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1. Úvod
Cílem evaluace je zhodnotit uplynulé sedmileté období rozvojových aktivit MAS při naplňování
Strategického plánu LEADER (dále SPL) v území MAS Havlíčkův kraj a posouzení stavu
rozvoje regionu za toto období. V hodnocení jsou sledovány finanční dopady realizace projektů,
ale také dopady vnímání aktivit MAS směřujících k rozvoji partnerské spolupráce mezi
obyvateli a organizacemi v regionu působení MAS. Hodnocení SPL slouží k identifikaci
odchylek reálného naplňování dotačního programu od nastavených parametrů SPL, statistického
vyhodnocení a dosažených výstupů. Výsledky hodnocení jsou zpětnou vazbou pro stanovení
úspěšnosti naplňování SPL „Havlíčkův kraj – region spokojeného života pro všechny‟.
Podklady byly získávány průběžně z realizovaných projektů po celou dobu realizace SPL a byly
také využívány ve Výročních zprávách a informačních materiálech vydávaných MAS.

1.1. Název MAS
Název MAS:

Havlíčkův kraj, o. p. s.

Datum vzniku:

8. 3. 2006

Datum schválení SPL:
Název SPL:

25. 9. 2007
Havlíčkův kraj – region spokojeného života
pro všechny

1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF

22. 7. 2008
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1.3 Základní údaje
Tabulka č. 1: Základní statistické údaje MAS Havlíčkův kraj
Původní stav*
Sledovaný indikátor
14
Počet obcí
13 664
Počet obyvatel
2
196,70
Rozloha MAS (km )**
Počet členů celkem
32
Počet členů veřejný sektor
15
Počet členů neveřejný sektor
17

Stav k 30. 6. 2015
64
59 256
710,4
105
44
61

* dle SPL předloženého k registraci Žádosti o realizaci SPL
** všechny hodnoty k 30. 6. 2015, počet obyvatel k 31. 12. 2014
*** zaokrouhleno na 2 desetinná místa

1.3.1
Graf č. 1: Znázornění růstu členů MAS v jednotlivých letech a dle sektorů

Pozn.: Ke konečnému nárůstu území došlo v únoru 2015, kdy přistoupilo město Žďár a obce Sazomín a Polnička
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2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu
Evaluace SPL vychází z údajů sledovaných MAS. Veškerá data jsou konečná a realizace SPL je
dokončena.
2.1. Složení SPL
2.1.1. Přehled cílů
Cílem priority č. I. je dosažení přiměřeného rozvoje podnikatelského prostředí, které
zabezpečí pozitivní vývoj životní úrovně obyvatelstva. Posílení a nastartování nových
podnikatelských subjektů a aktivit ve třech oblastech:
Zemědělství - zlepšení ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti zemědělských
podniků prostřednictvím zkvalitnění technického vybavení, včetně strojového vybavení
sloužícího k údržbě a zatraktivnění krajiny. Zlepšení zpracování a marketingu produktů
zemědělské prvovýroby (rybářství, lesnictví, včelařství), podpora inovačních procesů,
podpora zemědělské prvovýroby vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti.
Lesnictví - využití lesního potenciálu území prostřednictví zlepšení vybavení pro
zpracování dřevní hmoty, zlepšení druhové skladby lesních ploch, využití lesních
porostů také pro rozvoj turistického potenciálu regionu.
Drobné podnikání - základním cílem je zajištění občanské vybavenosti v obcích
a různorodosti nezemědělských aktivit. Oblast podpory je zaměřena na drobnou výrobu
a řemesla, služby pro hospodářství a maloobchod. Je podporováno využití existujících
nevyužívaných chátrajících budov a ploch, zajištění základní občanské vybavenosti,
podpora zaměstnanosti, zlepšení vzhledu obcí.
Cílem priority č. II. je zachování venkovského vzhledu obcí, s respektováním
architektonického dědictví, a s tím související úprava veřejných prostranství. Cílem
této priority je také podpora investic do modernizace zázemí sloužících spolkové
činnosti, modernizace technického vybavení hasičských zbrojnic z hlediska
bezpečnosti a opravy (modernizace) škol a školských zařízení.
Hlavní cíle pro zlepšení kvality života v regionu:


nabídka dostatečně široké možnosti trávení volného času (klubovny, hřiště)
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celkově zlepšit vzhled obcí a objektů sloužících veřejnosti s důrazem na zachování
venkovského rázu



opravy a rekonstrukce komunikací v obcích, budování propojovacích cest
a komunikací, zlepšení parkovacích možností, zklidnění dopravy uvnitř obcí



rozvoj sportovních, kulturních a společenských akcí v regionu



zachování struktury základních a mateřských škol, podpořit celoživotní vzdělávání

Cílem priority č. III. je zatraktivnit region pro návštěvníky, zlepšit nabídku využití
volného času pro návštěvníky, kvalitativně i kvantitativně zlepšit nabídku ubytování
a stravování.

Cílem priority č. IV. je obnova a údržba místních kulturně historických památek,
včetně budování základní infrastruktury. Vzhledem k tomu, že se region rozkládá na
území, které je zahrnuto do chráněných území z hlediska životního prostředí, je cílem
této priority také využití tohoto přírodního potenciálu.
Kulturní a historické dědictví – zlepšení stavu kulturně, historicky, urbanisticky
a technicky hodnotných objektů s cílem jejich využití pro potřeby cestovního ruchu.
Podpora společenských funkcí lesa – budování stezek a informačních cedulí, tím
usměrnit návštěvnost v lesích. Cílem je zajištění větší bezpečnosti návštěvníků lesa
opravami či budováním mostků, obnovou lesních studánek a přístřešků. V neposlední
řadě se jedná také o zachování zdejšího čistého životního prostředí.
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2.1.2. Přehled priorit
Ke splnění dlouhodobého cíle MAS „Havlíčkův kraj – region spokojeného života pro
všechny byly na základě rozhodnutí správní rady (= programového výboru) a Valné
hromady MAS do SPL vybrány následující priority:
podpora rozvoje malého a středního podnikání na místní úrovni,

I.

včetně zemědělství a lesnictví
II. zlepšení kvality života v regionu a zvýšení jeho přitažlivosti
III. podpora rozvoje cestovního ruchu a agroturistiky
IV. zhodnocení přírodního a kulturního dědictví regionu
I.

Podpora rozvoje malého a středního podnikání na místní úrovni, včetně
zemědělství a lesnictví
a) Modernizace zemědělských podniků, přidávání hodnoty zemědělským
a potravinářským produktům.
b) Nákupu lesnické techniky a technického vybavení. Tato kombinace umožňuje
podnikatelům v lesnictví dřevní hmotu zpracovat do finální podoby výrobků
pro konečného spotřebitele.
c) Zakládání a rozvoje mikropodniků.
Zvolená klíčová opatření:
Opatření I.1. - podpora rozvojových činností zemědělských subjektů
Opatření I.2. – podpora hospodaření v lesích
Opatření I.3. – podpora výroby, zpracování a distribuce místní zemědělské, lesnické,
rybářské a včelařské produkce
Opatření I.4. - rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání

II.

Zlepšení kvality života v regionu a zvýšení jeho přitažlivosti
Jedná se o podporu projektů zaměřených na občanské vybavení a služby a obnovu
a rozvoj vesnic.
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Zvolená klíčová opatření:
Opatření II.1 - podpora podnikatelských aktivit v oblasti cestovního ruchu agroturistiky
Opatření II.2 - budování infrastruktury pro kulturu, sport a volný čas

III. Podpora rozvoje cestovního ruchu a agroturistiky
Jedná se o podporu cestovního ruchu – zaměření zejména na zlepšení nabídky
ubytovacích a stravovacích zařízení, včetně doprovodné infrastruktury a zlepšení
propagace v cestovním ruchu.
Zvolená klíčová opatření:
Opatření III.1. – zlepšení vzhledu obcí
Opatření III.2 – opravy a rekonstrukce regionální dopravní infrastruktury
Opatření III.3. - podpora činnosti a zázemí místních spolků a podpora kulturních,
sportovních a společenských aktivit v regionu
Opatření III.4 – podpora aktivit venkovského školství a volnočasových aktivit
dětí a mládeže
Opatření III.5 – podpora rozvoje technické infrastruktury
Opatření III.6 – zapojení veřejnosti do rozhodování v regionu a veřejného života
IV.

Zhodnocení přírodního a kulturního dědictví regionu
Jedná se o podporu:
a) ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova
b) neproduktivních investic v lesích - ochrana životního prostředí, prevence
c) vytváření podmínek pro údržbu a zachování neporušeného vzhledu krajiny,
zejména v lesích.
Zvolená klíčová opatření:
Opatření IV.1. – obnova a propagace kulturně, historicky, architektonicky a technicky
hodnotných objektů
Opatření IV.2. – obnova krajinotvorných prvků a péče o krajinu
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Opatření IV.3. – hospodaření s vodou v krajině
Opatření IV.4. – hospodaření s odpady a energiemi
2.1.3. Přehled Fichí
Číslo Fiche: 1
Název Fiche:

Podpora rozvoje zemědělských podniků

Název opatření:

I. 1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Vedlejší opatření: I. 1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským
produktům
Cíl Fiche: Zvýšení konkurenceschopnosti místních zemědělských podnikatelů, zajištění
minimálně udržení zaměstnanosti v oblasti zemědělské prvovýroby, prostřednictvím
podpory zpracování produktů zemědělských prvovýrobků do konečné podoby pro
spotřebitele zvýšení přidané hodnoty podnikatelů v zemědělství, zajištění přístupnosti
kvalitních potravin z místních zdrojů pro obyvatelstvo v regionu MAS.
Oblasti podpory:


investice do budov, staveb a technologií pro živočišnou výrobu



investice do budov, staveb a technologií pro rostlinnou výrobu včetně skladovacích
kapacit



investice do technologií a staveb zvyšujících kvalitu konečných výrobků z komodit
zemědělských prvovýrobců



podpora marketingových akcí konečných zpracovatelů včetně zlepšení kvality
obalů

Kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS:
1. Počet podpořených podniků – fyzické osoby
2. % zvýšení přidané hodnoty
3. Počet podpořených podniků – právnické osoby
4. Typ investice – technologie (ostatní) v Kč
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Zhodnocení: Fiche č. 1 byla během sledovaného období vyhlášena v šesti výzvách,
v rámci nichž administrovala 11 projektových žádostí, z toho 9 žádostí uspělo, 2 žádosti
MAS vyřadila z důvodu nedostatku finančních prostředků. Do konce sledovaného období
bylo úspěšně zrealizováno všech 9 vybraných projektů, které byly podpořeny s celkovou
výší podpory 4 797 169,- Kč. V pěti případech byla žadatelem právnická osoba a ve
čtyřech případech byla žadatelem fyzická osoba.
Pozitivum: realizované projekty přispěly k zavádění nových technologií a produktů (př.
proces skladování, porodna krav apod.) v oblasti zemědělství na území MAS, k rozvoji
zemědělských podniků, ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a ke zlepšení životních
podmínek chovaných zvířat.

Číslo Fiche: 2
Název Fiche:

Podpora lesnictví

Název opatření: I. 1.2.1. Lesnická technika
Vedlejší opatření: I. 1.2.2. Technické vybavení provozoven
Cíl Fiche: Hlavním cílem je zajištění konkurenceschopnosti podnikatelů v lesnictví
prostřednictvím investic do technického vybavení, zvýšení přidané hodnoty
jednotlivých produktů, zlepšení prostředí v lesích.
Oblast podpory:


investice do strojního vybavení pro údržbu lesních cest, stezek, meliorací, hrazení
bystřin apod.



investice do strojního vybavení pro zalesňování a úpravu půdy, ochranu kultur,
těžbu, přibližování, odvoz, manipulaci, prvotní zpracování dřeva apod.



investice do strojního vybavení sloužící ke zpracování lesnických produktů



investice do výstavby provozů na zpracování lesnických produktů
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Kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS:
1. právní statut žadatele
2. velikost podpořených podniků
3. velikost obhospodařovaného lesního majetku v ha
4. místo realizace projektu – velikost obce dle počtu obyvatelstva
5. počet vytvořených pracovních míst
6. využití existujících budov a staveb
Zhodnocení: Fiche č. 2 byla během sledovaného období vyhlášena ve třech výzvách
(Výzva č. 1., 7., 9.). V e výzvě č. 1 a č. 7 nebyla přijata žádná žádost, až ve výzvě č. 9
byly přijaty 4 projektové žádosti, z čehož vyplývá, že zájem o tuto fichi se projevil až
v poslední fázi hodnoceného období. Všechny čtyři projekty byly zrealizovány, celková
výše podpory 475.866,- Kč. Dva žadatelé byli právnickými osobami a druhá polovina
žadatelů byla zastoupena fyzickými osobami. Jedním z důvodů nízkého čerpání může být
problém sektoru prvozpracovatelů dřeva, který se potýká se stagnujícími cenami prvotně
zpracovaného dříví, tendencí vzrůstu cen surového dříví a zvyšujícími se cenami energií
a lidské práce. Velikost obhospodařovaného lesního majetku žadatelů byla při předložení
projektů 5 834, 76 ha a místo realizace projektu (dle velikosti obce dle počtu obyvatel)
činila 6 203 obyvatel.
Investice u podpořených subjektů významně pomohly ke zlepšení udržitelného
obhospodařování lesů, a to především restrukturalizací a modernizací díky nákupu
potřebného technického vybavení s nižší potřebou namáhavé ruční práce a zvyšující
bezpečnost práce, což přineslo i úspěšnou podporu inovačních procesů. Pořízení nového
technického vybavení také přispělo k zajištění konkurenceschopnosti a celkovému
zlepšení pracovních podmínek podniků a zvýšení efektivity dřevařské prvovýroby.
Pokud tyto podniky udrží výsledky projektu, jejich konkurenceschopnost se dlouhodobě
zvýší.
Negativum: během sledovaného období se prostřednictvím této fiche nepodařilo vytvořit
žádné pracovní místo.
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Číslo Fiche: 3
Název Fiche:

Podpora drobného podnikání v MAS Havlíčkův kraj

Název opatření:

III. 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Cíl Fiche: Zachování a rozvoj drobného podnikání na venkově, zvýšení zaměstnanosti
a zajištění dostupnosti základních podnikatelských aktivit pro občany v místě bydliště.
Využití stávajících nevyužívaných budov na venkově, zlepšení pracovního prostředí
v provozovnách malých podnikatelů.
Oblast podpory:


rekonstrukce, modernizace či přestavba objektů sloužící k podnikatelské činnosti



nákup strojů, výrobních zařízení a technologií sloužící k zakládání a rozvoji
mikropodniků



projektová dokumentace

Kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS:
1. Typ aktivity
2. Počet nově vytvořených pracovních míst
Zhodnocení: Fiche č. 3 byla v průběhu sledovaného období vyhlášena ve čtyřech výzvách.
V rámci těchto výzev MAS přijala 5 projektových žádostí, všech 5 projektů bylo k 30. 6. 2015
zrealizováno, celková výše dotace 1 496 240,- Kč. V rámci této fiche představovalo 80 %
žadatelů fyzické osoby a 20 % žadatelů představovalo právnické osoby.
Investice v rámci této fiche pomohly především k rozvoji mikropodniků. Prostřednictvím
dokončených projektů byla investiční podpora směřována například na tyto aktivity – pořízení
horizontálního lisu, manipulačního vozíku, nákup formátovací pily, tloušťkovací frézky,
pořízení centrálního odsávacího zařízení s následným lisováním odpadu z truhlářské
provozovny, vybudování kvalitních manipulačních prostorů před pěstitelskou pálenicí, nákup
zařízení na destilaci vody, nákup kapovací stanice řeziva do provozovny pilařské výroby, atd.
Pozitivum: realizací projektů z této Fiche byla vytvořena 2 pracovní místa vhodná i pro osoby
zdravotně handicapované (1 pracovní místo je již zrealizováno).

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Číslo Fiche: 4
Název Fiche:

Zlepšení kvality života v regionu Havlíčkův kraj

Název opatření:

III. 2.1.2. Občanské vybavení a služby

Vedlejší opatření:

III. 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic

Cíl Fiche: Základním cílem této Fiche je zajištění základních veřejných služeb a
občanské vybavenosti pro obyvatelstvo žijící v regionu MAS Havlíčkův kraj včetně
možnosti kvalitního trávení volného času. Dostatečná a kvalitní infrastruktura
zatraktivní celou oblast zejména k trvalému bydlení pro mladé rodiny s dětmi, což má
pozitivní dopad i na rozvoj spolkové činnosti včetně zapojení širších vrstev
obyvatelstva do veřejné činnosti.
Oblast podpory:


rekonstrukce a modernizace budov a ploch v oblasti kulturní infrastruktury



rekonstrukce a modernizace budov v oblasti péče o děti



rekonstrukce a modernizace budov v oblasti vzdělávání



rekonstrukce a modernizace budov v oblasti sportu, zdraví, volnočasových aktivit,
základní obchodní infrastruktury



rekonstrukce a modernizace budov sloužící pro veřejnou správu a budov
hasičských zbrojnic



stavební výdaje na zpevněné plochy (trhy, jarmarky, parkoviště apod.)



výdaje na parkové a terénní úpravy okolí veřejných objektů



rekonstrukce a modernizace informačních center



výdaje na pořízení vybavení, hardware a software IC



výdaje na pořízení vybavení popř. drobné stavební zásahy v souvislosti se
společenskými, kulturními, sportovními a církevními aktivitami rekonstrukce popř.
výstavba místních komunikací



obnova veřejných prostranství, výsadba a údržba zeleně, nákup strojů na údržbu
veřejné zeleně

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS:
1. Oblast služeb
2. Počet osob využívajících zkvalitněné služby
3. Počet osob s přístupem k internetu
Zhodnocení: Fiche č. 4 byla v průběhu sledovaného období vyhlášena v devíti výzvách, pouze
v 10. výzvě vyhlášena nebyla. V rámci těchto výzev bylo přijato 32 projektových žádostí; 1 projekt
z 2. výzvy byl určen jako náhradní projekt, 8 projektů nebylo podpořeno MAS (důvod – nedostatek
finančních prostředků) a jeden projekt byl kvůli nedokončené administraci vyřazen. Během
sledovaného období bylo úspěšně zrealizováno a proplaceno 22 projektů v celkové výši
17.591.711,- Kč. Z počtu přijatých a schválených projektů vyplývá vysoký zájem o tuto fichi.
Prostřednictvím poskytnutých investic do této fiche se podařilo podpořit především spolkové
činnosti a vzdělávání, v menší míře i oblast veřejné správy a oblast zdraví, sportu a péče o člověka.
Výsledná kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS jsou ve všech případech splňována.
Kritérium Počet osob využívající zkvalitněné služby (ks) je naplňován ve velmi velkém rozsahu
(27 686 osob), jedná se tedy o velmi pozitivní a vzrůstající hodnoty. Kritérium Počet osob
s přístupem k internetu (ks) je naplňován v menším rozsahu (301 osob); i přes tento fakt jde
o pozitivní výsledné hodnocení kritéria.
Pozitivum: prostřednictvím realizovaných projektů byla vytvořena nová pracovní místa (4,6
pracovního úvazku). Pozitivní je také úspěšnost z hlediska počtu proplacených projektů.
Základem pro vysokou kvalitu života na venkově je kvalitní, objemově dostatečná a funkční
infrastruktura, občanská vybavenost a vytváření pracovních míst. Realizované projekty tedy
přispěly ke zvýšení spokojenosti trvale žijících obyvatel v regionu, zejména mladých rodin s dětmi.
V rámci vedlejšího opatření III. 2. 1. 1. Obnova a rozvoj vesnic lze hovořit o nulový zájem o záměr
Územní plány. Pouze jediný projekt řešil infrastrukturu v obci (parkoviště, vjezdy a parkové
úpravy v centru obce na ploše cca 293 m2).
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Číslo Fiche: 5
Název Fiche:

Cestovní ruch – záruka prosperity

Název opatření:

III. 1.3. Podpora cestovního ruchu

Cíl Fiche: Hlavním cílem je posílení vlivu odvětví cestovního ruchu na prosperitě celé
oblasti, zvýšení zaměstnanosti v tomto oboru hospodářství, maximální využití místních
památek a zázemí a zakotvení jména oblasti nejen u českých turistů, ale i v zahraničí.
Oblast podpory:


tvorba pěších, lyžařských a naučných stezek včetně směrových tabulí, značek,
odpočinkových míst



nákup a výsadba zeleně v souvislosti s realizací stezek



rekonstrukce stávajících malokapacitních ubytovacích zařízení, stravovacích
zařízení rekonstrukce či nová výstavba půjčoven sportovních potřeb včetně jejich
vybavení



rekonstrukce popř. výstavba objektů a ploch pro sportovní vyžití v areálech
cestovního ruchu



nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací či stravovací zařízení

Kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS:
1. Počet nově vytvořených pracovních míst
2. Počet nově vytvořených lůžek v malokapacitních ubytovacích zařízeních
3. Počet nově certifikovaných zařízení či zařízení, která po realizaci projektu mají
vyšší stupeň certifikace jak před realizací projektu
4. Délka vytvořených pěších či lyžařských tras
Zhodnocení: Fiche č. 5 byla vyhlášena v šesti výzvách . O tuto fichi nebyl projeven téměř
žádný zájem. MAS přijala za všechny výzvy pouze 3 projektové žádosti. Všechny 3 projekty
byly schváleny a zaregistrovány, ale 1 projekt z poslední výzvy byl nakonec vyřazen z důvodu
odstoupení samotného žadatele před podepsáním Dohody a jednomu projektu z důvodu
administrativního nedostatku nebyla schválena platba. Jediný projekt byl plně zrealizován,
žadateli byla vyplacena dotace ve výši 282.756,- Kč.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Negativum: nezájem ze strany žadatelů. Důvodem je určitý propad v odvětví cestovního ruchu
v ČR a nižší vliv cestovního ruchu na prosperitě celé oblasti. Celá oblast regionu MAS je
bohatá na kulturní a historické památky a nachází se v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
– tyto faktory by nasvědčovaly, že v regionu existuje široce rozvinutá síť služeb cestovního
ruchu, ale ve skutečnosti zde stále chybí dostatečné ubytovací kapacity a doprovodná nabídka
dalších služeb (sport, kultura apod.). Využití historického a přírodního bohatství regionu je
stále nedostatečné a posílení vlivu a rozvoje cestovního ruchu v regionu je velmi nízké.
Pozitivum: realizovaný projekt přispěl ke zkvalitnění ubytování a celkovému zatraktivnění
ubytovacího střediska. Realizací projektu došlo zvýšení ubytovací kapacity o 4 lůžka. V rámci
fiche č. 5 však nedošlo k vytvoření nových pracovních míst.
Využití historického a přírodního bohatství regionu je stále nedostatečné a posílení vlivu a
rozvoje cestovního ruchu v regionu je velmi nízké.
Číslo Fiche: 6
Název Fiche:

Kulturní a historické dědictví - bohatství regionu Havlíčkův
kraj

Název opatření:

III. 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Cíl Fiche: Hlavním cílem je prostřednictvím obnovy historického a kulturního dědictví
regionu zatraktivnit celou oblast pro cestovní ruch, k čemuž je ale třeba dlouhodobě
pracovat na obnově kulturních památek místního významu a využít k propagaci území
i řadu významných českých osobností, jež v dané oblasti ve své době žily. Realizace
Fiche přispěje i ke zvýšení zaměstnanosti v oborech cestovního ruchu a ke zvýšení
prestiže oblasti nejen u domácích, ale i zahraničních turistů.
Oblast podpory:


rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení či restaurování památkových
ploch, budov, kulturních objektů a prvků



revitalizace historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů a solitérních dřevin



rekonstrukce či výstavba zpevněných ploch (přístupové komunikace, parkoviště,
chodníky, odstavné plochy)



parkové úpravy v okolí objektů kulturního dědictví

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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stavebně historické průzkumy, záchranné archeologické průzkumy, restaurátorské
práce



rekonstrukce či výstavba včetně rozšíření výstavních expozic a muzeí



zařízení a vybavení výstavních expozic a muzeí

Kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS:
1. Počet obnovených kulturních památek
2. Počet návštěvníků podpořených výstavních expozic a muzeí
Zhodnocení: Fiche č. 6 byla vyhlášená v osmi výzvách. V rámci těchto výzev bylo přijato 11
projektových žádostí a také úspěšně zrealizováno všech 11 projektů, které získaly finanční
prostředky v celkové výši 4 512 851,- Kč.
Pozitivum: během sledovaného období se prostřednictvím úspěšně realizovaných 11 projektů
podařilo obnovit 11 kulturních památek, což vypovídá o pozitivním plnění fiche. Z plnění této
fiche vyplývá, že provedené investice na ochranu kulturního a historického dědictví, měly vliv
na zvýšení atraktivity venkovských oblastí a kvalitnějšího života na venkově, příznivě
ovlivnily zvýšení návštěvnosti. Celkový počet osob využívajících zkvalitněné služby se
z plánované hodnoty zvýšil o 55,1 %, realizace projektů tedy měla pozitivní dopad i na další
rozvoj cestovního ruchu a společensko-kulturního života v dotčených obcích.
Projekty také svým zaměřením přispěly k obnově méně využívaných objektů a budov a řešení
jejich havarijních stavů.
Číslo Fiche: 7
Název Fiche:

Podpora společenských funkcí lesa

Název opatření:

II. 2.4.2. Neproduktivní investice v lesích

Cíl Fiche: Usměrňování návštěvnosti lesů budováním stezek, informačních cedulí,
zajištění větší bezpečnosti návštěvníků lesa opravou či budováním mostků, zřizování
záchytných parkovišť na okrajích lesů v souladu s ekologickými hledisky, obnova
lesních studánek a přístřešků. Hlavním cílem bylo realizací výše uvedených aktivit
zajistit bezpečnost návštěvníků a zpřístupnit zajímavá místa návštěvníkům.
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Oblast podpory:


budování či obnova lesních cest



budování záchytných parkovišť



ochrana lesních studánek



budování mostků s bezpečným zábradlím



instalace informačních tabulí

Kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS:
1. Počet podpořených projektů
2. Délka zrekonstruovaných či vybudovaných stezek a cest
Zhodnocení: Fiche č. 7 byla vyhlášena ve čtyřech výzvách, v rámci nich přijato 5 projektových
žádostí. Jeden projekt byl po zaregistrování vyřazen z důvodu nedostavení se žadatele
k doplnění dokumentů vyplývajících z administrativní kontroly. Úspěšně realizovány byly
zbylé 4 projekty, jejichž celková výše podpory činila 845.200,- Kč. Ve všech případech byly
žadateli obce.
Pozitivum: realizace projektů přispěla k usměrňování návštěvnosti v lesích a ke zmírnění
negativních dopadů návštěvnosti na lesní ekosystémy. Vybudované stezky mají vliv na zvýšení
bezpečnosti návštěvníků stezky, ale i na větší bezpečnost dětí navštěvující školní či sportovní
zařízení v nedalekých obcích a jejich místních částech. Za období 2007 – 2013 bylo
prostřednictvím 3 projektů vybudováno 1240 m stezek (v šířce do 2 m) včetně mobiliáře pro
návštěvníky lesa. Prostřednictvím 1 projektu byly využity stávající stezky v lesních pozemcích
dotčené obce (o délce 2 500 m), na kterých byly instalovány 2 přístřešky s lavičkami a stolem
a 5 ks jednoduchých laviček na lesních parcelách – v době udržitelnosti projektu zde partnersky
spolupracuje místní skautské středisko, které o stezku pečuje.
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Tabulka č. 2: Přehled projektů podaných žadateli do 1. – 10. výzvy

Výzva č. 4

Výzva č. 3

Výzva č. 2

Výzva č. 1

Výzva

Rok/Fiche

Název žadatele

Název projektu

Výše vyplacené dotace

Stav projektu k 31. 10. 2015

2008/F1

Zemědělská akciová společnost
Krucemburk a.s.

Technologie skladu obilovin

1 000 000,00

Proplaceno

2008/F3

APOLY TRADE s.r.o.

Zvýšení kvality technického vybavení

432 000,00

Proplaceno

2008/F4

Město Přibyslav

Kulturní dům Přibyslav – rekonstrukce elektroinstalace
a elektroakustiky

1 512 604,00

Proplaceno

2008/F4

Obec Velká Losenice

Rekonstrukce obecního úřadu ve Velké Losenici – výměna střešní konstrukce a statické zajištění

626 233,00

Proplaceno

2008/F6

Město Ždírec nad Doubravou

Rekonstrukce přístupové cesty k památkově chráněnému areálu kostela sv. Václava v Horním Studenci

167 671,00

Proplaceno

2008/F6

Římskokatolická farnost Pohled

Rekonstrukce kostela sv. Kateřiny Alexandrijské ve Stříbrných Horách

124 800,00

Proplaceno

2009/F4

Městys Havlíčkova Borová

Požární zbrojnice - prostor pro klubovou činnost

736 071,00

Proplaceno

2009/F4

Obec Stříbrné Hory

Rekonstrukce víceúčelového kulturního domu

478 260,00

Proplaceno

2009/F4

Město Ždírec nad Doubravou

Přístavba multifunkčního sálu se zázemím k MÚ Ždírec nad Doubravou

1 263 894,00

Proplaceno

2009/F6

Město Přibyslav

Přibyslav – Úprava cestní sítě v okolí kostela Narození sv. Jana Křtitele

485 115,00

Proplaceno

2009/F4

Obec Velká Losenice

Obecní úřad ve Velké Losenici – zkvalitnění občanské vybavenosti

1 400 415,00

Náhradní projekt

2009/F1

Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová
společnost

Krucemburk – porodna krav

1 000 000,00

Proplaceno

2009/F3

Ing. Miroslav Marek

Nové technické vybavení provozovny

299 400,00

Proplaceno

2009/F4

TJ Sokol Krucemburk

Sokolovna Krucemburk – statické zajištění stropu

989 622,00

Proplaceno

2009/F6

Římskokatolická farnost Sopoty

Stavební úpravy kůru v kostele Navštívení Panny Marie v Sopotech

219 246,00

Proplaceno

2009/F7

Město Ždírec nad Doubravou

Lesopark Kopanina – obnova cestní sítě

198 749,00

Proplaceno
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Výzva č. 5
Výzva č. 6
Výzva č. 7

2009/F4

SK DEKORA Ždírec nad Doubravou

Zavlažovací systém ve sportovním areálu

700 000,00

Projekt vyřazen – nedoložení
povinné přílohy

2010/F1

Družstvo vlastníků půdy a majetku
Slavíkov

Manipulační plocha Dolní Vestec

748 902,00

Proplaceno

2010/F3

Ing. Miroslav Marek

Nové technické vybavení provozovny

330 000,00

Proplaceno

2010/F4

Město Ždírec nad Doubravou

Energetická optimalizace hasičské zbrojnice a hasičské klubovny Ždírec nad Doubravou

379 718,00

Proplaceno

2010/F4

TJ JISKRA Vojnův Městec

Přístavba a stavební úpravy sokolovny ve Vojnově Městci

1 615 410,00

Proplaceno

2010/F4

Obec Podmoklany

Přístavba hasičského domu v Podmoklanech

1 509 157,00

Proplaceno

2010/F6

Římskokatolická farnost Přibyslav

Úpravy zpevněných ploch a odvodnění dvora areálu fary Přibyslav

211 306,00

Proplaceno

2010/F6

Městys Havlíčkova Borová

Parkoviště a přístupová cesta ke kostelu a hřbitovu Havlíčkova Borová

1 619 965,00

Proplaceno

2010/F7

Město Přibyslav
Pěší stezky lesoparku pod farou v Přibyslavi

500 000,00

Projekt vyřazen – žadatel se
nedostavil se k doplnění
administrativní kontroly

2010/F4

Obec Modlíkov

Zázemí pro kulturní vyžití a zlepšení vzhledu obce Modlíkov

499 950,00

Proplaceno

2010/F6

Městys Krucemburk

Oprava ohradní zdi u kostela sv. Mikuláše v Krucemburku

267 446,00

Proplaceno

2011/F7

Město Ždírec nad Doubravou

Lesopark Kopanina – obnova cestní sítě, II. etapa

191 200,00

Proplaceno

2011/F4

Římskokatolická farnost Havlíčkova
Borová

Stavební obnova hospodářské budovy v areálu fary H. Borová

1 072 676,00

Proplaceno

2011/F6

Městys Krucemburk

Rozšíření zpevněných ploch na katolickém hřbitově v Krucemburku

376 164,00

Proplaceno

2011/F4

Město Ždírec nad Doubravou

Víceúčelová nástavba pavilonu Mateřské školy Ždírec nad Doubravou

1 800 000,00

Proplaceno

2011/F4

Obec Oudoleň

Hasičská zbrojnice Oudoleň – výměna vrat

188 109,00

Proplaceno

2011/F4

Obec Slavětín

Oplocení víceúčelového hřiště

370 740,00

Proplaceno

2011/F1

Havlíčkova Borová zemědělská a.s.

Oprava komunikací a ploch v areálu Havlíčkova Borová a.s.

479 267,00

Proplaceno

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Výzva č. 8
Výzva č. 9

2012/F4

Město Přibyslav

Rekonstrukce Mateřské školky Přibyslav – Tyršova 242

1 800 000,00

Proplaceno

2012/F6

Město Ždírec nad Doubravou

Památník padlých Ždírec nad Doubravou

442 811,00

Proplaceno

2012/F4

Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Krucemburku

Obnova elektroinstalace, vytápění a zateplení stropu evangelického kostela v Krucemburku

303 998,00

Proplaceno

2012/F4

Město Ždírec nad Doubravou

Spolková klubovna Kohoutov

347 668,00

Proplaceno

2012/F1

Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová
společnost

Rekonstrukce větrání a napájení stáje v k. ú. Vojnův Městec, č. kat. 370

460 000,00

Proplaceno

2012/F1

Martin Jonáš

Investice do podnikání – Jonáš Martin

440 000,00

Proplaceno

2012/F4

Obec Velká Losenice

Rekonstrukce budovy č.p. 256 na obecní úřad

1 000 000,00

Nepodpořený projekt

2012/F4
20122013/F7
20122013/F4

PERUN klub

PERUN KLUB - Dračí loď

225 000,00

Nepodpořený projekt

Město Ždírec nad Doubravou

Lesní stezka v Horním lese

400 000,00

Proplaceno

Městys Nové Veselí

Stavební úpravy a rekonstrukce střechy budovy SDH, parc. č. 36

450 000,00

Proplaceno

160 956,00

Proplaceno

20122013/F6
20122013/F2
20122013/F2
20122013/F4
20122013/F5
20122013/F7
20122013/F4
20122013/F4
20122013/F4
20122013/F6
20122013/F1

Římskokatolická farnost Krucemburk

Renovace střechy kostela sv. Václava v Horním Studenci

Lesní družstvo obcí

Nákup lesní techniky

96 403,00

Proplaceno

Ing. Jiří Kolouch

Pořízení lesnické techniky

25 020,00

Proplaceno

Obec Vepřová

Oprava vnějšího pláště budovy školy

364 105,00

Proplaceno

Aleš Pecina

Rekonstrukce a inovace ubytovacího a stravovacího zařízení

288 427,00

Proplaceno

Město Přibyslav

Vycházková trasa Kubínkou

50 500,00

Proplaceno

Obec Velká Losenice

Dokončení rekonstrukce budovy č.p. 256 na OÚ

450 000,00

Proplaceno

Obec Stříbrné Hory

Oprava hygienického zázemí kulturního domu

449 685,00

Proplaceno

Obec Malá Losenice

Stavební úpravy bývalé školy č.p. 54 v Malé Losenici – víceúčelové zařízení – II. etapa

360 000,00

Proplaceno

207 330,00

Proplaceno

250 000,00

Proplaceno

Římskokatolická farnost Česká Bělá
Ing. Zdeněk Novotný

Rekonstrukce oplocení pozemku kostela sv. Bartoloměje v České Bělé - jižní strana
Nákup návěsu
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Výzva č. 10

20122013/F1
20122013/F2
20122013/F2
20122013/F1
20122013/F1
20122013/F1
20122013/F4
20122013/F4

Vít Němec

Pořízení obraceče píce

119 600,00

Proplaceno

Ing. Zdeněk Novotný

Nákup traktoru s navijákem

250 000,00

Proplaceno

Město Přibyslav

Nákup lopaty na zeminu včetně příslušenství

86 090,00

Proplaceno

Jan Frühbauer

Inovace v technologii ustájení skotu

275 000,00

Jan Musil

Stáj hospodářských zvířat - III. Etapa

200 000,00

Sativa Keřkov, a.s.

Balicí linka na brambory

250 000,00

TJ Spartak Staré Ransko

Rekonstrukce umýváren - TJ Spartak Staré Ransko

195 652,00

Obec Škrdlovice

Úprava školní zahrady

450 000,00

Proplaceno
Nepodpořený projekt – MAS
neměla dostatek financí
Nepodpořený projekt – MAS
neměla dostatek financí
Nepodpořený projekt – MAS
neměla dostatek financí
Nepodpořený projekt – MAS
neměla dostatek financí

20122013/F4

Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí

Rekonstrukce atletické dráhy a doskočiště v areálu TJ Sokol Nové Veselí

450 000,00

Nepodpořený projekt – MAS
neměla dostatek financí

20122013/F4

FK Česká Bělá

Realizace závlahového systému na fotbalovém hřišti v České Bělé

287 343,00

Nepodpořený projekt – MAS
neměla dostatek financí

20122013/F4

Sbor dobrovolných hasičů Dolní
Jablonná

Oprava hasičské zbrojnice

434 918,00

Nepodpořený projekt – MAS
neměla dostatek financí

20122013/F4

Tělocvičná jednota Sokol Přibyslav

Modernizace a dovybavení sokolovny

2013/F3

Ing. Vratislav Novotný

Rozvoj mikropodniku v oblasti výroby nápojů II. etapa

196 040,00

Proplaceno

2013/F3

Miloslav Švoma

Nákup kapovací stanice řeziva

300 000,00

Proplaceno

2013/F5

Bc. Lenka Hospodková

Zateplení a fasáda objektu restaurace a penzionu Tisůvka a vytvoření nového lůžka

153 960,00

2013/F5

Ivana Vlčková

Přestavba hotelu U Kubínů

300 000,00

Jaroslav Svoboda

Rekonstrukce střechy na sklárně

229 898,00

Ukončena administrace
Projekt vyřazen - Odstoupení
žadatele – před podpisem
Dohody
Nepodpořený projekt –
žadatel nedodal správné
přílohy

2013/F3

Nepodpořený projekt – MAS
neměla dostatek financí
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Tabulka č. 3: Počet schválených/vybraných projektů MAS 2008-2013
Fiche
Počet projektů
% projektů

1
9
16

2
4
7,2

3
5
9

4
22
39,2

5
1
1,8

6
11
19,6

7
4
7,2

Celkem
56
100

2.1.4. Aktualizace SPL a významné změny (Počet aktualizací SPL, k jakému datu byl
SPL aktualizován (pouze významné změny – změny Fichí, monitorovacích indikátorů,
priorit, cílů, popis změn)

Za sledované období byly provedeny 4 změny SPL:
1) Hlášení č. 15 - MAS provedla změnu v SPL v souvislosti s rozšířením územní
působnosti. Bylo schváleno rozšíření územní působnosti o celkem 15 obcí. Členská
základna 61 členů, z toho 36 členů zastupujících veřejný sektor, tj. 59 % členské
základny.
2) Hlášení č. 16 – změny v jednotlivých fichích a územního působení MAS v souvislosti
přistoupení nových obcí do MAS. Členská základna 81 členů, z toho 40 % veřejný
sektor a 60 % sektor podnikatelský a NNO. Změny ve fichích se týkaly dolní a horní
hranice způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na jednotlivé projekty. Dolní
hranice byla u všech fichí snížena na 50 tisíc korun, horní hranice byla u všech fichí 500
tisíc korun. Hlášení bylo ze strany SZIF schváleno, území MAS bylo rozšířeno nově o 1
mikroregion a 6 obcí. Schváleno 13. 12. 2012
3) Hlášení č. 17 - změny územního působení MAS v souvislosti s přistoupením nových
obcí do MAS. Členská základna 97 členů, z toho 40 % veřejný sektor a 60 % sektor
podnikatelský a NNO. Území MAS bylo rozšířeno nově o 6 obcí.
4) Hlášení č. 20 – změny územního působení MAS – rozšíření o území obce Sazomín,
Polnička, Žďár nad Sázavou. Členská základna: 105 členů/partnerů MAS, z toho 44
z veřejného sektoru a 61 ze soukromého. Datum schválení: 13. 5. 2015
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2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet
Níže uvedená tabulka č. 4 shrnuje čerpání prostředků v rámci SPL v hodnoceném období.
Tabulka č. 4: Čerpání prostředků v rámci SPL v hodnoceném období
Fiche

% z rozpočtu
(dle platného
SPL)

% z rozpočtu
(stav k 30. 6.
2015)*

Fiche 1
Fiche 2
Fiche 3
Fiche 4
Fiche 5
Fiche 6
Fiche 7
Celkem

13
1,6
10
45
12
15
3,4
100

16
1,6
5
58,6
1
15
2,8
100

Podané žádosti
ks
9
4
5
24
3
11
5
61

Kč
4 797 169,475 866,1 557 440,19 692 126,741 817,4 512 850,1 345 200,33 122 468,-

Schválené žádosti
ks
9
4
5
23
3
11
4
57

Kč
4 797 169,475 866,1 557 440,18 291 711,741 817,4 512 850,845 200,31 222 053,-

ks
9
4
5
22
1
11
4
56

Proplacené
projekty**
Kč
4 797 169,475 866,1 496 240,17 591 711,282 756,4 512 851,845 200,30 001 793,-

* % zaregistrovaných projektů z dané Fiche na SZIF
** V případě průběžného financování uveďte obě ŽoP jako 1 ks a součet proplacených prostředků. V případě, že k danému datu byla
proplacena pouze průběžná žádost, uveďte projekt jako 1 ks a prostředky pouze za tuto jednu ŽoP, do poznámky dále uveďte, kolik projektů
ještě nebylo dokončeno

Plánovaná alokace na jednotlivé fiche byla naplňována nerovnoměrně, dle praktické realizace.
Záměrem a snahou MAS v hodnoceném období bylo nabídnout k využití co nejširší škálu možných
opatření, reálné čerpání v praxi bylo také z velké části ovlivněno samotným zájmem konkrétních
žadatelů.
2.3. Alokace
Tabulka č. 6: Alokace prostředků v jednotlivých letech hodnoceného období
Stav k
30. 6. 2015
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Celkem

Celková alokace
(Kč)
5 392 905,7 241 447,7 895 619,5 040 449,4 755 865,5 516 461,-

Alokace IV.1.2
(Kč)
3 863 308,6 376 657,7 181 854,4 478 156,3 794 477,3 538 649,-

Závazkováno IV.1.2
(Kč)*
3 866 008,6 375 657,7 181 854,4 478156,3794 477,4 265 679,-

35 842 746,-

29 233 101,-

33 123 038,-

Proplaceno IV.1.2 (Kč)*
1 124 800,7 450 750,7 372 573,6 036 031,3 003 998,3 384 689,1.628.952,30 001 793,-

* vztahováno na projekty zaregistrované v daném roce
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Komentář ředitele MAS k čerpání v jednotlivých letech:


2009 - proplaceny pouze 2 projekty podané v roce 2008 v rámci 1. výzvy.



2010 - proplaceny 4 projekty podané v roce 2008 (1. výzva), 5 projektů podaných v roce
2009 v rámci 2., 3., 4. výzvy a 1 projekt podaný v roce 2010 v rámci 5. a 6. výzvy.



2011 - proplaceny 4 projekty podané v roce 2009 (2., 3., 4. výzva) a 6 projektů podaných



v roce 2010 (5. a 6. výzva).
2012 - proplaceny 2 projekty závazkované v roce 2010 (5. a 6. výzva), 7 projektů závazkovaných
v roce 2011 v rámci 7. výzvy a 2 projekty závazkované v roce 2012 v rámci 8. a 9. výzvy.





2013 – proplaceny 4 projekty podané v roce 2012 (8. – 9. výzva).
2014 – proplaceno zatím 14 projektů závazkovaných v roce 2013 v rámci 9. a 10. výzvy.
2015 – proplaceno zbývajících 5 projektů podaných ve výzvách č. 9. a 10. výzvy (2012/2013 a
2013) a u jednoho projektu platba neschválena

Finanční plán dle SPL a jeho plnění (skutečnost čerpání je vyznačena červeně):
Tabulka č. 7: Finanční plán SPL a jeho plnění
Název Fiche

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1. Podpora rozvoje zemědělských podniků

15/18,5

15/15

10/10

15/11

20/24

15/15

2. Podpora lesnictví

5/0

0/0

0/0

5/0

10/0

10/10

3. Podpora drobného podnikání

10/8

10/5

10/5

0/0

0/0

0/9

4. Zlepšení kvality života v regionu MAS
Havlíčkův kraj

55/67

40/64

40/57

45/77

45/65

45/43

5. Cestovní ruch – záruka prosperity

5/0

15/0

15/0

10/0

20/0

25/6

6. Kulturní a historické dědictví – bohatství
regionu MAS Havlíčkův kraj

10/6,5

15/13

20/28

15/8

0/11

0/8

7. Podpora společenských funkcí lesa

0/0

5/3

5/0

10/4

5/0

5/9

Komentář: z uvedených údajů v tabulce je zřejmé, že plánovaný odhad čerpání prostředků na
začátku období 2007-2013 byl s menší odchylkou splněn pouze ve Fichi č. 1. Největší poptávka
byla po Fichi č. 4 a č. 6, zde pravděpodobně velkou roli sehrála připravenost obcí a NNO. V těchto
Fichích bylo utvořeno nejvíce pracovních míst (4,6 pracovního úvazku). Fiche č. 2 a č. 7
(„lesnické“ Fiche) byly využity až v posledním období realizace SPL. Fiche č. 3 a č. 5 byly využity
nejméně. Nezájem o tyto Fiche je dán i tím, že mnoho podnikatelů má obavy z udržitelnosti
projektu.
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2.4. Výzvy
Jednotlivé výzvy pro předkládání žádostí o dotace byly v hodnoceném období 2007 – 2013
vyhlašovány průběžně každý rok. V roce 2009 byly vyhlášeny 3. výzvy.
Následující tabulka obsahuje přehled vyhlašování výzev v hodnoceném období:
Tabulka č. 8: Časový přehled fichí, které byly vyhlášeny v rámci výzvy 1 - 10

Fiche 1
Fiche 2
Fiche 3
Fiche 4
Fiche 5
Fiche 6
Fiche 7

1. výzva
(6. 8. - 8. 9. 2008)
x
x
x
x
x
x
-

2. výzva
(19. 1. - 12. 2. 2009)
x
x
-

3. výzva
(27. 4. -20. 5. 2009)
x
x
x
x
x
-

Fiche 1
Fiche 2
Fiche 3
Fiche 4
Fiche 5
Fiche 6
Fiche 7

5. výzva
(8. 1. - 17. 2. 2010)
x
x
x
x
x
x

6. výzva
(12. 8. -14. 9. 2010)
x
x
-

7. výzva
(4. 1. -10. 2. 2011)
x
x
x
x
x
x

10. výzva
(12. 4. - 6. 5. 2013)

Fiche 1
Fiche 2
Fiche 3
Fiche 4
Fiche 5
Fiche 6
Fiche 7

9. výzva
(17. 12. 2012 -18. 1.
2013)
x
x
x
x
x
x
x

4. výzva
(10. 8. - 15. 9. 2009)
x
x

8. výzva
(18. 1. - 15. 2. 2012)
x
x
x
-

x
x
-

Z uvedené tabulky je zřejmé, že ve sledovaném období byly průběžně vyhlašovány všechny výzvy
a to úměrně k plánovanému rozdělení alokace mezi ně. Výzvy byly vyhlašovány tak, aby vycházely
vstříc potřebám regionu, ale i požadavkům samotných žadatelů. V poslední 10. výzvě (rok 2013)
MAS Havlíčkův kraj chtěla podpořit projekty, které by přinesly podporu drobným živnostníkům
v regionu, chtěla rovněž podpořit rozvoj cestovního ruchu v regionu, o který žadatelé projevili
zájem a který do té doby byl žadateli využit téměř nulově (1. projekt v 9. výzvě).
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Graf č. 2: Grafické znázornění fichí v jednotlivých výzvách

3. Metodický přístup
3.1.

Pracovní tým

Od roku 2006 svoji činnost vyvíjely orgány MAS – správní rada = programový výbor, monitorovací
výbor, výběrová komise a dozorčí rada a pracovní skupiny. Od roku 2008 pracovala na MAS jedna
manažerka na plný pracovní úvazek. Od května 2012 jsme přijali 1 administrativního pracovníka.
S nárůstem území byli přijati v roce 2014 další 2 pracovní síly. V průběhu období jsme pracovali
především s veřejností: pořádali jsme veřejná projednávání, kulaté stoly, veřejná fóra apod.
3.2.

Zdroje údajů (sběr dat, dotazníky, rozhovory, kritéria pro výběr vzorků apod.)

Hodnocení probíhá za celé období 2007 - 2013 realizace SPL. Primárními zdroji dat byly
projektové žádosti, výstupy ze strukturovaných rozhovorů, rozhovory členů monitorovacího výboru
se samotnými žadateli, veřejná setkání, závěry kulatých stolů atd.
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Analýza projektových žádostí a strukturované rozhovory byly zaměřeny především na zjištění
a zhodnocení následujících skutečností:
a) Podrobný obsah jednotlivých projektů realizovaných za hodnocené období – financované
aktivity a výstupy, soulad s cíli fichí, naplnění skutečných potřeb řešených projektem,
efektivnost a účinnost podpory. Takto analyzováno bylo všech 61 projektů schválených
v hodnotícím období.
b) Naplňování monitorovacích ukazatelů a stanovení hodnot dalších monitorovacích
ukazatelů, které popisují cíle a priority SPL MAS.
Dalším velice přínosným zdrojem dat pro hodnocení byly zpětné informace získané od zástupců
příjemců dotací, kteří byli zodpovědní za realizaci projektů. Jednalo se o osobní a telefonické
rozhovory nebo např. sdělení elektronickou poštou.
3.3. Monitorovací indikátory
Jednou z metod měření naplňování SPL je sledování hodnotících a monitorovacích indikátorů.
V SPL z roku 2007 je stanoveno šest monitorovacích indikátorů a jejich výchozí a cílové hodnoty,
které budou sloužit k hodnocení míry plnění realizace SPL (výchozí hodnoty jsou tedy vztaženy
k roku 2007). Pro tyto indikátory byla stanovena plánovaná hodnota pro konec roku 2009.
Použité monitorovací indikátory kvantifikují plnění jednotlivých cílů a priorit SPL.

Tabulka č. 9: Přehled plnění monitorovacích indikátorů v období 2007 – 2013

Monitorovací indikátor
MI 1 – Zvýšení
spokojenosti obyvatel s
životem v regionu
MI 2 – Aktivní účast
obyvatel regionu na akcích
pořádaných MAS
MI 3 – Povědomí o
aktivitách, službách a
potřebách MAS
MI 4 – Počet podpořených
projektů zaměřených na
zlepšení života v regionu

Plánovaná
hodnota dle
původního SPL

Plánovaná hodnota
dle platného SPL

25 %

25 %

24 %

24

1000

1000

6646

664,6

20 %

20 %

54 %

54

10

10

22

220

Stav plnění
k 30. 6. 2015

% dosažení
cílové hodnoty
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MI 5 – Počet účastníků
vzdělávacích seminářů
pořádaných MAS
MI 6 – Počet propagačních
akcí pořádaných MAS

200

200

269

134,5

4

4

21

525

Monitorovací indikátory uvedené v platném SPL jsou vymezeny počtem šesti. Počet indikátorů byl
volen teoreticky se snahou postihnout veškerá opatření. Monitorovací indikátory uvedené
v hodnotící zprávě jsou dvojího typu. První typ indikátorů podává informace v procentech.
Například: Jak se zvyšuje spokojenost obyvatel v obcích, jak narostl počet osob informovaných
o činnosti MAS.
Druhý typ indikátorů sleduje naopak charakteristiky a informace, které jsou vyjadřovány početně.
Například: Počet obyvatel regionu účastnících se na akcích pořádaných MAS, počet účastníků na
vzdělávacích seminářích pořádaných MAS.
Základní sada monitorovacích indikátorů byla naplněna v průběhu sledovaného období ve všech
indikátorech.

Komentář k naplňování monitorovacích indikátorů z aktuálního SPL

MI 1 – Zvýšení spokojenosti
obyvatel s životem v regionu

MAS se prostřednictvím místních samospráv snažila dostat do podvědomí obyvatel
regionu. Díky článkům v obecních zpravodajích a informovanosti starostů, začali lidé
vnímat MAS jako pomocníka v životě na venkově. Průzkum proveden dotazníkovým
šetřením v posledním čtvrtletí roku 2010

MI 2 – Aktivní účast
obyvatel regionu na akcích
pořádaných MAS

Akcí pořádaných MAS během celkového období realizace SPL se zúčastnilo zhruba
6700 lidí (přesné číslo v tabulce výše). Podrobný výpis pořádaných MAS je uveden
v následující části této kapitoly. Zdroje ověření: pozvánky, fotografie

MI 3 – Povědomí
o aktivitách, službách
a potřebách MAS

Zdrojem ověření MI bylo dotazníkové šetření provedené v posledním čtvrtletí roku
2010

MI 4 – Počet podpořených
projektů zaměřených na
zlepšení života v regionu

Zdrojem ověření MI jsou závěrečné zprávy projektů vypracované členy
monitorovacího výboru a podané Žádosti o proplacení. Za sledované období bylo
zrealizováno 56 projektů.

MI 5 – Počet účastníků
vzdělávacích seminářů
pořádaných MAS

Do konce roku 2013 bylo uspořádáno 6 seminářů zaměřených na realizaci SPL,
činnost MAS, možnosti podpory projektů a jejich řízení. Semináře byly zaměřeny i na
zkušenosti žadatelů s čerpáním dotací, představení úspěšných projektů, informace
k Pravidlům, informace k plánované aktualizací fichí a informace v souvislosti
s vyhlašovanými výzvami. Byli osloveni představitelé obcí, NNO a podnikatelské
subjekty. Semináře se konaly: červenec 2008, prosinec 2008, leden 2010, březen
2010, říjen 2011, leden 2012. Celkem se seminářů zúčastnilo 119 lidí (zdroj ověření –
prezenční listiny).
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V březnu 2010 byl Českou zemědělskou universitou Praha uspořádán seminář pro
místní aktéry na téma Sociální kapitál jako faktor ovlivňující regionální disparity
a regionální rozvoj.
V únoru 2011 se v Brně konalo školení SZIF a Mze pro MAS. Jednalo se
o seznámení se změnami v Pravidlech, opatření IV. 1. 1. a IV. 1. 2.
V květnu 2011 se konal seminář v Pelhřimově. Jednalo se o seminář zaměřený na
výměnu zkušeností při realizaci SPL. Zástupci jednotlivých MAS představili svoji
činnost a vzájemně si předali zkušenosti z naplňování cílů SPL.
V roce 2013 naše MAS navštěvovala své nové území (tzv. „bílá místa“) a pořádala
semináře, kterébyly zaměřeny na šíření metody LEADER, na PRV a na budoucí
období. Těchto seminářů se zúčastnilo přibližně 150 lidí.
MI 6 – Počet propagačních
akcí pořádaných MAS

Do konce roku 2013 bylo uspořádáno 21 akcí, kde byla MAS propagována a které
sama MAS, nebo ve vzájemné spolupráci s místními aktéry, pořádala. Zdrojem dat
jsou fotografie, novinové výstřižky, propagační materiály, pozvánky na akce,
zveřejnění na webových stránkách. Přehled těchto akcí udává následující tabulka.

Uskutečněné propagační akce
Vánoční výstava spojená se soutěží o
nejhezčí stromeček – I. ročník

Akce se konala v Havlíčkově Borové od 15. prosince 2009 do 6. 1. 2010
– na výstavních panelech proběhlo představení členských obcí MAS –
výstavu navštívilo přibližně 350 návštěvníků. Na prvním místě se umístil
stromeček z Modlíkova, proto byl pořádající obcí II. ročníku.

Žehnání obecního praporu v Dlouhé
Vsi

Dne 12. června 2010 v Dlouhé Vsi – ve velké zasedací místnosti obecního
úřadu bylo nainstalováno 17 panelů s prezentací MAS Havlíčkův kraj.
Žehnání obecního praporu bylo spojeno zároveň se srazem rodáků. Přesný
počet návštěvníků akce nelze určit, ale odhadem se na prezentaci přišlo
podívat 500 lidí.

Slavíkov – slavnostní představení
realizovaného projektu
„Manipulační plocha Dolní Vestec“

Akce se konala 25. 6. 2010 – zdroj dat – fotografie, pozvánka. Na akci byli
pozváni zástupci MAS a zástupci podnikatelských zemědělských subjektů.

Šachový turnaj „O pohár
Havlíčkova kraje“

Akce pořádaná MAS dne 16. 1. 2010 v sokolovně Tělocvičné jednoty
Krucemburk. Účastnilo se 30 šachistů a zhruba stejný počet diváků. Jednalo
se o propagační akci MAS.

Slavětín – prezentace MAS při
Srazu rodáků

Akce se konala 6. červenec 2010 – vydařená akce. V obci s 90 trvale žijícími
obyvateli se sešlo na 500 lidí, kteří si prohlédli prostory nově postavené
hasičské budovy. V nových prostorách byla nainstalována prezentace
projektů MAS Havlíčkův kraj, na akci vystoupili členové ochotnického
spolku JenTak z Havlíčkovy Borové.

Vojnův Městec – prezentace MAS

Akce se konala při pouti ve dnech 17. a 18. 7. 2010 – v místní sokolovně
proběhla společná prezentace MAS, úspěšně zrealizovaných projektů z PRV
a obcí sdružených v MAS. Odhadovaný počet návštěvníků 350 lidí.

Sobíňov – turistický výšlap „Za
krásami Havlíčkova kraje“

Pořádáno 6. 8. 2010 – akce se nevydařila. Na startu se sešli pouze tři zájemci
o společný turistický pochod. Akce byla ovlivněna nepřízní počasí a také
tím, že druhý den pořádal KČT již tradiční turistický pochod.

Společná soutěžní vánoční výstava o
nejhezčí stromeček Havlíčkova kraje

II. ročník pořádaný od 18. do 28. prosince 2010 v Modlíkově, proběhla
prezentace MAS, zvítězil stromeček klubu seniorů Pohoda Přibyslav, akce se
zúčastnilo 196 lidí.

Propagace měst a obcí sdružených v
MAS

Podpořeno ze SROP Kraje Vysočina, Cestovní ruch – GS 4.1.2. – výstupem
projektu byla webová prezentace, tištěný propagační materiál a semináře.
Webové stránky http://www.turistickypruvodce.cz/pruvodce-havlickuvkraj/
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informační systém sloužící návštěvníkům, obyvatelům i podnikatelům v
oblasti Žďárských vrchů a Železných hor, do kterých spadají katastry obcí
sdružených v MAS Havlíčkův kraj. Webové stránky jsou zpracovány
s využitím geodat a databází s možností on-line aktualizace. Stránky
obsahují mimo jiné statistiku návštěv, od spuštění turistického průvodce
navštívilo stránky přes 140 tisíc lidí. Na diskusním fóru převažují kladné
ohlasy. Tištěný materiál obsahuje popisy vybraných tras jak cyklo, tak
i pěších, z různých startovních bodů. Informace o trasách obsahují popis,
schéma trasy, podrobný profil, další informace o trase (celkové stoupání,
klesání, délka trasy…), služby na trase. Semináře slouží k propagaci výstupů
projektu a k seznámení širší veřejnosti s používáním aplikace a zejména
s možností aktualizace záznamů.
Havlíčkovská slavnost 2011

Akce se konala 3. září 2011 v Havlíčkově Borové při příležitosti výročí
Karla Havlíčka Borovského – osobnosti regionu. Na této akce se MAS
úspěšně prezentovala, byly představeny úspěšně realizované projekty
a podnikatelé z regionu zde nabízeli formou ochutnávky své vlastní místní
produkty ((Zemědělská a. s. Krucemburk – regionální produkt „Klobása
Vysočina“, Cukrárna Fontána Přibyslav – drobné cukrářské výrobky,
Družstvo vlastníků půdy a majetku Slavíkov – „Český kmín“, Pribina Hesov
Přibyslav – mléčné výrobky, Ubytovací zařízení Jaroslava Pecinová, Štíří
důl u Hluboké – „štířodolské posvícenské koláče“, Obec Modlíkov – zajistila
moravská vína). V rámci akce byl připraven pro děti navštěvující první
stupeň základních škol znalostí kvíz o naší MAS. Akci přišlo navštívit
přibližně 500 lidí.

„Bez stromečku nejsou Vánoce“,
Přibyslav

Výstava byla zahájena 27. listopadu a trvala až do konce roku 2011. III.
ročník této putovní výstavy „O nejhezčí vánoční stromeček Havlíčkova
kraje“ se konal tentokrát v Přibyslavi. Vánoční soutěžní výstavu spojenou
s prezentací činnosti MAS a realizovaných projektů navštívilo 1000 lidí.

Prezentační akce MAS Havlíčkův
kraj v Oudoleni

Dne 4. prosince 2011 MAS ve spolupráci s obcí Oudoleň nainstalovala do
prostor kulturního domu prezentační panely MAS, na kterých byly
představeny dobré příklady projektů realizovaných prostřednictvím MAS
Havlíčkův kraj. Akce byla jednodenní a byla spojena s Mikulášskou
nadílkou. Vydařeného společného odpoledne se zúčastnilo přes 300 lidí.
Dne 23. prosince 2011 byl ve spolupráci MAS Havlíčkův kraj, ŘK farnosti
Havlíčkova Borová a ochotnického divadelního spolku JenTak Havlíčkova
Borová, o. s. představen veřejnosti úspěšně zrealizovaný projekt „Stavební
obnova hospodářské budovy v areálu fary Havlíčkova Borová“. K celé akci
ochotnický spolek připravil divadelní představení „Živý Betlém“ v kostele
sv. Víta a pak se návštěvníci akce mohli seznámit s projektem na místě.
Bývalá hospodářská budova byla zpřístupněna veřejnosti, ochotné ženy
napekly vánoční cukroví, průběh postupné obnovy budovy byl prezentován
pomocí dataprojektoru. Sešlo se přibližně 250 lidí.

Představení úspěšně zrealizovaného
projektu z 12. kola přijmu žádostí:
„Stavební obnova hospodářské
budovy v areálu fary Havlíčkova
Borová“

Výstava Betlémů

Sbor pro občanské záležitosti Modlíkov ve spolupráci s Místní akční
skupinou Havlíčkův kraj uspořádal o Vánocích 2011 výstavu betlémů.
Výstava se setkala s velkým zájmem veřejnosti. Bývalou starou školu
v průběhu vánočních svátků navštívilo přibližně 500 lidí. Na obec, která čítá
okolo 150 obyvatel, je to úctyhodný počet. Výlet po vánočním Havlíčkově
kraji si naplánovala také početná skupina seniorů z pečovatelského domu ze
Ždírce nad Doubravou. Plný autobus ždíreckých turistů se vydal nejprve do
Přibyslavi na výstavu „Bez stromečku nejsou Vánoce“ a při zpáteční cestě se
zastavili ve Staré škole v Modlíkově. Senioři si pochvalovali milé přijetí.
Modlíkovští pohostili návštěvníky svařeným vínem, horkým čajem, kávou
a bylo připraveno i vánoční cukroví. Při výstavě se prezentovala MAS, která
představila úspěšně realizované projekty z Výzvy č. 6 a 7 a zároveň
jednotlivé obce na území MAS vytvořily prezentační panely ze svých obcí.
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„Hody, hody, doprovody…“,
Přibyslav

Ve spolupráci s Kulturním zařízením města Přibyslav a naší pracovní
skupinou Ženy od 24. 3. do 19. 4. 2012 pořádala MAS propagační akci pro
veřejnost „Hody, hody, doprovody...“, spojenou se soutěží o nejkrásnější
velikonoční vajíčko Havlíčkova kraje. Akce se zúčastnilo 25 vystavovatelů
prakticky ze všech obcí Havlíčkova kraje, které v té době do regionu
Havlíčkova kraje patřily. Akci navštívilo přibližně 500 lidí.

Den MAS aneb není MASka jako
maska“, Modlíkov

V sobotu 4. 8. 2012 se v Modlíkově uskutečnila společná akce MAS a Obce
Modlíkov – Není MASka jako maska, která byla podpořena z Fondu
Vysočiny z dotačního programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2012.
O organizaci se postarali obyvatelé Modlíkova, zástupci všech spolků
i jednotlivci. Sportovně zábavné odpoledne, plné dětských her a soutěží,
navštívilo zhruba 300 lidí. Aby pořádající obec nepřišla zkrátka, zajistil pan
starosta ze Škrdlovic putovní pohár MAS, který budou modlíkovští opatrovat
až do dalšího ročníku.
Těsně před Vánocemi byla otevřena v kulturním domě ve Stříbrných Horách
vánoční výstava. Do soutěže bylo zařazeno 11 stromečků z obcí, které jsou
sdruženy v MASce a tři nesoutěžní stromečky připravila MŠ Stříbrné Hory
a šikovné ženy. Při zahájení výstavy vystoupilo akordeonové duo ze ZUŠ
Havlíčkův Brod. Přítomní byli pohoštěni vánočním čajem a cukrovím. Akce
se zúčastnilo 250 lidí.

„Bez stromečku nejsou Vánoce“,
Stříbrné Hory

„Bez stromečku nejsou Vánoce“,
Chlumětín
„Den MAS aneb není MASka jako
maska“, Křižánky

V neděli 15. 12. 2013 byla v sále obecního úřadu Chlumětín otevřena
vánoční výstava. Do soutěže bylo zařazeno 24 stromečků. Nechybělo ani
pohoštění vánočním punčem, cukrovím a slaným občerstvením. Akce se
účastnilo 300 návštěvníků.
Akce se uskutečnila 17. 8. 2013 v obci Křižánky. Tato společná akce MAS
a Obce Křižánky – Není MASka jako maska, která byla podpořena z Fondu
Vysočiny z dotačního programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2013. Na této akci
se MAS prezentovala. Akce se vydařila díky příjemnému počasí a také díky
sponzorům. Akci navštívilo 350 lidí.

Pohádkový les

Akce se uskutečnila v obci Pohled 29. 9. 2013. – Při společné akci
„Pohádkový les“ v Pohledu byla uskutečněna propagační akce MAS
– účastníci akce byli seznámeni s fungováním MAS a její činností, při této
akci byly rozdávány propagační materiály MAS, byly použity nově
vytvořené bannery o činnosti MAS a projektech z opatření IV. 1. 2. Akce se
zúčastnilo 350 lidí.

Společná akce MAS v Havlíčkově
Borové

Akce se uskutečnila dne 5. 11. 2013 v pastoračním středisku VITUS
v Havlíčkově Borové na faře konalo zahájení prezentační výstavy aktivit
obcí MAS (soubor 62 plakátů) – při této příležitosti byla přítomným mimo
jiné také objasněna myšlenka fair trade, která byla doplněna obrázky. Akci
navštívilo asi 100 lidí.

Prezentační akce MAS v Radostíně
nad Oslavou

27. 1. byla v Radostíně nad Oslavou zahájena prezentační akce MAS, při
které byla ve vestibulu obecního úřadu otevřena společná výstava obcí MAS.
Výstava trvala 14 dní. Cílem akce bylo seznámit širokou veřejnost
s fungováním a působením MAS. Při akci byly rozdávány propagační
materiály MAS, byly použity prezentační bannery o činnosti MAS
a realizovaných projektech z opatření IV. 1. 2.

Čistá řeka Sázava - Společná akce
MAS v území podél toku Sázava

Územím naší MAS protékají čtyři významné toky – Sázava, Oslava,
Doubrava a Svratka. Převzali jsme myšlenku a zkušenosti od ostatních MAS,
které v předchozích letech realizují akci Čistá řeka Sázava. Jedná se o
sesbírání odpadků na řece. Na našem území se nachází horní tok řeky
Sázavy, který není sice atraktivní pro vodáky, ale vytváří významný krajinný
prvek. Podařilo se nám zaktivovat lidi z území. Od Polničky na konec
katastru obce Pohled cca 250 dobrovolníků v období od 5. 4. do 12. 4
vyčistilo tok řeky. Velice významná byla pomoc neziskových organizací
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(převážně dětí a mládeže), místních samospráv, podnikatelů a v neposlední
řadě také Povodí Vltavy. Na Valné hromadě se ozvali zájemci z ostatních
koutů našeho území, že bychom tento projekt mohli rozšířit a v dalším roce
se pokusit vyčistit ještě další tři významné řeky na našem území.
18. 6. - 19. 6. pořádal Kraj Vysočina cyklo-štafetu Klimatour 2014. Jednalo
se o propagaci zdravého životního stylu v našem kraji. Naše MAS na 19. 6.
připravila ve Ždírci nad Doubravou prezentaci a připojila se k cyklo-štafetě.

Den MAS v Radostíně nad Oslavou

29. 6. – jsme pořádali ve spolupráci s farností v Radostíně nad Oslavou Den
MAS, jednalo se již o třetí ročník. Akce se setkala s kladným ohlasem a ani
nepřízeň počasí neodradila návštěvníky, který přišlo zhruba 250.

Den otevřených dveří v kanceláři
MAS

V sobotu 6. 9. pořádala MAS v Havlíčkově Borové v rámci oslav 725. let
založení obce propagační akci Den otevřených dveří v kanceláři MAS

Prezentace MASky v Pohledu

V neděli 14. 9. se MAS prezentovala v Pohledu při dětském
Havlíčkobrodském turné v požárním útoku. Hojně navštěvovaná akce, při
které jsme prezentovali MAS, metodu LEADER a podpořené projekty
z PRV, opatření IV. 1.2 a IV. 2.1.

Šestý ročník výstavy Bez stromečku
nejsou Vánoce v Kameničkách

V prosinci MAS pořádala již 6. ročník výstavy Bez stromečku nejsou
Vánoce, tentokrát v Kameničkách, 18. 12. jsme nainstalovali výstavu a 20. 12.
byla výstava slavnostně otevřena. Po celou dobu trvání výstavy jsme
prezentovali MAS Havlíčkův kraj na panelech, které si mohli návštěvníci
prohlédnout a dozvědět se bližší informace o MAS. Použili jsme propagační
bannery a rozdávali brožury, ve kterých propagujeme LEADER a realizované
projekty v opatření IV. 1.2 za celé období.

Čistá řeka Sázava a Čistá řeka
Oslava

V týdnu od 7. 4. 2015 se zapojila MAS do akce Čistá řeka Sázava a v druhé
polovině dubna jsme pořádali akci Čistá řeka Oslava. Obě akce se setkaly
s kladným ohlasem, zapojení veřejnosti, cca 550 účastníků.

Den MAS v Polničce

Den MAS v Polničce proběhl ve spolupráci s obcí při akci „Hod polničskou
podkovou“, pořadatelskou službu zajišťovali místní hasiči. Bylo zde
přítomno okolo 300 návštěvníků. MAS připravila pro návštěvníky akce
vědomostní kvíz, ve kterém měli soutěžící bez rozdílu věku určit správné
odpovědi na otázky. Cílem kvízu bylo ověřit znalosti soutěžících o svém
nejbližším okolí. Při „Dni MAS“ byly rozdávány propagační předměty
a informační materiály o MAS, byly prezentovány projekty realizované
prostřednictvím MAS a projekty spolupráce.

Sedmý ročník výstavy Bez
stromečku nejsou Vánoce v
Sobíňově

Společné akce „Bez stromečku nejsou Vánoce“ v Sobíňově, která se
uskuteční od 17. 12. do 23. 12. 2015. Propagace LEADER, MAS a obcí
v regionu.

Spolupráce MAS je často zahájena díky podpoře z PRV a následně pokračuje a rozvíjí se i bez
přímé podpory. Projekty spolupráce jsou založeny na předávání znalostí a zkušeností MAS dalším
partnerům, což odpovídá principům metody LEADER.
MAS se zapojila do dvou projektů spolupráce IV. 2.1 – Uplatňování principů Leaderu na Vysočině
a Poznejte Zelené srdce Česka. V obou případech byla koordinační MAS.
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3.4. Hodnotící otázky
3.4.1. Povinné hodnotící otázky:
3.4.1.1. Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?
3.4.1.2. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve vašem
regionu?
3.4.1.3. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem regionu?
3.4.1.4. Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu?
3.4.1.5. Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu?

3.4.2. Zvolené hodnotící otázky: (otázky zvolené ze strany MAS dle jejích cílů a priorit)
Otázka č. 1: Do jaké míry napomohla podpora ke zvýšení kvality zemědělských podniků v regionu?
Otázka č. 2: Do jaké míry napomohla podpora ke zvýšení využití potenciálu lesních ploch, zlepšení
jejich druhové skladby a využití lesních porostů pro rozvoj turistického potenciálu regionu?
Otázka č. 3: Do jaké míry napomohla podpora k zajištění základní občanské vybavenosti
a různorodosti nezemědělských aktivit, podpora zaměstnanosti, zlepšení vzhledu obcí
prostřednictvím investic do neužívaných chátrajících realit a ke zlepšení ke zlepšení kvality života
v regionu a zvýšení jeho přitažlivosti?
Otázka č. 4: Do jaké míry napomohla podpora k zatraktivnění regionu pro turisty a ke zlepšení
nabídky ubytování?
Otázka č. 5: Do jaké míry napomohla podpora k zlepšení stavu kulturně, historicky, architektonicky
a technicky hodnotných objektů, jejich využití pro cestovní ruch?
Otázka č. 6: Do jaké míry napomohla podpora k usměrňování návštěvnosti lesů, k zajištění
bezpečnosti návštěvníků lesa a ke zvýšení profitu z cestovního ruchu?
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3.5. Způsob, jak budou zodpovězeny hodnotící otázky
Hodnotící otázky jsou zodpovězeny v těchto pěti základních oblastech:
1. Analýza zrealizovaných projektů – zaměřená na cíle, aktivity, výstupy a širší kontext
projektů.
2. Zachycení výsledků projektů - doplnění hodnot ukazatelů za každý projekt. Nejprve je
rozhodnuto, zda je každý ukazatel pro daný projekt relevantní. K této skutečnosti je
přihlédnuto a podle toho je určena hodnota ukazatele.
3. Nashromáždění hodnot ukazatelů za celou MAS – sečtení hodnot za všechny projekty
v MAS Havlíčkův kraj v hodnoceném období.
4. Přiřazení ukazatelů k hodnotícím otázkám – ke každé hodnotící otázce je přiřazen jeden
nebo více ukazatelů. Hodnoty ukazatelů slouží jako výchozí podklad k zodpovězení otázky.
5. Zodpovězení hodnotící otázky - probíhá na základě hodnot ukazatelů a na základě širšího
pohledu na daný projekt.

Výhodou zvolené metodiky je jednoznačný přístup „zdola nahoru‟. Tento přístup umožňuje
sledování naplnění cílů SPL prostřednictvím výstupů konkrétních projektů. Volitelné hodnotící
otázky se zaměřují přímo na plnění specifických cílů SPL a tak umožňují dobře posoudit efektivitu
jeho plnění. Při zvolené metodě hodnocení je brána v úvahu kvalita jednotlivých projektů a je
posouzena potřeba jejich aktivit k potřebám regionu, efektivita (splnění cílů) a celková účinnost
finančních prostředků.
Hodnocení projektových žádostí zahrnuje jejich bodování v oblastech, na které jsou zaměřeny
povinné hodnotící otázky – tj. přínos navrhovaného projektu pro pracovní příležitosti, pro zavádění
víceodvětvových přístupů, pro zavádění inovačních přístupů a pro zapojení mladých lidí, zapojení
žen do dění v regionu. Členové výběrové komise jednotlivým projektům přiřazovali body podle
míry, jakou projekt přispívá k uvedeným oblastem. Hodnocení se zaměřilo i na přenesené dopady
projektů – např. oprava chodníku k významné kulturní památce může vést k její větší atraktivnosti,
ale nemusí vést ke zvýšení návštěvnosti památky mladými lidmi. Naproti tomu oprava dvora a jeho
odvodnění v areálu fary, kterou navštěvuje pravidelně více jak 50 mladých lidí týdně, je jistě
projektem, který ovlivňuje přímo tuto skupinu a jedná se o projekt přispívající k většímu zapojení
mladých lidí do dění v regionu.
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4. Odpovědi na povinné hodnotící otázky
Otázka č. 1 - Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem
ve vašem regionu?
Analýza dat a dalších ukazatelů
Podkladem pro analýzu dat byly předložené Žádosti o dotaci a po realizaci projektů Žádosti
o proplacení. Všechny realizované projekty byly investičního charakteru. Sedm projektů
předpokládalo vytvoření pracovního místa a za tuto skutečnost byly bodově ohodnoceny. Ostatní
projekty pouze nepřímo ovlivnily trh práce tím, že nabídly práci např. stavebním firmám. Tato
skutečnost však není předmětem hodnocení.
Vnější vliv na nedostatek projektů s vytvořením pracovního místa měla také ekonomická krize
státu. Ke snížení počtu zaměstnanců v období od roku 2009 přistoupila většina firem ve všech
oborech podnikání.
Pro danou otázku byly zvoleny tyto hodnotící ukazatele:
Název kritéria

Jednotka

Hodnota

Komentář

Typ aktivity

Oblast podnikání
Oblast školství

Řemeslná, C16 a C 31
Vzdělávání

Pracovní místa byla
vytvořena v řemeslné oblasti
(zaměstnanec se zdravotním
postižením)
Pracovní místa byla
vytvořena v oblasti
vzdělávání (učitelky
a provozní personál)

Počet nově vytvořených
pracovních míst

Počet

7

1pracovní místo na poloviční
úvazek, 1 pracovní místo na
zkrácený úvazek a 5
pracovních míst na celý
úvazek.

Odpověď na hodnotící otázku
V roce 2011 rozhodla správní rada (=programový výbor) při aktualizaci fichí o zvýšení bodového
ohodnocení projektů, které vytvoří pracovní místo, z 10 bodů na 25 bodů. Toto rozhodnutí se
ukázalo správné. V průběhu sledovaného období bylo realizacemi projektů vytvořeno za MAS
Havlíčkův kraj 7 pracovních míst. Za sledované období vznikly 4 pracovní místa na celý úvazek
((2) projekt Město Přibyslav: Rekonstrukce Mateřské školy Přibyslav – Tyršova 242, (2) projekt
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Ždírec nad Doubravou: Víceúčelová nástavba pavilonu Mateřské školy Ždírec nad Doubravou) a 2
pracovní místa na zkrácený úvazek (projekt APOLY Trade s.r.o., projekt Město Přibyslav:
Rekonstrukce Mateřské školy Přibyslav – Tyršova 242). Jedno pracovní místo na celý úvazek je
součástí realizovaného projektu, projekt Miloslav Švoma – Nákup kapovací stanice. V případě
projektu APOLY Trade s.r.o. a projektu Miloslava Švomy se jedná o pracovní místa vhodná i pro
osoby zdravotně handicapované. Žadatele většinou odradí závazek uchování pracovního místa po
dobu pěti let a nutnost zřídit pracovní místo na celý úvazek. Možnost vytvářet sezónní pracovní
místa by žadatelům také vyhovovala, zároveň by i tento způsob zaměstnávání pomohl rozvoji
regionu. V posledních letech je tento způsob zaměstnávání trendem, který vyhovuje nejen
zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům.
Program napomáhá tvorbě pracovních míst průměrně – v rámci projektů jsou žadatelé ochotni se
zavázat k vytvoření nového pracovního místa jen výjimečně.
Projekty byly zaměřeny především na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, ulehčení
manuální práce, zvýšení produktivity práce, zlepšení pracovního prostředí, zvýšení bezpečnosti
práce a zvýšení efektivnosti práce, což bylo v projektech splněno.

Otázka č. 2 - Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů
ve vašem regionu?
Analýza dat a dalších ukazatelů
Uplatnění víceodvětvových přístupů bylo hodnoceno podle:
a) charakteru subjektů, které se podílely na přípravě a realizaci projektů
b) partnerství uvedená již v projektovém záměru (v osnově projektu)
c) spolupráce vzniklá až při realizaci projektu a trvající vztahy mezi subjekty, které se dále rozvíjí
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Pro danou otázku byly zvoleny tyto hodnotící ukazatele:
Jednotka

Hodnota

Komentář

Obec, PO, FO, NNO,
církve

-

37 projektů, kde byla žadatelem obec,
NNO, církev; 1 projekt, kde byla
žadatelem PO a 4 projekty, kde byla
žadatelem FO

Projekty, kde probíhá
spolupráce subjektů z různých
odvětví místního hospodářství

Počet

42

Projekty navržené v součinnosti obcí,
NNO, státní správy (NPÚ), PO a
dalšími subjekty.

Partnerské projekty

Počet

34

Na projektu nadále spolupracuje a
využívají ho společně pro své aktivity
obce, NNO, církve a další subjekty

Ukazatel
Charakter subjektu

Odpověď na hodnotící otázku
Podporu uplatnění víceodvětvových přístupů v rámci realizace SPL lze hodnotit velice kladně.
Většina projektů byla založena na spolupráci subjektů z různých odvětví a nadále přetrvává
spolupráce mezi subjekty. U mnoha projektů můžeme vysledovat příklady dobré praxe v oblasti
víceodvětvového navrhování a realizace projektu. Potenciál pro zavádění víceodvětvových přístupů
v regionu využívají především obce, nestátní neziskové organizace a církevní organizace. Jedná se
především o projekty zaměřené na podporu kultury, společenských akcí, tělovýchovy a sportu,
zatraktivnění památek, volnočasových aktivit. Cílem spolupráce je vytváření synergických vztahů
mezi organizacemi různých odvětví lokální ekonomiky (veřejný, soukromý, neziskový sektor)
a zvyšování efektivity při využívání zdrojů, např. nemovitostí. Na základě periodického hodnocení
realizovaných projektů také můžeme vysledovat větší životaschopnost projektů, které jsou založeny
na víceodvětvové spolupráci v regionu.
Partnerské projekty – jedná se o projekty, kde přetrvává spolupráce mezi místními partnery. Jeden
projekt podaný právnickou osobou a jeden projekt podaný fyzickou osobou využívají dokonce
spolupráci se Svazem zdravotně postižených ČR.
Z dlouhodobého hlediska je spolupráce, v rámci projektů, poměrně častým jevem o čemž vypovídá
i skutečnost, že 80 % partnerství, vzniklých v rámci realizace projektu můžeme označit za
dlouhodobější.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

- 39 -

Otázka č. 3 - Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů
ve vašem regionu?
Analýza dat a dalších ukazatelů
Zavádění inovačních přístupů bylo hodnoceno na základě analýzy projektů z pohledu jejich
multifunkčnosti, šetrnosti k životnímu prostředí a bylo přihlédnuto i k inovaci technologií
v provozu. Tento přístup byl zvolen z hlediska širšího pohledu na projekty – „vše souvisí se vším“.
Např.: zavede-li zemědělský podnikatel novou technologii do svého provozu, dojde ke zlepšení
životních podmínek zaměstnanců, zlepšení ekologických podmínek (snížení hlučnosti, prašnosti,
odstraní se např. zbytečné přejíždění mechanizace z místa na místo). U zemědělských projektů
dochází zároveň ke zlepšení životních podmínek ustájených zvířat.
Pro danou otázku byly zvoleny tyto hodnotící ukazatele:
Ukazatel

Jednotka

Hodnota

Komentář

Projekty, kde byly
podpořeny inovace místního
významu

Počet

20

Multifunkčnost projektu,
zapojení potenciálu
komunitního života v obci
do projektů (důraz na
identitu obyvatel s
regionem, víceúčelovost
budov pro společenský život
v obcích)

Projekty, kde byly
podpořeny inovace šetrné k
životnímu prostředí

Počet

38

Nízkoenergetické stavby,
materiály šetrné
k životnímu prostředí

Projekty, kde byly
podpořeny inovace do
technologií

Počet

16

Nákup moderních zařízení
do provozoven, snížení
potřeby namáhavé ruční
práce, snížení prašnosti

Odpověď na hodnotící otázku
Při realizaci projektu byl dán důraz zejména na ekologické standardy rekonstruovaných budov
(snižování energetické náročnosti), na používání materiálů, pokud možno snadno recyklovatelných
a celkově zajištění zdravého životního prostředí. Za inovativní lze považovat zejména
multifunkčnost rekonstruovaných staveb, které mají pozitivní přínos pro identitu a společenský
život obyvatel v regionu. Jako příklad lze uvést rekonstrukce budov hasičských zbrojnic, kulturních
domů, církevních, školských zařízení, nevyužívaných objektů, kde je zájem z nevyužívaných
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prostor vybudovat i zázemí pro klubovou činnost, kulturní, sportovní, církevní a společenské
aktivity, které budou využívány nejen místními spolky, ale všemi obyvateli obce (nebo spádové
oblasti), apod. Inovační přínos se projevil i v oblasti pořizování nové moderní technologie do
provozoven, které zlepšují pracovní podmínky zaměstnanců, zvyšují produktivitu práce, snižují
potřeby namáhavé ruční práce, ale i na zlepšení stavu životního prostředí (nižší prašnost, méně
produkovaných odpadů apod.). Realizované projekty umožňují naplnit principy správné zemědělské
praxe a podpořit udržitelnost drobných živnostníků v regionu.
Poskytovaná podpora měla v hodnoceném období pozitivní vliv na zavádění inovačních přístupů.
Inovativní spolupráci sektorů místní ekonomiky a různých odvětví lze identifikovat ve většině
projektů a je příkladem dobré praxe pro další žadatele.

Otázka č. 4 - Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu?
Analýza dat a dalších ukazatelů
Zapojení mladých lidí do 30 let může probíhat ve dvou hlavních rovinách:
a) projekty jejichž výsledek má dopad přímo na mladé lidi do 30 let
b) projekty na jejichž realizaci se mladí lidé do 30 let významně podílejí, aktivity nad rámec např.
školní činnosti. Projekty, které mají prokazatelně pozitivní dopad na místní kvalitu života.
Kvalitnější zázemí pro mladé lidi je jedním z hlavních faktorů podporující zachování mladé
generace v regionu, pocit sounáležitosti s místem a tím i další aktivity mladých lidí, které mají
prokazatelně pozitivní dopad na místní kvalitu života – rozvoj komunitního života atd.
Pro danou otázku byl zvoleny tyto hodnotící ukazatele:
Ukazatel
Projekty, jejichž výsledek je zaměřen
přímo na mladé lidi do 30 let

Projekty na jejichž realizaci se mladí
lidé do 30 let významně podílejí

Komentář

Jednotka

Hodnota

Počet

29

Projekty zaměřené mj. na obnovu
objektů využívaných při
dobrovolnické práce mladých lidí,
rekonstrukce škol a školek.

Počet

2

Projekty zaměřené na výstavbu
a rekonstrukci sportovních areálů,
zázemí pro kulturní a společenské
akce, rekonstrukce zeleně a veřejného
prostranství.
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Odpověď na hodnotící otázku
Podpora v rámci realizace SPL měla v hodnoceném období velký vliv na zapojení mladých lidí do
dění v regionu. Bylo zrealizováno 29 projektů, kde jsou mladí lidé cílovou skupinou. Přestože se
jednalo o projekty investiční, byly výstupy projektů zaměřeny hlavně na tuto cílovou skupinu.
Jednalo se převážně o obnovy a rekonstrukce budov, kde jsou prostory určené pro klubovou
činnost, kulturu, sport a bezpochyby škol a školek a obnovy hasičských zbrojnic. Hasičské hnutí má
v našem regionu dlouholetou tradici a většina sdružení dobrovolných hasičů věnuje svůj volný čas
i práci s mládeží. V regionu je také enormní počet spolků (sportovních, divadelních apod.), ve
kterých se soustředí především mládež a mladí lidé do 30 let – bylo tedy důležité se na tuto skupinu
obyvatelstva při realizaci SPL zaměřit. Přístavby nebo stavební obnovy sokoloven přispěly také
k vyšší nabídce možnosti trávení volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Byly zrealizovány 2 projekty, kde se při přípravě zapojili mladí lidé a to v oblasti zlepšení zázemí
pro spolkovou činnost a v projektu zabývajícím se vycházkovou trasou, kde se na samotném
projektu realizovalo skautské středisko, jehož většina členů jsou děti a mladí lidé do 30 let.
U projektů zaměřených na rozvoj zemědělské činnosti nebo rozvoj podnikatelské činnosti drobných
živnostníků se projevil dopad na zapojení mladých lidí pouze okrajově. Nejvíce tedy napomáhají
tomuto zapojení projekty zaměřené na zkvalitňování obecní infrastruktury v oblasti vzdělávacích či
volnočasových aktivit, které zároveň přispívají ke zvýšení atraktivity regionu. Takovéto investice
do zlepšování kvality života přispívají k pocitu sounáležitosti obyvatel s regionem a ochotě
mladých lidí v něm trvale bydlet a zakládat rodinu.
Otázka č. 5 - Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu?
Analýza dat a dalších ukazatelů
Stejně jako u zapojení mladých lidí, tak i u zapojení žen do dění v regionu, může hodnocení
probíhat ve dvou hlavních rovinách:
a) projekty jejichž výsledek je zaměřen na ženy
b) projekty na jejichž realizaci se ženy významně podílejí
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Pro danou otázku byl zvoleny tyto hodnotící ukazatele:
Ukazatel

Jednotka

Hodnota

Komentář

Počet

20

Rekonstrukce hasičských
zbrojnic, kluboven a budov
pro spolkovou činnost a
volnočasových a kulturních
aktivit.

Počet

0

Projekt, na jehož realizaci se
ženy výhradně podílely,
nebyl v MAS realizován

Projekty, jejichž
výstup má dopad
na ženy

Projekty na jejichž
realizaci se ženy
významně podílejí

Odpověď na hodnotící otázku
Podpora v rámci realizace SPL měla ve sledovaném období spíše neutrální význam na zapojení žen
do dění v regionu. Z velké části se jedná o realizaci projektů, kde jsou cílovou skupinou také ženy,
ale tato cílová skupina nepřevažuje výrazně ostatní cílové skupiny. Výsledek těchto projektů má
však kladný dopad na ženy a jejich zapojení do dění v regionu. U projektů zaměřených na rozvoj
zemědělské činnosti nebo rozvoj podnikatelské činnosti drobných živnostníků se projevil dopad na
zapojení žen spíše pozitivně.
Nejvíce k zapojení žen napomáhají projekty, zaměřené na zkvalitňování obecní infrastruktury
v oblasti vzdělávacích a volnočasových aktivit a spolkové činnosti. Projekty podané do výzev
v hodnoceném období jsou z hlediska významnějšího zapojení žen do dění v regionu v celkovém
součtu spíše kladné. U projektů investic do zázemí využívaného ženami jsou tedy ženy jednou
z cílových skupin.

5. Odpovědi na zvolené hodnotící otázky
Otázka č. 1: Do jaké míry napomohla podpora ke zvýšení kvality zemědělských podniků
v regionu?
Analýza dat a dalších ukazatelů:
V MAS bylo podpořeno 9 zemědělských projektů, které se týkají zvýšení kvality zemědělských
podniků. Hodnocení vychází z počtu a kvality projektů zaměřených na produktivitu zemědělské
výroby (např. zavádění nových technologií), welfare hospodářských zvířat a kvalitu pracovního
prostředí zaměstnanců zemědělských podniků. Hodnocení kvality je založeno na posouzení
předloženého zdůvodnění potřebnosti a výši podpory do investic.
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Pro danou otázku byl zvoleny tyto hodnotící ukazatele:
Jednotka

Hodnota

Komentář

Investice zvyšující
produktivitu
zemědělské výroby

Počet

9

Technologie skladu obilovin, porodna krav,
manipulační plocha, oprava komunikací a
manipulačních ploch, rekonstrukce větrání a napájení
stáje, nákup secího stroje, pořízení obraceče píce,
inovace v technologii ustájení skotu, nákup návěsu

Investice zlepšující
kvalitu pracovního
prostředí zaměstnanců

Počet

6

Technologie skladu obilovin, porodna krav,
manipulační plocha, oprava komunikací a
manipulačních ploch, rekonstrukce větrání a napájení
stáje, inovace v technologii ustájení skotu

Investice zlepšující
životní podmínky
zvířat

Počet

3

Porodna krav – modernizace provozu, rekonstrukce
větrání a napájení stáje, inovace v technologii
ustájení skotu

Kč

4 772 769,-

Ukazatel

Celková výše podpory
za všechny zemědělské
projekty

Celkové náklady projektů jsou 15 795 293,- Kč

Odpověď na otázku č. 1:
Podpora v rámci realizace SPL měla vliv na zvyšování kvality zemědělských podniků v regionu.
Aktivity podpořených zemědělských projektů jsou v souladu se specifickým cílem SPL. Přínosy
podpory v této oblasti jsou vyvážené, jak v oblasti zvyšování produktivity zemědělské činnosti, tak
i ve zlepšení pracovního prostředí. Podpora měla pozitivní dopad i na zlepšení životních podmínek
ustájených zvířat. Pozitivní přínos měly realizované projekty i na zvýšení efektivity práce
v zemědělských podnicích. Inovace těchto projektů by měla vést i k lepším ekonomickým výnosům
podpořených zemědělských podniků.
Otázka č. 2: Do jaké míry napomohla podpora ke zvýšení využití potenciálu lesních ploch,
zlepšení jejich druhové skladby a využití lesních porostů pro rozvoj turistického potenciálu
regionu?
Analýza dat a dalších ukazatelů:
Na území sledované oblasti se nachází velké množství lesních ploch, ale i přes to se z počátku MAS
nedařilo v rámci realizace SPL tento cíl plnit. Za celé hodnocené období byly podpořeny 4 projekty
zaměřené na rozvoj kvality lesnictví v regionu. Hodnocení vychází z podpory pořízení nové
lesnické techniky (např. nákup strojního vybavení) sloužící k hospodaření v lesích a k údržbě
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lesních cest, velikost obhospodařovaného lesního majetku, velikost místa realizace projektu
a využití lesních porostů pro rozvoj cestovního ruchu. Hodnocení kvality je založeno na posouzení
předloženého zdůvodnění potřebnosti a velikosti obhospodařovaného lesního majetku.
Pro danou otázku byl zvoleny tyto hodnotící ukazatele:
Ukazatel
Investice zvyšující podporu
lesnictví

Jednotka
Počet

Hodnota
4

Komentář
Nákup navijáku za traktor, nákup moderních strojů
pro vybavení lesní správy, nákup traktoru
s navijákem, nákup lopaty na zeminu včetně
příslušenství

Investice zvyšující kvalitu
obhospodařování lesa

Počet

4

Nákup navijáku – slouží při hospodaření v lesích ke
zpracování dřeva a jeho svážení, nákup moderních
strojů – přispěl k zajištění konkurenceschopnosti
družstva v lesnictví a obhospodařování lesních
kultur, nákup traktru – těžba dřeva a další
obhospodařování lesních kultur, nákup lopaty na
zeminu – slouží k opravě lesních cest a pozemků
poškozených těžebními pracemi

Velikost
obhospodařováného lesního
majetku

ha

5 834

Z celkové velikosti lesů realizované projekty
podpořily 23% lesního majetku.

Velikost místa realizace
projektu – dle velikosti obce

Počet

6 203

Celkově mají realizované projekty podporující
lesnictví v regionu pozitivní dopad na 16 %
obyvatel regionu. Projekty se týkají obcí s počtem
obyvatel 409, 208, 1 614 a 3 972.

Využití lesních porostů pro
rozvoj cestovního ruchu

Počet

0

V průběhu sledovaného období nedošlo k podpoře
takového projektu, který by vedl k rozvoji
turistického potenciálu regionu.

Odpověď na otázku č. 2:
Dřevozpracující průmysl je významně zastoupeným oborem v regionu MAS, tudíž využití žadatelů
této oblasti byla očekávána jako úspěšnější. Přínosy podpory v této oblasti jsou nevyvážené.
Podpora v rámci realizace SPL měla pozitivní vliv na zvýšení využití potenciálu lesních ploch.
Prostřednictvím projektů se podařilo podpořit konkurenceschopnost podnikatelů v lesnictví
prostřednictvím investic do technického vybavení. Výsledky realizovaných projektů mají také
kladný dopad na stav lesních cest a celkovému zlepšení stavu prostředí v lesích.
Neutrální vliv měly realizované projekty na využití lesních porostů pro rozvoj turistického
potenciálu regionu. Čtyři projekty na využití lesních porostů pro rozvoj turistického potenciálu
regionu byly podány do jiné fiche (Fiche č. 7), v rámci kterých byly úspěšně realizovány. V rámci
těchto projektů se jednalo o rozvoj lesních stezek a lesoparků.
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Realizací projektů se z dlouhodobého hlediska přispěje ke zlepšení hospodářských výsledků
podpořených podniků, ale i z pohledu občanů regionu přispěje i k mnohem kvalitnějšímu prostředí
v lesích.
Otázka č. 3: Do jaké míry napomohla podpora k zajištění základní občanské vybavenosti
a různorodosti nezemědělských aktivit, podpora zaměstnanosti, zlepšení vzhledu obcí
prostřednictvím investic do neužívaných chátrajících realit a ke zlepšení kvality života
v regionu a zvýšení jeho přitažlivosti?
Analýza dat a dalších ukazatelů:
Hlavním cílem SPL je dosáhnout „regionu spokojeného života pro všechny“. Zkvalitňování
vybavení či služeb je jedním z prostředků dosahování tohoto cíle. Zkvalitnění vybavení a služeb je
jedním z hlavních faktorů zvyšujících kvalitu života v regionu. Může se týkat různých oblastí:
především občanské vybavenosti obcí, zázemí pro volný čas (dětská hřiště, sportoviště), veřejných
institucí (školy, školky, úřady). Zkvalitněním se rozumí zlepšení vzhledu budov či jiných objektů,
jejich modernizace např. z hlediska energetické úspornosti či bezbariérovosti, vybudováním nových
herních prvků (např. dětská hřiště apod.). Čerpáním prostředků z fiche č. 4 je postupně tohoto cíle
dosahováno. Žadatel v Žádosti o dotaci uvádí, kolik osob bude po realizaci projektu využívat
zkvalitněné vybavení či službu. Tyto hodnoty z projektových žádostí byly ověřeny a jsou
ukazatelem pro zodpovězení výše uvedené hodnotící otázky.

Pro danou otázku byly zvoleny následující hodnotící ukazatelé:
Ukazatel

1.

Komentář

Jednotka

Hodnota

Počet osob využívajících zkvalitněné
služby

Počet

27 686

Realizováno 22 projektů týkajících se
zkvalitnění občanské vybavenosti a služeb.

Počet osob s přístupem k internetu

Počet

301

Pouze 5 projektů, kde žadatel předpokládal
zavedení internetu. V případě jednoho
projektu se jedná o veřejný internet, tudíž
připojení využívá celá obec.
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Odpověď na otázku č. 3:
Podpora v rámci realizace SPL prokazatelně přispěla k významnému zkvalitnění vybavení a služeb
využívaných obyvateli regionu. Podpora cílená do projektů zaměřených na občanskou vybavenost
a služby je podpora nejvíce žadateli využívána. Jedná se o projekty obcí, církví, NNO. Realizací
projektů došlo ke zlepšení zázemí pro kulturu, sport, společenské vyžití, volný čas. Přitom bylo
u projektů dbáno na energetické úspory, u stavebních materiálů na šetrnost k životnímu prostředí
a v neposlední řadě i na estetický vzhled, což zvyšuje atraktivitu daného místa. Zrealizované
projekty podpořily zkvalitnění infrastruktury, která zatraktivní celou oblast zejména k trvalému
bydlení pro mladé lidi s dětmi, což bude mít pozitivní dopad i na udržení a rozvoj spolkové činnosti
v regionu.
Jako velmi úspěšný a důležitý výsledek plnění tohoto cíle lze považovat skutečnost, že
prostřednictvím realizovaných projektů byla vytvořena nová pracovní místa na venkově (4,5
pracovního úvazku). Na základě přehledu výsledků realizovaných projektů lze konstatovat, že
realizace projektů v této oblasti měla kladný vliv na rozvoj regionu.
Otázka č. 4: Do jaké míry napomohla podpora k zatraktivnění regionu pro turisty
a ke zlepšení nabídky ubytování?
Celá oblast regionu MAS je bohatá na kulturní, historické a přírodní památky, ale i přes toto
jednoznačné bohatství se nedaří úspěšně naplňovat tento cíl. Během honoceného období se podařilo
podpořit pouze 3 projekty, ale pouze 1 z nich je realizován. Analýza dopadu podpory v oblasti
zlepšenení nabídky ubytování a zatraktivnění regionu pro turisty se zaměřuje na tři ukazatele
z realizovaného SPL (počet podpořených projektů, počet lůžek v ubytovacích zařízeních a počet
nově vzniklých pracovních míst).
Pro danou otázku byly zvoleny následující hodnotící ukazatelé:
Ukazatel
Projekty zaměřené na podporu
cestovního ruchu
Nově vytvořená lůžka
v malokapacitních ubytovacích
zařízeních
Nová pracovní místa

Jednotka
Počet

Hodnota
1

Počet

4

Počet

0

Komentář
Rekonstrukce a inovace ubytovacího
a stravovacího zařízení
V rámci projektu jsou vytvořena 4 nová
lůžka
Nedaří se v rámci plnění tohoto cíle
podpořit tvorbu nových pracovních míst
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Odpověď na otázku č. 4:
Podpora v rámci realizace SPL měla v hodnoceném období spíše malý vliv na rozvoj kapacit pro
cestovní ruch v regionu. K naplnění tohoto cíle byl realizovány pouze 1 projekt. Jeden projekt byl
podaný do jiné fiche (do Fiche č. 4), ale také deklaroval vznik ubytovacích míst (přístavba
sokolovny ve Vojnově Městci) a to také splnil. Jednotlivé ukazatele byly plněny jen zřídka
– v rámci projektu byla vytvořena 4 lůžka. Třetí ukazatel z realizovaného SPL nebyl plněn – nová
pracovní místa. Můžeme tedy konstatovat, že naplnění tohoto cíle lze označit za spíše neúspěšné.
Tento výsledek si vysvětlujeme tím, že podnikatelské subjekty nemají odvahu v regionu, který
nedisponuje jednoznačným lákadlem pro turisty, začít podnikat např. v agroturistice.

Otázka č. 5: Do jaké míry napomohla podpora k zlepšení stavu kulturně, historicky,
architektonicky a technicky hodnotných objektů, jejich využití pro cestovní ruch?
Analýza dat a dalších ukazatelů:
Analýza dopadu podpory za sledované období v oblasti zlepšení stavu kulturně, historicky,
architektonicky a technicky hodnotných objektů byla zaměřena na počet obnovených památek.
Druhý sledovaný ukazatel je využití pro cestovní ruch, tím je myšleno zvýšení návštěvnosti,
případně větší atraktivita památky pro návštěvníky regionu.

Pro danou otázku byly zvoleny následující hodnotící ukazatelé:
Jednotka

Hodnota

Komentář

Projekty zaměřené na kulturní a historické
dědictví

Počet

11

Jednotlivé projekty byly žadateli podávány
a realizovány rovnoměrně během celého
hodnoceného období

Obnovené kulturní a historické památky

Počet

11

Nejedná se pouze přímo o budovy, ale
jedná se i o dlažby, parkoviště a přístupové
cesty, ohradní zdi, které bezprostředně
k historickým objektům náleží (přiléhají),
rekonstrukci památníku, rekonstrukci
oplocení, stavební úpravy kůru, úpravy
zpevněných ploch a odvodnění apod.

Počet návštěvníků podpořených výstavních
expozic a muzeí

Počet

0

Nebyl podán žádný projekt, který by se
zabýval touto oblastí.

Ukazatel
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Odpověď na otázku č. 5:
Za sledované období bylo do Fiche č. 6 – Kulturní a historické dědictví podáno celkem 11 projektů,
které byly úspěšně zrealizovány a proplaceny. V pěti případech se jedná o opravy dlážděných
povrchů (přístupových cest) ke chráněnému objektu, dva projekty řešily renovaci a nátěr střechy na
kostele, jeden projekt byl zaměřen na obnovu a statiku historického kůru v kostele, byl zde také
projekt zaměřen na opravu ohradní zdi a úpravu zpevněných ploch, projekt zabývající se
rekonstrukcí památníku padlých a projekt rekonstrukce oplocení pozemku kostela. Nebyl podán
žádný projekt, který by řešil výstavní expozice v muzeích a galeriích. Všechny projekty přinesly
zlepšení stavu památek, ať už se jednalo o vnější nebo vnitřní obnovy. Historické objekty jsou
využívány nejen věřícími při návštěvě bohoslužeb, ale slouží i k setkávání se občanů při kulturních
akcích (např. pořádání koncertů). Podpora přispěla ke zvýšení atraktivity památek pro cestovní
ruch, k udržení stávajícího rázu krajiny a v neposlední řadě ke svébytnosti území.

Otázka č. 6: Do jaké míry napomohla podpora k usměrňování návštěvnosti lesů, k zajištění
bezpečnosti návštěvníků lesa a ke zvýšení profitu z cestovního ruchu?

Analýza dat a dalších ukazatelů:
Za sledované období byly plně zrealizovány 4 projekty, které se týkají opatření II. 2.4.2.
Neproduktivní investice v lesích. Sledovány byly především ukazatelé týkající se délky
zrekonstruovaných či vybudovaných stezek a cest. Tato skutečnost byla doplněna ještě o plochu
vybudované cestní sítě pro odpočinek.

Ukazatel

Jednotka

Hodnota

Počet

4

Délka zrekonstruovaných či
vybudovaných stezek a cest

m

1240

Plocha cestní sítě

m²

1083

Podpořené projekty

Komentář
Z počátku byl realizován pouze 1 projekt, ale
koncem hodnotícího období byly úspěšně
podpořeny další 3 projekty.
Jedná se o stezky a cesty do šíře 2 m.
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Odpověď na otázku č. 6:
Za hodnocené období bylo prostřednictvím 3 projektů zrekonstruováno a vybudováno 1240 m
stezek a cest včetně mobiliáře pro turisty i místní obyvatele. Prostřednictvím 1 projektu byly
využity stávající stezky v lesních pozemcích dotčené obce, na kterých byly instalovány 2 přístřešky
s lavičkami a stolem a 5 ks jednoduchých laviček na lesních parcelách – v době udržitelnosti
projektu zde partnersky spolupracuje i místní skautské středisko, které o stezku pečuje. Přestože
byly z tohoto opatření realizovány zatím čtyři projekty, ukazuje se, že o tuto podporu měli žadatelé
zájem. Realizací projektů došlo k obnově a doplnění cestní sítě a mobiliáře v lesoparku Kopanina
ve Ždírci nad Doubravou I. a II etapa. Lesopark je tak lépe přístupný široké veřejnosti. Dále byla
prostřednictvím projektů zpřístupněna lesní stezka v Horním lese ve Ždírci nad Doubravou
a zřízena odpočinková stanoviště a přístřešky na Vycházkové trase Kubínkou v Přibyslavi (vše
v úseku 2 500 m stezky). Při realizaci těchto projektů se dbalo především na hledisko
environmentální – k výstavbě cestní sítě a stezek bylo využito jen přírodních materiálů. Hlavní cíl,
zajistit bezpečnost návštěvníků a zpřístupnit zajímavá místa široké veřejnosti, byl naplněn.
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6. Závěry
6.1. Soulad použitých MI se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi fichemi
dle SPL
Po provedeném hodnocení se ukazuje soulad monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami
a cíli. Mezi fichemi však nastala nerovnováha. Z některých je čerpání překročeno, u jiných se
čerpalo jen minimálně. Ve druhém případě se jedná především o fiche č. 2, č. 5 a č. 7 a č. 3, do
kterých za sledované období byl podán minimální počet projektů a i minimální počet projektů se
podařilo zrealizovat. Nastavené monitorovací indikátory vypovídají o realizovaných projektech
a díky pravidelným Monitorovacím zprávám se MAS dozvídá i o dalším vývoji projektů
a souvisejících skutečnostech. Monitorovací zprávy se tedy osvědčily jako dobrý prostředek
komunikace mezi MAS a žadatelem i jako dobrý zdroj dat pro hodnocení programu.
Sada indikátorů používaných při této evaluaci má dostačující vypovídací hodnotu pro celkové
zhodnocení plnění SPL. Indikátory se vztahují k příslušné hodnotící otázce a jsou nastaveny tak,
aby se navzájem nepřekrývaly.
Cíle stanovené v SPL výstižně odrážejí reálné potřeby v regionu MAS Havlíčkův kraj. Realizované
projekty jsou důkazem potřeb a cílů území. Aktuální fiche jsou nastaveny a v praxi využívány tak,
aby přispívaly k dosažení cílů stanovených SPL.
Rozložení čerpaných prostředků mezi jednotlivé fiche je odlišné od plánu čerpání uvedeného v SPL
z roku 2007. Důvodem je nedostatek kvalitních projektů v některých oblastech. Ukazuje se, že
nejvíce žádostí je předkládáno do fichí týkajících se občanské vybavenosti a služeb a kulturního
a historického dědictví venkova. Tato skutečnost je ovlivněna zkušenostmi představitelů místních
samospráv, kteří čerpají prostředky i z jiných dotačních titulů a mají již předem kvalitní projektové
záměry připraveny. Další oblast, kde je podpora plně využívána na realizaci kvalitních projektů, je
podpora zemědělských projektů. Opatření vykazuje pozitivní vliv na konkurenceschopnost
podpořených podniků z hlediska zvýšení efektivity výroby a produktivity práce, ale i k celkovému
zlepšení podmínek hospodářství. Úspěšnost LEADERu v rámci realizace SPL se v našem regionu
projevila především prostřednictvím těchto výše zmiňovaných opatření.
Nižší význam pro naplňování cílů SPL měla cílová skupina mikropodnikatelů, kteří za hodnocené
období nevytvořili početnější poptávku po nabízených finančních prostředcích. Stejně tak je tomu
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u zbývající fiche č. 2 (Lesnická technika a Technická vybavení provozoven). V tomto opatření bylo
podáno nízké množství žádostí.
Zřejmým důvodem jsou následující skutečnosti. Výkladově je Fiche zaměřena na pořízení techniky
pro budování a údržbu lesních cest, meliorací, hrazení bystřin, retenční nádrže a na pořízení
techniky pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví. V průběhu let však došlo
objektivně k celé řadě jiných možných dotačních titulů s jinými garanty a podobnými opatřeními.
Žadatel tak měl možnost řešit problematiku mimo MAS. Nižší zájem byl také o fiche č. 7, ale
především o fiche č. 5 (Podpora cestovního ruchu). Neúspěch fiche č. 5 si naše MAS vysvětluje
tím, že podnikatelské subjekty nemají odvahu v regionu, který nedisponuje jednoznačným lákadlem
pro turisty, začít podnikat např. v agroturistice.
Přes uvedená negativa hodnotíme realizaci našeho SPL pro region jako přínosnou.

6.2. Míra dosažení cílů
MAS Havlíčkův kraj se podařilo uspokojivě dosáhnout stanovených cílů nastavených ve
Strategickém plánu LEADER 2007 -2013. Z hlediska celkového hodnocení měla podpora pozitivní
dopad na plnění stanovených cílů v SPL na období 2007 – 2013. Z hlediska vztahu mezi použitými
prostředky a dosaženými cíli lze sledované období obecně hodnotit pozitivně. Cíle, jejichž
dosahování je měřeno hodnotami monitorovacích indikátorů, byly v některých oblastech dosaženy
nadprůměrně, v jiných pouze průměrně. Fiche byly nastaveny tak, aby tvořily průnik mezi
prioritami stanovenými integrovanou strategií území a pravidly stanovenými PRV 2007-2013
a zároveň napomáhaly k vyváženému rozvoji regionu založenému především na podpoře
konkurenceschopnosti regionu. V období 2007 – 2013 měla MAS celkem 7 Fichí, jejichž
naplňování probíhalo nerovnoměrně. Některé Fiche, ač byly vyhlašovány opakovaně, byly
naplněny jen částečně, jiné zaznamenávaly v každé výzvě několikanásobný přetlak požadavků na
financování projektů oproti stanovené alokaci.
Nadprůměrných výsledků bylo dosaženo v oblasti počtu podpořených projektů zaměřených na
zlepšení kvality života v regionu (Občanské vybavení a služby). Z hlediska zlepšení kvality života
ve venkovských oblastech je patrné velmi vysoké čerpání alokovaných částek. Ve sledovaném
období bylo plně zrealizováno 22 projektů, což je 220 % z plánované hodnoty na celé období 2007
- 2013. Projekty jsou plně zrealizovány a podpora již proplacena. Spektrum podporovaných akcí je
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dostatečně široké a vyrovnané (kultura, společenský a spolkový život apod.). Realizované akce
přispívají ke zlepšování vybavenosti a využívání různorodosti poskytovaných služeb na venkově.
Také obnovou a zachováním kulturního dědictví venkova v rámci opatření III.2.2

dochází

k pozitivním kvalitativním změnám, ze kterých mají přímý užitek obyvatelé obcí, kde se kulturní
památky vyskytují, ale i návštěvníci těchto lokalit.
Pozitivních výsledků bylo dosaženo u projektů zaměřených na zvyšování kvality zemědělských
podniků. Na základě zjištěných dat lze usuzovat, že PRV prostřednictvím Osy IV. LEADER
pozitivně přispívá k restrukturalizaci a modernizaci zemědělství v regionu. Opatření jednoznačně
umožnilo žadatelům zavádět nové produkty a technologie, což i z hlediska přístupu na trh
významně pomohlo udržet si současné odběratele a zlepšit vyjednávací pozici vůči odběratelům.
Podniky žadatelů, kteří získali finanční podporu, jsou stabilnější a za výše zmíněného předpokladu
zlepšení efektivity využití výrobních faktorů (snížením energetické a materiální náročnosti, nižší
náročnost na lidskou práci) lze po zlepšení celkové tržní situace očekávat opět zvětšení jejich
prostoru pro rozvoj a tím i k posilování konkurenceschopnosti.
Velmi kladně lze hodnotit i zavádění víceodvětvových přístupů v regionu, které vytvořilo
spolupráci mezi různými odvětvími a zajistilo tak předávání zkušeností a příkladů dobré praxe.
Značné množství spolupráce v rámci projektů je i dlouhodobějšího charakteru.
Metoda LEADER má pozitivní dopad na zavádění inovačních přístupů v regionu, které jsou hlavní
zárukou udržitelného rozvoje. Velice pozitivní je ta skutečnost, že většina zrealizovaných projektů
(i díky zavádění inovačních přístupů) má kladný vliv na životní prostředí (zvolené materiály,
technologie, propustnost dlažeb, úspora energií atd.) a je šetrná k životnímu prostředí. Projekty
inovativního charakteru lze identifikovat jako příklady dobré praxe.
Pozitivní přínos plnění SPL mělo i pro zapojení mladých lidí a žen do dění v regionu. Především při
pořádání kulturně-společenských a prezentačních akcí.
Podpora měla vzhledem k vyšší nezaměstnanosti (během hodnoceného období) průměrný přínos
v oblasti vytváření nových pracovních míst, která jsou považována za jeden ze základních
předpokladů pro uchování atraktivity venkovského prostoru. V rámci plnění SPL bylo vytvořeno
celkem 7 pracovních míst. Vzhledem k situaci na trhu práce lze tento výsledek hodnotit přínosně.
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Podpora společenských funkcí lesa byla využita, ale bohužel žadateli nebyla využita plně a čerpání
bylo velmi nízké. Všechny podpořené projekty však mají pro region potenciál přispívat k zachování
čistého a zdravého prostředí v lesích a zpřístupnění lesů návštěvníkům.
Bohužel téměř nulový výsledek přinesla podpora v oblasti cestovního ruchu a to vytvořením
pouhých 4 lůžek v rámci jednoho podpořeného projektu.
Koncem roku 2010 proběhla dvě dotazníková šetření. Vyplývá z nich, že obyvatelé MAS
Havlíčkův kraj jsou spokojeni s životem v regionu a že si všímají aktivity MAS.
Z hlediska vztahu mezi použitými prostředky a dosaženými cíli lze sledované období obecně
hodnotit pozitivně.
Realizace Strategického plánu LEADER MAS Havlíčkův kraj - ,,Havlíčkův kraj – region
spokojeného života“ podpořila konkurenceschopnost a vyvážený rozvoj regionu. Realizované
projekty do jisté míry přispěly k vytvoření kvalitního a spokojeného života v regionu.
Pozitivní poznatkem z evaluace je zvýšení povědomí o aktivitách MAS, schopnost pořádání
společných propagačních akcí a sportovních a kulturně-společenských akcí. Pozitivně lze hodnotit
práci orgánů MAS, členů výběrové komise a práci členů monitorovacího výboru. Na výborné
úrovni je spolupráce s představiteli místních samospráv a se zemědělskými podnikatelskými
subjekty. MAS Havlíčkův kraj společně s partnery regionu realizovala SPL pomocí metody Leader
za podpory finančních prostředků EU, ČR a svých vlastních. Podařilo se podpořit 57 projektů
z MAS, nad rámec těchto projektů MAS sama realizovala 2 projekty národní spolupráce. MAS se
zapojila do realizace MA21, kde řeší další akce (fair trade na místní úrovni, čištění řeky Sázavy
a Oslavy, kulturně-společenské akce, aj.) podporující naplnění SPL. Realizace projektů v rámci naší
strategie je v regionu MAS viditelná zvláště v katastrech obcí, které byly při vzniku MAS. Obce,
které přistoupily do MAS později (2013 a déle), už neměly možnost se do čerpání dotací zapojit
vzhledem k nedostatku financí (a k ukončení období 2007-2013).
Datum vypracování zprávy: 11. 12. 2015
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