Monitoring naplňování cílů SPL pro období roku 2009 a 2010
Pro toto období roku 2009 a 2010 byly stanoveny dle schváleného SPL monitorovací indikátory
na základě předpokladu, že mohou být počítány pouze indikátory dosažené v rámci ukončených
projektů. V úvahu tedy mohou přicházet pouze projekty, které budou započaty v roce 2009 a
ukončeny do konce roku 2010. Tedy projekty podpořené v rámci 1. a případně i 2. výzvy.
Monitorovací indikátory pro toto období tedy jsou:
Počet rekonstruovaných budov - 6
 Počet revitalizovaných ploch – 4
Počet nově vzniklých lůžek v ubytovacích zařízení – 20
Míra spoluúčasti příjemce nad rámec povinné spoluúčasti dané v jednotlivé fichi a typu
příjemce – 5%
Počet hodin dobrovolné svépomocné práce odvedené při realizaci projektu – 600 hodin
Dále budou v rámci plnění základního strategického cíle průběžně sledovány tyto skutečnosti:
 Plnění fichí podle finanční analýzy
 Míra informovanosti obyvatelstva o naplňování strategických cílů a SPL
 Míra informovanosti obyvatelstva (potenciálních žadatelů o dotaci) o možnostech získávání
dotací
 Naplnění strategických cílů zařazených do SPL a jejich vliv na kvalitu života na venkově
 Úspěšnost vzdělávacích seminářů a jejich vlivu na rozvoj venkova
Tyto monitorovací indikátory nebylo z důvodu ponížené alokace a okolností na toto a další období
možno oprávněně dodržet. Rozpočet MAS Sedlčansko pro období 2009-2013 je stanoven podle
pravidel MAS 32+ a z tohoto důvodu bylo nutno zaujmou některá opatření jednak k financování osy
V.1.1.(nově 20% z alokace na rok) a osy V.1.2. spočívající v nevyhlášení fischý tak jak je popsáno
v SPL. Nově lze tedy lze konstatovat že jedním z nejdůležitějších indikátorů, který není v SPL popsán,
je celkový počet podpořených projektů. Důvodem tohoto výstupu je, že na jednotlivé fische je alokace
na jeden rok ve výši která jen stěží uspokojí finanční potřeby žadatelů, ale zpravidla neuspokojí
finanční potřebu ani jednoho projektu v některých fischých. Pro ilustraci uvádím rok 2011, kde
celková alokace je ještě navýšena o nedočerpanou částku z 8.kola PRV.
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Z tohoto důvodu se Programový výbor rozhodoval tak jak je uvedeno níže ve výčtu projektů, zda
vyhlašovat všechny fische nebo jen některé, dle největší potřebnosti shodně se SPL, tak jak je
uvedeno v procentech na jednotlivé fische a roky.

V období 2009- 2010 byly podpořeny v 1.výzvě MAS, pro 8.kolo žádostí o dotaci z PRV,
osa IV.Leader opatření IV.1.2.Realizace místní rozvojové strategie, kde jsou již všechny
projekty ukončeny a jsou po závěrečné kontrole se SZIF. Jedná se o projekty 5.fische –
Kvalitní venkov/ Kvalita pro sportovce i diváky – SK Petrovice, dotace 446 996,-Kč, Dětské
hřiště – obec Krásná Hora nad Vltavou, dotace MAS 218 254,- Kč, Obec Kamýk nad Vltavou
pro KROK, poskytovatele sociálních služeb- obec Kamýk nad Vltavou, dotace 360 270,-Kč,
Rozvoj obce Vysoký Chlumec a jejich částí-obec Vysoký Chlumec, dotace 922 590,-Kč,

Rekonstrukce kulturní a společenské budovy v osadě Klenovice-obec Milešov, dotace
518 052,-Kč.
Dále byly podpořeny projekty podané v 2.výzvě MAS pro 9. kolo žádostí o dotaci z PRV,
osa IV. Leader, opatření IV.1.2.Realizace místní rozvojové strategie, kde byly o podporu
přihlášeny celkem čtyři projekty, z nichž projekt Kamýk nad Vltavou upravená obec byl
z důvodu změny pravidel na SZIF vyřazen.Ostatní projekty jsou ve fázi realizace a jedná se
o projekt v rámci fische č.1. – Podpora a vznik mikropodniků/Tiskové služby pro
veřejnost-Jiří Roškot, dotace 390 000,- Kč. Projekty v rámci fische č. 7. –Životní prostředí
v obcích/ Zahradní úprava parku-obec Krásná Hora nad Vltavou, dotace 488 774,-Kč,
Dublovice čistější a krásnější-obec Dublovice, dotace 270 690,-Kč.
Dále byly podpořeny projekty podané ve 3.výzvě MAS pro 10. kolo žádostí o dotaci
z PRV, osa IV. Leader, opatření IV.1.2.Realizace místní rozvojové strategie.Tyto projekty
jsou rovněž ve fázi realizace a jedná se o projekty v rámci fische č. 5. – Kvalitní venkov/
Rekonstrukce budovy obecního úřadu v Milešově-obec Milešov, dotace 162 900,-Kč,
Oplocení sportovního areálu a stavba přístřešku-obec Osečany, dotace 321 154,-Kč, Pro lepší
vzhled obce-oprava požární zbrojnice-obec Jesenice, dotace 418 167,-Kč, Rekonstrukce
sociálního zázemí pro komunitní místnost a knihovnu v budově OÚ Dolní Hbity-obec Dolní
Hbity, dotace 448 879,-Kč.
Dále byly podpořeny projekty podané ve 4.výzvě MAS pro 11. kolo žádostí o dotaci
z PRV, osa IV. Leader, opatření IV.1.2.Realizace místní rozvojové strategie. Tyto projekty
jsou ve fázi realizace.V této výzvě byly vyhlášeny fische č. 3. Vzdělávání a spolupráce- do
této fische nebyla podána žádná žádost o dotaci a fische č.6. – Oprava místních a
doprovodných komunikací, kde byly podpořeny dva projekty a to Obec Kamýk nad Vltavou
upravená obec, dotace 282 790,-Kč, Oprava místní komunikace IV.třídy v obci Petrovice,
dotace 89 247,-Kč, a projekt Oprava místní komunikace- obec Krásná Hora nad Vltavou byl
na základě bodového hodnocení a nedostatku finanční alokace vyřazen.
Dne 15.12.2010 byla vyhlášena 5. výzva MAS pro 12. kolo žádostí o dotaci z PRV, osa IV.
Leader, opatření IV.1.2.Realizace místní rozvojové strategie. V této výzvě byly vyhlášeny
fische č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7. Dnes lze konstatovat že bylo podáno celkem 17. žádostí
s následným rozdělením do fischý:

1/ podané 3. projekty v celkové sumě 452 250,-Kč
2/ podané 3. projekty v celkové sumě 2 303 560,-Kč
3/ podané 0. projekty v celkové sumě
0,-Kč
4/ podané 2. projekty v celkové sumě 488 034,-Kč
5/ podané 4. projekty v celkové sumě 1 694 281,-Kč
6/ podané 3. projekty v celkové sumě 1 215 000,-Kč
7/ podané 2. projekty v celkové sumě 956 439,-Kč
Požadavek celkem na 5.výzvu činil
7 109 564Kč
Tyto projekty jsou k dnešnímu dni po ukončené administraci na MAS a jsou administrovány
na RO SZIF.

Výsledné Monitorovací indikátory pro toto období tedy jsou:

Počet rekonstruovaných budov - 2
 Počet revitalizovaných ploch – 4
Počet nově vzniklých lůžek v ubytovacích zařízení – 0
Míra spoluúčasti příjemce nad rámec povinné spoluúčasti dané v jednotlivé fichi a typu
příjemce – 20% neuznatelné DPH u žadatelů obcí +5%větší spoluúčast u jednoho projektu.
Počet hodin dobrovolné svépomocné práce odvedené při realizaci projektu – 690 hodin na
základě prohlášení.
Dále byly v rámci plnění základního strategického cíle průběžně sledovány tyto skutečnosti:
 Plnění fischí podle finanční analýzy - jelikož je v tomto období dokončeno pouze 5 projektů
z výzvy č.1 a s ohledem na výše komentované skutečnosti, lze konstatovat že byla v rámci možností
plně naplněna fische č.5.

 Míra informovanosti obyvatelstva o naplňování strategických cílů a SPL obyvatelstvo je informováno prostřednictvím obecních zpravodajů, do kterých jsou zasílány podklady
a informace z MAS, na webových stránkách MAS a na webových stránkách obcí a sdružení obcí, kde
jsou odkazy na MAS.Všechny obce na území MAS a členové MAS dostávají výroční zprávu, kde jsou
rovněž popsány jednotlivé podpořené projekty, tudíž i naplňování strategických cílů a SPL. Ve
sledovaném období byla jedna prezentace pro podnikatele Petrovicka, kdy toto setkání organizovala
obec Petrovice. Dále MAS byla spolupořadatelem konference Festivalu středočeského venkova 2010,
1. července 2010, v Krásné Hoře nad Vltavou kde byla prezentována naše činnost ve sledovaném
období.
 Míra informovanosti obyvatelstva (potenciálních žadatelů o dotaci) o možnostech získávání
dotací- obyvatelstvo je informováno na webových stránkách MAS, dále na vývěskách všech obecních
úřadů a jejich zpravodajích. V tomto období byla výzva dvakrát zveřejněna v tisku.Tento způsob
zveřejnění byl neúčinný a finančně náročný, dále bylo od něj upuštěno.
 Naplnění strategických cílů zařazených do SPL a jejich vliv na kvalitu života na venkově – i
přes omezený rozpočet lze konstatovat, že volbou podpory fischý, tak jak bylo ve sledovaném období
stanoveno, došlo k maximální možné míře k naplňování strategických cílů SPL a minimálně na území
žadatelů po realizaci projektu došlo nezpochybnitelně ke zkvalitnění života na venkově a je kladně
vnímáno podle sledovaných reakcí nejen obyvateli samotných obcí, ale i návštěvníky regionu.
 Úspěšnost vzdělávacích seminářů a jejich vlivu na rozvoj venkova – ve sledovaném období
bylo celkem 8. vzdělávacích seminářů a školení. První semináře se setkali s malou účastí, která se
postupně navyšuje. Určit zda jsou semináře úspěšné či nikoliv lze poměrně složitě. Účastníci se
dozvědí informace jak podat žádost a jaké mají možnosti, ale velice často se jejich požadavky
rozcházejí s finanční alokací MAS a tak ani žádost nepodají. Opakem je zájem od nově zvolených
zastupitelů obcí, kteří se zde teprve dozvídají jaké možnosti dotací mají a jaké mohou využít a to nejen
prostřednictvím MAS ale i z jiných dotačních titulů, které jsou pravidelně zveřejňovány na webových
stránkách MAS a o kterých se tímto prostřednictvím dozvěděli. Z toho pohledu lze říci že nejen
semináře, ale celá činnost a existence MAS je přínosem pro rozvoj venkova. Na druhou stranu
nemůžeme být spokojeni s množstvím a kvalitou projektů podaných na MAS. Z počátku období nebyl
velký zájem a to právě pro malou finanční alokaci. Postupem se tento problém vyřešil, jsou podávány i
finančně méně náročné projekty, ale jejich kvalita je zarážející. V páté výzvě nesplnilo deset ze
sedmnácti projektů ani potřebný 50% počet bodů. Zdá se že žadatelé podceňují kvalitu zpracování
projektů a je patrno že si tato situace vynutí ještě více práce se žadateli a tím ještě více ovlivní snahy o
rozvoj území MAS.

Zpracoval : Jiří Kužel, ředitel MAS Sedlčansko, o.p.s.

V Krásné Hoře nad Vltavou 15. dubna 2011

