Evaluace Strategického plánu Leader k 31.12. 2010
Místní akční skupina POHODA venkova

Krok za krokem
s POHODOU venkovem

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

1. ÚVOD
1.1 Zdůvodnění evaluace:
Občanské sdruţení 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 moţnost aţ 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 moţností vyhodnocovala svoji činnost.

1.2 Způsob provedení evaluace:
Evaluace činnosti MAS, součástí které bude sledování naplňování cílů a průběhu strategie, bude
prováděna písemně za kaţdý kalendářní rok realizace SPL, tzn. vţdy k 31.12. příslušného roku.
Výsledkem evaluace bude stručná písemná hodnotící zpráva, kterou zpracuje manaţer pro realizaci
SPL na základě získaných podkladů a údajů.

2. VYHODNOCENÍ SPL
2.1 Členská základna:
V roce 2009 MAS zaznamenala nárůst členské základny o 2 nové členy, coţ znamená, ţe k 31.12.
2010 má MAS celkem 30 členů. Novými členy se stali: p. Josef Kováříček (podnikatel), p. Jiří Bednář
(TJ Sokol Dobruška).

2.2 Vazby SPL:
Od roku 2008, kdy byla MAS vybrána k podpoře, jiţ uběhly tři roky a během tohoto období si místní
akční skupina jiţ vytvořila představu o potřebách regionu. Tyto potřeby se zdají být v souladu se
zvoleným strategickým plánem rozvoje území MAS POHODA venkova, o čemţ svědčí i zvýšený zájem
ţadatelů o moţnost získání dotace přes MAS. Kancelář, rozhodovací orgány a pracovníci MAS jiţ plně
fungují a starají se o zdárný průběh naplňování strategie. Předfinancování je i nadále kryto
prostřednictvím revolvingového úvěru od České spořitelny.

Doporučení: Nadále se podílet na zvyšování znalostí spojených s administrací a realizací rozvojové
strategie, zlepšovat dovednosti a rozšiřovat záběr činností MAS.

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.
Po tříleté realizaci SPL je jasné, ţe některé hodnoty se během sledovaného období nepodaří naplnit,
neboť oproti předpokladům niţší 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.
2010

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

5

3

11

Počet projektů zaměřených převáţně či přednostně na mladé lidi
do 30 let nebo na ţeny nebo realizovaných těmito skupinami

11

5

13

Počet podniků se zavedenou novou technologií nebo inovovanými
produkty

12

4

4

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

28

12

10

Počet nově zaloţených mikropodniků

5

2

2

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

10

5

8

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

5

2

9

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

12

4

11

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

10

4

0

Počet podpořených projektů celkem

X

20

32

Pozn.: Tabulka představuje očekávanou míru naplnění monitorovacích indikátorů dle projektů
předloţených ve výzvách č. 1/2008, č. 2/2009, č. 3/2009, č. 4/2010 a č. 5/2010.

2.4 Přehled vyhlášených výzev:
Výzva č. 4/2010
V pořadí jiţ čtvrtou výzvu MAS vyhlásila 15.12. 2009, příjem ţádostí do 4 fichí (fiche č. 1, 2, 3 a 8)
probíhal v kanceláři 8. a 9.2. 2010. V rámci této výzvy bylo na MAS předloţeno celkem 5 ţádostí o
dotaci (1 do fiche č. 1, 2 do fiche č. 2 a 2 do fiche č. 3). Všechny ţádosti úspěšně prošly
administrativní kontrolou a kontrolu přijatelnosti, a jelikoţ poţadované finanční prostředky byly menší,
neţ alokace stanovená na tuto výzvu, byly následně 2.3. 2010 všechny ţádosti doporučeny Výběrovou
komisí a Programovým výborem k podpoře.
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Poř.

Fiche

Žadatel

Projekt

1.

Dotace v Kč

3

Ondřej Ţďárský

Vybavení půjčovny běţeckých lyţí a dalších potřeb
v areálu Čihalka v Olešnici v Orlických horách

193 230,-

2.

3

Mgr. Eva Skalická

Vybavení půjčovny a servisu lyţí a snowboardů
v novém areálu Rampušák v Olešnici v Orlických
horách

300 000,-

3.

2

Zdeněk Fireš

Nákup technologie CNC obrábění kovů

750 000,-

4.

2

Marcela Petrová

Revitalizace zemědělského objektu na sklad a
prodejnu nápojů

750 000,-

5.

1

D.K.E. Dobré s.r.o.

VÝMĚNA TECHNOLOGIE PRO VÝKRM BROJLERŮ NA
FARMĚ V DOBRÉM

441 598,-

CELKEM

2 434 828,-

Výzva č. 5/2010
Druhou výzvu roku 2010 Místní akční skupina POHODA venkova vyhlásila 14.7. 2010. Ţadatelé měli
moţnost ve dnech 20. a 21.9. 2010 předkládat své ţádosti do 6 vyhlášených fichí (fiche č. 1, 2, 4, 5, 6
a 7). Předloţeno bylo celkem 15 ţádostí o dotaci (2 do fiche č. 4 – 1 podpořena, 11 do fiche č. 5 – 4
podpořeny a 2 do fiche č. 7 – obě podpořeny). Výběrová komise na své zasedání dne 19.10. 2010
podle výsledných bodových hodnot doporučila k podpoře 7 ţádostí, přičemţ Obec Česká Čermná
přistoupila na navrhované sníţení dotace z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Poř.

Fiche

Žadatel

Projekt

1.

Dotace v Kč

7

Město Nové Město nad Metují

Muzejní informační stánek s expozicí v Novém Městě
nad Metují

2.

7

Městys Nový Hrádek

Kulturní dědictví ctíme, památníky opravíme

3.

5

Obec Podbřezí

Rekonstrukce šatny, jídelny a výdejny jídel se
zázemím ZŠ v Podbřezí čp. 3

1 734 614,-

4.

5

Město Nové Město nad Metují

Stavba klubovny Spy

1 800 000,-

5.

5

Sbor
dobrovolných
hasičů
Olešnice v Orlických horách

Rekonstrukce topného systému

220 914,-

6.

5

Obec Val

Obecní budovy Val č.p. 14 a Val č.p. 26, výměna

444 600,-

1 084 201,156 856,-

oken a dveří
7.

4

Obec Česká Čermná

Do školy bezpečněji

CELKEM

1 373 987,6 815 172,-

2.5 Finanční alokace:
I v roce 2010, stejně jako v předchozím, MAS vyhlásila celkem dvě výzvy k předkládání ţádostí o
dotaci. Z celkové přidělené částky 10 385 821,- Kč MAS vyčlenila 9,250 mil. Kč na projekty. Touto
částkou podpořila celkem 12 ţádostí. Na reţii MAS vyčlenila částku ve výši 1 135 821,- Kč, ve
skutečnosti čerpala 1 037 946,- Kč.
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Výzva č. 4/2010
Přidělená dotace

Procento v rámci
výzvy

Procento
po 4
výzvách

Plánované
procento

441 598,-

18,14

14,34

10

1 500 000,-

61,61

8,75

15

3 Cestovní ruch

493 230,-

20,25

2,87

5

4 Infrastruktura

0,-

0

21,65

25

5 Občanská vybavenost I

0,-

0

50,05

30

6 Občanská vybavenost II

0,-

0

2,34

5

7 Kulturní dědictví

0,-

0

0

5

8 Vzdělávání

0,-

0

0

5

2 434 828,-

100

100

100

Přidělená dotace

Procento v rámci
výzvy

Procento
po 5
výzvách

Plánované
procento

1 Konkurenceschopnost

0,-

0

10,26

10

2 Firmy a produkty

0,-

0

6,26

15

3 Cestovní ruch

0,-

0

2,06

5

4 Infrastruktura

1 373 987,-

20,16

21,22

25

5 Občanská vybavenost I

4 200 128,-

61,63

53,34

30

6 Občanská vybavenost II

0,-

0

1,68

5

1 241 057,-

18,21

5,18

5

0,-

0

0

5

6 815 172,-

100

100

100

Fiche

1 Konkurenceschopnost
2 Firmy a produkty

CELKEM
Výzva č. 5/2010
Fiche

7 Kulturní dědictví
8 Vzdělávání
CELKEM

2.6 Naplňování cílů SPL:
Hlavními cíli SPL jsou:
A – Podporovat rozvoj občanské vybavenosti a sluţeb v obcích. Dlouhodobým cílem je vytvářet v
obcích podmínky pro to, aby tam lidé trvale mohli a chtěli žit.

Způsob naplňování: I v roce 2010 pokračoval zájem ţadatelů o dotaci na získání finančních prostředků
z fichí 4 a 5, tedy fichí naplňujících tento stanovený cíl. Rozvoj občanské vybavenosti a veřejného
prostranství obcí je dle dosavadního průběhu realizace strategie jednoznačně nejvíce ţádaným
motivem pro předkládání ţádostí.
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Konkrétní projekty:
Rekonstrukce šatny, jídelny a výdejny jídel se zázemím ZŠ v Podbřezí čp. 3 (Obec Podbřezí),
Stavba klubovny Spy (Město Nové Město nad Metují),
Rekonstrukce topného systému (Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách),
Obecní budovy Val č.p. 14 a Val č.p. 26, výměna oken a dveří (Obec Val),
Do školy bezpečněji (Obec Česká Čermná).
B – V regionu podporovat zemědělské a nezemědělské podnikání (výrobu i sluţby), 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: Během dvou vyhlášených výzev v roce 2010 se konečně objevilo několik projektů
zaměřených na rozvoj podnikání v území, coţ je výsledkem zvýšené propagace činnosti MAS. I přesto
ale MAS očekává daleko větší zájem o finanční podporu ze strany zemědělských a nezemědělských
podnikatelů a proto je potřeba neustále propagovat u této cílové skupiny.

Konkrétní projekty:
VÝMĚNA TECHNOLOGIE PRO VÝKRM BROJLERŮ NA FARMĚ V DOBRÉM (D.K.E. Dobré s.r.o.)
Revitalizace zemědělského objektu na sklad a prodejnu nápojů (Marcela Petrová)
Nákup technologie CNC obrábění kovů (Zdeněk Fireš)
Vybavení půjčovny a servisu lyţí a snowboardů v novém areálu Rampušák v Olešnici
v Orlických horách (Mgr. Eva Skalická)
Vybavení půjčovny běţeckých lyţí a dalších potřeb v areálu Čihalka v Olešnici v Orlických
horách (Ondřej Ţďárský)
C – Pečovat o přírodní a kulturní dědictví regionu, o uchování krajiny, o šetrné vyuţívání přírodních a
kulturních hodnot v cestovním ruchu. Dlouhodobým cílem je aktivně spoluutvářet a chránit
životní prostředí.

Způsob naplňování: V tomto roce byli díky zvýšené aktivitě MAS zkontaktováni moţní ţadatelé z fiche
7, která primárně naplňuje tento stanovený cíl. Výsledkem této aktivity jsou dva podpořené projekty
naplňující cíl pečovat o přírodní a kulturní dědictví regionu.

Konkrétní projekty:
Muzejní informační stánek s expozicí v Novém Městě nad Metují (Město Nové Město nad
Metují)
Kulturní dědictví ctíme, památníky opravíme (Městys Nový Hrádek)
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,

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

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

Způsob naplňování: Rok 2010 byl jiţ třetím rokem, kdy místní akční skupina administrovala průběh
strategického plánu Leader. Díky zkušenostem získaným z předchozích let a administrace takřka
padesáti projektů mohla MAS rozvíjet svoji činnost. POHODA venkova se tak díky své činnosti stala
důleţitým článkem v oblasti rozvojových aktivit v daném území.

3. ZÁVĚR
Rok 2010 by rokem pokroku v přijímání projektových ţádostí, neboť se po velkém úsilí podařilo najít
vhodné zájemce o dotaci z fichí 1,2,3 a 7. Díky uvaţovaným změnám v Pravidlech lze očekávat, ţe
tento trend bude pokračovat i v příštím období, neboť se pro ţadatele otevřou zcela nové příleţitosti
(např. pořízení mobilní zemědělské techniky). Bohuţel se ale doposud nepodařilo najít vhodného
ţadatele do oblasti vzdělávání, kde se často naráţí na podmínky stanovené Pravidly. I přes dílčí
úspěchy by MAS neměla usínat na vavřínech a naopak ještě více by měla zintenzivnit svoji propagační
činnost a to i např. v oblasti získávání nových členů (zejména ţen a mladých lidí).

Ve Valu dne 23.3. 2011

Zpracoval Ing. Tomáš Vidlák, manaţer MAS
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