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Úvod:

Hodnocení Fichí projektů zařazených do SPL MAS Krajina srdce v letech 2008-9
Místní akční skupina OS MAS Krajina srdce, se sídlem Žižkovo nám. 82, 391 43 Mladá
Vožice (dále jen MAS), provedla v období let 2008 až 2009 vyhlášení 3 Výzev k předkládání
projektů. Z celkem 11 Fichí, které jsou součástí Strategického plánu Leader, byly v tomto
období v souladu s harmonogramem SPL potenciálními žadateli předkládány projekty v rámci
Fiche č. 3, 4, 6, 7, 8, 10 a 11.
Hodnocení výše uvedených vyhlášených Fichí je předmětem tohoto posudku. U každé
vyhlášené Fiche bylo provedeno hodnocení podkladů zaznamenaných do hodnotitelem
připravených tabulek, které vyplnilo Technické pracoviště MAS.
U vyhlášených Fichí byly hodnoceny: počty podaných a podpořených projektů, financování
projektů a indikátory. Na základě provedeného hodnocení byly MAS hodnotitelem předloženy
konkrétní doporučení pro další postup při realizací těchto Fichí ve smyslu dosažení cílů vytyčených v
SPL.
V závěru bylo na základě dílčích hodnocení vyhlášených Fichí provedeno rámcové doporučení, které
vzešlo z provedených parciálních doporučení.

Hodnocení provedl: Ing. Michal Arnošt
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FICHE č. 3 - Zlepšení estetického vzhledu obcí

Cíl Fiche č. 3
Zlepšením upravenosti zeleně a charakteristických venkovských staveb navrátit ztracený
půvab obcím a přispět tím ke zvýšení kvality života jejich obyvatel.

Charakteristika Fiche č. 3
Fiche podporuje projekty, které směřují k pozdvihnutí po léta upadajícího architektonického
rázu obcí, zejména jejich centrálních částí, ve smyslu zakládání nových a kultivace stávajících
ploch veřejné zeleně, veřejných míst a prostranství. Dále bude podporována nová výsadba
stromů a okrasných keřů a také mnohde nedostatečně a nekvalitně udržovaných stávajících
dřevin včetně údržby a nové výsadby alejí, které jsou pro výraz zájmového území typické,
avšak mizí a nejsou nově vysazovány. K navrácení původního půvabu sídlům přispěje také
podpora rekonstrukcí pro obce typických sakrálních (kapličky, zvoničky, kříže, boží muka
apod.) i dalších drobných staveb (pomníky, kašny, studny, sochy apod.). Návrat k původnímu
rázu obcí a s tím spojenému kouzlu jedinečnosti místa přispěje ke zvýšení kvality života jejich
obyvatel. Podpora péči o místní prostředí přispějí k rozšíření nabídky pracovních příležitostí
na místním trhu práce.

Žadatelé
Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob,
církve a jejich organizace.

Podané projekty a podpořené projekty
Během dvou výzev, které byly vyhlášeny v letech 2008 a 2009 bylo celkem v rámci Fiche č.
3 předloženo 27 projektů, z nichž 17 projektů bylo podpořeno. Ze srovnání počtu
předložených projektů a přijatých projektů, viz. Tabulka č. 1, vyplývá, že odmítnuté projekty
z roku 2008 byly s největší pravděpodobností znovu předloženy v roce 2009. V podstatě tak
byly uspokojeny všechny požadavky žadatelů. Postup, kdy byly projekty v první výzvě MAS
a zřejmě i SZIF vyřazeny a v druhé po odstranění nedostatků a posílení hodnot indikátorů
přijaty k hodnocení, považuji za správný. Je patrné, že žadatelé (v tomto případě obce)
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odmítnutí v první výzvě jsou ochotni i přes „hořkost porážky“ svůj projekt optimalizovat ve
smyslu zvýšení jeho kvality a podat jej v následující výzvě.

Tab. č. 1: Počty podaných a podpořených projektů v rámci Fiche č. 3 v období 2008 – 2009:

Fiche č. 3: Zlepšení
estetického vzhledu obcí
Rok 2008
Rok 2009
Celkem

Počet evidovaných projektů Počet podpořených
projektů
16
6
11
11
27
17

Financování projektů
Srovnáním údajů z Tabulky č. 2 tj. výše „Požadované částky dotace na financování všech
podaných projektů“ v roce 2008 s „Výší finanční částky dotace přiznané MAS vybraným
projektům“ v řádku „Celkem“ je potvrzen komentář uvedený pro hodnoty uvedené v Tabulce
č. 1.

Tab. č. 2: Financování projektů v rámci Fiche č. 3 v období 2008-2009 - I
Fiche č. 3: Zlepšení
estetického vzhledu
obcí
Rok 2008
Rok 2009
Celkem

Požadovaná částka
dotace na financování
všech podaných
projektů
4453554
2903659
7357213

Požadovaná částka
dotace na
financování všech
vybraných projektů
1954969
2903659
4858628

Výše finanční částky
dotace přiznané MAS
vybraným projektům
1865034
2903659
4768693

Tabulka č. 3 je neúplně vyplněna, ale vyplývá z ní, že v roce 2008 přesáhla míra
spolufinancování u žadatelů cca 3,5x předpokládanou hodnotu vlastních zdrojů. Místo
plánovaných 10 % dosáhl takto podíl vlastních zdrojů při realizaci projektů 28,4%. Příspěvek
na pořízení vyžínacích traktorů byl MAS limitován. Plyne z toho, že pokud jsou žadatelé
vhodně motivováni (v tomto případě možností nákupu zahradní techniky), jsou ochotní
přijmout vyšší míru spolufinancování – v tomto případě to platí pro obce.

Tab. č. 3: Financování projektů v rámci Fiche č. 3 v období 2008-2009 - II
Fiche č. 3:
Zlepšení
estetického
vzhledu obcí
Rok 2008

Výše finanční částky
dotace přiznané dle
dohody se SZIF

Proplacená částka
dotace

1865034

1658569
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Profinancováno
celkem (dotace
+vlastní zdroje)
2316494

Rok 2009
2903659
Celkem
4768693
Pozn: Rok 2009 není zatím uzavřen, je zrealizováno cca 50% projektů
Na realizaci projektů v rámci Fiche č. 3 má být dle SPL vydáno 8% z celkové částky určené
na realizaci. Tato částka však dosud není známa. Zatím bylo na realizaci Fiche č. 3 vydáno dle
dohody se SZIF 4 768 693 Kč, lze očekávat, že tato částka bude nižší cca dle skutečnosti
v roce 2008 o 10 %. Pokud by částka (4 768 693 Kč – 10 %) představovala závazek 8%,
měla by celková částka na realizaci projektů SPL dosáhnout částky alespoň 53 mil. Kč.

Indikátory pro Fichi č. 3
Vzhledem k tomu, že se MAS zavázala v rámci SPL k plnění indikátorů výstupů ve
stanovených hodnotách za předpokladu, že bude každoročně na realizaci projektů možné
čerpat částku 10 mil. Kč (tj. celkem 20 mil Kč pro roky 2008 a 2009), což se nesplnilo, byly
závazky kráceny na úroveň odpovídající 11.752.335,- Kč, které byly v daném období na
realizaci projektů skutečně poskytnuty. Závazky tak byly kráceny na úroveň 58,76%
z původního předpokladu viz Tabulka č. 4. Všechny indikátory, ke kterým se MAS v rámci
této Fiche zavázala pro první dva roky realizace SPL, byly za těchto podmínek splněny.

Tab. č. 4: Indikátory pro Fichi č. 3
Fiche č. 3:
Zlepšení
estetického
vzhledu obcí
Rok 2008
Rok 2009
Závazek 2008-9
při předpokládané
částce 20 mil.
Kč/dva roky
Přehodnocený
závazek 2008-9 při
celkové částce
11 752 335,- Kč

Celkem rok
2008 a 2009
.

Počet
vysazených
stromů
(počet)

Nově založené a
obnovené
plochy veřejné
zeleně (ha)

Udržované
plochy
veřejné zeleně
(ha)

0,3205
0,8666
2

11,1228
56,7526
20

66
147
100

1
19,2
10 m2

1,18

11,75

58,76

5,876 m2

1,1871

67,8754

213

20,2 m2
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Počet obnovených
staveb
charakteristických
pro venkov (m2)

Závěr - DOPORUČENÍ pro Fichi č. 3
Pokud bude mít MAS k dispozici více než 53 mil. Kč na realizaci projektů a pokud bude u
žadatelů zjištěn zájem realizovat další projekty v rámci této fiche, doporučuji vyhlásit výzvu
k předkládání projektů pro Fichi č. 3 ještě jednou (např. v roce 2013).

Za předpokladu, že bude Fiche č. 3 upravena tak, aby:
1) Byly v rámci přijatých projektů nově založeny a obnoveny plochy veřejné zeleně, tj.
aby bylo dosaženo původního závazku pro roky 2008-2009 v plánované výši - 2 ha
(deficit je asi 0,9 ha)

2) V tomto smyslu doporučuji upravit bodování ve prospěch indikátoru „nově obnovené
a založené plochy veřejné zeleně“ (zvýšit koeficient) a v neprospěch ostatních
indikátorů (snížit koeficient).

3) U indikátoru „počet obnovených staveb charakteristických pro venkov“ doporučuji
zachovat současný postup: při bodování upřednostnit menší stavby a při závěrečném
hodnocení se soustředit na celkový počet staveb – bude tak podpořena obnova
zejména menších staveb (boží muka, kašny apod.)

Dále doporučuji zvýhodnit při výběru ty projekty, které co nejlépe naplňují požadavky
cílových skupin:
1) Mladí lidé – upřednostnit (bodově zvýhodnit projekty, které při realizaci a při provozu
umožní zapojení mladých lidí – zejména formou brigád při zakládání a údržbě nové
zeleně)

2) Malé obce – doporučuji provést přepočet dosažených bodů projektem na 100 obyvatel
obce a teprve potom sestavovat žebříčky pořadí vybraných projektů.

Přepočet počtu dosažených bodů na 100 obyvatel (PB100):

PB100 = (A x 100)/B

PB100 = počet bodů na 100 obyvatel obce
A

= počet dosažených bodů

B

= počet obyvatel obce (k 1.1. daného roku)
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3) Ženy – doporučuji motivovat žadatele prostřednictvím zásadního bodového
zvýhodnění ke zřizování trvalých pracovních míst – zejména pro ženy. Zajistit to lze
zvýšením bodových preferencí pro projekty, v rámci kterých vzniknou pracovní místa
pro ženy, což lze zajistit změnou bodování.
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FICHE č. 4 - Zlepšení stavu obecní infrastruktury

Cíl Fiche č. 4
Zlepšením technického stavu zpevněných i nezpevněných místních komunikací III. a IV. třídy
a zavedením bezdrátového místního rozhlasu přispět ke změně současné negativní image
zájmového území ve smyslu ztížené dostupnosti a možnosti předávání informací na úrovni
obcí a zvýšit tak kvalitu života obyvatel.

Charakteristika Fiche č. 4
Fiche podporuje projekty, které jsou zaměřeny na opravu a případně budování místních
komunikací III. a IV. třídy, které byly v zájmovém území budovány zejména na přelomu 60. a
70. let minulého století a v současné době jsou tyto cesty v mnoha případech v havarijním
stavu. Jde zejména o opravu povrchové vrstvy těchto komunikací, které byly po mnoho let
opravovány pouze lokálně s využitím nekvalitních technologických postupů. Jde zejména o
to, dosáhnout takového stavu, aby byly místní komunikace bezpečné pro chůzi i pro jízdu
všemi dopravními prostředky. Rozbité místní komunikace odrazují od života v zájmovém
území nejen místní obyvatele, potenciální investory, ale i zájemce o odpočinek a rekreaci. V
roce 2004 byl z prostředků programu LEADER ČR realizován projekt repase drtičky a
třídičky, která je nyní využívána ke zhodnocení odtěžených zemin a hornin získaných z
výstavby úseku dálnice D3, která protíná zájmové území, a vzhledem k tomu, že v blízké
době bude na území budován i mezinárodní železniční koridor, existuje reálný předpoklad, že
bude pro území k dispozici dostatek relativně levného, místního stavebního materiálu pro
budování a opravy zejména nezpevněných komunikací s propustným povrchem. Dalším
okruhem projektů, které budou touto Fichí podpořeny, bude budování sítí místního
bezdrátového rozhlasu, aby se informace místního významu dostali i do menších osad. Fiche
řeší zájmovým územím nejvíce vnímané problémy a zaměřením projektů přispívá ke zvýšení
kvality života místních obyvatel.

Žadatelé
Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, církve
a jejich organizace.
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Podané projekty a podpořené projekty
Během dvou výzev, které byly vyhlášeny v letech 2008 a 2009, bylo celkem v rámci Fiche č.
4 předloženo 15 projektů, z nichž 10 projektů bylo MAS podpořeno. Ze srovnání počtu
předložených projektů a přijatých projektů, viz. Tabulka č. 1, vyplývá, že zatím bylo
uspokojeno 66% předložených projektů. Pokud přihlédneme ke skutečnosti, že výzvy na tuto
Fichi budou do konce roku 2013 vyhlášeny ještě třikrát, jedná se z hlediska posouzení
úspěšnosti žadatelů o velmi uspokojivý výsledek.

Tab. č. 1: Počty podaných a podpořených projektů v rámci Fiche č. 4 v období 2008 – 2009:
Fiche č. 4: Zlepšení stavu
obecní infrastruktury
Rok 2008
Rok 2009
Celkem

Počet evidovaných projektů Počet podpořených
projektů
6
4
9
6
15
10

Financování projektů
Ze srovnání údajů z Tabulky č. 2 tj. celkové výše „Požadované částky dotace na financování
všech podaných projektů“ s celkovou „Výší finanční částky dotace přiznané MAS vybraným
projektům“ vyplývá, že byly uspokojeny finanční požadavky žadatelů ve výši cca 63%.
Na financování projektů v rámci Fiche č. 4 má být použito 25% celkové částky určené na
realizaci SPL. Konečná výše této částky však dosud není známa. Za předpokladu, že by
dosáhla výše např. 60 mil. Kč, mělo by být v rámci Fiche č. 10 profinancováno 20 mil. Kč.
Zatím bylo v rámci výzev, ve kterých se tato Fiche v letech 2008 a 2009 objevila,
profinancováno pouze 4,085 mil Kč.

Tab. č. 2: Financování projektů v rámci Fiche č. 4 v období 2008-2009 - I
Fiche č. 4: Zlepšení
stavu obecní
infrastruktury
Rok 2008
Rok 2009
Celkem

Požadovaná částka
dotace na financování
všech podaných
projektů

Požadovaná částka
dotace na
financování všech
vybraných projektů

Výše finanční částky
dotace přiznané MAS
vybraným projektům

3048341
3437872
6486213

2116860
2199322
4316182

1935759
2149322
4085081
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Tab. č. 3: Financování projektů Fiche č. 4 v období 2008-2009 - II
Fiche č. 4: Zlepšení
stavu obecní
infrastruktury
Rok 2008
Rok 2009
Celkem

Výše finanční částky
dotace přiznané dle
dohody se SZIF

Proplacená částka
dotace

1935759
2149322
4085081

1673955

Profinancováno
celkem (dotace
+vlastní zdroje)

2623737

Indikátory pro Fichi č. 4
Vzhledem k tomu, že se MAS zavázala v rámci SPL k plnění indikátorů výstupů ve
stanovených hodnotách za předpokladu, že bude každoročně na realizaci projektů možné
čerpat částku 10 mil. Kč (tj. celkem 20 mil Kč pro roky 2008 a 2009), což se nesplnilo, byly
závazky kráceny na úroveň odpovídající 11.752.335,- Kč, které byly v daném období na
realizaci projektů skutečně poskytnuty. Závazky byly kráceny na úroveň 58,76% z původního
předpokladu viz Tabulka č. 4.

Indikátory, ke kterým se MAS zavázala pro první dva roky realizace SPL, byly splněny –
doporučení viz Závěr.
Tab. č. 4: Indikátory pro Fichi č. 4
Fiche č. 4: Zlepšení
stavu obecní
infrastruktury

Rok 2008
Rok 2009
Závazek 2008-9
při předpokládané částce
20 mil. Kč/dva roky
Přehodnocený závazek
2008-9 při celkové částce
11 752 335,- Kč

Celkem rok 2008 a
2009

Délka obnovených
místních
komunikací III. a
IV. třídy (km)

Délka vybudovaných
místních komunikací
III. a IV. třídy (km)

Počet domácností se
zavedeným
bezdrátovým veřejným
rozhlasem (počet)

0,5604
1
1

0
0
0

355
1201
100

0,5876

0

58,76

1,5604

0

1556
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Závěr - DOPORUČENÍ pro Fichi č. 4

Výzva k předkládání projektů v rámci Fiche č. 4 bude do konce roku 2013 vyhlášena ještě
třikrát (v roce 2011, 2012 a 2013). Doporučuji provést opatření, která přispějí k dosažení cílů
vytyčených SPL prostřednictvím realizace projektů v rámci Fiche č. 4.

Doporučené úpravy Fiche č. 4:
1) Doporučuji z Fiche č. 4 vypustit podporu investičně náročného budování zpevněných
místních komunikací III. a IV. třídy.
2) Doporučuji zrušit indikátor „Délka vybudovaných místních komunikací III. a IV. třídy
(km)“ a doporučuji tento indikátor vyjmout z bodování.
3) Doporučuji podpořit (a tedy bodově zvýhodnit) budování nezpevněných komunikací
III. a IV. třídy, a tak znevýhodnit budování dražších zpevněných komunikací.
4) Doporučuji upravit bodování ve prospěch indikátoru „Počet domácností se zavedeným
bezdrátovým veřejným rozhlasem“ (zvýšit koeficient důležitosti) a zároveň doporučuji
snížit koeficient důležitosti u indikátoru „Délka obnovených místních komunikací III.
a IV. třídy (km)“.
5) Doporučuji doplnit do Fiche č. 4 jako podmínku budování komunikací zavádění
energeticky úsporného veřejné osvětlení.
6) Doporučuji zavést indikátor „Počet nahrazených energeticky náročných a světelné
znečištění podporujících stávajících těles veřejného osvětlení tělesy s nízkou
energetickou náročností a bez světelného znečišťování“.

Dále doporučuji zvýhodnit při výběru ty projekty, které co nejlépe naplňují požadavky
cílových skupin:
1) Mladí lidé – upřednostnit (bodově zvýhodnit) projekty, které při realizaci a při
provozu umožní zapojení nebo informování mladých lidí.

2) Malé obce – doporučuji provést přepočet dosažených bodů projektem na 100 obyvatel
obce a teprve potom sestavovat žebříčky pořadí vybraných projektů.
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Přepočet počtu dosažených bodů na 100 obyvatel (PB100):

PB100 = (A x 100)/B

PB100 = počet bodů na 100 obyvatel obce
A

= počet dosažených bodů

B

= počet obyvatel obce (k 1.1. daného roku)
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FICHE č. 6 - Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu

Cíl Fiche č. 6
Rozšířením sítě značených turistických tras přispět ke zvýšení kvality života obyvatel
zájmového území a generovat vznik nových pracovních příležitostí v oblasti služeb pro
cestovní ruch.

Charakteristika Fiche č. 6
Fiche podporuje projekty, které směřují ke zlepšení dostupnost místních přírodních a
kulturních památek a vytvoří vhodné podmínky pro rozvoj rekreačních sportů v přírodě.
Rozšířením sítě značených turistických cest, lyžařských tras a hippotras, se zejména v
menších obcích, zlepší podmínky pro rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu. Příliv
zájemců o aktivní trávení volného času v klidném, čistém prostředí zájmového území přispěje
k zachování stávajících i k rozvoji nových služeb v zájmovém území. Rozšíření nabídky
rekreačních možností území přispěje ke zvýšení kvality života obyvatel a bude generovat
vznik nových pracovních příležitostí v oblasti služeb v cestovním ruchu na místním trhu
práce.

Žadatelé
Nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob.

Podané projekty a podpořené projekty
Během výzvy, která byla vyhlášena v roce 2009, byly v rámci Fiche č. 6 předloženy 2
projekty. Jeden projekt byl podpořen. Jedná se o Fichi, na kterou je alokováno nevýznamné
množství finančních prostředků (pouze 2% z celkové částky na projekty) a je také vymezeno
úzké spektrum potenciálních žadatelů (zejména NNO zaměřené na rozvoj cestovního ruchu
v zájmové oblasti). Nelze proto předpokládat masový zájem o předkládání projektů v rámci
této Fiche. Ovšem je nezbytné vzhledem k charakteru potenciálních projektů dbát na jejich
pilotnost a na uplatňování principu partnerství (tj. zapojování, co největšího počtu partnerů ze
zájmového území) při jejich přípravě a realizaci jako nezbytného předpokladu pro zajištění
udržitelnosti projektu.
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Tab. č. 1: Počty podaných a podpořených projektů v rámci Fiche č. 6 v období 2008 – 2009:
Fiche č. 6: Území
zpřístupněné účastníkům
cestovního ruchu
Rok 2008
Rok 2009
Celkem

Počet evidovaných projektů Počet podpořených
projektů
0
2
2

0
1
1

Financování projektů
Na financování projektů v rámci Fiche č. 6 má být použito 2% celkové částky určené na
realizaci SPL. Konečná výše této částky však dosud není známa. Za předpokladu, že by
dosáhla výše např. 60 mil. Kč, mělo by být v rámci Fiche č. 6 profinancováno 1,20 mil. Kč.
Zatím bylo v rámci této Fiche, která se objevila ve výzvě v roce 2009, profinancováno 0,352
mil Kč. Vyhlášení výzvy pro tuto Fichi je plánováno v SPL pouze 1x.

Tab. č. 2: Financování projektů v rámci Fiche č. 6 v období 2008-2009 - I
Fiche č. 6: Území
zpřístupněné
účastníkům cestovního
ruchu
Rok 2008
Rok 2009
Celkem

Požadovaná částka
dotace na
financování všech
podaných projektů

Požadovaná částka
dotace na
financování všech
vybraných projektů

Výše finanční částky
dotace přiznané MAS
vybraným projektům

0
802868
802868

0
352868
352868

0
352868
352868

Tab. č. 3: Financování projektů Fiche č. 6 v období 2008-2009 - II
Fiche č. 6: Území
zpřístupněné účastníkům
cestovního ruchu
Rok 2008
Rok 2009
Celkem

Výše finanční částky
dotace přiznané dle
dohody se SZIF

0
352868
352868

Proplacená
částka dotace

0

Profinancováno
celkem (dotace
+vlastní zdroje)

0

Indikátory pro Fichi č. 6
Pro tuto Fichi nebyly pro první dva roky realizace SPL přijaty žádné závazky. Doporučení viz
Závěr.
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Tab. č. 4: Indikátory pro Fichi č. 6
Fiche č. 6: Území zpřístupněné
účastníkům cestovního ruchu

Délka nově vzniklých a
obnovených značených
turistických tras (km)

Rok 2008
Rok 2009
Závazek 2008-9
Celkem

Počet odpočinkových a
informačních míst
(počet)

0
55,140
0
55,140

0
14
0
14

Závěr - DOPORUČENÍ pro Fichi č. 6

Pokud bude mít MAS k dispozici na realizaci projektů více finančních prostředků a pokud
bude u žadatelů zjištěn zájem realizovat další projekty v rámci této fiche, doporučuji vyhlásit
výzvu k předkládání projektů pro Fichi č. 6 ještě jednou (např. v roce 2012).

Dále doporučuji:

1) Pokud MAS výzvu k předkládání projektů ještě vyhlásí, dbát na zapojování partnerů
do projektů. V tomto smyslu by mělo dojít ke změnám při bodování projektů této
Fiche.
2) Rozšířit indikátory pro Fichi č. 6 o indikátor „Počet partnerů z oblasti podnikání
v cestovním ruchu zapojených do projektu“.
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FICHE č. 7 - Nezemědělské podnikání zemědělců

Cíl Fiche č. 7
Orientací zemědělců na nezemědělské podnikání přispět ke zlepšení kvality života a k
diverzifikaci ekonomických aktivit v zájmovém území.

Charakteristika Fiche č. 7
Fiche je zaměřena na projekty, prostřednictvím kterých budou zemědělci podporovaní při
rozšiřování hospodářských aktivit v nezemědělských oborech podnikání. Příjmy z podnikání
mimo zemědělství přinesou zemědělcům vyšší příjmy a přispějí tak k omezení rizik spojených
s výkyvy nákupních cen na trhu zemědělských komodit a s tím spojeného nebezpečí redukce
příjmů farem a podniků na ekonomicky neúnosnou míru. Zlepší se také podmínky a zvýší
šance pro žádoucí valorizaci místních zdrojů. Diverzifikace ekonomických aktivit v
zemědělských podnicích a na farmách přinese rozšířenou nabídku místních produktů na
místním trhu.

Žadatelé
Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě.

Podané projekty a podpořené projekty
Výzva k předkládání nezemědělských projektů zemědělci proběhla zatím jednou v roce 2008.
Byl předložen pouze jeden projekt, který byl vybrán k realizaci. Svědčí to buď 1) o malém
zájmu zemědělců o získávání peněz na projekty, které bezprostředně nesouvisí s jejich
zemědělskou výrobou a/nebo 2) jsou nedostatečně informováni o nabídce MAS.
Tab. č. 1: Počty podaných a podpořených projektů Fiche č. 7 v období 2008 – 2009:
Fiche č. 7: Nezemědělské
podnikání zemědělců
Rok 2008
Rok 2009
Celkem

Počet evidovaných projektů Počet podpořených
projektů
1
1
0
0
1
1
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Financování projektů
Na financování projektů v rámci Fiche č. 7 mají být použita 3% celkové částky určené na
realizaci SPL. Konečná výše této částky však dosud není známa. Za předpokladu, že by
dosáhla výše např. 60 mil. Kč, mělo by být v rámci Fiche č. 7 profinancováno 1,8 mil. Kč,
zatím bylo profinancováno pouze 0,148 mil Kč.

Tab. č. 2: Financování projektů Fiche č. 7 v období 2008-2009 - I
Fiche č. 7:
Nezemědělské
podnikání zemědělců

Požadovaná částka
dotace na
financování všech
podaných projektů

Rok 2008
Rok 2009
Celkem

148060
0
148060

Požadovaná částka
dotace na
financování všech
vybraných projektů

Výše finanční částky
dotace přiznané MAS
vybraným projektům

148060
0
148060

148060
0
148060

Tab. č. 3: Financování projektů Fiche č. 7 v období 2008-2009 - II
Fiche č. 7:
Nezemědělské
podnikání zemědělců
Rok 2008
Rok 2009
Celkem

Výše finanční částky
dotace přiznané dle
dohody se SZIF

Proplacená částka
dotace

148060
0
148060

148060
0
148060

Profinancováno
celkem (dotace
+vlastní zdroje)

367068
0
367068

Indikátory pro Fichi č. 7
Plánované hodnoty indikátoru pro Fichi č. 7, viz SPL, bylo dosaženo na 85%. Výše dosažené
hodnoty indikátoru byla plánována za předpokladu, že v roce 2008 bude mít MAS k dispozici
10 mil Kč na realizaci projektů, ovšem MAS měla k dispozici v roce 2008 pouze 4.935.070,Kč (tj. 49,35% z předpokládané částky). Po přehodnocení závazku lze konstatovat, že MAS
závazek „plocha využívaných vnitřních prostor“ splnila na 173,71%.

Tab. č. 4: Indikátory pro Fichi č. 7
Fiche č. 7: Nezemědělské
podnikání zemědělců

Plocha nově využívaných vnitřních
prostor pro podnikání (m²)

Rok 2008
Rok 2009

35
0
30

Závazek 2008
při předpokládané částce 10 mil. Kč/1 rok
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Přehodnocený závazek 2008 při celkové
částce 4 935 070,- Kč/1 rok

17,27

Celk. rok 2008-9

35

Závěr - DOPORUČENÍ pro Fichi č. 7

Vzhledem k zaznamenanému nízkému zájmu zemědělců o čerpání finančních prostředků na
realizaci projektů diverzifikace v oblasti nezemědělsky zaměřených podnikatelských činností
na farmách, doporučuji zaměřit úsilí MAS na komunikaci a osvětu pro zemědělce a zejména
na přímé vyhledávání nezemědělských projektů na zemědělských farmách. Doporučuji zavést
pro tuto Fichi pomocný indikátor: počet přijatých projektů – a zajistit jeho stoupající trend –
jedná se o indikátor pro posuzování intenzity činnosti MAS ve smyslu zapojování zemědělců
do realizace strategie prostřednictvím naplňování této Fiche.

Dále doporučuji:

1. Vytvořit a/nebo případně aktualizovat databázi projektů zemědělských subjektů ze
zájmového území.
2. Ověřit možnosti poskytování úvěrů bankami a adresně informovat o těchto
podmínkách zemědělce ze zájmového území a zároveň informovat o nabídce MAS.
3. Oslovit obce a neziskové organizace jako potenciální partnery zemědělců s výzvou o
pomoc při vyhledávání zajímavých podnikatelských projektů v zájmovém území.
4. Vytvořit v MAS podmínky (časové, finanční, personální atd.) pro poradenskou a
osvětovou činnost pro zemědělce a pro vyhledávání projektů zaměřených na zavedení
nebo rozšíření nezemědělského podnikání na farmách i v zájmovém území.
5. Publikovat příklady realizovaných projektů (případně i z jiných MAS) na webové
stránce MAS.
6. Pokud nedojde k profinancování 3% z celkové částky na realizaci projektů v rámci
Fiche č. 7, bude nutné opakovat zařazování této Fiche do výzev i po roce 2010.
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FICHE č. 8 - Podnikatelské aktivity nezemědělců

Cíl Fiche č. 8
Podporou stávajících a zakládáním nových podniků přispět ke zlepšení kvality života a
diverzifikace ekonomických aktivit v zájmovém území.

Charakteristika Fiche č. 8
Fiche podporuje projekty, prostřednictvím kterých bude zajištěno zakládání nových a
rozšiřování stávajících mikropodniků (tj. podniků s nejvýše 10ti zaměstnanci), v zájmovém
území. Z provedených dotazníkových šetření vyplynulo, že zejména produkty doplňkových a
řemeslných výrob patří u obyvatel zájmového území do oblasti nejvíce postrádaných
produktů. Zaplněním identifikovaných tržních nik dojde na jedné straně ke zvýšení kvality
života obyvatel, u kterých bude uspokojena poptávka po postrádaných produktech a zároveň
dojde při naplnění předpokladu rozšíření spektra místních ekonomických aktivit ke zvýšení
nabídky pracovních příležitostí na místním trhu práce.

Žadatelé
Fyzické i právnické osoby, podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení
do kategorie mikropodniků, žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Podané projekty a podpořené projekty
Během Výzvy, která byla pro Fichi č. 8 vyhlášena v roce 2008, byly předloženy pouze 4
projekty, z nichž 3 projekty byly podpořeny. Požadavky žadatelů byly uspokojeny ze 75%. Za
problematický považuji nízký počet zájemců z řad nezemědělských podnikatelů, kterým je
Fiche určena. Nastal dokonce případ, kdy podnikatel od realizace projektu odstoupil –
nepodepsal se SZIF dohodu.
Nízký počet podávaných projektů ve Fichi č. 8 je pravděpodobně dán slabým podnikatelským
prostředím, ke kterému značně přispívá nízká kupní síla obyvatel typicky venkovské oblasti
s počtem obyvatel cca 33 na 1 km2, a také aktuálně probíhající hospodářskou krizí. Na rozdíl
od obcí, které za sebou mají „trénink“ od počátku devadesátých let trvajícího Programu
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obnovy venkova a mají zkušenosti a mnohdy i kapacity pro přípravu projektů, jsou
podnikatelé bez zkušeností a mnohdy zřejmě i bez kapacit (tj. nejsou schopni napsat projekt,
vyplnit žádost apod.) a bez motivace k rozšiřování aktivit a tím k investicím (špatná politika
státu).

Tab. č. 1: Počty podaných a podpořených projektů v rámci Fiche č. 8 v období 2008 – 2009
Fiche č. 8: Podnikatelské
Počet evidovaných projektů Počet podpořených
aktivity nezemědělců
projektů
Rok 2008
4
3
Rok 2009
0
0
Celkem
4
3
Pozn.: Zrealizovány byly ve skutečnosti 2 projekty
Výše finanční částky dotace přiznané MAS uvedená v Tabulce č. 2 a Proplacená částka
dotace uvedená v Tabulce č. 3 se liší o částku nerealizovaného projektu.

Financování projektů
Na financování projektů v rámci Fiche č. 8 má být použito 15% z celkové částky určené na
realizaci SPL. Konečná výše této částky však dosud není známa. Za předpokladu, že by
dosáhla výše např. 60 mil. Kč, mělo by být v rámci Fiche č. 7 profinancováno 9 mil. Kč,
zatím však bylo profinancováno pouze 0,270 mil Kč.

Tab. č. 2: Financování projektů v rámci Fiche č. 8 v období 2008-2009 - I
Fiche č. 8:
Podnikatelské
aktivity
nezemědělců
Rok 2008
Rok 2009
Celkem

Požadovaná částka
dotace na financování
všech podaných
projektů

Požadovaná částka
dotace na
financování všech
vybraných projektů

1311566
0
1311566

Výše finanční částky
dotace přiznané MAS
vybraným projektům

986215
0
986215

986215
0
986215

Tab. č. 3: Financování projektů v rámci Fiche č. 8 v období 2008-2009 - II
Výše finanční částky
Fiche č. 8:
dotace přiznané dle
Podnikatelské
aktivity nezemědělců dohody se SZIF
Rok 2008
270535
Rok 2009
0
Celkem
270535

Proplacená částka
dotace

270535
0
270535
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Profinancováno
celkem (dotace
+vlastní zdroje)

521315
0
521315

Poznámka: V částce dotace u vybraných projektů a u dotace přiznané MAS je započítán i
projekt žadatele, který odstoupil od podpisu smlouvy se SZIF a projekt nerealizoval.

Indikátory pro Fichi č. 8
Výše dosažené hodnoty indikátoru byla plánována za předpokladu, že v roce 2008 bude mít
MAS k dispozici 10 mil Kč na realizaci projektů, ovšem MAS měla k dispozici v roce 2008
pouze 4.935.070,- Kč (tj. 49,35% předpokládané částky). Po přehodnocení závazku lze
konstatovat, že MAS závazek „plocha využívaných vnitřních prostor“ splnila na 147,92%.

Tab. č. 4: Indikátory pro Fichi č. 8
Fiche č. 8: Podnikatelské aktivity
nezemědělců

Plocha nově využívaných vnitřních
prostor pro podnikání (m²)

Rok 2008
Rok 2009

73
0
100

Závazek 2008
při předpokládané částce 10 mil. Kč/1 rok
Přehodnocený závazek 2008 při celkové
částce 4 935 070,- Kč/1 rok

49,35

Celkem rok 2008 a 2009

73

Závěr - DOPORUČENÍ pro Fichi č. 8
Vzhledem k poměrně nízkému zájmu podnikatelů o čerpání finančních prostředků na realizaci
projektů doporučuji zaměřit úsilí MAS na komunikaci a osvětu pro podnikatele a zejména na
vyhledávání projektů přímo v terénu (u podnikatelů). Doporučuji zavést pro tuto Fichi
pomocný indikátor: počet přijatých projektů – a zajistit jeho stoupající trend – jedná se o
indikátor intenzity činnosti MAS ve smyslu zapojování podnikatelských subjektů do realizace
strategie.

Dále doporučuji:

1. Vytvořit

a/nebo

případně

aktualizovat

podnikatelských subjektů ze zájmového území.
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databázi

projektů

nezemědělských

2. Ověřit možnosti poskytování úvěrů bankami a adresně informovat o těchto
podmínkách podnikatele ze zájmového území a zároveň informovat o nabídce MAS.
3. Oslovit obce a neziskové organizace jako potenciální partnery podnikatelských
subjektů s výzvou o pomoc při vyhledávání zajímavých podnikatelských projektů
v zájmovém území.
4. Vytvořit v MAS podmínky (časové, finanční, personální atd.) pro poradenskou a
osvětovou činnost pro podnikatelské subjekty a pro vyhledávání projektů s nábojem
pilotnosti v zájmovém území.
5. Publikovat příklady realizovaných podnikatelských projektů na webové stránce MAS
pod výstižným názvem např.: zajímavé nezemědělské podnikatelské projekty.
6. Zařadit Fichi č. 8 do některé výzvy, oproti plánovanému harmonogramu, také v roce
2012.
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FICHE č. 10 - Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských
vztahů

Cíl Fiche č. 10
Posílením místní pospolitosti a zlepšením sousedských vztahů zlepšit kvalitu života místních
komunit.

Charakteristika Fiche č. 10
Fiche podporuje projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení podmínek pro pořádání kulturních,
sportovních a dalších společenských akcí a ke zlepšení úrovně spolkového života obcí.
Podporovány budou zejména rekonstrukce stávajících objektů a prostor, kterých je v obcích
zájmového území dostatek, ovšem nemají vhodné technické a sociální zázemí, které mnohdy
neodpovídá ani místním potřebám ani současným hygienickým normám. Vytvářením
vhodného zázemí pro zlepšení podmínek, včetně zajištění materiálního a technického
vybavení, pro trávení volného času a rekreaci zejména mladých lidí a žen a pro aktivity
spolků zejména z menších obcí, dojde k posílení místní pospolitosti a ke zlepšení sousedských
vztahů, což přispěje ke zlepšení kvality života místních komunit.

Žadatelé
Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, církve
a jejich organizace

Podané projekty a podpořené projekty
Během dvou výzev, které byly vyhlášeny v roce 2009, bylo celkem v rámci Fiche č. 10
předloženo 21 projektů, z nichž pouze 3 projekty byly MAS podpořeny. Ze srovnání počtu
předložených projektů a přijatých projektů, viz Tabulka č. 1, vyplývá, že zatím bylo
uspokojeno pouze 14% předložených projektů. Pokud přihlédneme ke skutečnosti, že výzvy
pro tuto Fichi budou do konce roku 2013 vyhlášeny ještě třikrát, lze předpokládat dostatečnou
nabídku kvalitních projektů, které by měly naplňovat zejména požadavky cílových skupin
SPL, kterými jsou mladí lidé, ženy a obyvatelé malých obcí.
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Tab. č. 1: Počty podaných a podpořených projektů v rámci Fiche č. 10 v období 2008 – 2009:
Fiche č. 10: Posílení místní pospolitosti
a zlepšení sousedských vztahů
Rok 2008
Rok 2009
Celkem

Počet evidovaných
projektů
0
21
21

Počet podpořených
projektů
0
3
3

Financování projektů
Na financování projektů v rámci Fiche č. 10 má být použito 25% celkové částky určené na
realizaci SPL. Konečná výše této částky však dosud není známa. Za předpokladu, že by
dosáhla výše např. 60 mil. Kč, mělo by být v rámci Fiche č. 10 profinancováno 15 mil. Kč.
Zatím bylo v rámci výzvy, ve které se tato Fiche poprvé v roce 2009 objevila,
profinancováno pouze 1,1 mil Kč.
Tab. č. 2: Financování projektů v rámci Fiche č. 10 v období 2008-2009 - I
Fiche č. 10: Posílení
místní pospolitosti a
zlepšení sousedských
vztahů
Rok 2008
Rok 2009
Celkem

Požadovaná částka
na financování
všech podaných
projektů
0
6915087
6915087

Požadovaná částka
na financování
všech vybraných
projektů
0
1109050
1109050

Výše finanční
částky přiznané
MAS vybraným
projektům
0
1109050
1109050

Tab. č. 3: Financování projektů v rámci Fiche č. 10 v období 2008-2009 - II
Fiche č. 10: Posílení místní
pospolitosti a zlepšení
sousedských vztahů
Rok 2008
Rok 2009
Celkem

Výše finanční
částky přiznané dle
dohody se SZIF
0
1109050
1109050

Proplacená
částka
dotace
0

Profinancováno
celkem (dotace +
vlastní zdroje)
0

Indikátory pro Fichi č. 10
Pro tuto Fichi nebyly pro první dva roky realizace SPL přijaty žádné závazky. Doporučení viz
Závěr.
Tab. č. 4: Indikátory pro Fichi č. 10
Fiche č. 10: Posílení místní Plocha nově vzniklých
pospolitosti a zlepšení
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Počet plánovaných akcí v
obnoveném nebo vzniklém

sousedských vztahů

zařízení občanské
vybavenosti a služeb (m²)

Rok 2008
Rok 2009
Závazek 2008-9
Celkem

prostoru v prvním roce
provozu (počet akcí)

0
455,5
0
455,5

0
62
0
62

Závěr - DOPORUČENÍ pro Fichi č. 10
Doporučuji:
1) Vyvinout zvýšený tlak (provést změny v bodování) na požadavek počtu realizovaných
akcí v prvním roce realizace projektu.
2) Provést změny v bodování, které povedou k uspokojování požadavků těchto cílových
skupin SPL – mladí lidé a ženy zejména v zapojování do spolkových činností.
3) Indikátor „Plocha nově vzniklých zařízení občanské vybavenosti a služeb“
přejmenovat na „Plocha nově vzniklých a obnovených zařízení občanské vybavenosti
a služeb“.
4) Pokud budou přijímány závazky k hodnotám indikátorů pro následující období,
doporučuji

vycházet

z dosažených

výsledků

z předchozích

výzev

(částka

dotace/jednotka plochy zařízení občanské vybavenosti tj. 2400 Kč/1m2 občanského
zařízení, částka dotace/počet plánovaných akcí tj. 18 000 Kč/1 akce v prvním roce
provozu).

Dále doporučuji zvýhodnit při výběru ty projekty, které co nejlépe naplňují požadavky
cílových skupin:
1. Mladí lidé – upřednostnit (bodově zvýhodnit) projekty, které při realizaci a při
provozu umožní zapojení nebo informování mladých lidí.

2. Ženy - upřednostnit (bodově zvýhodnit) projekty, které při realizaci a při provozu
umožní lepší zapojování žen do veřejného života a/nebo do spolkových činností.
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3. Malé obce – doporučuji provést přepočet projektem dosažených bodů na 100 obyvatel
obce a teprve potom sestavovat žebříčky pořadí vybraných projektů.

Přepočet počtu dosažených bodů na 100 obyvatel (PB100):

PB100 = (A x 100)/B

PB100 = počet bodů na 100 obyvatel obce
A

= počet dosažených bodů

B

= počet obyvatel obce (k 1.1. daného roku)
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FICHE č. 11 - Zvýšení počtů a kapacit místních leadrů

Cíl Fiche č. 11
Zlepšení kvality života a zajištění nabídky pracovních příležitostí na místním trhu práce
prostřednictvím vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů zájmového území.

Charakteristika Fiche č. 11
Fiche podporuje projekty, které směřují k vytvoření a vybavení vhodných prostor tj.
stávajících školních zařízení i nově vybudovaných informačních a školících center pro
aktivity, které budou směřovat k vzdělávání a k rozvoji lidských zdrojů zájmového území,
jako jeho nejdůležitější součásti z hlediska absorpční kapacity a rozvíjení schopnosti "postarat
se samo o sebe". Fiche je budována na zkušenostech, které prokázaly, že z těch místních lidí,
kteří jsou ochotni se ve svém volném čase dále vzdělávat, se rekrutují přirození místní leadři,
tj. ti, kteří se zapojují do realizace pro zájmové území žádoucích rozvojových aktivit. Pro
zajištění růstu lidského potenciálu zájmového území bude využito možnosti spolupráce s
místními lektory zejména z řad mladých lidí, s různými vzdělávacími institucemi, s akčními
skupinami z České republiky a také s místními akčními skupinami z původních zemí EU,
které disponují zkušenostmi z několikaleté aplikace metody leader na svých územích.
Využívání lektorů se zkušenostmi z rozvoje venkovských oblastí, výměna informací a
zkušeností, ukázky praktických funkčních případů řešení problémů ve venkovském prostoru,
zprostředkování komunikace s realizátory projektů, to vše jsou aktivity, které budou
podpořeny při zvyšování kapacity lidských zdrojů zájmového území. Vzděláváním a
předávání informací novým místním leadrům bude zajištěno směřování zájmového území ke
zlepšení kvality života jeho obyvatel, k rozvoji lidských zdrojů a ke zvýšení absorpční
kapacity území.

28

Žadatelé
Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob,
církve a jejich organizace.

Podané projekty a podpořené projekty
Během jedné výzvy, která byla vyhlášena v roce 2009, byly celkem v rámci Fiche č. 11
předloženy 2 projekty, z nichž jeden projekt byl MAS podpořen. Výzva pro tuto Fichi bude
vyhlášena ještě jednou v roce 2011. I přes minoritní charakter by měla být tato Fiche více
směřována na vzdělávání, které podpoří rozvoj podnikání na území MAS. Vzdělávané by
měly být s podporou této Fiche zejména cílové skupiny SPL, kterými jsou mladí lidé, ženy a
obyvatelé malých obcí.
Tab. č. 1: Počty podaných a podpořených projektů v rámci Fiche č. 11 v období 2008 – 2009:
Fiche č. 11: Zvýšení počtů a Počet evidovaných projektů Počet podpořených
kapacit místních leadrů
projektů
Rok 2008
0
0
Rok 2009
2
1
Celkem
2
1
Financování projektů
Na financování projektů v rámci Fiche č. 11 mají být použity 2% z celkové částky určené na
realizaci SPL. Konečná výše této částky však dosud není známa. Za předpokladu, že by
dosáhla výše např. 60 mil. Kč, mělo by být v rámci Fiche č. 11 profinancováno 1,20 mil. Kč.
Zatím bylo v rámci výzvy, ve které se tato Fiche poprvé v roce 2009 objevila, profinancováno
pouze 0,301 mil Kč.
Tab. č. 2: Financování projektů v rámci Fiche č. 11 v období 2008-2009 - I
Fiche č. 11: Zvýšení
počtů a kapacit
místních leadrů
Rok 2008
Rok 2009
Celkem

Požadovaná částka na
financování všech
podaných projektů

0
598516
598516

Požadovaná částka
na financování
všech vybraných
projektů

0
301016
301016
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Výše finanční
částky přiznané
MAS vybraným
projektům

0
301016
301016

Tab. č. 3: Financování projektů Fiche č. 11 v období 2008-2009 -II
Fiche č. 11: Zvýšení
počtů a kapacit
místních leadrů
Rok 2008
Rok 2009
Celkem

Výše finanční částky
přiznané dle dohody
se SZIF
0
301016
301016

Proplacená částka
dotace
0

Profinancováno
celkem (dotace +
vlastní zdroje)
0

Indikátory pro Fichi č. 11
Pro tuto Fichi nebyly pro první dva roky realizace SPL přijaty žádné závazky. Doporučení viz
Závěr.
Tab. č. 4: Indikátory pro Fichi č. 11
Fiche č. 11: Zvýšení
počtů a kapacit místních
leadrů

Kapacita nově založených
integrovaných informačních a
školících center (kapacita)

Rok 2008
Rok 2009
Závazek 2008-9
Celkem

0
60,099
0
60,099

Počet úspěšných absolventů
školicích a informačních
akcí (počet)

0
12
0
12

Závěr - DOPORUČENÍ pro Fichi č. 11
Doporučuji:
1) Zvýšit důraz na vzdělávací aktivity projektu – minimálně 30% finančních
prostředků projektu použít na vzdělávání – v tom smyslu provést změny
v bodování (zvýšení koeficientu důležitosti).
2) Aktivně vyhledávat a oslovovat potenciální žadatele pro Fichi č. 11.
3) Podpořit zapojování partnerů do projektu s důrazem na neformální partnerství
(změna v bodování – zařazení koeficientu důležitosti).
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Obecné závěry - doporučení vzešlé z hodnocení Fichí projektů
zařazených do SPL
• Fiche doporučuji rozdělit do dvou skupin:
První skupina (majoritní) - fiche s doporučenou finanční alokací včetně 5 a více
procent:
1– Využití ploch trvalých travních porostů (5%), 3– Zlepšení estetického vzhledu
obcí (8%),
4– Zlepšení stavu obecní infrastruktury (25%), 8– Podnikatelské aktivity nezemědělců
(15%), 9– Podnikání v CR (10%), 10– Posílení místní pospolitosti a zlepšení
sousedských vztahů (25%).
Druhá skupina (pilotní) – 2- Zhodnocení biomasy pro energetické účely (3%), 5–
Zlepšení dostupnosti lesů (2%), 6– Území zpřístupněné účastníkům CR (2%), 7Nezemědělské podnikání zemědělců (3%), 11– Zvýšení počtů a kapacit místních lídrů
(2%).
• U Fichí č. 3, 4, 10 zařazených do první skupiny (majoritní), ve kterých jsou žadateli
obce, doporučuji provádět přepočty dosažených bodů u jednotlivých projektů na 100
obyvatel obce a teprve potom sestavovat žebříčky pořadí vybraných projektů.
• U Fichí č. 1, 8, 9 zařazených do první skupiny (majoritní), ve kterých jsou žadateli
zemědělští i nezemědělští podnikatelé, doporučuji vytvořit v MAS podmínky (časové,
finanční, personální atd.) pro poradenskou a osvětovou činnost pro podnikatelské
subjekty a pro vyhledávání vhodných projektů v zájmovém území.
• U Fichí 2, 5, 6, 7, 11 zařazených do druhé skupiny (pilotní), doporučuji zaměřit se na
vyhledávání projektů s pilotním nábojem pro území MAS, pokud takové projekty
nebudou prokazatelně nalezeny, doporučuji převést finanční projekty do majoritních
Fichí.
• U jednotlivých Fichí (majoritních i pilotních) doporučuji postupovat dle provedených
jednotlivých doporučení (viz závěr posudku pro jednotlivé vyhlášené Fiche, které byly
MAS vyhlášeny v letech 2008-9)
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