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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 2009 MAS zaznamenala úbytek členů, když se z časových důvodů rozhodl odhlásit zemědělský 

podnikatel p. Pavel Mádr, což znamená, že k 31.12. 2009 má MAS celkem 28 členů.  
 

2.2 Vazby SPL: 

Po druhém roce realizace strategické plánu se zvolená strategie zdá být pro příslušné území vhodná a 

dostatečná, neboť drtivá většina předkládaných projektů je v jejím souladu. Negativem ale je přílišná 

úzkostlivost Pravidel, která mají příliš úzce nastavené mantinely a z tohoto důvodu nelze všechny 

projektové záměry realizovat. Během takřka dvou let realizace se zlepšila organizace postupů uvnitř i 

vně MAS, což je zapříčiněno zejména získáním praktických zkušeností s administrací. Volené orgány i 

pracovní skupiny se staly pevnou součástí nastaveného systému. Předfinancování je i nadále kryto 

prostřednictvím revolvingového úvěru od České spořitelny.  
 

Doporučení: Prohlubovat své znalosti získané účastí na různých tematicky zaměřených vzdělávacích 

seminářích, získávat praktické poznatky a rozvíjet svoji činnost. 
 

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 takřka dvouleté realizaci 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. 

2009 

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

5 3 10 

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

11 5 10 

Počet podniků se zavedenou novou technologií nebo inovovanými 
produkty 

12 4 1 

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

28 12 8 

Počet nově založených mikropodniků 5 2 0 

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

10 5 5 

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

5 2 7 

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

12 4 8 

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

10 4 0 

Počet podpořených projektů celkem X 20 20 
 

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

předložených ve výzvách č. 1/2008, č. 2/2009 a č. 3/2009. 
 

2.4 Přehled vyhlášených výzev: 
 

Výzva č. 2/2009 

V roce 2009 vyhlásila místní akční skupina dvě výzvy k předkládání žádostí o dotaci. V té první, kterou 

MAS vyhlásila 27.3. 2009, byly při příjmu žádostí (18.-20.5. 2009) v kanceláři předloženy pouze 2 

projektové žádosti, a to i přesto, že vyhlášeno bylo celkem 6 fichí (fiche č. 1, 2, 3, 6, 7 a 8). 

Nepřipravenost žadatelů či záměr nespadající do výkladu kódů způsobilých výdajů či Pravidel, to byly 

hlavní příčiny malého zájmu o tuto výzvu. Prostřednictvím žadatelů byl předložen 1 projekt do fiche č. 

1 Konkurenceschopnost a 1 projekt do fiche č. 6 Občanská vybavenost II.  

Dne 15.6. 2009 se Výběrová komise MAS na svém zasedání usnesla, že projekt, jehož předkladatelem 

byla Obec Olešnice v Orlických horách (fiche č. 6), z důvodu složitosti, rozporuplnosti a nejasnosti 

vlastnických/nájemních vztahů nedoporučí k podpoře, což následně na svém zasedání posvětil 

Programový výbor. V této výzvě tak byla podpořena pouze jedna žádost. 
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Poř. Fiche Žadatel Projekt Dotace v Kč 

1. 1 Ing. Jiří Petr Rekonstrukce porodny prasat  1 200 000,- 

CELKEM 1 200 000,- 

 

 

Výzva č. 3/2009 

Ve druhé výzvě roku 2009, která byla vyhlášena 4.9. 2009, MAS otevřela celkem 4 oblasti podpory 

(fiche č. 4, 5, 6 a 7). Při příjmu žádostí, který probíhal 29. a 30.9. 2009, bylo předloženo celkem 11 

žádostí o dotaci (1 do fiche č. 4 – byla podpořena, 9 do fiche č. 5 – 7 následně podpořeno, 1 do fiche 

č. 6 – byla podpořena). Výběrová komise na svém zasedání 19.10. 2009 podle výsledných bodových 

hodnot doporučila k podpoře celkem 9 žádostí, přičemž na posledního možného žadatele (Město Nové 

Město nad Metují) místo požadované dotace ve výši 1,8 mil. Kč zbývalo pouze 508 531,- Kč. Při 

konečném schvalování na CP SZIF Město Nové Město nad Metují na sníženou dotaci nepřistoupilo a 

tak byl podpořen 1. náhradník částkou 102 600,- Kč. Zbylá částka ve výši 405 931,- Kč byla nabídnuta 

druhému náhradníkovi, který ale tyto finanční prostředky nepřijal a tak tato částka byla přesunuta do 

dalších let realizace SPL. 
 

Poř. Fiche Žadatel Projekt Dotace v Kč 

1. 5 Obec Podbřezí Výstavba víceúčelového hřiště  1 798 110,- 

2. 5 Obec Bačetín Rekonstrukce ústředního vytápění MŠ Bačetín čp.86 412 038,- 

3. 4 Město Opočno Zahrada je hra 328 264,- 

4. 5 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA 

START OHNIŠOV 

Sportuje celá obec 458 460,- 

5. 5 Obec Ohnišov Rekonstrukce požární nádrže 1 193 052,- 

6. 6 o.s. "Lyžařský klub - Skiareál 

Olešnice" 

,,Hurá na trénink“ – Zvýšení kapacity zasněžovacího 
systému Skiareálu Olešnice v Orlických horách 

400 000,- 

7. 5 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA 

DOBRUŠKA 

Zavlažovací systém travnatých ploch a kurtů 1 083 122,- 

8. 5 Sbor dobrovolných hasičů 

Olešnice v Orlických horách 

Rekonstrukce garáží, příjezdových ploch a sušáku 

hadic 

1 400 976,- 

9. 5 Sbor dobrovolných hasičů 

Mělčany 

Mobilní zázemí pro pořádané akce 102 600,- 

CELKEM 7 176 622,- 

 

2.5 Finanční alokace: 

V roce 2009, ve kterém MAS v rámci své alokace obdržela částku 9 932 553,- Kč, byly vyhlášeny dvě 

výzvy k předkládání žádostí o dotaci, prostřednictvím kterých byly k podpoře doporučeny projekty 

částkou 8 376 622,- Kč. Zbylých 405 931,- Kč z alokace určené na realizaci projektů nebylo využito, 

neboť náhradník (Město Nové Město nad Metují), kterému tato částka byla nabídnuta, požadoval 

dotaci ve výši 1,8 mil. Kč a za nabídnutou částku nebyl schopen svůj projekt zrealizovat. Na vlastní 

režii MAS vyčlenila částku ve výši 1,150 mil. Kč, ze které nakonec využila 1 143 886,- Kč. 



                                          

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

Výzva č. 2/2009 

Fiche Přidělená dotace Procento v rámci 
výzvy 

Procento 
po 2 

výzvách 

Plánované 
procento 

1 Konkurenceschopnost 1 200 000,- 100 26,79 10 

2 Firmy a produkty 0,- 0 0 15 

3 Cestovní ruch 0,- 0 0 5 

4 Infrastruktura 0,- 0 44,96 25 

5 Občanská vybavenost I 0,- 0 28,25 30 

6 Občanská vybavenost II 0,- 0 0 5 

7 Kulturní dědictví 0,- 0 0 5 

8 Vzdělávání  0,- 0 0 5 

CELKEM  1 200 000,- 100 100 100 

 

Výzva č. 3/2009 
 

 

Fiche Přidělená dotace Procento v rámci 
výzvy 

Procento 
po 3 

výzvách 

Plánované 
procento 

1 Konkurenceschopnost 0,- 0 13,71 10 

2 Firmy a produkty 0,- 0 0 15 

3 Cestovní ruch 0,- 0 0 5 

4 Infrastruktura 328 264,- 4,57 25,23 25 

5 Občanská vybavenost I 6 448 358,- 89,85 58,34 30 

6 Občanská vybavenost II 400 000,- 5,58 2,72 5 

7 Kulturní dědictví 0,- 0 0 5 

8 Vzdělávání  0,- 0 0 5 

CELKEM  7 176 622,- 100 100 100 

 

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: Tento cíl se místní akční skupině jednoznačně daří naplňovat, neboť nejvíce 

projektových žádostí je podpořeno právě za účelem rozvoje občanské vybavenosti a služeb v obcích. 

Zájem o tuto oblast je velký, o čemž svědčí převis předkládaných žádostí nad finančními možnostmi 

MAS. 
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Konkrétní projekty:  

 Výstavba víceúčelového hřiště (Obec Podbřezí),  

 Rekonstrukce ústředního vytápění MŠ Bačetín čp.86 (Obec Bačetín),  

 Zahrada je hra (Město Opočno),  

 Sportuje celá obec (TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA START OHNIŠOV),  

 Rekonstrukce požární nádrže (Obec Ohnišov),  

 ,,Hurá na trénink“ – Zvýšení kapacity zasněžovacího systému Skiareálu Olešnice v Orlických 

horách (o.s. "Lyžařský klub - Skiareál Olešnice"),  

 Zavlažovací systém travnatých ploch a kurtů (TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DOBRUŠKA),  

 Rekonstrukce garáží, příjezdových ploch a sušáku hadic (Sbor dobrovolných hasičů Olešnice 

v Orlických horách),  

 Mobilní zázemí pro pořádané akce (Sbor dobrovolných hasičů Mělčany). 
 

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: Během dosavadního průběhu realizace SPL se nepodařilo zaktivizovat drobné 

zemědělské a nezemědělské podnikatele z území k podání žádosti o dotaci. Potenciální žadatelé často 

narážejí na nesoulad projektového záměru s Pravidly (mobilní zemědělská technika), na časovou a 

administrativní náročnost či na zajištění předfinancování projektu. Z toho pro MAS plyne poučení, aby 

zvýšila propagaci na tuto oblast. 
 

Konkrétní projekty:  

 Rekonstrukce porodny prasat (Ing. Jiří Petr) 

 

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: I přes vyhlášení fichí č. 3 a 7 nebyla v roce 2009 přijata ani jedna žádost o dotaci 

v těchto oblastech. Příčinou u CR je úzké zaměření možné podpory (maximální doba podnikání v CR 

do 2 let), u kulturního dědictví nevyjasněnost vlastnických/nájemních vztahů. MAS by měla vyvinout 

větší úsilí na potenciální žadatele a  více propagovat svoji činnost v této oblasti. 
 

 

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: V roce 2009 se MAS již naplno věnovala rozvoji své činnosti, což umožnilo 

zvládnutí základních administrativních principů realizace SPL. V tomto roce již MAS nefungovala pouze 
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jako administrátor opatření IV. osy PRV, ale žadatelům se snažila poskytovat poradenský servis 

ohledně různých možností získávání podpor z národních i evropských zdrojů.  
 

 

3. ZÁVĚR 

V roce 2009 místní akční skupina vyhlásila dvě výzvy k předkládání žádostí o dotaci. Výsledkem těchto 

výzev je, že v území existuje velký zájem o rozvoj občanské vybavenosti (zejména obce a NNO) a o 

zlepšení vzhledu jednotlivých obcí z území. Naopak velmi malý zájem je o oblasti rozvoje 

zemědělského a nezemědělského podnikání, cestovního ruchu, kulturního dědictví či vzdělávání. To 

má několik příčin (úzké vymezení programu, náročnost atd.), přičemž jednou z nich může být i 

nedostatečná informovanost a propagace. Na to by se MAS měla v budoucím období zaměřit nejvíce, 

neboť díky takřka nulovému příjmu projektů do výše zmíněných oblastí by bylo ohroženo naplňování 

cílů stanovené strategie. 

 

 

Ve Valu dne 11.3. 2010 

 

        

 

 

       Zpracoval Ing. Tomáš Vidlák, manažer MAS 
 


