Ex post hodnocení Strategickeho planu
Leader

Zpracovali: Tereza Ptáčníková, Vladimíra Kozáková, Vladimíra Tomanová, Tomáš Koželuh

Prosinec 2015

1. Úvod
1.1.
1.2.
1.3.

Název MAS: Místní akční skupina Blatensko, o.p.s. (dříve Svazku obcí Blatenska, o.p.s.)
Datum podpisu Dohody se SZIF: 29. 9. 2009
Základní údaje:

Počet obcí
Počet obyvatel
Rozloha MAS (km2)
Počet členů celkem
Veřejný sektor
Neveřejný sektor

Původní stav
32
15.970
342,34
17
8
9

Stav ke dni 30. 6. 2015
32
16.180
342,09
23
5
18

2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu
2.1. Složení SPL
2.1.1. Přehled cílů
Cílem vytvoření Strategie SPL a vůbec cílem MAS Blatensko bylo především vytvořit podmínky ke zlepšování kvality
života na území mikroregionu Blatenska. Pojmenovat základní problémy a potřeby a vyzývat jednotlivé subjekty
k jejich naplnění. Zároveň je důležitou součástí strategie zajistit alespoň část investic, které jsou nutné k její realizaci.
SPL rovněž vycházel z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 13 (PRV ČR), Osy III – kvalita života ve
venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova.
Strategie sledovala a zohledňovala specifičnost Blatenska a směřovala k:
-

Zvýšení atraktivity území
Vyzdvihnutí potenciálu území a jeho následné zhodnocení
Posílení lokálního patriotismu
Zlepšení sociálně-kulturního zázemí
Vytvoření koncepčního řešení problémů pro celý region
Vyhledávání a uplatňování nové formy navazování spolupráce a partnerství
Trendu navazovat, rozvíjet a předávat si zkušenosti s ostatními regiony v ČR i mimo ČR
Podpoře informovanosti a vzdělávání obyvatelstva

Důležitým podkladem pro strategii byla SWOT analýza, která především pomohla definovat cíle a potřeby
v oblasti. Na základě SWOT analýzy byly zpracovány fiche – hlavní priority rozvoje
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2.1.2. Přehled priorit
Priorita
I.

II.

III.

Strategický plán LEADER
Opatření
Zhodnocení místní produkce a podpora zemědělského a nezemědělského podnikání
1.1.
Zachování a rozvoj řemeslných tradic a podnikání
1.2.
Podpora aktivit pro cestovní ruch
Obnova a rozvoj venkovských sídel Blatenska
2.1.1.
Obnova a rozvoj vesnic
2.1.2.
Občanské vybavení a služby
Přenos informací a vzdělávání
3.1.
Přenos informací a vzdělávání

Priorita I- Zhodnocení místní produkce a podpora zemědělského a nezemědělského podnikání
Globální cíl:
 ekonomický růst regionu
Specifické cíle:
 zachovat řemeslné tradice regionu, podpořit jejich vývoj
 diverzifikovat ekonomickou základnu obcí na nezemědělské podnikání
 podpora zemědělského podnikání v souvislosti s BIO, EKO a alternativní výrobou potravin a technologií
umožňujících zpracování a spotřebu výstupů z prvovýroby v regionu
 využít přírodního a kulturního potenciálu regionu pro cestovní ruch novou nabídkou infrastruktury volného
času a ubytovacích kapacit s cílem zvýšit pobytovou hodnotu pro návštěvníky
Priorita II – Obnova a rozvoj venkovských sídel Blatenska
Globální cíl:
 Zlepšení stavu životního prostředí
 Zlepšení kvality života obyvatel
 Snížení migrace vně regionu
 Podpora spolkového života
Specifické cíle:
 Zlepšení vzhledu obcí
 Doplnění základní technické infrastruktury
 Využití obnovitelných zdrojů
Priorita III – Přenos informací
Globální cíl:
 Hospodářský růst regionu
 Snížení nezaměstnanosti
Specifické cíle:
 Zvýšení možností využití ICT a přenosů dat
 Zvýšení počítačové gramotnosti obyvatel
 Permanentní vzdělávání
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2.1.3. Přehled fichí
Fiche 1 – Zachování a rozvoj řemeslných tradic a podnikání
Podpora je zaměřena na rozvoj řemeslné výroby, rozvoj nebo nové zakládání mikropodniků v oblasti výroby a služeb
odpovídajícím rurálnímu prostoru.

Fiche 2 - Podpora aktivit pro cestovní ruch
Podpora je zaměřená na vybudování rekreační infrastruktury a rekreačních zařízení, vybudování a modernizaci
ubytovacích a stravovacích kapacit. Podporovány budou rovněž zajištění služeb pro pěší turistiku, vodní turistiku,
budování a značení pěších turistických tras, hipostezek, odpočinkových míst a nákup a výsadba doprovodné zeleně.
Fiche 3 – Obnova a rozvoj vesnic
Opatřením budou podpořeny investice do základní infrastruktury, využití obnovitelných zdrojů paliv a energie, řešení
odpadového hospodářství, budování a obnova místních komunikací v malém rozsahu, úpravy vzhledu obcí, veřejných
ploch, návsí a podpora rozvoje spolkového života v obcích regionu.
Fiche 4 – Občanské vybavení a služby
Opatřením budou podpořeny investice do infrastruktury a občanské vybavenosti a služeb, podpora rozvoje
spolkového života v obcích regionu.
Fiche 5 – Přenos informací a vzdělávání
Opatřením budou podpořeny investice zřizování informačních a školících center s využíváním ICT pro lepší
dostupnost služeb a zaměstnání. Dále investice na vzdělávání a informování hospodářských subjektů, které působí
nebo hodlají působit v oblastech diverzifikace činností zemědělské a nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje
mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic.
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2.2.

Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet (uvádí se výše dotace)
% z rozpočtu (dle % z rozpočtu (stav Podané žádosti
Schválené
Proplacené
platného SPL)
k 30. 11. 2015)
žádosti
projekty
Ks
Kč
ks Kč
ks Kč
Fiche 1
20%
15,54%
17 3.395.186,- 13
2.359.533,- 13
2.350.563,Fiche 2
20%
0%
0
0,- 0
0,- 0
0,Fiche 3
20%
21,67%
24 3.965.864,- 20
3.342.495,- 20
3.277.860,Fiche 4
20%
59,09%
54 9.651.095,- 49 9.026.885,48 49
8.937.790,Fiche 5
20%
3,69%
5
599.782,- 5
599.782,- 5
558.237,Celkem
100%
100%
100
87
87
15.124.450,Ve fichi č. 2 nebyl ze strany žadatelů zájem o čerpání finančních prostředků, tudíž plánovaná částka byla převedena
do jiných fichí, stejně tak nebyl velký zájem o fichi č.5, plánovaná částka rozpočtu byla tedy také převedena do jiných
fichí.
2.3.
ROK

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Celkem

Alokace
Celková výše
přiznané alokace

3.110.305,-Kč
5.524.064,-Kč
5.824.064,-Kč
4.203.530,-Kč
3.868.722,-Kč
-

2.4.
Výzvy
Výzva od – do
1.výzva od 26.11.2009 do 8.1.2010
2.výzva od 26.3.2010 do 10.5.2010
3.výzva od 8.7.2010 do 20.8.2010
4.výzva od 2.11.2010 do 15.12.2010
5.výzva od 14.7.2011 do 26.8.2011
6.výzva od 29.11.2011 do 2.1.2012
7.výzva od 26.4.2012 do 25.5.2012
8.výzva od 31.12.2012 do 28.1.2013
9.výzva od 3.4.2013 do 2.5.2013

Alokace IV.1.2. (Kč)

Závazkováno IV.1.2

0,-Kč
5.223.664,-Kč
5.334.257,-Kč
3.362.824,-Kč
3.094.978,-Kć
-

Fiche 1
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Proplaceno IV.1.2
k 31.12.daného
roku
(Kč)

0,-Kč
7.095.248,-Kč
2.369.787,-Kč
2.981.331,-Kč
5.279.658,-Kč
-

Fiche 2
x

x
x
x

Fiche 3
x
x
x
x
x
x
x
x
x

0,-Kč
911.098,-Kč
4.506.407,-Kč
2.797.150,-Kč
3.227.929,-Kč
3.109.412,-Kč
572.454,-Kč
15.124.450,-Kč

Fiche 4
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Fiche 5
x
x
x

x
x
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3. Metodický přístup
3.1.

Pracovní tým

Pracovní tým je tvořen pracovníky MAS Blatensko, o.p.s. Paní Tereza Ptáčníková – současná manažerka
MAS, paní Vladimíra Kozáková – předchozí manažerka MAS, pan Tomáš Koželuh – předseda správní rady,
spolutvůrce původního SPL, paní Vladimíra Tomanová – ředitelka MAS.
3.2.

Zdroje údajů pro monitoring

Prvotní monitoring potřeb byl realizován formou katalogu projektů v letech 2006-2008 před a v průběhu
zpracovávání SPL.
3.2.1. Setkávání se starosty mikroregionu MAS Blatensko
MAS Blatensko byla zřízena Svazkem obcí Blatenska (SOB). Mezi hlavní činnosti SOB patří vytváření spolupráce všech
obcí v regionu Blatensko. Několikrát do roka probíhá zasedání Valné hromady SOB, které se účastní pravidelně téměř
všichni starostové obcí regionu. Při těchto setkáních má MAS prostor informovat starosty o aktuálním dění a zároveň
zde získává nové poznatky pro její další fungování. Při zasedání Valné hromady probíhají také semináře k aktuálním
vyhlášeným výzvám. Starostové jednotlivých obcí (coby zástupci zřizovatele MAS SOB) jsou mimo jiné nositeli
informací o aktuálních výzvách i pro podnikatelské subjekty a neziskové organizace působící na území

jednotlivých obcí.
3.2.2. Publikace v místním dvouměsíčníku Blatensko SOBě
Každé dva měsíce vydává SOB regionální časopis, v kterém jsou vždy uvedeny informace MAS k aktuálním
výzvám či jiným činnostem, zpětnou vazbou se potom získávají další zdroje informací pro případné změny a
úpravy v SPL. Tento způsob komunikace se ukázal jako téměř perfektní pro komunikaci nejen se starosty
obcí ale s celým regionem, neboť Blatensko SOBě se dostane do každé domácnosti i firmy v regionu, tedy
k potencionálním žadatelům. Tímto způsobem je tedy získáno poměrně velké množství zdrojů údajů pro
hodnocení.
3.2.3. Konzultace
Konzultace jsou dalším efektivním způsobem pro získávání aktuálních informací od potencionálních
žadatelů o dotace. Tyto konzultace jsou poskytovány v úředních hodinách MAS přímo v sídle MAS, ale také
v terénu při návštěvách různých akcí, kterých se MAS pravidelně zúčastňuje.
3.2.4. Monitoring
V rámci monitoringu se sledují jednotlivé informace, které dále slouží ke zpracovávání tabulek či grafů. Tyto
informace dále slouží k porovnání jednotlivých cílů a priorit SPL, mohou také sloužit k provedení
případných změn v SPL.
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3.3.

Monitorovací indikátory

Strategický plán MAS SOB byl zpracováván již v roce 2006 – 2008 společně s katalogem projektů, kdy probíhaly také
analýzy SWOT. V této době byly nastaveny plánované hodnoty monitorovacích indikátorů ke konci roku 2008
v závislosti na tehdy předpokládané alokace pro realizaci projektů, ale realizace samotných projektů začala až v roce
2010. MAS SOB získala ale výrazně nižší alokaci, než bylo předpokládáno.
MI dle jednotlivých fichí

Cílový
plánovaný stav
fiche1

Počet zrekonstruovaných
budov
Vlastní podíl žadatelů
Počet nově vytvořených
pracovních míst
Počet nově vzniklých ŽO
Počet nově vytvořených lůžek
Počet podpořených zařízení
pro doprovodné služby v
cestovním ruchu
Celoroční průměrná vytíženost
nově vybudovaných
ubytovacích kapacit
2
Počet m upravených
veřejných prostranství
Počet hodin svépomocné
dobrovolné práce vynaložené
na realizaci projektu
Počet osob nově zapojených
do údržby
Počet osob, které budou
veřejné prostranství využívat
Počet zrekonstruovaných
ploch
Počet zapojených osob do
přípravy a realizace
Počet absolventů kursů
zaměřených na počítačovou
gramotnost
Počet absolventů kursů
zaměřených na zvýšení
povědomí v podnikatelské
sféře
Počet absolventů kursů
zaměřených na veřejnou
správu
Počet realizovaných
propagačních a informačních
akcí
Počet nakoupených souborů a
informačních technologií

5
3.000.000,-Kč
5

Cílový
plánovaný stav
fiche2

4.000.000,-Kč
5

Cílový
plánovaný stav
fiche3

1.000.000,-Kč

Cílový
plánovaný stav
fiche4

Cílový
plánovaný stav
fiche5

Plnění k 30.
11.2015
Celkové

5

22

1.000.00,-Kč
2

4.031.695,-Kč
1

7
30
5

1
0
0

35%

0

2

2

5.000 m

800 hodin

162.466 m
1000 hodin

377

5

2

1000 osob

1000 osob

122.461 osob

10

5

17

100

40
30

0

20

400

32

869

5

43

10

0
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3.4. Hodnotící otázky
3.4.1. Povinné hodnotící otázky
Povinná hodnotící otázka č. 1: Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro
zaměstnanost a diverzifikaci?
Povinná hodnotící otázka č. 2: Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?
Do jaké míry se podařilo realizovat podmínky pro jednotlivé globální cíle SPL:
a) Ekonomický růst regionu?
b) Zlepšení stavu životního prostředí?
c) Zlepšení kvality života obyvatel?
d) Snížení migrace vně regionu?
e) Podpora spolkového života?
f) Hospodářský růst regionu?
g) Snížení nezaměstnanosti?
Povinná hodnotící otázka č. 3: Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?
Povinná hodnotící otázka č. 4: Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení
místní správy?
3.5.

Způsob zodpovězení hodnotících otázek

Zodpovězení hodnotících otázek bylo uskutečněno na základně monitorovacích zpráv, které byly
pravidelně každý rok zpracovávány a odevzdávány na ŘO, dále byla použita data z monitoringu projektů
a dále samozřejmě bylo čerpáno ze zkušeností a poznatků manažerů MAS.
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4. Odpovědi na hodnotící otázky
4.1. Otázka č. 1
4.1.1. Odpověď na hodnotící otázku
V programovém období 2007-2013 vzniklo v území díky podpoře přímo jedno pracovní místo v privátním
sektoru a nepřímo se díky podporám podařilo zřídit minimálně dvě pracovní místa ve veřejné správě. Celá
řada projektů podpořila nepřímo zaměstnanost v regionu. Díky například zakoupené technice bylo možné
na obcích využívat osoby na DPP, VPP a OPP. U některých projektů se podařilo realizovat v regionu nový
podnikatelský záměr, u některých projektů pak došlo k rozšíření podnikatelských aktivit v rámci stávající
činnosti. Ve veřejné sféře pak projekty napomohly k větší soběstačnosti obcí při výkonech činností jako je
údržba veřejné zeleně a údržba veřejných prostranství, což má pozitivní dopad na výše uvedené možnosti
vyšší zaměstnanosti v regionu.

4.2. Otázka č. 2
4.2.1. Odpověď na hodnotící otázku
a) Ekonomický růst regionu spatřujeme především v objemu finančních prostředků, které byly do
regionu díky MAS nainvestovány. Jedná se o částku více než 15. mil Kč. Z této částky bylo
podpořeno celkem 87 projektů, z nichž 13 bylo zaměřeno na rozvoj mikropodniků v oblasti výroby a
služeb odpovídajícím rurálnímu prostoru.
b) Zlepšení stavu životního prostřední v rámci podpořených projektů bylo spíše neutrální, ale projekty,
které řešily nákup nového strojního vybavení jednoznačně přispěly k zlepšení životního prostředí
nepřímo, neboť nakupované vybavení mělo jistě pozitivnější dopad na životní prostředí, než
původní vybavení provozoven.
c) Podpory cílené do veřejného sektoru byly zaměřeny zejména na zvyšování a zlepšování podmínek
komunitního a spolkového života v obcích, vytváření podmínek a nákup technologií pro zkvalitnění
a zkrášlování úpravy veřejných prostranství, zlepšování podmínek a technického zázemí pro
spolkový život (SDH, Chovatelé, atd.). V soukromém sektoru pak podpory napomohly ke zvýšení
konkurenceschopnosti některých nezemědělských odvětví.
d) V průběhu programovacího období nebyla zaznamenána žádná migrace.
e) Spolkový život v regionu byl jednoznačně podpořen projekty, které realizovali obce a neziskové
organizace, finanční podpora byla využita na vybavení kluboven, kulturních zařízení, technické
zabezpečení sborů dobrovolných hasičů a rekonstrukce společenských místností. Nově vybavené
klubovny, kulturní domy a společenské místnosti slouží všem obyvatelům a cílových skupinám
jednotlivých obcí v regionu.
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f) Podařilo se podpořit potenciál možného rozvoje regionu, nicméně s přihlédnutím k výši alokované
částky, která byla v tomto období k dispozici, k množství podpořených žadatelů a k množství
potencionálních žadatelů si troufáme konstatovat, že v případě vyšší alokované částky se toto
kritérium v tomto regionu podaří v budoucím plánovacím období naplnit.
g) I přes nižší výše poskytnutých dotací (z důvodu malé alokace na plánovací období) se u
podpořených projektů podařilo vytvořit jedno stálé pracovní místo a celá řada pracovních míst
v rámci DPP, DPČ a rozšířily se možnosti poskytování VPP a OPP zejména u místní municipality.

4.3. Otázka č. 3
4.3.1. Odpověď na hodnotící otázku
a) Pomohla podpora k většímu zapojení veřejnosti do dění v regionu?
- Podpora napomohla, veřejnost si uvědomila, že je platným článkem společnosti v regionu a že je
důležité region podporovat.
b) Jak přispěla podpora k zapojení partnerů a veřejnosti do rozhodovacích procesů?
- Partnerství v rámci metody LEADER se vyvíjelo od založení MAS v roce 2004, v programovacím
období 2007 – 2013 se ukázalo toto partnerství jako životaschopné a partneři z řad veřejného i
soukromého sektoru nastolily jasná pravidla pro fungování metody LEADER. Oba sektory společně
s veřejností dokázaly najít stejnou cestu při rozhodovacích procesech. Postup „zdola-nahoru“ je
uplatňován ve všech spektrech práce s veřejností.
c) Jak přispěla podpora k uplatnění inovačních přístupů?
- Podpora výrazně přispěla k uplatňování inovačních postupů v rámci celého postupu tvorby
strategie, inovační postupy byly součástí preferenčních kritérií pro jednotlivé projekty.
d) Jak přispěla podpora k realizaci projektů spolupráce MAS?
- MAS realizovala 3 projekty spolupráce, které jednoznačně přispěly k rozvoji především cestovního
ruchu. Realizace projektu spolupráce s dalšími pěti místními akčními skupinami, který naplňoval cíle
SPL. Jednalo se o udělování certifikátu v projektu Zavedení regionální značky Prácheňsko, výrobcům
z regionu Blatensko, poskytovatelům ubytovacích a stravovacích služeb. V celém území MAS
Blatensko byl udělen tento certifikát cca 40 osobám. Následoval projekt Prácheňsko všemi smysly,
který byl zaměřen na propagaci místních řemeslníků, byly vytvořeny stálé expozice v našem
regionu. Projekt byl v souladu se SPL a byl zaměřen na cestovní ruch. S přispěním tohoto projektu
vznikla turistická destinace, s jejímž rozvojem se počítá v dalších letech.
e) Přispěla podpora k zapojení MAS do sítí místních partnerství?
- Díky této podpoře se jednotlivé MAS stmelily a vzniklo silné a jednotné partnerství v rámci Krajské
sítě MAS. Krajská síť MAS je důležitým článkem sítě místního partnerství v rámci jihočeského kraje.
MAS je dále členem Celostátní sítě pro venkov.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
10

4.4. Otázka č. 4
4.4.1. Odpověď na hodnotící otázku
Díky implementačnímu přístupu LEADER došlo k výraznému zlepšení situace místní správy. MAS se stala
důvěryhodným partnerem veřejnosti právě svým přístupem „zdola-nahoru“. Pravidelnou propagací se MAS
snažila podporovat potencionální příjemce (žadatele) v tomto uplynulém programovacím období.

5. Závěry a doporučení
5.1.

Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi
fichemi dle SPL.

Monitorovací indikátory byly definovány v době vytváření SPL, kdy byl předpoklad vyšší alokace
finančních prostředků na MAS. Také MAS nepředpokládala, že 1. výzva se bude realizovat až v roce
2010. MAS se od začátku snaží realizovat menší projekty, což ovšem není omezující faktor kvality
samotných projektů. I přes veškeré problémy s realizací SPL se monitorovací indikátory podařilo ve
většině naplnit.
5.2.

Míra dosažených cílů

Hodnotíme-li naplňování cílů, můžeme směle konstatovat, že podpory byly využity účelně a v souladu s
obsahem jednotlivých fichí a jejich cílů. Jedinou výjimkou byla fiche 2, kde bohužel nebyly cíle
naplněny, neboť v této fichi nebyl podpořen žádný projekt. Finanční prostředky alokované na fichi 2
byly převedeny do fichí 3 a 4 dle potřeb jednotlivých fichí.
5.3.

Doporučení na základě výsledků hodnocení

Celkové zaměření a tématické nastavení jednotlivých fichí ve výsledku odpovídalo potřebám regionu.
Čerpání prostředků u jednotlivých fichí bylo uskutečňováno s jistými rozdíly v souladu s nastavením dle
SPL. Větší zájem byl registrován při podávání žádostí do fiche 3 a 4.
Na základě výše uvedeného doporučujeme v příštím programovacím období se zaměřit v zásadě na
rozvoj podporovaných oblastí vyplývajících ze zájmu žadatelů, což odpovídá nastaveným parametrům
z fiche 1, 3 a 4 ukončeného programovacího období 2007 – 2013. Rozvojovou oblast spatřujeme
v podporách žadatelů z řad zemědělských podnikatelů, pro které v ukončeném období nebyla
vytvořena oblast možné podpory, což se ukázalo v průběhu programovacího období jako chybně
vyhodnocené v přípravě SPL v letech 2008 – 2009.
V rámci realizace SPL nebyl zemědělské výrobě věnována pozornost, a naopak většinu cílů byla
zaměřena na diverzifikaci a odklon od zemědělské výroby, v průběhu realizace SPL se však ukázalo, že i
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v rámci zemědělské výroby by byl zájem realizovat takové projekty, které svou povahou jsou zaměřeny
na rozšíření zemědělské aktivity v regionu (rozvoj jezdectví, hippoterapie, chov koz, obcí včetně
zpracování produktů z prvovýroby). A také vznik činností nebo aktivit, které by přímo navazovaly na
klasickou zemědělskou prvovýrobu (příkladem: chov jatečného skotu – vybudování vlastních malých
jatek, chov koz – vybudování domácí minimlékárny, pěstování obilí – vlastní zpracování a výroba pečiva,
chov ovcí – vlastní jatečná produkce a zpracování vlny, a dalo by se jistě uvést mnoho dalších příkladů).
Tato oblast nebyla tedy bohužel v uplynulém programovém období podpořena, ale zůstává
strategickým cílem pro další programové období, které je v současné době připravováno.
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