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1. Úvod 
 
1.1.  Název MAS, právní forma: 
 
                  MAS Sedlčansko, obecně prospěšná společnost 
 
1.2.  Datum podpisu Dohody se SZIF: 
 
                3. srpna 2009 

 
1.3.  Základní údaje 

 
                Počet obcí – 27 
  
                Počet obyvatel – 22 601 obyvatel 
 
                Rozloha MAS – 465,81 km2 
 
                Počet členů – 18, z toho 42 % veřejný sektor a 58 % soukromý sektor 

  
2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu 

2.1.  Složení SPL a cíle MAS 
Na počátku formulování SPL pro území MAS Sedlčansko a z ní se odvíjejících priorit a cílů stála úvaha, 
že v období 2007 – 2013 by měly být v našem území vytvořeny takové podmínky, které od roku 2014 
umožní velké většině aktivních subjektů (tj. obcí, neziskových organizací a podnikatelských subjektů) 
dosáhnout nezávislosti na dotacích a veřejných podporách a na straně druhé, které zajistí vysokou kvalitu 
života jeho obyvatelů. 
 
Souhrnně řečeno budovat Sedlčansko silné, Sedlčansko sebevědomé, Sedlčansko atraktivní a 
Sedlčansko přívětivé.   
 
Za nejdůležitější vnitřní potenciál jsou místní akční skupinou považováni  

a) Obyvatelé území MAS, tedy  
i. Lidé vzdělaní 

ii. Lidé aktivní, tvůrčí, podnikaví 
iii. Lidé spokojení ve své komunitě, v prostředí, kde žijí 

b) Kulturní a přírodní dědictví mikroregionu Sedlčansko  
 
Vnitřní potenciál území lze probudit  

a) Podporou podnikavosti tak, aby se Sedlčansko stalo silné 
b) Podporou rozvoje lidských zdrojů tak, aby se Sedlčansko stalo sebevědomé  
c) Podporou oživení místního dědictví tak, aby se Sedlčansko stalo atraktivní  
d) Podporou infrastruktury tak, aby se Sedlčansko stalo přívětivé 

 
2.2. Priority a fiche 
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Strategie MAS je tedy postavena na 4 prioritních oblastech, které se dále člení na jednotlivé fiche.  
 
1. Prioritní oblast:  Sedlčansko silné 
 
Fiche 1.  Podpora a vznik mikropodniků 
Cílem fiche je: 

 Podpora nových a stávajících mikropodniků, tak aby byly schopné konkurence. Nová pracovní 
místa zamezí nutnosti dojíždění za prací.  

 Podpora podniků se zaměřením na diverzifikace činností nezemědělské povahy.  
 Podpora vzniku a zachování podniků zabývajících se tradičními řemesly.  
 Rozvoj místní ekonomiky. 

Popis charakteru Fiche 
Tato fiche podporuje vznik a rozvoj podnikání v regionu tak, aby vznikly subjekty  schopné 

konkurence. Jedním z prioritních indikátorů je tvorba nových pracovních míst. Důraz je kladen i na 
zachování tradiční řemeslné výroby. 
 
Fiche 2. Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků 
Cílem fiche je: 

 Jelikož v našem mikroregionu je mnoho zemědělských společností a soukromých zemědělců, 
cílem této fiche je podpora těchto podniků, tak aby si byly navzájem schopny konkurovat. 

 Dalším cílem této fiche je zmodernizovat zemědělské podniky, podpořit možnou spolupráci mezi 
zemědělskými podniky navzájem, ale také podpořit spolupráci se subjekty podílejícími se na 
výzkumu a vývoji.  

Popis charakteru Fiche 
Tato fiche se zaměřuje zejména na investice do zemědělských staveb a technologií, manipulačních 

ploch pro živočišnou i rostlinnou výrobu. Do této fiche spadají také projekty týkající se využívání a 
zpracovávání biomasy pro vlastní potřebu. Tato fiche bude také podporovat rozvoj inovací a spolupráci s 
jinými subjekty, jak zemědělskými, tak i subjekty zabývající se vývojem a výzkumem v zemědělství.  
 
2. Prioritní oblast: Sedlčansko sebevědomé 
 
Fiche 3. Vzdělávání a spolupráce 
Cílem fiche je 

 Informovat právnické a fyzické osoby o možnostech investicí do venkova.                  
 Podpořit ty osoby v plánech a „jít jim naproti“ poskytováním vzdělávacích a informačních 

seminářů, které mají přispívat konkurenceschopnosti, širokému spektru poskytovaných služeb na 
venkově, široké obchodní síti, případně novým pracovním příležitostem. 

Popis charakteru Fiche 
Tato fiche je zaměřena na podporu fyzických a právnických osob, které mají zájem o další 

vzdělávání. Jedná se o fyzické a právnické osoby, které chtějí rozšířit své spektrum služeb a k tomu využít 
možnost dalšího vzdělávání. Příjemcem dotace v této fichi je obec, svazek obcí nebo nezisková 
organizace, která prostředkuje vzdělávání pro fyzické a právnické osoby, které jsou ochotny investovat do 
rozvoje venkova. Z této fiche budou podporovány vzdělávací semináře a jiné vzdělávací činnosti mimo 
jiné i v těchto tématických okruzích: 
1. zavádění nových výrob, výrobních metod a technologií 
2. diverzifikace zemědělských činností s ohledem na životní prostředí 
3. dobré zemědělské a ekonomické podmínky 
4. správná zemědělská praxe včetně požadavků na cross- compliance 
5. bezpečnost, kvalita a správná výrobní a hygienická praxe 
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3. Prioritní oblast: Sedlčansko atraktivní 
 
Fiche 4. Kulturní dědictví Sedlčanska  
Cílem fiche je:  

 Obnova a využití kulturního dědictví na území MAS pro rozvoj lidských zdrojů a cestovního 
ruchu, obohacení kulturního a společenského dění a zvýšení atraktivity území pro obyvatele i 
návštěvníky.    

 Zlepšit technický stav objektů a prostor důležitých pro rozvoj cestovního ruchu a zvýšit míru 
jejich využití ve prospěch obyvatel a návštěvníků v území   

Popis charakteru Fiche 
Tato fiche se zaměří na rekonstrukce a zachovávání historických a sakrálních staveb, tak aby se udržela 
historická hodnota venkova a zvyšovala se tímto atraktivita venkovského území. Dále se fiche vztahuje na 
kulturní památky, například na výstavbu skanzenů, muzeí s expozicemi zaměřujícími se na venkov 
 
Fiche 5. Kvalitní venkov 
Cílem fiche je: 

 Vyšší kvalita života na venkově- zlepšení vzhledu obcí, zlepšení životních podmínek, zlepšení 
technické infrastruktury a vzhledu obcí, rekonstrukce kanalizací, vodovodů a ČOV, tato fiche 
bude dosahovat cílů, jako je zvyšování atraktivity bydlení, podnikání či relaxování na venkově.  

 Zajištění občanského vybavení (školství, zdravotnictví, spolkových činností, kulturního vyžití, 
základní obchodní struktury a péče a vyžití pro mladé lidi a ženy). 

 V neposlední řadě tato fiche směřuje k naplnění cíle, zabývajícího se problematikou kulturního 
dědictví venkova. Podporuje vypracování studií a programů na rozvoj a ochranu kulturního 
dědictví venkova, historických a tradičních prvků venkova.  

 Jedním z cílů této fiche je zabezpečit mimoškolní péči o děti a mladistvé ve smyslu společenského 
a kulturního vyžití, stejně tak nabídnout příležitost obyvatelstvu zapojit se do řešení problematiky 
venkova. 

Popis charakteru Fiche 
Sedlčansko je krajem se silným lidským potenciálem, který je založen na tradicích venkova. Tato fiche má 
za úkol umožnit obyvatelstvu- obcím a spolkům rozvíjet a chránit kulturní dědictví venkova. Dále pak tato 
fiche zabezpečí kvalitní život ve venkovských oblastech- tato fiche podporuje projekty zaměřené na 
základní služby obyvatelstvu, zatraktivňování venkovských lokalit, udržování tradicí na venkově a 
ochranu kulturního dědictví, v neposlední řadě podporuje také projekty zaměřené na zlepšení technické 
infrastruktury a vzhledu obce. 
 
Fiche 10. Volný čas a sport 
Cílem fiche je 

 Podpora rozvoje venkovské ekonomiky směrem k rozvoji cestovního ruchu 
 Výstavba a rekonstrukce malokapacitního ubytovacího a stravovacího zařízení 
 Výstavba a rekonstrukce půjčoven sportovního vybavení 
 Výstavba a rekonstrukce objektů a ploch pro sportovní vyžití 

Popis charakteru Fiche 
Touto fichí chceme podpořit rozvoj regionu v oblasti cestovního ruchu a to v investicích do výstavby a 
rekonstrukce ubytovacích a stravovacích zařízení, sportovních půjčoven a v neposlední řadě i výstavbu a 
rekonstrukci ploch pro sportovní vyžití. 
 
Fiche 11 Turistika 
Cílem fiche je  

 Podpora budování stezek 
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 Pěší, lyžařské, vinařské, hippostezky, a další tématické stezky 
 Budování nových nebo rekonstrukce stávajících rozhleden 

Popis charakteru Fiche 
Fiche Turistika přináší podporu pro budování různých tématických stezek na území MAS Sedlčansko a 
zároveň podporuje budování nebo rekonstrukci rozhleden. 
 
4. Prioritní oblast: Sedlčansko přívětivé  
 
Fiche 6. Oprava místních a doprovodných komunikací 
Cílem fiche je:  

 Investovat do místních komunikací, které jsou ve správě jednotlivých obcí a jejichž stav je na 
většině území žalostný. Tato fiche se zaměřuje pouze na opravy a údržby místních komunikací a 
doprovodných komunikací. 

Popis charakteru Fiche 
V mikroregionu jsou komunikace ve velmi špatném stavu, a to zejména proto, že se jedná o místní 
komunikace ve správě obcí. Tato fiche se proto zaměřuje pouze na problematiku místních komunikací a 
doprovodných komunikací, tak aby veškeré poskytnuté finance na tuto fichi sloužili k zlepšování 
dostupnosti a zkvalitnění atraktivity území ve venkovských oblastech. 
 
Fiche 7. Životní prostředí v obcích 
Cílem fiche je 

 Podpořit aktivity obcí, tak aby to mělo dopad na obyvatele, ale i na obec samotnou. Tato fiche 
podporuje obecní hospodářství a to v těchto bodech: 

 Údržba veřejné zeleně nová výsadba veřejné zeleně 
 Výstavby a úpravy parků 
 Nakládání s odpady 
 Hospodaření v obecních lesích / údržba obecních lesů, udržitelnost využití lesů 

Popis charakteru Fiche 
Na Sedlčansku stále ještě není obecní hospodářství na vysoké úrovni, jelikož obce nejsou podporovány 
natolik, nakolik je třeba. Proto tato fiche bude podporovat obecní hospodářství tak, jak je uvedeno výše. 
Fiche se zaměřuje na široké spektrum obecních činností, a to v takovém rozsahu, aby se obce stály 
kvalitním místem pro život a subjektem, který je schopný své území dobře obhospodařovat. 

 
Fiche 8. Živé lesy Sedlčanska 
Cílem fiche je 

 Podpořit aktivity vlastníků a nájemců lesů při jejich údržbě a udržitelnosti využití lesů. Tato fiche 
se zaměřuje na podporu posílení rekreační funkce lesa 

Popis charakteru Fiche 
Fiche se zaměřuje na podporu posílení rekreační funkce lesa. V regionu Sedlčanska byly vybudovány 
cyklotrasy a je zde i mnoho turistických tras. Tato fiche bude podporovat  výstavbu a údržbu či 
rekonstrukci cyklotras, turistických stezek a tomu náležícímu vybavení. 
 
 
Fiche 9. Zdravé lesy a toky Sedlčanska 
Cílem fiche je 

 Podpořit obnovu potenciálu lesa a snížení rozsahu škod způsobených přírodními kalamitami a 
škodami 

Popis charakteru Fiche 
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Fichí chceme pomoci při odstraňování škod v lesích a na tocích. Tato fiche bude podporovat odstranění 
škod a obnovení lesního potencionálu po přírodních katastrofách ( škůdci, vichřice, bouře,…), dále 
protipovodňová opatření na tocích. 
 
Rozložení fichí do jednotlivých opatření před provedenou aktualizaci (prosinec 2011) 
 
Fiche Název Hl V1 V2 
1 Podpora a vznik mikropodniků III12 III13   
2 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků I111 I112 III13 
3 Vzdělávání a spolupráce III31     
4 Kulturní dědictví Sedlčanska III22     
5 Kvalitní venkov III212 III211   
6 Oprava místních a doprovodných komunikací III211     
7 Životní prostředí v obcích III211 II242 II241 

   
Rozložení fichí do jednotlivých opatření po provedené aktualizaci (prosinec 2011) 
 
Fiche Název Hl V1 V2 
1 Podpora a vznik mikropodniků III12     
2 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků I111 I112   
3 Vzdělávání a spolupráce III31     
4 Kulturní dědictví Sedlčanska III22     
5 Kvalitní venkov III212     
6 Oprava místních a doprovodných komunikací III211     
7 Životní prostředí v obcích III211 II242 II241 
8 Živé lesy Sedlčanska II242     
9 Zdravé lesy a toky Sedlčanska II241     
10 Volný čas a sport III132     
11 Turistika III131     

 
Z důvodu lepšího rozloženosti finančních prostředků dle SPL jsme aktualizovali fiche a 
rozšířili jejich počet na 11, aby pokrývaly priority MAS. 
 
2.3.  Rozpočet – plán a skutečné čerpání 

Rozpočet dle SPL – využití prostředků (%) v jednotlivých kolech a fichích. Rozložení na 
polovinu programového období je dle SPL na 50%. Pro porovnání plnění považujeme uplynulých 
5 kol za 100%.  

 
  Kola příjmu opatření IV12 PRV   
Fiche 8 9 10 11 12 Celkem % 
1 0,0 2,0 0,0 3,6 0,0 5,6 
2 2,0 0,0 2,2 0,0 2,2 6,4 
3 0,0 1,0 0,0 1,6 0,0 2,6 
4 1,6 0,0 2,0 0,0 2,0 5,6 
5 0,0 11,0 15,1 0,0 15,9 42,0 
6 0,0 3,0 0,0 6,0 0,0 9,0 
7 7,0 0,0 11,0 0,0 11,0 28,9 
Celkem 10,6 16,9 30,3 11,2 31,1 100,0 
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Rozpočet dle skutečnosti – využití prostředků (%) v jednotlivých kolech a fichích. Pro 

porovnání plnění považujeme uplynulých 5 kol za 100%.  
  Kola příjmu opatření IV12 PRV   
Fiche 8 9 10 11 12 Celkem % 
1 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 
2 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8 15,8 
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 
5 26,9 0,0 13,4 0,0 10,4 50,6 
6 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 
7 0,0 7,7 0,0 0,0 9,7 17,5 
Celkem 26,9 13,7 13,4 6,7 39,4 100,0 

 
Graf plánovaného a skutečného rozložení finančních prostředků (%) do jednotlivých 

fichí v hodnoceném období. Pro výpočet byly použity částky dotací dle uzavřených dohod, 
protože část projektů není ještě uzavřena a proplacena. 
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Rozložení počtu (ks) vybraných projektů v jednotlivých kolech a fichích 
  Kola příjmu opatření IV12 PRV   
Fiche 8 9 10 11 12 Celkem 
1   1       1 
2         2 2 
3           0 
4         1 1 
5 5   4   1 10 
6       3   3 
7   2     2 4 
Celkem 13 12 14 14 18 21 

 
Rozložení částek dotace (Kč) vybraných projektů v jednotlivých kolech a fichích 

 
 Kola příjmu opatření IV12 PRV  

Fiche 8 9 10 11 12 Celkem 
1  390 000    390 000 
2     833 600 833 600 
3      0 
4     302 400 302 400 
5 2 466 162  1 312 903  961 942 4 741 007 
6    372 027  372 027 
7  759 464   956 439 1 715 903 

Celkem 2 466 162 1 149 464 1 312 903 372 027 3 054 381 8 354 937 

 
 
2.4.  Alokace 
Rok Alokace 
2009 3 590 739 Kč 
2010 3 590 739 Kč 
2011 3 502 114 Kč 

 
          Každý rok bylo na projekty jednotlivých výzev využito 80% roční alokace. Zbývajících 
20% alokace použila MAS na pokrytí části svých režijních výdajů. S ohledem na nižší alokace 
pro skupinu 32+, kam MAS Sedlčansko spadá, hradí MAS výdaje na provoz i z jiných zdrojů. 

 
2.5.  Výzvy 

MAS Sedlčansko využila ve sledovaném období všechny kola PRV, v rámci kterých mohla 
podávat žádosti na RO SZIF.  
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1. Výzva – 8. kolo PRV 
 

Fiche Název subjektu Název projektu současná fáze 
projektu 

Hl. 
op. 

Dotace - 
plán 

5 SK Petrovice u Sedlčan Kvalita pro sportovce i diváky proplacen III212 446 996 

5 OBEC KRÁSNÁ HORA 
NAD VLTAVOU DĚTSKÉ HŘIŠTĚ proplacen III212 218 254 

5 OBEC KAMÝK NAD 
VLTAVOU 

Obec Kamýk nad Vltavou pro KROK, 
poskytovatele sociálních služeb proplacen III212 360 270 

5 OBEC VYSOKÝ 
CHLUMEC 

Rozvoj obce Vysoký Chlumec a jejich 
místních částí proplacen III212 922 590 

5 OBEC MILEŠOV Rekonstrukce kulturní a společenské 
budovy v osadě Klenovice. proplacen III212 518 052 

     2 466 162 
Výzva č. 1 byla vyhlášena 3. srpna 2009 s alokací 2 466 162,- Kč. Programovým výborem byla 
vybrána k podpoře Fiche č. 5 Kvalitní venkov. Ve výzvě bylo podáno 5 žádostí a všechny byly 
podpořeny. 

 
2. Výzva – 9. kolo PRV 

 

Fiche Název subjektu Název projektu současná fáze 
projektu 

Hl. 
op. Dotace - plán 

1 Jiří Roškot Tiskové služby pro veřejnost realizován III12 390 000 

7 OBEC KRÁSNÁ HORA 
NAD VLTAVOU Zahradní úprava parku proplacen III211 488 774 

7 OBEC DUBLOVICE DUBLOVICE ČISTĚJŠÍ A 
KRÁSNĚJŠÍ. proplacen III211 270 690 

     1 149 464 
Výzva č. 2 byla vyhlášena 15. prosince 2009 s alokací 1 149 464,- Kč. Za oblast podpory ve 
2. výzvě byly programovým výborem vybrány Fiche č. 1 - Podpora a vznik mikropodniků a 
Fiche č. 7 Životní prostředí v obcích. Ve výzvě byla pro Fichi č. 1 podána 1 žádost, která 
byla podpořena a ve Fichi č. 7 byl podány 3 žádosti, z nichž jedna byla vyřazena SZIF. 
 

3. Výzva – 10. kolo PRV 
 

Fiche Název subjektu Název projektu Současná 
fáze projektu 

Hl. 
op. Dotace - plán 

5 OBEC MILEŠOV Rekonstrukce budovy obecního 
úřadu v Milešově proplacen III212 162 900 

5 OBEC OSEČANY Oplocení sportovního areálu a stavba 
přístřešku podána ŽoP III212 321 154 

5 OBEC JESENICE Pro lepší vzhled obce - oprava 
požární zbrojnice proplacen III212 418 164 

5 OBEC DOLNÍ HBITY 
Rekonstrukce sociálního zázemí pro 
komunitní místnost a knihovnu v 
budově OÚ Dolní Hbity 

proplacen III212 410 685 

     1 312   903 
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Výzva č. 3 byla vyhlášena 12. dubna 2010 s alokací 1 312 903,- Kč. K podpoře vybral 
programový výbor Fichi č. 5 – Kvalitní venkov. Všechny 4 podané žádosti byly podpořeny. 
 

4. Výzva – 11. kolo PRV 
 

Fiche Název subjektu Název projektu současná fáze 
projektu 

Hl. 
op. Dotace - plán 

6 OBEC KAMÝK NAD 
VLTAVOU Kamýk nad Vltavou upravená obec proplacen III211 282 780    

6 OBEC PETROVICE Oprava místní komunikace IV. třídy 
v obci Petrovice proplacen III211 89 247   

     372 027 
Výzva č. 4 byla vyhlášena 12. srpna 2010 s alokací 372 027,- Kč. Jako oblast podpory v této 
výzvě programový výbor vybral Fichi č. 3 Vzdělávání a spolupráce a Fiche č. 6 Opravy 
místních a doprovodných komunikací. Fichi č. 3 nevyužil žádný žadatel, ve fichi č. 6 byly 
podány tři žádosti, podpořena byla jedna zcela a jedna z části. 
 

5. Výzva – 12. kolo PRV 
 

Fiche Název subjektu 12.Název projektu současná fáze 
projektu 

Hl. 
op. Dotace - plán 

2 Zemědělská společnost 
Nalžovice, a.s. Přístavba mléčnice -Nová Ves podána ŽoP I111 200 000    

2 ZS Dublovice a.s. Fotobioreaktor Dublovice realizován I111 633 600    

4 Židovská obec v Praze Záchrana náhrobků na židovském 
hřbitově Drážkov podána ŽoP III22 302 400    

5 TJ Sokol Krásná Hora nad 
Vltavou Víceúčelové hřiště podána ŽoP III212 961 942    

7 OBEC JESENICE Zelená náves pro životní prostředí. proplacen III211 328 797    
7 Obec Milešov Revitalizace návsi v obci Milešov realizován III211 627 642  
     3 054 381    
Výzva č. 5 byla vyhlášena 15. prosince 2010 s alokací 3 054 381,- Kč. Programový výbor vybral 
k podpoře všechny fiche. K podpoře bylo vybráno 7 projektů, z toho jeden projekt byl vyřazen 
SZIF. Byly podpořeny 2 projekty ve Fichi č. 2 - Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských 
podniků, 1 projekt ve Fichi č. 4 - Kulturní dědictví Sedlčanska, 1 projekt ve Fichi č. 5 – Kvalitní 
venkov a 2 projekty ve Fichi č. 7 - Životní prostředí v obcích. 

 
3. Metodický přístup 

3.1.  Zdroje dat a informací 
MAS shromažďuje data pro střednědobé hodnocení po celou dobu své činnosti. Samotné 
hodnocení probíhá v druhé polovině roku 2011, tedy po uzavření sledovaného období. Hodnocení 
vychází z těchto údajů:  

 Data o projektech, které eviduje MAS – podrobné informace o žádostech, 
administrativních postupech, alokacích, dílčích částkách jednotlivých projektů apod. 
Z žádostí a hodnocení Výběrové komise MAS shromažďuje odpovědi na povinné a další 
otázky preferenčních kritérií.   
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 Monitorovací zprávy jednotlivých projektů předkládané v průběhu realizace, při podání 
Žádosti o proplacení a následně jednou ročně v době udržitelnosti projektu. Díky 
monitorovacím zprávám zjišťuje MAS skutečné plnění indikátorů, ke kterému se příjemce 
zavázal v projektu. 

 Konzultace s potenciálními žadateli, semináře, akce MAS, individuální setkání s příjemci 
dotace a kontroly MAS na místě realizace projektů slouží k zjišťování podrobnějších 
informací a řeší i aspekty, na které nejsou monitorovací ukazatele nastaveny. Tato pestrá 
práce dovoluje při běžné činnosti MAS shromažďovat nejpodstatnější podněty pro další 
vývoj MAS. 

 SPL stanoví cílové hodnoty indikátorů a Fiche motivují preferenčními kritérii k plnění 
podrobnějších monitorovacích indikátorů (uvedeny vždy v závěru Fiche). 

 Konzultace, pracovní i přátelská setkání s dalšími Středočeskými MAS, výměna 
zkušeností. MAS spolupracuje na projektu Spolupráce s MAS Brdy – Vltava, 
připravovala společný projekt s MAS Střední Povltaví.   

 
Pro potřeby lepšího pochopení potřeb území a pro podchycení zkušeností se MAS rozhodla 
v následujícím období připojit další způsoby získávání dat pro monitoring a evaluaci:  

 Dotazník na kvalitu fungování MAS bude zohledňovat především dodržování principů 
LEADER, plnění cílů SPL a vývoj MAS. Dotazník bude mít dvě podoby – podrobnější 
pro členy a pracovníky MAS a obecnější pro příjemce dotace, zájemce o dotaci a další 
veřejnost. 

 Hodnocení externím odborníkem, spolupráce s VŠ zaměřenými na rozvoj venkova. 
Použití moderních statistických metod pro sběr dat a jejich vyhodnocení. 

 
3.2. Monitorovací indikátory 
Monitorovací indikátory stanovené v původním SPL pro hodnocené období jsou: 
 Počet rekonstruovaných budov - 6  
 Počet revitalizovaných ploch  –  4 
 Počet nově vzniklých lůžek v ubytovacích zařízeních – 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 

 
Graf míry plnění monitorovacích indikátorů 
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  Rekonstruované 
budovy (ks) 

Revitalizované 
plochy (ks) Nová lůžka (ks) Spoluúčast v % 

Svépomocná 
práce (stovky 
hod.) 

Plán dle SPL 6 4 20 5,00 6,00 
Skutečnost 5 9 0 2,10 22,46 

 
Dále jsou 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 

 
3.3.  Hodnotící otázky 
Hodnotící otázky se vztahují ke třem skupinám sledovaných dat:  

3.3.1. Hodnotící otázky 1 – Povinné dle osnovy 
Zdroje: Pravidla IV11, projekty, hodnocení Výběrovou komisí, zkušenosti MAS. 

3.3.2. Hodnotící otázky 2 – Hodnocení MI 
Zdroje: SPL, Fiche, projekty, Monitorovací zprávy, podněty příjemců dotace 

3.3.3. Hodnotící otázky 3 - Další sledované skutečnosti 
Zdroje: zkušenosti MAS, informace o probíhající činnosti MAS, podněty od žadatelů a další 
veřejnosti, poznatky od spolupracujících subjektů a partnerských MAS. 

 
3.4.  Způsob zodpovídání 
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Odpovědi na otázky v sobě zohledňují dílčí údaje a názory ze zdrojů uvedených výše. MAS tyto 
podrobná data sloučila do přehledných závěrů pro potřeby evaluace. Tento postup je v souladu se 
SPL. Do budoucna chce MAS kromě sebehodnocení provést také kontrolu činnosti externím 
subjektem.  

 
4. Odpovědi na hodnotící otázky 

 
4.1. Hodnotící otázky 1 – Povinné dle osnovy 
 Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem 

regionu? 
Díky projektům bylo vytvořeno jedno pracovní místo vyžadující kvalifikaci ve městě s cca 
8000 obyvateli a nezaměstnaností 7,4 % (stav k 30. 10. 2011). 
Tvorba pracovních míst má vysokou závislost na hospodářském vývoji v ČR. V období let 
2009 – 2011 se nezaměstnanost v regionu pohybovala okolo 9 %. 
Podpora v rámci SPL měla sice na vytvoření pracovních míst v regionu malý vliv, ale při 
realizaci projektů bylo využito místních firem a i tím byla podpořena zaměstnanost v okolí.  

 
 Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve vašem 

regionu? 
Projekty při jejich realizaci propojily různé subjekty, podnikatele, zemědělce, obce i 
neziskový sektor. Vzájemně spojili své síly k dosažení cílů projektů, ale také poznaly silné i 
slabé stránky každého z nich. A jejich spolupráce nekončí jen realizací projektu, ale 
pokračuje i dále při aktivitách v rekonstruovaných budovách nebo na revitalizovaných 
plochách. 

 
 Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem regionu? 

Jako inovativní podpořený projekt můžeme nazvat každý projekt, který byl realizován i za 
pomoci svépomocné dobrovolné práce – „…. Inovačním přístupem spadající do této kategorie je 
zavedení a zvýhodnění svépomocné dobrovolné práce předkladatele či jeho partnerů při realizaci 
projektu. Míra svépomocné dobrovolné práce bude v rámci preferenčních kritérií hodnocena, což 
povede k tomu, že ji předkladatelé budou více využívat. Hodnocena bude přitom i svépomocná 
dobrovolná práce, která nebude představovat formu způsobilého nákladu, tak jak je specifikován 
v Pravidlech PRV. Kromě stavební práce tak bude hodnocena i práce organizační, duševní a 
jakákoliv jiná, nezbytná pro realizaci projektu. …“ (SPL – Sedlčansko- pohoda v srdci Čech – kap. 
6.3.2. b)   
Z doposud realizovaných 20 projektů bylo 8, kde se podíleli místní občané svou dobrovolnou 
svépomocnou prací na zdárné realizaci projektů, Celkově bylo odpracováno 2246 hodin, 
odpracované hodiny dokládá žadatel při ukončení projektu, seznamy brigádníků a 
odpracovaných hodin. 
Inovačním projektem nadregionálního charakteru můžeme nazvat projekt Fotobioreaktor 
předložený žadatelem ZS Dublovice. Projekt svými inovativními přístupy a rozvojem nové 
technologie napomáhá k dalšímu rozvoji činnosti podnikání. 

 
 Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí a žen do dění v regionu? 
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Přesně polovina realizovaných projektů byla zaměřena na podporu mladých lidí a ženy 
v regionu.  S jejich zapojením byly zrekonstruovány 3 sportovní hřiště a vybudovány 2 
dětská hřiště pro možnosti sportování od nejútlejšího věku. Dále byly zrevitalizovány a 
upraveny 4 návsi, které slouží k setkávání obyvatel všeho věku. Dva projekty pomohly 
opravit zázemí pro dobrovolné hasiče, které zde mají velikou členskou základnu právě dětí a 
družstev žen. 
Podporou těchto projektů nebylo vytvořeno žádné místo, ale při realizaci se ženy a děti 
podílely na dobrovolnických přípravných a závěrečných úklidových pracích. 
 

4.2. Hodnotící otázky 2 – Hodnocení MI 
 Rekonstruované budovy 

Díky projektům realizovaným na území MAS bylo zrekonstruováno 5 budov, které ve většině 
případů slouží veřejnosti, ať už jsou to komunitní centra, hasičské zbrojnice nebo budovy 
obcí určené k setkávání. Tím bylo napomoženo k možnosti setkávání obyvatel a díky tomu i 
k možnosti realizace dalších aktivit, které napomohou rozvoji obcí. 
 

 Revitalizované plochy 
Díky fichí č. 5 Kvalitní venkov a fichi č. 7 se podařilo zrevitalizovat 9 ploch oproti 
plánovaným 4. Projekty napomohly ke zkrášlení center několika obcí a vytvořilo se tak 
upravené zázemí pro setkávání obyvatel všech věkových kategorií. 
 

 Nově vzniklá lůžka 
Podpora tvorby lůžek nebyla chybou zahrnuta v žádné z fichí, tuto chybu napravujeme 
opravami fichí a vytvořené jedné samostatné – Turistika 
 

 Míra spoluúčasti nad rámec povinné 
Po zrušení možnosti uplatňovat u obcí jako uznatelný výdaj DPH je tento monitorovací 
indikátor hůře realizovatelný. 
 

 Dobrovolná svépomocná práce 
Do realizovaných projektů se velmi zapojuje místní veřejnost, vidí to jako možnost svým 
přičiněním napomoci k rozvoji obcí. Zároveň si tak upravují okolí, ve kterém vyrůstají a 
chtějí se nadále zapojovat do dalších aktivit. Z plánovaných odpracovaných 600 hodin se 
tento indikátor vyšplhal na 2246 hodin.  
 

4.3.  Hodnotící otázky 3 - Další sledované skutečnosti 
 

 Plnění fichí podle finanční analýzy 
Srovnání plánovaného a skutečného rozložení finančních prostředků přináší graf ke kapitole 
2.3. Plnění probíhá z větší části podle nastaveného plánu, nedostatečné plněné prioritní 
oblasti podpoří MAS tím, že upřednostní příslušné Fiche, které vedou k naplnění těchto 
oblastí.  

 
 Míra informovanosti obyvatelstva o naplňování strategických cílů a SPL 
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Veškeré informace o činnosti a výsledcích MAS zveřejňujeme pravidelně na našem webu, 
důležité aktuální informace jsou rozesílány maily na adresy členů MAS a obecních úřadů 
obcí území MAS. 
Tento bod plní MAS v souladu s potřebami území.  
 

 Míra informovanosti obyvatelstva (potenciálních žadatelů o dotaci) o možnostech 
získávání dotací. 
Výzva je dnem vyhlášení vyvěšena na webu, odeslána členům MAS, starostům obecních 
úřadů a již zaregistrovaným žadatelům z minulých výzev. Starostové vyvěšují výzvy na 
svých obecních internetových stránkách, vývěskách a informují o možnosti žádat v obecních 
zpravodajích. MAS nevydává z finančních důvodů zpravodaj, ale využívá možnost 
zveřejňovat své články ve zpravodajích jednotlivých obcí a obecních vývěskách. Články do 
zpravodajů a vývěsek jsou zasílány minimálně dvakrát ročně. MAS inzerovala dvakrát 
v tisku, což se projevilo jako nákladné a zároveň to nesplnilo očekávání ve větším počtu 
žadatelů, proto bylo od tohoto způsobu prezentace odstoupeno.  MAS se podílela na 
pořádání Festivalu Středočeského venkova, v Krásné Hoře nad Vltavou a na společenských, 
hudebních akcích konaných na Ranči u Sobotků ve Vleticích.  

 Naplnění strategických cílů zařazených do SPL a jejich vliv na kvalitu života na 
venkově 
Díky činnosti MAS v regionu a zařazení do podpořené skupiny 32+ bylo v regionu 
investováno více jak 8 milionů korun, které přispěly k obnově 4 budov, jež slouží občanům, 
bylo z revitalizováno 9 veřejných ploch, díky čemuž se zhodnotilo a zvelebilo prostředí, ve 
kterém místní obyvatelé žijí. Při pomocných pracích u některých projektů se občané aktivně 
zapojili do práce a následně se společně starají o údržbu. Společná práce motivuje obyvatele 
území MAS k dalším aktivitám v regionu a tím ke zkvalitňování života na venkově. 
Realizace projektů tak přináší kromě přímého užitku příjemce také užitek blízkému okolí. 
   

 Úspěšnost vzdělávacích seminářů a jejich vlivu na rozvoj venkova 
MAS  realizovala společně se Středočeským spolkem pro obnovu venkova  Festival 
Středočeského venkova v Krásné Hoře nad Vltavou . Festival byl zaměřen na širokou 
venkovskou veřejnost a setkal se s příznivým ohlasem. Dále MAS pořádala semináře pro 
starosty obcí regionu, zaměřený na projekty Spolupráce. MAS bude spolupořadatelem 
Národní konference Venkov 2011. MAS se zúčastňuje vzdělávacích akcí pořádaných SZIF, 
AZV, Mze a zúčastňuje se Národních konferencí Venkova. 

 

5. Závěry a doporučení 
 

5.1. Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a 
cíli. Rovnováha mezi Fichemi a SPL.  

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.  
Vzhledem k širokému zaměření projektů budou na základě aktualizace Fichí sledovány i další 
Monitorovací indikátory, které shrnuje následující přehled.  
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Monitorovací indikátor Fiche Fiche 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nová nebo zrekonstruovaná budova či zařízení ks                     
Zrekonstruovaná budova    ks                   
Zrekonstruované budovy nebo plochy          ks             
Zrekonstruované komunikace           ks           
Finanční spoluúčast žadatele  Kč     Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 
Svépomocné dobrovolné práce vynaložené na 
realizaci projektu hod hod   hod hod hod hod hod hod hod hod 

Nově vzniklá živnostenská oprávnění  ks                     
Nově vytvořené přepočtená pracovní místa  ks ks   ks ks             
Technologie pro výrobu potravinových 
produktů    ks                   

Vzdělávací projekt     ks                 
Vzdělávací program     os os               
Úspěšný absolvent vzděl. programů     os                 
Realizované semináře, přednášky, vzdělávací 
programy a další aktivity     ks                 

Zrekonstruovaná budova a objekt kulturního 
dědictví         ks               

Osoby cílových skupin, vymezených ve fichi,  
které budou zařízení aktivně využívat         os os             

Nově vzniklá muzea nebo galerie        ks               
Zapojené osoby do přípravy a realizace             os           
Počet m2 revitalizované plochy veřejných 
prostranství           m2 m2         

Počet ha lesa přímo dotčených projektem             ha ha ha     
Nová nebo zrekonstruovaná místa k posílení 
rekreační funkci lesa, usměrňování 
návštěvnosti území nebo zajištění bezpečnosti 
návštěvníků lesa 

              ks       

Vodní plocha přímo dotčená projektem                  ha     
Nově vybudované nebo zrekonstruované 
ubytovací zařízení                   ks   

Nově vybudovaná nebo zrekonstruovaná 
půjčovna sportovních potřeb                   ks   

Nově vybodované nebo zrekonstruované 
stezky                     ks 

Nové nebo zrekonstruované rozhledny                     ks 
Z těchto indikátorů bude možno již u připravovaného projektu odvodit, které priority může 
naplnit a do jaké míry. MAS je připravena na základě prvních zkušeností s podrobnějšími 
indikátory doplnit i hlavní indikátory v SPL a zvážit navýšení u těch hodnot, které jsou již 
splněné.  
 
5.2.  Míra dosažení cílů 
Míra dosažení cílů MAS je na jedné straně limitována roční aklokací a na straně druhé 
podmíněna schopností MAS bezchybně odvádět své povinnosti a rozvíjet svou činnost. Přes 
relativně nízký roční rozpočet se daří MAS dodržovat pestrou skladbu projektů v souladu 
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s rozdělením v SPL. Výraznější nedostatek se projevuje v oblasti životního prostředí. Tento 
problém řeší MAS zařazením nových Fichí. Oblast vzdělávání a spolupráce nebyla zatím 
v rozporu s plánem vyhlášena a MAS ji zařadí do Výzvy v příštím období.  
Třetí oblastí, na kterou klade v novém období MAS důraz, je turistika a cestovní ruch. Zařazením 
nové Fiche MAS sleduje naplnění opominutého indikátoru – nová lůžka. 
Z důvodu kvalitní kontroly bez nebezpečí zaujatosti se MAS rozhodla v následujícím období 
zadat hodnocení externímu subjektu. 
Samotná činnost MAS probíhá v souladu s principy LEADER. MAS plní své povinnosti dobře, 
jak dokládají i výsledky hodnocení MAS (říjen 2011). Nicméně si uvědomujeme rezervy 
v oblasti práce s veřejností, ve spolupráci a dalších nepovinných činnostech MAS.   

 
5.3.  Doporučení na základě výsledku hodnocení, případné návrhy na úpravu 

SPL 
Po zhodnocení období 2009-2011 jsme se rozhodli aktualizovat fiche i SPL. Nastavení podmínek 
a preferenčních kritérií jsme upravili tak, aby bylo možné efektivněji pokrýt požadavky žadatelů 
a tím zvýšit zájem o další aktivity sloužící k rozvoji regionu a zkvalitňování života v něm. Při 
kontrolách realizovaných projektů jsme zjistili, že zapojení veřejnosti do realizace projektů na 
přípravných, pomocných a úklidových pracích vede k zájmu obyvatel o dění v místě jejich 
bydliště a sami obyvatelé přichází s dalšími nápady, proto jsme ve fichích v bodování projektů 
bodově zvýhodnili projekty, kde bude aktivně zapojena veřejnost. 
Do budoucího období MAS usiluje o zlepšení své činnosti v těchto bodech:  
 Monitoring pomocí dotazníků pro členy MAS, žadatele i ostatní veřejnost 
 Evaluace na základě hodnocení externím subjektem 
 Využití příležitostí pro propagaci MAS – pořízení a distribuce společného propagačního 

letáku Středočeských MAS. 
 Zapojení MAS do akcí pro veřejnost – spolupráce s dalšími aktivními subjekty v regionu 
 Získávání zkušeností na vzdělávacích akcích, výměna zkušeností s větším počtem MAS 
 Předávání zkušeností a znalostí potenciálním žadatelům, aktivní vyhledání nových žadatelů 
 Větší zapojení do práce sítě MAS 

 
6. Přílohy 

Část SPL – kapitola 10.6 Monitoring a 10.7 Evaluace 

Výroční zpráva pro rok 2010 

 
 
 
 
 
V Krásné Hoře nad Vltavou ..28. prosince 2011         Vypracoval:  Jiří Kužel 


