatel zatím působí sám, na základě zjištění při monitoringu projektu v době
udržitelnosti lze opět předpokládat, že i tady v budoucnu vznikne další pracovní místo.
Dalším významným projektem je dobudování Penzionu Na Bělisku v obci Březiny. Jedná se obec
s velkým potenciálem venkovského cestovního ruchu. Při zajištění provozu penzionu vznikají pracovní
příležitosti pro místní občany.
4.3. Otázka č.3: Jak napomohla podpora k budování kapacit pro diverzifikaci (zahájení a rozvoj
činností nezemědělské povahy)?
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4.3.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
Rok
výzvy

Žadatel

Název projektu

Celkové výdaje
projektu

Dotace

AGRO
780 000,00
274 511,00
VYSOČINA
2010 BYSTRÉ a.s.
Modernizace vybavení pekárny
Pozn. Podrobnosti o jednotlivých realizacích jsou uvedeny na http://www.maspolicsko.cz/zrealizovaneprojekty

4.3.2. Odpověď na hodnotící otázku
Byl podpořen projekt zemědělského podniku AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a.s. na pořízení plynové
rotační pece pro pekárnu. Díky této investici mohla být zefektivněna výroba a rozšířena nabídka
sladkého pečiva. AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a.s. se se svými pekařskými výrobky pravidelně umísťuje na
předních příčkách soutěže MLS Pardubického kraje a Regionální potravina.

4.4. Otázka č.4: Jak přispěla podpora z PRV / LEADER zlepšení stavu komunikací a infrastruktury
obcí?

4.4.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
Seznam podpořených projektů
Rok
výzvy

Žadatel

Název projektu

Celkové
výdaje
projektu

Dotace

979 904,00

550 689,00

3 933 701,00

1 798 405,00

416 491,00

318 175,00

2009 Město Polička

Obnova místních chodníků v ulicích Husova a
Čsl. armády, Polička

2009 Město Bystré

Obnova místních komunikací ulic Obránců míru,
Dukelská, Sokolovská, Družstevní

Obec Kamenec u
2009 Poličky

Parkoviště osobních automobilů OÚ Kamenec
ppč. 93/28, 93/31

2009 Obec Sádek

Parkoviště – obecní úřad Sádek

1 238 868,00

946 423,00

2009 Městys Svojanov

Svojanovem bezpečně – obnova VO

2 049 354,00

1 537 015,00

682 636,00

502 129,00

853 965,00

640 473,00

2010 Obec Borová

2010 Město Bystré

Rekonstrukce veřejných prostranství a občanské
vybavenosti podél silnice I/34 v obci Borová
Obnova veřejného osvětlení – ul. Obránců míru,
Dukelská, Sokolovská, Družstevní
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2010 Město Polička

Obnova místních chodníků v ulicích Husova a Čsl.
armády, Polička - II. etapa

403 572,00

302 678,00

1 208 040,00

906 030,00

2010 Městys Svojanov

Zvelebení odpočinkové zóny a vybudování
veřejného rozhlasu v Městyse Svojanov

2011 Městys Svojanov

Rekultivace bývalého areálu Sokolů

339 921,00

254 940,00

2011 Město Polička

Obnova části chodníků na ul. Nádražní v Poličce

369 690,00

277 267,00

2011 Obec Korouhev

Revitalizace prostranství v centru obce Korouhev

1 589 548,00

1 011 809,00

Obec Kamenec u
2012 Pol.

Zpevněná plocha pro kontejnery

144 022,00

108 015,00

2012 Obec Borová

Výstavba autobusových zastávek Borová st.p.č.
515, 516,519

558 625,00

415 506,00

2012 Město Polička

Obnova místní obslužné komunikace ve Stříteži u
Poličky - 1 .etapa

824 005,00

602 703,00

Mikroregion
2013 Poličsko

Pořízení prosévacího stroje

393 250,00

292 500,00

2013 Město Polička

Rozšíření veřejného osvětlení v Lezníku - Polička

319 412,00

237 579,00

2013 Město Bystré

Zpevněné plochy u sokolovny

1 026 015,00

696 992,00

2013 Svazek obcí AZASS

Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly

1 610 435,00

718 633,00

2013 Obec Korouhev
Multigenerační venkovní centrum obce Korouhev
1 090 409,00
705 428,00
Pozn. Podrobnosti o jednotlivých realizacích jsou uvedeny na http://www.maspolicsko.cz/zrealizovaneprojekty
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4.4.2. Odpověď na hodnotící otázku
Jednou ze slabých stránek uvedených ve SWOT našeho SPL byl zmíněn neutěšený stav silnic i
komunikací v obcích a nedostatky v infrastruktuře. Na základě těchto poznatků si MAS stanovila jako
jeden z cílů zlepšení technického zázemí a infrastruktury v obcích. Pro obce na území je PRV jednou z
mála možností, jak stav komunikací a infrastruktury vylepšit.
Podpora z PRV / LEADER je v této oblasti velmi potřebná, byla účelně využívána a napravila situaci
úměrně svému rozsahu. Dle seznamu výše je patrné, že žadatelé využívali podporu k obnově
chodníků, výstavbě parkovišť a ploch pro kontejnery, místních komunikací, revitalizaci veřejného
prostranství, k modernizaci a vybudování veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Podpora ve výši
cca 12,5 mil. Kč umožnila zrealizovat na území projekty v hodnotě cca 20 mil. Kč.
Z výše uvedeného lze konstatovat, že se MAS v průběhu celého minulého období dařilo realizovat
projekty, které přispívaly k naplnění tohoto cíle. Alokované prostředky pro toto opatření byly ve
všech výzvách vyčerpány. Zájem ze strany žadatelů je důkazem toho, že tento cíl byl stanoven
správně a odpovídá potřebám území.

4.5. Otázka č.5: Jak napomohla podpora z PRV / LEADER zlepšení občanské vybavenosti
obcí?
4.5.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
Seznam zrealizovaných projektů obcemi a jejich příspěvkovými organizacemi
( občanská vybavenost)

Rok
výzvy

Žadatel

Název projektu

2009 Obec Borová

Stavební úpravy ZŠ v Borové,
č.p.111 – půdní vestavba
klubovny mládeže -1. etapa

2009 Obec Pomezí

2009 Obec Trpín

2010 Obec Borová

2010 Obec Oldřiš
Obec Trpín
2010

Celkové
výdaje
projektu

Dotace

2 362 308,00

1 761 660,00

Obnova oken ZŠ Horní

553 159,00

422 581,00

Výstavba dětského hřiště

647 056,00

494 313,00

240 004,00

180 000,00

2 403 277,00

1 799 460,00

356 144,00

267 108,00

3 061 921,00

1 797 777,00

125 000,00

112 500,00

Vybavení společensko
sportovního centra v Borové

Rekonstrukce základní školy,
Oldřiš 196 – II. etapa
Výstavba dětského hřiště - II.
etapa

2011 Město Bystré

Výletiště za hasičskou zbrojnicí

2011 Obec Květná

Sport na vsi stmeluje
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2011 Obec Pomezí

Obnova oken ZŠ DOLNÍ

718 312,00

538 733,00

2011 Obec Široký Důl

Obnova hřiště Široký Důl

813 926,00

568 800,00

2011 Obec Sádek

VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO
SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO
CENTRA SÁDEK Č.P.150

750 269,00

560 378,00

2012 Obec Trpín

Vybavení kulturního a
společenského domu nábytkem
a audiovizuální technikou

261 284,00

145 130,00

2012 Obec Nedvězí

Kulturní dům-rekonstrukce
podlahy sálu a sociálního zařízení

618 942,00

460 380,00

2012 Obec Telecí

Sociální zařízení a šatny na
fotbalovém hřišti - I. etapa

1 049 554,00

720 000,00

Svazek obcí
2012 AZASS

Volný čas a duchovní život
seniorů

912 917,00

682 525,00

2013 Obec Oldřiš

Víceúčelové vybavení zasedací
místnosti obecního úřadu v
Oldřiši

144 121,00

107 010,00

Obec Kamenec u
2013 Poličky

Rozšíření vybavení pro
volnočasové aktivity v obci

142 879,00

90 540,00

2013 Obec Borová

Loď poznání- Obecní knihovna v
Borové u Poličky

361 868,00

268 983,00

2013 Městys Svojanov

Rozšíření spolkového života ve
Svojanově - Rekonstrukce
hasičské zbrojnice -I.etapa

628 656,00

467 595,00

2013 Obec Trpín

Modernizace klubovny a archivu
v budově obecního úřadu

637 886,00

469 734,00

MŠ KVÍTEK
2014 Bystré

Areál MŠ- zahrada pro děti : PRO
BEZPEČNÝ POHYB ( II. etapa)

432 632,00

192 608,00

Pozn. Podrobnosti o jednotlivých realizacích jsou uvedeny na http://www.maspolicsko.cz/zrealizovaneprojekty
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Seznam projektů neziskových organizací

Rok
výzvy

Žadatel

Název projektu

Římskokatolická
farnost Bystré u
2010 Poličky
Farní zahrada – prostor pro hry a sport
TJ Sokol
2010 Korouhev

Rekonstrukce a modernizace budovy TJ
Sokol Korouhev
Vybavení společenské místnosti
Římskokatolická
v budově fary Římskokatolické farnosti
farnost Sádek
Sádek
2010
TJ Sokol
2011 Korouhev

Technikou pomozme zdraví

Divadelní spolek
2012 TYL POLIČKA

Vybavení hudební zkušebny a
dovybavení Divadelního klubu

Svatojosefská
jednota pro
2012 Poličku a okolí

I. etapa revitalizace víceúčelového
areálu " Zahrada u mlýna"

Římskokatlická
farnost
2013 Korouhev

Vybavení společenské místnosti
Římskokatolické farnosti Korouhev

Celkové
výdaje
projektu

Dotace

2 202 958,00 1 800 000,00

100 295,00

90 265,00

112 790,00

101 511,00

63 818,00

57 436,00

334 772,00

297 360,00

1 875 312,00 1 635 265,00

74 218,00

66 796,00

Modernizace vybavení pro sportovní
činnost SDH Pomezí
301 076,00
260 550,00
Pořízení vybavení do klubovny
2014 1. ZO ČSOP
ochránců přírody
61 185,00
54 900,00
Pozn. Podrobnosti o jednotlivých realizacích jsou uvedeny na http://www.maspolicsko.cz/zrealizovaneprojekty

2013 SDH Pomezí

4.5.2. Odpověď na hodnotící otázku
Dalším cílem, který se MAS v minulém období zavázala naplňovat je vytváření podmínek pro
zlepšení kvality života na venkově. Způsob naplňování tohoto cíle MAS spatřovala jednak
prostřednictvím projektů obcí , jejich příspěvkových organizací a svazků obcí a také prostřednictvím
neziskových organizací působících na jejím území. Ze seznamu výše je patrné, že byly realizovány
projekty, které naplňovaly cíl, kterým je zlepšení kvality života na venkově prostřednictvím projektů
občanské vybavenosti – modernizace prostor pro vzdělávání, kulturní a sportovní akce a pořízení
potřebného vybavení . Neziskové organizace využívaly podporu k pořízení vybavení pro svoji činnost.
Projektem Svatojoseské jednoty pro Poličku a okolí byl zrevitalizován společenský venkovní areál se
zázemím v Poličce. Římskokatolická farnost Bystré u Poličky v rámci svého projektu vybudovala
veřejnosti volně přístupné dětské hřiště a hřiště pro míčové hry na místě odstraněného brownfieldu
v centru města.
Za uplynulé období bylo zrealizováno 31 projektů v hodnotě 22.5.mil. Kč s podporou ve výši téměř 17
mil. Kč.
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Podpora z PRV / LEADER je v této oblasti mimořádně potřebná, je účelně využívána a napravuje
situaci úměrně svému rozsahu. Alokované prostředky pro toto opatření byly ve všech výzvách
vyčerpány. Zájem ze strany žadatelů je důkazem toho, že tento cíl byl stanoven správně a odpovídá
potřebám území.
4.6. Otázka č.6: Jak napomohla podpora z PRV / LEADER v rozvoji CR v regionu?
4.6.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Seznam realizovaných projektů na podporu cestovního ruchu

Rok
výzvy

Žadatel

2012 CH 3000, s.r.o.

Název projektu
Penzion Březiny- dobudování 2. NP

Celkové
výdaje
projektu
2 039 000,00

Dotace
1 030 680,00

2013 CH 3000, s.r.o. Multifunkční hřiště penzionu
1 099 000,00
287 592,00
Pozn. Podrobnosti o jednotlivých realizacích jsou uvedeny na http://www.maspolicsko.cz/zrealizovaneprojekty

4.6.2. Odpověď na hodnotící otázku
Rozvoj cestovního ruchu v regionu je jedním ze strategických cílů MAS. Nedostatečná propagace je
slabou stránkou tohoto regionu. Do konce roku 2010 neměla MAS žadatele, který by měl zájem o
podání ŽoD. Jedním z důvodů byly podmínky pro žadatele dotace dané PRV a také malou
informovaností potencionálních žadatelů. Po masivní propagaci možnosti čerpání dotací na
agroturistiku a aktivity spojené s cestovním ruchem v regionu přišli první žadatelé. Z 5
zaregistrovaných projektů však byly vybrány k financování 4 projekty. U jednoho z žadatelů však
došlo k podcenění skutečných nákladů projektu, a proto od projektu odstoupil ještě před podpisem
dohody o poskytnutí dotace. Druhý z žadatelů nemohl projekt zrealizovat z osobních důvodů.
V uplynulém období byly tedy zrealizovány pouze 2 ze 4 schválených projektů. Jde o projekty jednoho
žadatele, oba souvisejí s vybudováním penzionu na Březinách, který byl vybudován z brownfieldu.
V současné době je tento penzion díky své stylovosti a také vhodné propagaci významným cílem
návštěvníků regionu.
Přestože MAS preferuje to, aby podpora směřovala do území rovnoměrně, v tomto případě byly
finanční prostředky k rozvoji cestovního ruchu soustředěny do jediného místa, vlivem toho, že další
podpořené projekty nebyly zrealizovány.
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4.7. Otázka č.7: Jak napomohla podpora z PRV / LEADER v rozvoji drobného podnikání
v regionu?
4.7.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
Seznam zrealizovaných projektů

Rok
výzvy

Žadatel

Název projektu

Celkové
výdaje
projektu

Dotace

2011 ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.

Technické vybavení elektromontážní
firmy

241 562,00

120 781,00

2012 ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.

Nákup strojního vybavení pro výrobu
oceloplechových rozvaděčů

91 065,00

45 155,00

2012 Boštík & synové, s.r.o.

Úprava povrchu areálu ( zámková dlažba,
asfaltová plocha) a pořízení strojního
vybavení

721 646,00

398 517,00

2013 Jaroslav Bednář

Nákup výrobních prostředků a
reklamního polepu firmy

258 631,00

94 473,00

2012 Martin Heimerle

Dílna pro truhlářskou výrobu

570 719,00

330 000,00

Pozn. Podrobnosti o jednotlivých realizacích jsou uvedeny na http://www.maspolicsko.cz/zrealizovaneprojekty

4.7.2.2 Odpověď na hodnotící otázku
Podpora drobného nezemědělského podnikání nebyla na začátku realizace SPL mezi prioritami MAS.
K jejímu zapracování do SPL došlo při aktualizaci SPL v roce 2011. Pro nezemědělské podnikatele byla
ve výzvě roku 2011 otevřena nová Fiche č.6. Za uplynulé období MAS vybrala k financování 6
projektů. Zrealizováno bylo 5 projektů v hodnotě 1,9 mil. Kč s podporou ve výši 1 mil. Kč.
Jednalo se převážně o nákup technického vybavení. V rámci podpory byla také zrekonstruována
manipulační plocha provozovny v Kamenci . V Manově Lhotě (Rohozná), která jednou z obcí
s nejvyšším podílem nezaměstnaných na území MAS, byla v rámci projektu dokončena výstavba
truhlářské dílny a pořízeno potřebné strojní vybavení. Díky podpoře byla zahájena podnikatelská
činnost a je pravděpodobné, že v budoucnu vznikne i pracovní místo.
Jeden z vybraných projektů byl vyřazen z administrace ze strany SZIF před podpisem dohody pro
nesplnění podmínek přijatelnosti. Žadatel byl klasifikován jako velký podnik, tudíž byl jako žadatel
nezpůsobilý. Projekt byl přesto zrealizován bez podpory.
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4.8. Otázka č.8: Jak přispívá podpora z PRV / LEADER k rozvoji zemědělského podnikání
v regionu?

4.8.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Seznam realizovaných projektů zemědělských podnikatelů

Rok
výzvy

Žadatel

Název projektu

2009 Ing. Josef Dvořák

Oplocení pastvin, pořízení příkrmiště

2010 Milan Michl

Obnova hospodářské budovy „ zemědělská kolna
v Jedlové“ na st. parc. č. 32/2

Celkové
výdaje
projektu

Dotace

268 800,00

110 000,00

1 843
074,00

769 614,00

942 000,00

392 500,00

Stavební úpravy zpevněné plochy pro skladování
balených konzervovaných krmiv nad 32% sušiny

1 024
119,00

500 000,00

AGRO VYSOČINA
BYSTRÉ akciová
2012 společnost

Technika pro údržbu krajiny

2 178
600,00

900 000,00

Ing. Oldřich
2012 Holcman

PŘÍSTAVBA HOSPODÁŘESKÉHO ZÁZEMÍ PRO
EKOLOGICKOU FARMU " U VODNÍKA",JEDLOVÁ 98,
JEDLOVÁ U POLIČKY

1 397
010,00

500 000,00

AGRO VYSOČINA
BYSTRÉ akciová
2013 společnost

Zdravý odchov telat -základ budoucích úspěchů ve
stáji

566 522,00

230 000,00

2013 Milan Michl

Pořízení zemědělské techniky - shrnovač píce

603 185,00

249 250,00

2011 Milan Michl
AGRO
VYSOČINA
BYSTRÉ akciová
2011 společnost

Pořízení mobilní zemědělské techniky – lis na kulaté
balíky

2013 Jan Jílek
Výstavba jímky ve Stříteži
959 857,00 480 000,00
Pozn. Podrobnosti o jednotlivých realizacích jsou uvedeny na http://www.maspolicsko.cz/zrealizovaneprojekty

4.8.2. Odpověď na hodnotící otázku

Svůj cíl podporovat obnovu a rozvoj zemědělských staveb a technologií naplnila MAS v uplynulém
období prostřednictvím realizace 9 projektů v hodnotě 9,8 mil. Kč s částkou podpory ve výši 4,1 mil.
Kč. Přibližně 60% podpory bylo použito na obnovu, popř. výstavbu zemědělských staveb (jímka,
skladovací plochy, oplocení pastvin), 40% podpory bylo použito na nákup zařízení, strojů a
technologií.
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4.9. Otázka č.9: Přispívá podpora z PRV / LEADER propagaci činnosti MAS, programu LEADER a
regionu navenek?
4.9.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
Přehled výdajů vynaložených na propagaci PRV/Leader a činnosti MAS

Rok
Prezentační akce
Propagační tiskoviny

2009
1 000
13 363

2010
127
8 130

2011
2012
6 000 3 200
24 410 23 790

Propagační předměty 19 872 56 676 13 849
Propagace v tisku
2 744 2 400 2 640
Webové stránky
1 500 8 000
500
CELKEM

5 487
6 048
2 000

2013
4 800
8 913

2014
4 000
32 537

300
3 049
2 000

23 243
0
2 000

CELKEM
19 127
78 606
119 427
16 881
16 000

38 479 75 333 47 399 40 525 19 062 29 243 250 041

4.9.2. Odpověď na hodnotící otázku

Na propagaci a pořádáních informačních akcí měla v každém roce vyhrazené finanční prostředky
z opatření IV.1.1.
MAS si je však dobře vědoma toho, že bez propagace činnosti a regionu se jí nepodaří získat další
aktivní členy a postoupit ve skutečné integritě území.
Míra využití těchto finančních prostředků je závislá na zájmu členů MAS i jiných subjektů se do
propagačních aktivit zapojit. V tom jsou dosud rezervy, skutečně aktivně pracujících členů není
mnoho a aktivita zbývajících členů je úzce vázána na konkrétní projekt.
Propagaci činnosti MAS, jednotlivých členů, úspěšných projektů i společných akcí podpora výrazně
přispívá a je nutno tuto oblast podporovat i nadále. Veškerou svoji činnost se MAS snaží propagovat
na svých webových stránkách. Na webu MAS jsou kromě jiného zveřejněny základní informace o
všech realizovaných projektech žadatelů i projektech spolupráce. Jsou zde zveřejňovány informace a
pozvánky na kulturní a společenské akce v regionu, ať už ty které jsou pořádány v rámci některého
z podpořených projektů, nebo projekty partnerů MAS.
Důležitým propagačním nástrojem je tištěný zpravodaj, který v minulém období vycházel zpravidla 2x
ročně a byl distribuován v dostatečném množství do všech obcí MAS.
Na konci programového období MAS vydala propagační brožuru o všech realizovaných projektech
v minulém období.
MAS pořádala tematická setkání se zástupci neziskových organizací, drobných podnikatelů,
zemědělských podnikatelů, podnikatelů v cestovním ruchu a poskytovatelů soc. služeb.
V rámci své činnosti se MAS zaměřila také na spolupráci se vzdělávacími institucemi na území.
Organizovala zábavná sportovní odpoledne pro mateřské školy, fotografický a výtvarný projekt pro
základní školy. Jeden z projektů spolupráce MAS zaměřila přímo na základní školy. Tyto projekty
zajistily MAS dostatečnou propagaci , stala se důvěryhodnou organizací a partnerem pro další
projekty. Nabyté kontakty a dobré zkušenosti z předchozí spolupráce MAS usnadňují MAS
komunikaci s veřejností.
Důležitá je také propagace na významných celostátních akcích ( Země živitelka, konference Venkov,
apod.)
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Stěžejní je pro MAS však budování dobrého jména a nezastupitelné pozice na svém území. MAS je
organizací, která je založena na principu participace. Propagace přímo v místě, prostřednictvím
osobních kontaktů, společných projektů, setkání, článků v místních novinách je nejefektivnějším
způsobem, jak se zapsat do povědomí místních subjektů i veřejnosti . Pro podrobnou znalost území je
nezbytné, aby byla MAS v kontaktu a spolupracovala s významnými aktéry na území (obce,
podnikatelé, zemědělci, neziskové organizace, poskytovatelé soc. služeb, vzdělávací instituce apod.)

4.10. Otázka č.10: Napomohla podpora k většímu zapojení veřejnosti (příp. dělení dle věku a
pohlaví - mladých lidí/žen) do dění v regionu?

4.10.1. Odpověď na hodnotící otázku
Jedním z pilířů strategického plánu Leader je zapojení mladých lidí a žen do projektů, které jsou
podporovány. V rámci hodnocení projektů je posuzován vliv projektu právě na tyto skupiny, což
znamená, že uvedené skupiny obyvatel nemusejí být přímými příjemci dotací, avšak jsou do projektu
zapojeny, nebo jsou realizací projektu ovlivněny.
Většina podpořených projektů především v oblasti občanské vybavenosti se přímo dotýká mladých
lidí a žen - dětská hřiště, mateřská centra, obnovy budov škol, sokoloven, vybavení pro mladé hasiče,
sokoly a další NNO působící na venkově.
Také většina z realizovaných projektů spolupráce byla zaměřena na uvedené skupiny.
Příklad :
 Projekt Našim nejmenším – projekt zaměřený na podporu činnosti mateřských a rodinných
center. Díky podpoře byla nastartována činnost center. Ta získala pro svoji činnost potřebné
zázemí. V rámci realizace i v době udržitelnosti centra pořádají akce pro širokou veřejnost.
 Projekt Venkov můj domov aneb Víš, kde žiješ ? – tvorba s regionální tematikou pro děti ZŠ.
Každá ze zapojených obcí si vytvořila vlastní unikátní čítanky prvouky zaměřené na svoji obec
a získala čítanky vlastivědy o regionu. V rámci projektu byly vytvořeny pracovní listy
s regionální tématikou, pexesa a kvarteta.
 Projekt Nezapomeňte (se) vrátit – projekt pro obecní knihovny, který spočívá především v
metodické podpoře neprofesionálních knihovníků a zapojených dobrovolníků z dané obce.
Na základě získaných dovedností a získáním potřebného vybavení byl povýšen statut vesnické
knihovny na malé centrum setkávání v obci. V rámci projektu i v době udržitelnosti jsou
pořádány akce pro veřejnost (převážně pro děti a jejich rodiče, ženy, seniory). Je na každé
konkrétní knihovně, na jaké cílové skupiny se zaměří.

Podpora z PRV / LEADER k většímu zapojení mladých lidí a žen do dění v regionu významně přispěla.

4.11. Otázka č.11: Jak přispěla podpora k zapojení partnerů a veřejnosti do rozhodovacích
procesů?
4.11.1. Odpověď na hodnotící otázku
Veškeré aktivity MAS včetně aktivit souvisejících s realizací SPL, od vyhlašování výzev, stanovení
alokací, až po schvalování projektů k podpoře byly projednávány programovým výborem, který je
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následně předkládal ke schválení valné hromadě. Valná hromada je tvořena všemi členy spolku, to
znamená, že každý člen spolku se na rozhodování podílel.

MAS využívala několika různých způsobů zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů. Jedním z nich
je pravidelné informování veřejnosti a partnerů formou tištěného zpravodaje, který byl
v dostatečném množství distribuován do všech obcí území MAS a také formou webových stránek.
MAS v průběhu minulého období pořádala konzultační a informační akce pro různé cílové skupiny
občanů ( NNO, podnikatelé, zemědělci, příspěvkové organizace obcí), účelem takových setkání byla
nejen propagace MAS a metody LEADER, ale také sběr reakcí a připomínek účastníků, které MAS
následně využívala pro svoji další činnost.
Zvláště realizátoři projektů z řad místních samospráv a neziskových organizací často zapojovali
veřejnost do realizace projektů především v přípravné fázi, např. u projektů revitalizace veřejných
prostranství a občanské vybavenosti ( dětských hřišť, společenských prostor apod.)

Je to dáno grantovou podporou takovýchto projektů, ale také tím, že hmatatelný výsledek diskuze
lze v relativně krátké době (roku až dvou) vidět. To je velmi motivující prvek při posilování důvěry
v participativní procesy.

4.12. Otázka č.12: Jak napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů?
4.12.1. Odpověď na hodnotící otázku
Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projekty
z různých odvětví místního hospodářství bylo také jedním ze základních preferenčních kritérií
programu LEADER. V rámci výběru projektů MAS preferovala projekty, do kterých bylo zapojeno
nebo se přímo týkaly většího množství obyvatel území MAS a projekty, které jsou zakotveny ve
strategických dokumentech (Strategický plán rozvoje obce apod.).
Víceodvětvové přístupy se objevují v projektech často a to jak v realizační fázi, kdy například
neziskové organizace nebo církve využívají podpory obce nebo podnikatelů, ať už materiální nebo
technické, tak i ve fázi přípravné např. obce spolupracují s žáky škol, NNO nebo podnikatelským
subjektem. Právě dotační systém LEADER na území podpořil a prakticky nastartoval uplatňování
víceodvětvových přístupů. Zástupci jednotlivých sektorů se učili a postupně nacházeli cestu jak
vzájemně spolupracovat a po realizaci projektů byl výsledek patrný a ve všech případech i
hmatatelný.

4.13. Otázka č.13: Jak přispěla podpora k uplatnění inovačních postupů?

4.13.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
Inovace – vyšší úroveň
Projekt Hřbitovy- naše kamenná historie - Pilotní projekt – vytvoření softwaru pro
správce hřbitovů, součástí je i veřejná
část přístupná veřejnosti s možností
vyhledávání zesnulých.
Inovace – nižší stupeň
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Projekt Venkov můj domov aneb Víš, kde
žiješ?
Projekt Nezapomeňte (se) vrátit

Projekt

PŘÍSTAVBA HOSPODÁŘESKÉHO
ZÁZEMÍ PRO EKOLOGICKOU FARMU " U
VODNÍKA",JEDLOVÁ 98, JEDLOVÁ U POLIČKY

Projekt Volný čas a duchovní život seniorů
Projekt Pořízení prosévacího stroje

Projekt Technické vybavení
elektromontážní firmy

Tvorba unikátních regionálních učebnic
prvouky a vlastivědy
Metodická podpora neprofesionálních
venkovských knihovníků, vč. vytvoření
metodické příručky
Vybudování stylového hospodářského
zázemí vč. výstavy staré zemědělské
techniky
Vybudování modlitebny v budově domova
pro seniory
Pořízení prosévacího stroje na kompost
pro obce mikroregionu do společné
kompostárny - v regionu dosud
nedostupný
Pořízení radiolokačního zařízení na
vyhledávání podzemního vedení a
plášťových poruch – v regionu dosud
nedostupný

Inovace na místní úrovni
Projekt Farní zahrada- prostor pro hry a
Zimní využití hřiště na míčové hry jako
sport
kluziště
Projekt Modernizace pekárny
Pořízení plynové rotační pece pro větší
efektivitu výroby a rozšíření sortimentu
Projekt Revitalizace areálu Zahrada u
Pořízení venkovních cvičebních prvků pro
mlýna
seniory – Senior fit place
Projekt Penzion Březiny

V rámci dobudování 2NP vznikla pro
návštěvníky penzionu vzpomínková kniha.

Projekt Technikou pomozme zdraví

Pořízení moderních cvičebních pomůcek a
technologií
Instalace LED veřejného osvětlení

Projekt Svojanovem bezpečně

4.13.2. Odpověď na hodnotící otázku

Podpora inovačních projektů MAS je přímo zakotvena v povinných preferenčních kritériích při výběru
projektů. Řada projektů vykazovala inovační přístup. Míra inovativnosti je však velmi relativní.
V rámci realizace jednotlivých projektů byly provedeny inovace jak místního významu, tak
v některých případech i regionálního, jeden z projektů pak lze označit za inovativní na národní úrovni.
4.14. Otázka č.14: Jak přispěla podpora k realizaci projektů spolupráce MAS?
4.14.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
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Přehled realizovaných projektů spolupráce
Název projektu

Spolupracující MAS

Našim nejmenším

MAS POLIČSKO z.s., MAS Boskovicko PLUS, MAS Partnerství venkova

Venkov můj domov aneb Víš kde žiješ?

MAS POLIČSKO z.s., MAS Boskovicko PLUS, MAS Partnerství venkova

Hřbitovy - naše kamenná historie

MAS POLIČSKO z.s., MAS Boskovicko PLUS, MAS Partnerství venkova

Nezapomeňte (se) vrátit

MAS POLIČSKO z.s., MAS Hlinecko z.s., MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

MAS Spolupracující

MAS POLIČSKO z.s., MAS Hlinecko z.s., MAS Mor. kras, MAS Podhostýnska, MAS
Střední Vsetínsko

4.14.2. Odpověď na hodnotící otázku

MAS realizovala v rámci programového období 2009 – 2013 5 projektů spolupráce.
 Projekt Našim nejmenším – projekt zaměřený na podporu činnosti mateřských a rodinných
center. Díky podpoře byla nastartována činnost center. Ta získala pro svoji činnost potřebné
zázemí. V rámci realizace i v době udržitelnosti centra pořádají akce pro širokou veřejnost.
 Projekt Venkov můj domov aneb Víš, kde žiješ ? – tvorba s regionální tematikou pro děti ZŠ.
Každá ze zapojených obcí si vytvořila vlastní unikátní čítanky prvouky zaměřené na svoji obec
a získala čítanky vlastivědy o regionu.
 Projekt Hřbitovy – naše kamenná historie – zmapování hřbitovů zapojených do projektu
systémem GIS, tvorba softwaru pro správu hřbitova s veřejnou částí, kde je možné
vyhledávání.
 Projekt Nezapomeňte (se) vrátit – projekt pro obecní knihovny, který spočívá především v
metodické podpoře neprofesionálních knihovníků a zapojených dobrovolníků z dané obce.
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Na základě získaných dovedností a získáním potřebného vybavení byl povýšen statut vesnické
knihovny na malé centrum setkávání v obci. V rámci projektu i v době udržitelnosti jsou
pořádány akce pro veřejnost (převážně pro děti a jejich rodiče, ženy, seniory). Je na každé
konkrétní knihovně, na jaké cílové skupiny se zaměří.
Projekt MAS spolupracující – společná tvorba metodiky projektů spolupráce

4.15. Otázka č.15: Přispěla podpora k zapojení MAS do sítí místních partnerství?
4.15.1. Odpověď na hodnotící otázku
MAS je partnerem Celostátní sítě pro venkov a členem Národní sítě místních akčních skupin ČR. Ve
spolupráci s CSV vznikly v uplynulém období propagační materiály Krajského sdružení Pardubického
kraje, členové a pracovníci místních akčních skupin se pod záštitou CSV účastnili výjezdních zasedání
do 3 úspěšných MAS v rámci ČR ( Posázaví o.p.s., MAS Pošumaví, MAS Český Západ), jedné rakouské
(LAG Innviertel) a jedné německé MAS (Steinwald Allianz). Na základě aktuálních požadavků MAS
byly v rámci spolupráce Krajského sdružení PaK a CSV pro místní akční skupiny pořádány semináře a
školení s aktuální tématikou (např. seminář k úpravě stanov dle NoZ).
Pro činnost MAS a zajištění informovanosti je důležitým partnerem NS MAS ČR. V rámci NS MAS
jsou jednotlivé MAS pardubického kraje sdruženy v Krajském sdružení, které má své zástupce ve
většině výborů a komisí NS MAS ČR. V rámci Krajského sdružení jsou informace sdíleny a probíhají
společná setkání ( cca 4x ročně).

4.16. Otázka č.16: Jak podpora podnítila zapojení veřejnosti? (aktivity prováděné za účelem
animace, resp. propagace SPL, podpora potencionálních příjemců apod.)

4.16.1. Odpověď na hodnotící otázku
V průběhu uplynulého programového období bylo primární, aby si MAS na území vybudovala pozici
partnerské organizace, která bude podporovat mezisektorové partnerství na svém území.
Toto je i nadále hlavní kredo MAS. Během tohoto období se MAS jako dosud neznámá organizace na
území zviditelnila především prostřednictvím projektů, které měly dopad na širokou veřejnostprojekty místních samospráv a projekty spolupráce.
MAS pořádala tematická setkání s obyvateli, zástupci neziskových organizací, podnikatelů a
zemědělců. Jejich účelem byla jak propagace MAS, tak i informace o možnostech čerpání dotací. Po
vyhlášení výzvy MAS avízovala a pořádala školení pro žadatele, kam byli zváni všichni potencionální
žadatelé. Byly poskytnuty kompletní informace o vyhlášené výzvě a ke způsobu podávání žádostí o
dotace. Před započetím realizace podpořených projektů jednotlivých výzev MAS pořádala školení
pro příjemce dotací, kterého se účastnili realizátoři projektů v dané výzvě. Obsahem školení byl
především postup při zadávání VŘ, hlášení změn a podání žádosti o proplacení.
Dále MAS pořádala (nebo se na organizaci podílela) akce pro širokou veřejnost : Hry bez hranic pro
MŠ z blízkého okolí, Malá cena Pomezí ( koňské závody), Rybářské odpoledne pro děti , fotografickou
soutěž pro děti, výtvarnou soutěž pro děti apod.
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5.

Závěry a doporučení
5.1. Soulad monitorovacích indikátorů s prioritami a cíli MAS, rovnováha mezi
fichemi podle SPL

V době, kdy byl připravován SPL, byly jen velmi přibližně známy objemy prostředků, které bude mít
MAS k dispozici, zcela neznámé byly možnosti využití projektů spolupráce a sama MAS měla jen velmi
slabé povědomí o reálné absorpční kapacitě území, počtu žadatelů, připravenosti k realizaci apod.
Okruh lidí, kteří s MAS spolupracovali, byl zpočátku velmi úzký. Velmi dobře se navazoval kontakt se
zástupci obcí. Nejproblematičtější bylo, najít způsob komunikace a cestu ke spolupráci s podnikateli.
U neziskových organizací si důvěru MAS našla díky postupně realizovaným projektům, propagaci a
předáváním informací mezi obyvateli. Neziskové organizace působící v obcí jsou zpravidla napojeny
na místní samosprávy a odtud k nim plynuly informace o možnostech aktivního působení v MAS.
Při zvážení daných okolností byl odhad rozdělení prostředků do jednotlivých oblastí podpory velmi
dobrý. Alokováním částek do Fichí v rámci jednotlivých výzev měla MAS možnost korigovat plnění
nastaveného rozpočtu, avšak rozhodující pro nastavení alokací do výzev byl shromážděný zásobník
projektů – průzkum mezi žadateli před vyhlášením výzvy.
Počáteční nezájem žadatelů ve Fichi č. 5 (podpora cestovního ruchu) byl způsoben malou
informovaností a omezenými podmínkami pro žadatele. Další okolností, proč nebyly vyčerpány
plánované finanční prostředky pro podporu cestovního ruchu byl fakt, že dva z podpořených projektů
nebyly realizovány z důvodů na straně žadatelů.
MAS byla také připravena k větší podpoře diverzifikace nezemědělských činností, o tuto podporu
nebyl z řad potencionálních žadatelů zájem. Realizace těchto projektů pro ně nebyla prioritou.
Monitorovací indikátory, které se MAS zvolila, byly všechny naplněny na 100 a více %.
Mnohonásobně byly překročeny indikátory v oblastech infrastruktury obcí a občanské vybavenosti.
Nastavené monitorovací indikátory jsou vhodně zvolené, měřitelné a mají vypovídací hodnotu
v souvislosti s naplňováním cílů MAS.
Ze současného pohledu je zřejmé, že je však bylo třeba nastavit reálněji, výše.
5.2. Míra dosažení cílů

Základní zjištění byla konstatována již v kapitole 4 při hodnocení jednotlivých otázek povinných a
zvolených MAS.
 Podpora z PRV / LEADER přispívá účelně a v plné míře rozsahu prostředků, které jsou v ní
alokovány, ke zlepšení infrastruktury obcí, obnově venkova a ve zlepšení občanské
vybavenosti, rozvoji cestovního ruchu a podnikání.
 Na oblast životního prostředí není PRV / LEADER primárně zaměřen, nicméně částečně (spíše
preventivně proti poškozování životního prostředí) byly prostředky z PRV /LEADER dobře
využívány.
 Účelně je využívána část podpory PRV směřující k propagaci činnosti členů a MAS navenek.
Jsou využívány levné a jednoduché formy propagace.
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5.3. Doporučení na základě výsledku hodnocení

Na výsledku hodnocení plnění PRV / LEADER za období 2007-2013 doporučujeme:
 Pokračovat v podpoře směřující do infrastruktury obcí. Podporovat především menší, ucelené
projekty, mající podporu obyvatel, sloužící širokému okruhu lidí. Bude-li to možné, je třeba
uplatňovat spolupráci lidí z různých odvětví a inovativní přístup.
 Dále je třeba podporovat činnost organizací, členů MAS i MAS navenek nepřímo –propagací
všemi dostupnými prostředky. K tomu účelu bude nadále sloužit zpravodaj MAS a webové
stránky www.maspolicsko.cz , je třeba publikovat v místních listech ve větších obcích a
regionálních médiích, jejichž dosah je podstatně větší než zpravodaje MAS.
 Je třeba navazovat spolupráce s oborovými organizacemi na území např. Hospodářskou
komorou, Agrární komorou, apod.
 Všestranně je třeba posilovat snahu o zapojení dalších aktivních členů. Přispět by k tomu
měly především semináře, společné projekty, akce, setkání se starosty a organizacemi,
výjezdy do obcí, zejména do těch, které dosud aktivně nespolupracují.



Pokračovat v projektech spolupráce s partnerskými MAS, zvláště v projektech týkajících se dětí
a mládeže a vzdělávání, ve který jsme díky realizovaným projektům spolupráce získaly mnoho
dobrých zkušeností, které lze řadit jako příklad dobré praxe a které udělaly MAS a metodě
LEADER velmi užitečnou propagaci v území.

Datum zpracování : 30.9.2015
Datum schválení programovým výborem MAS: 22.10.2015
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