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1. ÚVOD 
 

1.1  Zdůvodnění evaluace:  

Občanské sdružení Místní akční skupina POHODA venkova byla v roce 2008 vybrána hodnotiteli mezi 

48 MAS podpořených v 1. kole výběru z opatření IV.1.1 Místní akční skupina Programu rozvoje 

venkova.  Díky tomuto úspěchu bude mít MAS možnost až do roku 2013 naplňovat svůj SPL ,,Krok za 

krokem s POHODOU venkovem“, ve kterém si místní akční skupina stanovila své cíle a priority, kterých 

by ve stanoveném období chtěla dosáhnout. Z důvodu sledování stavu naplňování své strategie je 

nezbytně nutné, aby MAS v rámci možností vyhodnocovala svoji činnost. 
 

 

1.2  Způsob provedení evaluace:  

Evaluace činnosti MAS, součástí které bude sledování naplňování cílů a průběhu strategie, bude 

prováděna písemně za každý kalendářní rok realizace SPL, tzn. vždy k 31.12. příslušného roku. 

Výsledkem evaluace bude stručná písemná hodnotící zpráva, kterou zpracuje manažer pro realizaci 

SPL na základě získaných podkladů a údajů.  

 

2. VYHODNOCENÍ SPL 
 

2.1 Členská základna: 

V roce 2008 MAS zaznamenala nárůst členů MAS o 2 nové členy, tzn., že k 31.12. 2008 má MAS 

celkem 29 členů. Novými členy se stali: Bc. Petr Zahradník (zástupce zemědělského sektoru) a p. Jiří 

Hlaváček (TJ Sokol Nový Hrádek). 
 

2.2 Vazby SPL: 

Stanovená strategie uvedená v SPL se zdá být dostačující a zabírající široké spektrum potenciálních 

rozvojových záměrů. Organizace a zdroje MAS jsou ucházející, stanovené orgány MAS pracují dle 

stanov. Pracovní skupiny fungují, ovšem bez písemných dokumentací. Předfinancování provozu je 

pokryto prostřednictvím revolvingového úvěru od České spořitelny. Postupy stanovené v SPL jsou 

občas odlišné od znění uvedeného v Pravidlech, která jsou vždy nadřazena, a proto se místní akční 

skupina musí těmito Pravidly řídit. 
 

Doporučení: Sledovat znění Pravidel v aktuálním znění a dle nich nastavit takové postupy, které budou 

v souladu s těmito pro realizaci celého SPL závaznými dokumenty. 
 

2.3 Monitorovací indikátory stanovené v SPL: 

Ve svém strategickém plánu si místní akční skupina stanovila monitorovací indikátory, kterých by 

chtěla během sledovaného období dosáhnout. Součástí těchto monitorovacích indikátorů je i přehled o 

cílových hodnotách, a to o hodnotách stanovených do konce roku 2009 a o hodnotách do konce 

celého období. 
 

Již nyní, po necelém prvním roce realizace SPL, je jasné, že některé hodnoty se během sledovaného 

období nepodaří naplnit, neboť oproti předpokladům nižší objem finančních prostředků a zejména 

striktní nastavení kódů způsobilých výdajů v Pravidlech brání naplňování stanovených indikátorů. 
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Monitorovací indikátor Plánovaná 
hodnota dle SPL 

08-13 

Plánovaná 
hodnota dle 

SPL 

do konce 2009 

Stav plnění 
k 31.12. 

2008 

Počet partnerských projektů (alespoň 1 partner příjemce 
s výrazným podílem na přípravě a realizaci projektu) 

5 3 6 

Počet projektů zaměřených převážně či přednostně na mladé lidi 
do 30 let nebo na ženy nebo realizovaných těmito skupinami 

11 5 4 

Počet podniků se zavedenou novou technologií nebo inovovanými 
produkty 

12 4 0 

Počet strojů a technologických zařízení zakoupených nebo 
instalovaných pro zlepšení vzhledu obcí, služby občanům a 
zpracování obnovitelných zdrojů 

28 12 3 

Počet nově založených mikropodniků 5 2 0 

Počet místních produktů nově certifikovaných značkou ,,ORLICKÉ 
HORY – originální produkt“ 

10 5 2 

Počet projektů obcí realizovaných metodami komunitního 
plánování (s účastí veřejnosti) 

5 2 5 

Počet nových nebo rekonstruovaných objektů občanské 
vybavenosti a nově zavedených služeb v obci 

12 4 5 

Počet ukončených kurzů o rozsahu minim. 3 výukové dny pro 
účastníky z regionu 

10 4 0 

Počet podpořených projektů celkem X 20 10 
 

Pozn.: Tabulka představuje očekávanou míru naplnění monitorovacích indikátorů dle projektů 

předložených ve výzvě č. 1/2008. 
 

2.4 Přehled vyhlášených výzev: 

Historicky první výzvu v rámci Osy IV Programu rozvoje venkova ČR MAS vyhlásila 22.7. 2008, sběr 

žádostí probíhal v kanceláři MAS od 1. do 22. září 2008. Programový výbor na svém zasedání rozhodl, 

že v této výzvě budou otevřena opatření, ve kterých jsou žadatelé připraveni, aby MAS měla jistotu, že 

alokované finanční prostředky bez větších problémů rozdělí mezi dostatek kvalitních projektů. 
 

V rámci vyhlášené výzvy bylo na MAS předloženo celkem 17 žádostí o dotaci (1 do fiche č. 1 – byla 

vybrána, 3 do fiche č. 2, 5 žádostí do fiche č. 4  - vybrány byly 4 žádosti a 8 žádostí do fiche č. 5 – 

vybráno bylo 5 žádostí), přičemž 2 žádosti (z fiche č. 5) nebyly MAS přijaty, neboť předložená 

dokumentace neobsahovala všechny povinné přílohy, které obsahovat měla. Z tohoto důvodu tak bylo 

hodnotiteli hodnoceno celkem 15 žádostí, ze kterých jich k podpoře bylo doporučeno 10. V rámci 

administrativní kontroly na RO SZIF v Hradci Králové byla z důvodu nesouladu s Pravidly ukončena 

administrace dvěma žádostem z fiche 2 Firmy a produkty (1 vybraný a 1 náhradní projekt), ačkoliv 



                                          

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

z CP SZIF v Praze během konzultací přišel na obě žádosti kladný posudek. Osloven tak byl další 

náhradník, který přistoupil na nabízenou dotaci, která byla nižší, než kterou původně požadoval. 
 

Poř. Fiche Žadatel Projekt Dotace v Kč 

1. 4 Obec Bystré v Orlických 

horách 

Stavba chodníku u silnice III/3102 v obci Bystré v Orl. 
horách – 2. etapa stavby v roce 2009  

468 661,- 

2. 5 Obec Dobré Úprava jeviště v Obecním domě v Dobrém 446 607,- 

3. 5 Obec Olešnice v Orlických 

horách 

Vybudování kombinovaného sportoviště pro efektivnější 
využívání volného času dětí a mládeže 

112 500,- 

4. 4 Obec Val Na návsi ve Valu – 4. etapa: výstavba obecní studny, údržba 
prostranství, obnova zeleně 

549 000,- 

5. 5 Sbor dobrovolných hasičů 

Olešnice v Orlických horách 

Teplo čistě, snadně, levně 493 955,- 

6. 1 Miloš Valtera Rekonstrukce a inovace chléva 814 000,- 

7. 4 OBEC BAČETÍN Chodník podél silnice II/309, III/3091 1 611 725,- 

8. 5 Tělocvičná jednota Sokol 

Dobřany 

Výměna střešní krytiny a zateplení stropu sálu budovy 

sokolovny v Dobřanech 

363 579,- 

9. 5 Obec Podbřezí Generální rekonstrukce požární nádrže ve Lhotě Netřebě 707 038,- 

10. 4 Městys Nový Hrádek ,,Nechceme skákat přes kaluže“ 750 00,- 

CELKEM 6 317 065,- 

 

2.5 Finanční alokace: 

V prvním roce realizace, ve kterém byla vyhlášena 1 výzva, byla MAS přidělena částka 7 397 065,- Kč. 

Z této částky byl 1 080 000,- Kč určen na režii MAS a částka 6 317 065,- Kč byla určena na podporu 

projektů v rámci opatření IV.1.2 a následnému závazkování CP SZIF. Ve skutečnosti MAS na režii 

využila 1 038 972,- Kč.  
 

Fiche Přidělená dotace Procento v rámci 
výzvy 

Procento 
po 1 výzvě 

Plánované 
procento 

1 Konkurenceschopnost 814 000,- 12,89 12,89 10 

2 Firmy a produkty 0,- 0 0 15 

3 Cestovní ruch 0,- 0 0 5 

4 Infrastruktura 3 379 386,- 53,50 53,50 25 

5 Občanská vybavenost I 2 123 679,- 33,61 33,61 30 

6 Občanská vybavenost II 0,- 0 0 5 

7 Kulturní dědictví 0,- 0 0 5 

8 Vzdělávání  0,- 0 0 5 

CELKEM  6 317 065,- 100 100 100 
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2.6 Naplňování cílů SPL: 
 

Hlavními cíli SPL jsou: 

A – Podporovat rozvoj občanské vybavenosti a služeb v obcích. Dlouhodobým cílem je vytvářet v 

obcích podmínky pro to, aby tam lidé trvale mohli a chtěli žit. 
 

Způsob naplňování: Prostřednictvím projektů podpořených v rámci fichí 4 a 5 dochází v území k rozvoji 

občanské vybavenosti, a to jak na straně obcí, tak na straně neziskových organizací působících na 

území MAS. 
 

Konkrétní projekty:  

 Stavba chodníku u silnice III/3102 v obci Bystré v Orl. horách – 2. etapa stavby v roce 2009 

(Obec Bystré),  

 Úprava jeviště v Obecním domě v Dobrém (Obec Dobré),  

 Vybudování kombinovaného sportoviště pro efektivnější využívání volného času dětí a mládeže 

(Obec Olešnice v orlických horách),  

 Na návsi ve Valu – 4. etapa: výstavba obecní studny, údržba prostranství, obnova zeleně 

(Obec Val),  

 Teplo čistě, snadně, levně (Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách),  

 Chodník podél silnice II/309, III/3091 (Obec Bačetín),  

 Výměna střešní krytiny a zateplení stropu sálu budovy sokolovny v Dobřanech (Tělocvičná 

jednota Sokol Dobřany),  

 Generální rekonstrukce požární nádrže ve Lhotě Netřebě (Obec Podbřezí),  

 ,,Nechceme skákat přes kaluže“ (Městys Nový Hrádek). 
 

B – V regionu podporovat zemědělské a nezemědělské podnikání (výrobu i služby), se zvláštním 

zaměřením na tradiční a místní produkty a na spolupráci výrobců navzájem a podnikatelských subjektů 

se subjekty samosprávy a neziskového občanského sektoru. Dlouhodobým cílem je rozvíjet 

ekonomický potenciál regionu a zvyšovat zaměstnanost. 

Způsob naplňování: Podpora zemědělského podnikání je silně omezena danými Pravidly, která 

neumožňují realizovat velké množství projektů, o které by zemědělci z území měli zájem. Jedná se 

především o modernizaci zemědělské techniky nezbytně nutné pro každodenní činnost občanů 

pracujících v zemědělství. 
 

Doporučení: Hledat vhodné příležitosti, jak zvýšit zájem podnikatelů o dotaci z MAS. Snažit se udělat 

fiche lákavější pro žadatele (např. zvýšit procento dotace na úkor odebrání vedlejšího opatření).  
 

Konkrétní projekty: 

 Rekonstrukce a inovace chléva (Miloš Valtera) 
 

C – Pečovat o přírodní a kulturní dědictví regionu, o uchování krajiny, o šetrné využívání přírodních a 

kulturních hodnot v cestovním ruchu. Dlouhodobým cílem je aktivně spoluutvářet a chránit 

životní prostředí. 
 

Způsob naplňování: V roce 2008 nebyly vyhlášeny fiche, které by svým zaměřením pomáhaly 

naplňovat tento stanovený cíl. 
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D – Rozvíjet činnost místní akční skupiny, zajišťovat potřebné podmínky, kapacity a zdroje 

(lidské, technické, informační, finanční, materiální) pro fungování MAS, která chce působit v rolích 

a) distributora finančních prostředků místním subjektům, 

b) iniciátora pozitivních změn v regionu, 

c) poradenského a vzdělávacího centra pro místní subjekty (např. odborná pomoc žadatelům o granty 

a dotace). 
 

Způsob naplňování: Během prvního roku realizace SPL se kancelář MAS především seznamovala 

s principy administrace strategického plánu, které jsou nastaveny v rámci Pravidel pro daná opatření. 

Během roku se MAS zúčastnila několika školení, v rámci kterých získala důležité znalosti pro svůj 

budoucí rozvoj. 
 

 

3. ZÁVĚR 

Během roku 2008 MAS začala pracovat na realizaci svého SPL, což pro celé území znamená velký 

přínos v podobě přerozdělování finančních prostředků do regionu. První rok byl rokem učení, kdy 

pracovníci a představitelé MAS studovali spoustu materiálů, Pravidel a předpisů, prostřednictvím 

kterých se Místní akční skupina musí řídit, aby mohla bezproblémově naplňovat nejen svoji strategii, 

ale i veškeré podmínky vyplývající ze závazných dokumentů. 
 

Po prvním roce realizace je ještě příliš brzy na to, aby MAS mohla objektivně zhodnotit kvalitu a 

potřebnost své strategie v porovnání s praxí. I přes tento malý časový úsek je ale jasné, že stanovená 

strategie občas narazí na mantinely stanovené Pravidly Programu rozvoje venkova, kterými je místní 

akční skupina povinna se řídit. Je proto potřeba, aby MAS tyto podmínky pečlivě nastudovala a podle 

nich dále pokračovala ve své činnosti. 

 

 

Ve Valu dne 19.2. 2009 

 

        

 

 

       Zpracoval Ing. Tomáš Vidlák, manažer MAS 
 


