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Základní údaje MAS 
 

Název společnosti:   MAS Litomyšlsko o.p.s. 
Datum podpisu Dohody se SZIF: 22.9.2009 
Právní forma:    Obecně prospěšná společnost 
Rok založení:    2007 
Rok schválení SPL:   2009 
 
Základní statistické údaje MAS 

Sledovaný indikátor Stav 8/2009 Stav 9/2011 
Rozloha 386,4 ha 386,4 ha 
Počet obcí 40 40 
Počet obyvatel 29.342 29.834 
Míra nezaměstnanosti 6,87% k 1.1.2008 8,17 % k 31.5.2011 
Počet zakladatelů  16 16 
Z toho počet obcí, svazků obcí 7 7 
Z toho počet podnikajících sub. 1 1 
Z toho počet NN, církví 2 2 
Z toho počet zeměděl. subjektů 6 6 
Počet veřejný sektor 7 7 
Počet soukromý sektor 9 9 

 

Region a území MAS Litomyšlsko zůstává neměnný. Počet obyvatel se postupně zvyšuje za sledované 
období o 2,65%. Míra nezaměstnanosti se zvýšila, to však může souviset se začátkem hospodářské 
krize na podzim 2008. Počet zakladatelů MAS je neměnný a struktura členské základny zůstává 
stejná. S MAS Litomyšlsko spolupracuje aktivně většina zakladatelů. Jejich aktivita se projevuje 
v účasti na jednání orgánů MAS, ve spolupráci při realizaci projektů MAS, zakladatelé jsou také aktivní 
při podávání žádosti o dotaci ve výzvách do Opatření IV.1.2. 
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Popis SPL, Fichí a rozpočtu 
 

Popis cílů SPL 
 

Celkovým cílem Strategického plánu Leader MAS Litomyšlsko je Trvale udržitelný rozvoj v regionu v 
návaznosti na město Litomyšl. Tento celkový cíl je dále členěn dle struktury Programu rozvoje 
venkova, opatření a podopatření osy III. na další dílčí cíle: 

 Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské 
produkce a podpora zaměstnanosti 

 Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech v oblasti vybavenosti a služeb v obcích do 
2000 obyvatel 

 Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech v oblasti základní technické a dopravní 
infrastruktury a zlepšení vzhledu obcí 

 Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit 
prostřednictvím aktivit v oblasti cestovního ruchu 

 Různorodost venkovské ekonomiky - podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

 

Popis priorit SPL  
 

Priority Strategického plánu Leader MAS Litomyšlsko vycházejí ze struktury Programu rozvoje 
venkova, opatření a podopatření osy III.  

 Diverzifikace činností nezemědělské povahy 
 

 Občanské vybavení a služby 
 

 Obnova a rozvoj vesnic 
 

 Podpora cestovního ruchu 
 

 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 
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Popis Fichí 
 
Fiche číslo 1 je přiřazena k Opatření 1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy, jehož hlavním 
cílem je Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské 
produkce a podpora zaměstnanosti. Specifickým cílem této Fiche je, aby zemědělské subjekty 
produkovali OZE, aby se v rámci diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k 
nezemědělským dosáhlo výrazného posílení ekonomického potenciálu a zajistily se tak podmínky pro 
kvalitní život místních obyvatel a stabilita venkovského prostoru při podpoře zaměstnanosti. 

Fiche číslo 2 je přiřazena k Podopatření 2.1.2. Občanské vybavení a služby, jehož hlavním cílem je 
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Důvodem zavedení této Fiche je nedostatečná 
vybavenost a služby v obcích do 2000 obyvatel (projekty, které působí v obci s počtem obyvatel 
menží než 2000  jsou bodově zvýhodněni) v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a 
sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní 
infrastruktury, tělovýchovy a sportu, nedostatečné zázemí pro aktivity místních společenských, 
kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k 
zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.  

Fiche číslo 3 je přiřazena k Podopatření 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic, jehož hlavním cílem je také 
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Specifickým cílem této Fiche je podpora malých 
obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury a zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení 
životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání a relaxaci. 

Fiche číslo 4 je přiřazena k Opatření 1.3.1  Podpora cestovního ruchu, jehož hlavním cílem je Zlepšení 
kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit. Specifickým cílem Fiche 
je rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu, 
především venkovské turistice, zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti 
agroturistiky. Dotace je určena na vybudování rozhleden, pěších a lyžařských tras a stezek, vinařských 
stezek, hippostezek a dalších tematických stezek mimo území lesů.  

Fiche číslo 5 je přiřazena k Opatření 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, jehož hlavním 
cílem je Různorodost venkovské ekonomiky. Specifickým cílem této Fiche je především vytváření 
nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Cílem Fiche je 
realizace podnikatelských aktivit ve venkovských oblastech v rámci diverzifikace činností 
zemědělských subjektů směrem k nezemědělským podnikatelským činnostem.  



Život na venkově nás baví! 

 
 
 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 
6 

 

Dílčí sledované oblasti, kterými jsou naplňovány cíle a priority stanované v SPL s rozdělením dle 
jednotlivých fichí a uvedením počtu realizovaných aktivit nebo projektů v každé sledované oblasti. 

 Přehled vychází z vyhodnocení výstupů 
a dopadu realizovaných projektů 
v Opatření IV.1.2.Sledované oblasti 

Fiche 
1 

Fiche 
2 

Fiche 
3 

Fiche 
4 

Fiche 
5 

Produkce zemědělských subjektů OZE     
      

Diverzifikace činností zemědělských 
subjektů směrem k nezemědělským 
aktivitám 

1   
      

Podpora zaměstnanosti     
      

Obnova veřejného prostranství     
10     

Vybavenost obcí v oblasti zdravotnictví  2 
      

Vybavenost obcí v oblasti kultury   4 
1     

Vybavenost obcí v oblasti sociálních 
služeb   4 

1     
Vybavenost obcí v oblasti spolková 
činnost   10 

1     
Vybavenost obcí v oblasti předškolní a 
mimoškolní péče   2 

1     
Vybavenost obcí v oblasti základní 
obchodní infrastruktury     

      
Vybavenost obcí v oblasti tělovýchovy a 
sportu   5 

      

Vybavenost obcí v oblasti církevní   2 
2     

Vybavenost obcí v oblasti dopravní 
infrastruktury     

4     
Vybavenost obcí v oblasti technické 
infrastruktury     

1     
Vybavenost obcí v oblasti venkovské 
turistiky     

  1   

Rozvoj v oblasti hospodářské struktury 1    
    2 
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Grafické znázornění počtu realizovaných projektů a aktivit v  dílčích sledovaných oblastech 
s rozdělením dle jednotlivých fichí 
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Zhodnocení 
 
 Z grafického znázornění je patrné, že se daří úspěšně realizovat projekty, které jsou v souladu 

s cíli SPL, především v těchto sledovaných oblastech: vybavenost obcí pro spolkovou činnost a 
úprava veřejného prostranství. Tyto sledované činnosti jsou obsaženy v cíli SPL „Zlepšení kvality 
života ve venkovských oblastech v oblasti vybavenosti a služeb v obcích do 2000 obyvatel“ a v cíli 
SPL“ Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech v oblasti základní technické a dopravní 
infrastruktury a zlepšení vzhledu obcí“.  

 

Aktualizace SPL a Fichí 
 

Zhodnocení naplnění SPL, nastavení jednotlivých fichí a průběhu výzvy bylo prováděno průběžně vždy 
po skončení hodnocení každé vyhlášené výzvy členy orgánů MAS (Výběrová komise, Programový 
výbor, Správní rada). Na základě tohoto průběžného hodnocení byly provedeny drobné změny v SPL 
a v jednotlivých fichích. 

1. Ještě před vyhlášením první výzvy byla provedena úprava všech fichí, s ohledem na obdrženou 
nižší alokaci pro MAS vybrané ve skupině 32+ byla snížena maximální výše způsobilých výdajů na 
projekt na 500 000,- Kč (září 2009)   

2. Po zhodnocení 1. výzvy proběhla aktualizace všech fichí v preferenčních kritériích stanovených 
MAS. Bylo přidáno preferenční kritérium zvýhodňující obce a místní části obcí do 2 000 obyvatel a 
kritérium zvýhodňující subjekty, které dosud neobdržely dotaci z programu Leader (únor 2010). 

3. První aktualizace SPL byla provedena v souvislosti se změnou statutárního orgánu společnosti, 
změnou členů v jednotlivých orgánech společnosti a v souvislosti s úpravou administrativních 
postupů v činnosti MAS. Byla provedena také změna Fichí v souvislosti s úpravou Pravidel pro 
Opatření IV.1.2 a Opatřeni IV.1.1. Preferenční kritéria zůstala nezměněna. (březen 2011). 
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Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet k 20.10.2011 

  

% z rozpočtu 
(dle platného 

SPL) 

% z rozpočtu 
(stav k 

30.6.2011) 

Podané žádosti na MAS Schválené žádosti od 
MAS 

Proplacené  projekty 
od SZIF 

ks Kč ks Kč ks Kč 

Fiche 1 11 8,51 2 585000 1 294000 0 0 
Fiche 2 37 50,3 30 10460756 16 5292078 9 2808011 
Fiche 3 32 37,39 17 5647795 12 4177900 7 2216544 
Fiche 4 8,5 5,66 1 402408 1 402408 0 0 
Fiche 5 5,5 9,98 3 382615 2 344935 0 0 
Celkem 94 111,84 53 17478574 32 10511321 16 5024555 
 

Přehled alokací k 20.10.2011 

Stav k 30.6.2011 
Celková 
alokace 

(Kč) 

Alokace 
IV.1.2 (Kč) 

Zazávazkováno 
IV.1.2 (Kč) 

Proplaceno 
IV.1.2 (Kč) 

2009 4063240 3453754 2810401 2808011 
2010 4903586 4279365 4247533 2213350 
2011 4065621 3455778 3455778 0 
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Výzvy – časový přehled  stav k 20.10.2011 
 

  

1.výzva (od-do) 2.výzva (od-do) 3.výzva (od-do) 4.výzva (od-do) 

Fiche 1   24.3.-21.5.2010 28.7.-24.9.2010 20.4.-13.5.2011 

Fiche 2 27.11.-1.2.2011   28.7.-24.9.2010 20.4.-13.5.2011 

Fiche 3   24.3.-21.5.2010 28.7.-24.9.2010 20.4.-13.5.2011 

Fiche 4   24.3.-21.5.2010 28.7.-24.9.2010 20.4.-13.5.2011 

Fiche 5   24.3.-21.5.2010 28.7.-24.9.2010 20.4.-13.5.2011 

 

Počet podaných žádostí o dotaci do jednotlivých Fichí – stav k 20.10.2011 
 

 Počet vyhlášení Počet podpořených 
projektů 

Celková výše 
dotace 

Fiche 1 3x 1x 294000,- 
Fiche 2 3x 16x 5292078,- 
Fiche 3 3x 12x 4177900,- 
Fiche 4 3x 1x 402408,- 
Fiche 5 3x 2x 344935,- 
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Finanční naplnění Fichí vzhledem k plánovanému rozpočtu  stav k 20.10.2011 
 

Finanční plán finančního plnění: 

Roky Fiche 1  Fiche 2 
 

Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Činnost 
MAS 

2010 0% 46% 40% 6% 0% 8% 

2011 11% 28% 24% 11% 11% 15% 

2012 11% 28% 24% 11% 11% 15% 

2013 11% 28% 24% 11% 11% 15% 
 

Skutečnost finančního plnění: 

Roky Fiche 1  Fiche 2 
 

Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Činnost 
MAS 

2010 0% 50,02% 43,85% 5,66% 0% 8% 

2011 8,51% 50,57% 30,94% 0% 9,98% 15% 

2012       

2013       
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Metodický přístup 
Metodický přístup střednědobého hodnocení vycházel z vlastních zkušeností pracovníků MAS, 
z postupů stanovených v SPL, z monitorovací zprávy MAS Litomyšlsko a hodnotících dotazníků, do 
kterých odpovídala veřejnost z regionu MAS. Nejprve byla vypracována monitorovací zpráva MAS, 
která sledovala naplnění všech cílů, priorit a administrativních postupů stanovených v SPL. 
V monitorovací zprávě byly uvedeny i zkušenosti z praxe pracovníků MAS. Následně byl vyhotoven a 
rozeslán cílovým skupinám dotazník (úspěšní příjemce dotací), ve kterém byly obsaženy povinné 
otázky pro střednědobé hodnocení a otázky, kterými sledovala MAS působení organizace v území. Ze 
všech těchto výstupů byla vytvořena evaluace – střednědobé hodnocení. Výstupy ze střednědobého 
hodnocení SPL, především pak návrhy v oblasti nástrojů k dosažení cílů SPL, slouží jako podklady pro 
aktualizaci SPL, budou zaneseny do aktualizace SPL a Fichí a bude vytvořený strategický plán činností 
MAS na příští období.   



Život na venkově nás baví! 

 
 
 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 
13 

 

 

Monitorovací indikátory stav k 20.10.2011 
Monitorovací indikátory nastavené  v SPL 
 

  Monitorovací indikátor Plánovaný stav pro 
konec roku 2010  

1. Počet vytvořených nových pracovních míst 2 

2. Počet obnovených hospodářských budov, ploch 2 

3. Počet obnovených budov, prostor, ploch v obcích 2 

4. Počet podpořených společenských, kulturních, sportovních akcí  2 

5. Počet školení, vzdělávacích akcí 1 

6. Propagační materiály 2 

7. Zlepšení veřejných prostranství, infrastruktury 2 

8. Obnova přírodních lokalit, stezek 2 

9. Počet nových podnikatelských subjektů 2 
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Skutečný stav naplnění monitorovacích indikátorů – věcné naplnění 
 

  Monitorovací indikátor Skutečný stav 

1. Počet vytvořených nových pracovních míst 2/100% 

2. Počet obnovených hospodářských budov, ploch 4/400% 

3. Počet obnovených budov, prostor, ploch v obcích 2/100% 

4. Počet podpořených společenských, kulturních, sportovních akcí  5/250% 

5. Počet školení, vzdělávacích akcí 7/700% 

6. Propagační materiály 4/200% 

7. Zlepšení veřejných prostranství, infrastruktury 9/450% 

8. Obnova přírodních lokalit, stezek 1/50% 

9. Počet nových podnikatelských subjektů 0/0% 
 

Z výše uvedeného přehledu plnění nastavených indikátorů vyplývá, že většina indikátorů je naplněna 
a u několika indikátorů došlo k výraznému překročení plánovaných hodnot. Výrazné překročení 
plánovaných hodnot je patrné především u indikátorů, které se vztahují k výstupům projektů 
zaměřených na rozvoj občanské vybavenosti a služeb a na zlepšení veřejné infrastruktury a veřejných 
služeb. Nenaplněny zůstaly indikátory 8 a 9, u indikátoru 8 lze očekávat, že bude naplněn realizací 
projektů v dalším sledovaném období, indikátor č. 9 bude obtížné naplnit vzhledem k omezeným 
finančním i kompetenčním možnostem MAS  při vzniku nových podnikatelských subjektů. Cíle SPL 
byly ve sledovaném období naplňovány vedle projektu realizovaných jednotlivými žadateli také 
vlastními aktivitami MAS ( viz monitorovací indikátory 1, 5, 7). 
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Hodnotící otázky 
 

Povinné hodnotící otázky 
 

 Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu? 

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

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

 Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu? 

 Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu? 

 

Otázky zvolené MAS 
 

 Měla realizace projektu vliv na zlepšení životního prostředí? 

 Došlo ve vašem projektu k uplatnění rovných příležitostí? 

 Došlo ve vašem regionu díky realizací projektů ze zlepšení vybavenosti a základních služeb? 

 Došlo díky realizací projektů ke zvýšení společenských a kulturních aktivit v obcích? 

 Využívali žadatelé prvky komunitního plánování při přípravě projektů? 

 Rozšiřuje se povědomí o organizaci MAS? 

 

Způsob zodpovězení hodnotících otázek 
 

 Zvolený způsob – dotazníkové šetření u příjemců dotace na prvních 5 otázek povinných pro 
evaluaci. Další otázky byly zodpovídány z praxe pracovníků MAS a na základě jednání 
s orgány MAS Litomyšlsko. 
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Odpovědi na hodnotící otázky 
 

Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu? 
 
V rámci Opatření IV.1.2. nebylo vytvořeno žádné pracovní místo. MAS přidělila preferenčnímu 
kritériu na vytvoření nového trvalého pracovního místa velký počet bodů, vzhledem k nízké 
maximální možné míře dotace je zřízení nového pracovního místa u žadatele velmi složité, 
komplikující jsou tak přísné podmínky dle Pravidel pro vytvoření nového trvalého pracovního místa. 
V rámci naplnění SPL MAS podala žádost o dotaci do ESF s názvem projektu „Vytvoření 13 pracovních 
míst v regionu MAS Litomyšlsko“. 

 

Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve vašem regionu? 
 
Dle dotazníkového šetření bylo zavádění víceodvětvových přístupů naplněno realizací jednoho 
z projektů. Hodnocení ale bylo zasláno především od úspěšných žadatelů z 1. a 2.výzvy, kde ještě 
nebyl kladený důraz na vytváření spolupráce. Od 3. výzvy jsou žadatelé více informováni, aby 
navazovali spolupráci s dalšími organizacemi v regionu a prohlubovali tak vzájemnou spolupráci.   

MAS vyvíjí neustálou aktivitu směrem k subjektům v regionu. Prozatím využívá navázaných kontaktů 
přes orgány MAS, následně přes žadatele o dotaci. Díky propojování spolupráce s více subjekty je 
možné docílit realizaci zajímavých projektů. Aktivní spolupráci se podařilo MAS navázat s těmito 
subjekty: Obec Poříčí u Litomyšle, Obec Perálec, Obec Sebranice, Obec Budislav, Obec Trstěnice, 
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, ZO ČSOP Pasíčka, Mikroregion Litomyšlsko, Farní charita Nové 
Hrady u Skutče, Farní charita Litomyšl, IC Litomyšl, Naděje o.s., TJ Sokol Proseč, ZD Sloupnice a 
podnikatelské subjekty taktéž začínají využívat spolupráci s MAS, zatím pouze formou využívání 
propagace prostřednictvím aktivit MAS. Je zde potenciál, že se další subjekty zapojí do plánovaných a 
připravovaných projektů. 

MAS bude dále podporovat víceodvětvovou spolupráci mezi různými subjekty v území, 
prostřednictvím preferenčních kritériích budou ještě více bodově zvýhodněny projekty, které 
obsahují víceodvětvový přístup, které jsou připravovány a realizovány ve spolupráci s dalšími subjekty 
nebo s účastí veřejnosti a které jsou subjekty dlouhodobě plánovány a připravovány nebo jsou 
součástí nějakého strategického dokumentu. 
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Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem regionu?  
 
V rámci realizace projektů došlo k inovacím jak technologickým, tak organizačním. V technologických 
inovacích docházelo k používání nových a moderních materiálů. Organizační inovace se projevily 
především v činnosti spolků, které obdržely dotace na vybavení nebo drobné úpravy prostor, dotace 
tak umožnily lepší organizaci provozu a aktivit realizovaných pro cílové skupiny.  

Uplatnění inovačních přístupů je MAS hodnoceno v rámci povinného preferenčního kritéria, MAS 
podporuje inovativní projekty, jsou hodnoceny vysokým počtem bodů v rámci preferenčního kritéria 
a žadatelé jsou při konzultacích informováni a výhodnosti zařazení inovačních prvků do 
připravovaného projektu. 

Sama MAS používá inovační přístupy především v používání moderních technologií komunikaci a 
prezentaci. Inovaci lze také sledovat v marketingových postupech, kde se MAS snaží o používání 
marketingových metod pro zjišťování realizovaných aktivit a jejich dopadů a pro zjišťování potřeb 
v regionu. Doposud byly využívány formy dotazníků a zjišťování potřeb formou osobních rozhovorů. 
Nejčastější příležitosti pro využití inovativních přístupů při komunikaci byly při přípravě a konání 
různých seminářů a setkání subjektů v regionu – semináře na různá témata.  

 

Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu? 
 
Ve většině případů byly projekty orientovány i na mladé lidi do 30 let a mladí lidé využívají výstupy 
projektu nebo se do realizace projektu sami aktivně zapojili. Zaměstnanci žadatelů a příjemců jsou 
často mladí lidé, kteří se podílejí na přípravě, realizaci nebo administraci projektů a následně využívají 
i výstupů projektů. 

MAS se podařilo zapojit do své činnosti i mladé lidi do 30 let. Členy orgánů MAS jsou mladí lidé do 30 
let – ředitel MAS, člen správní rady, člen výběrové komise, člen dozorčí rady a člen programového 
výboru. S MAS spolupracují manažer mladší 30 let a na DPP působí grafik mladší 30 let.  

Podpora projektům realizovaných v rámci MAS Litomyšlsko z PRV významně napomohla většímu 
zapojení mladých lidí do dění v regionu. 

 
Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu? 
 
Ženy byly zapojeny do přípravy a realizace projektů a aktivně využívají jeho výstupů (např. podpora 
mateřského centra). Zaměstnanci žadatelů a příjemců jsou často ženy, jedná se především o zástupce 
neziskových a církevních organizací, ale také o zástupce obcí. Tyto ženy se podílejí na přípravě, 
realizaci nebo administraci projektů a následně využívají i výstupů projektů. 
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V orgánech MAS působí ženy – ředitel organizace, členky správní rady, členka výběrové komise, 
předsedkyně programového výboru a členka dozorčí rady. Spolupráce s Farní charitou Nové Hrady u 
Skutče a s Farní charitou Litomyšl je také s ženami – ředitelky organizací.  

S MAS spolupracují další ženy, např. účetní, zpracovatelka žádosti o dotaci v rámci ESF apod.,   

Podpora projektům realizovaných v rámci MAS Litomyšlsko z PRV významně napomohla většímu 
zapojení žen do dění v regionu. 

 

Měla realizace projektu vliv na zlepšení životního prostředí? 
 
V rámci Opatření IV.1.2. byly realizovány projekty zaměřené na obnovu zeleně v obcích. 
Vybudováním nových komunikací v rámci projektu došlo ke snížení prašnosti v obcích a nové 
komunikace měly vliv na zlepšení pohybu osob bez rizika zranění.  V rámci realizovaného projektu 
v Opatření III.1.3 došlo k nové výsadbě zeleně. Jeden projekt řešil snížení rizika povodňových dopadů 
v rámci vybudování nové komunikace a dalších potřebných doprovodných prvků.  

MAS předkládala projekt spolupráce, který se týkal protipovodňového a protierozního opatření. Do 
Opatření IV.2.1. Projekt nebyl podpořen. Další aktivitou MAS v této oblasti byla snaha o zapojení do 
projektu realizovaného Mikroregionem Litomyšlsko v protipovodňovém a protierozním opatřením 
v uvedené lokalitě. Spolupráce nebyla navázána.  

Došlo ve vašem projektu k uplatnění rovných příležitostí? 
 
V rámci Opatření IV.1.2. byly předkládány a realizovány projekty, které měly řešit problémy 
s bariérovými přístupy, začlenění sociálně znevýhodněných osob nebo osob ohrožených sociálním 
vyloučením. Většina projektů byla zaměřena na širokou veřejnost a byla nediskriminační. 

Došlo ve vašem regionu díky realizací projektů ze zlepšení vybavenosti a základních služeb? 
 
V rámci Opatření IV.1.2 byly předkládány projekty, které řešily zlepšení vybavenosti a základních 
služeb v obcích regionu. Z analýzy vyplývá, že největší část předkládaných projektů řešila tuto otázku. 
Žadateli byli především zástupci obcí, spolků, církví a NNO. Žádosti se týkaly nejvíce obnovy 
stávajících prostor pro provozování činnosti spolků a jejich zázemí. Obce žádaly nejčastěji na obnovu 
veřejných prostranství a obnovu dopravní infrastruktury. Další realizované projekty byly zaměřeny na 
oblast sportu a pořízení sportovního vybavení. Žadateli a úspěšnými realizátory projektů byly také 
církve, které tak přispěly ke zlepšení základního vybavení obcí v regionu a rozšíření služeb v obcích.  

 

MAS také 
vyvíjela 
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aktivity pro zlepšení vybavenosti a základních služeb v obcích regionu. Jednou z aktivit bylo 
poskytování konzultací potenciálním žadatelům do jiných dotačních titulů než je PRV případně do 
jiných opatření PRV, než které jsou využívány MAS. Další aktivitou byla příprava projektu na instalaci 
mobiliářů v obcích v rámci PRV – 14. Kolo k příjmu žádostí o dotaci. Se změnou podmínek pro získání 
dotace nebylo možné žádost o dotaci předložit, ačkoliv zástupci obcí projevili zájem o zapojení do 
projektu.  

 
Došlo díky realizací projektů ke zvýšení společenských a kulturních aktivit v obcích? 
 
V rámci Opatření IV.1.2 byly předkládány žádosti o dotaci, jejichž předmětem a cílem bylo zvýšení 
společenského a kulturního života v obci. V současné době není vyhotoven monitoring, kde bychom 
zjistili, zda se návštěvnost na akcích zvýšila či snížila, avšak předpoklady pro zvýšení těchto aktivit 
jsou. Realizované projekty – příklady – „Modernizace vytápění v KD Krčma Budislav“, „Úprava okolí 
kulturního domu v Poříčí – odstranění přístupových bariér“, „Veřejná prostranství kolem nového 
kostela“, „Dovybavení sborového domu ČCE v Proseči pro rozvoj volnočasových aktivit dětí, mládeže 
a dospělých“, „Multifunkční sál – místo setkávání pro všechny“, „Rozšíření zázemí pro komunitní život 
v salesiánském formačním domě v Sebranicích“. Žadateli byly obce, církve a spolky.  

MAS nevyvíjela aktivity pro zvýšení společenských a kulturních akcí, tato oblast je již dostatečně a 
kvalitně pokryta existujícími organizacemi. Podpora těchto činností spočívá pouze v pravidelném 
měsíčním vydávání informačního plakátu, kde organizátoři akcí mohou zdarma prezentovat svoje 
akce a aktivity. Zde funguje i spolupráce s MAS Železnohorský region.  

 

Využívali žadatelé prvky komunitního plánování při přípravě projektů? 
 
Při přípravě žádosti o dotaci žadatelé využívali prvků komunitního plánování. S narůstajícími 
zkušenostmi z jednotlivých výzev žadatelé vyvíjeli čím dál větší aktivity v rámci komunitního 
plánování a předkládali dotazníky, ankety a zápisy z jednání k připravovaným projektům  
  
MAS cíleně doporučovala hlavně zástupcům obcí, ale i zástupcům spolků, aby kladli důraz na 
komunitní plánování. MAS se tímto snaží „naučit“ zástupce jednotlivých subjektů, které mají přímou i 
nepřímou návaznost na veřejnost, aby s veřejností spolupracovali, dotazovali se na potřeby a názory 
občanů. Hlavním cílem této snahy není získání většího počtu bodů při hodnocení žádosti, ale podpora 
zavádění marketingového způsobu myšlení a způsobu zjišťování potřeb. Je kladen důraz na to, aby 
byla veřejnost zapojena do přípravy projektu, aby dostala možnost vyjádřit se k záměrům žadatelů.  
Zástupci jednotlivých subjektů tak získají zpětnou vazbu k projektu a zlepší se také vztahy mezi 
obyvateli a předkladateli jednotlivých projektů.  
MAS také vyvíjí aktivity, kdy díky průzkumům zjišťuje potřeby v regionu, nejčastěji formou osobních 
konzultací a kontaktem s obyvateli v regionu. Výsledkem těchto kontaktů a nezávazných rozhovorů je 
mnoho prokonzultovaných rozpracovaných projektových záměrů, které jsou pečlivě evidovány, dále 
se pracuje na jejich realizaci a hledají se finanční prostředky na jejich realizaci.  
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V této aktivitě hodlá MAS nadále pokračovat a systém zapojení veřejnosti do činnosti MAS prohloubit 
a vylepšit.  
 
 
Rozšiřuje se povědomí o organizaci MAS? 
 
Hlavním ukazatelem a zdrojem dat jsou přibývající žadatelé  o dotaci. V každé výzvě narůstá počet 
žádostí o dotaci a objevují se noví žadatelé, kteří dosud nežádali do Opatření IV.1.2. Dalším 
indikátorem značícím zvyšující se povědomí o činnosti MAS je rozšiřující se spolupráce se subjekty 
v území. Spolupráce je ve formě prezentace společenských akcí, účasti na seminářích a spolupráce na 
projektech, které mají za úkol podpořit rozvoj území. MAS distribuuje příspěvky do zpravodajů obcí, 
prezentuje svoji činnost na svých webových stránkách a na stránkách obcí a spolupracujících 
subjektů, realizovala vitrínu před kanceláří MAS, kde zveřejňuje nejdůležitější akce a prezentuje 
zrealizované projekty z Opatření IV.1.2. MAS se aktivně zapojuje do spolupráce s ostatními MAS a do 
činnosti dalších subjektů jako jsou KS NS MAS, NS MAS ČR.  

Závěry a doporučení 
 

Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, 
rovnováha mezi Fichemi dle SPL 
Nastavení Fichí přesně odpovídá nastavení cílů a priorit v SPL. V SPL jsou stanoveny cíle – podporovat 
veřejný sektor, soukromý sektor, cestovní ruch. Všechny Fiche jsou takto nastaveny a opatření 
odpovídají nastaveným cílům a prioritám. Ve sledovaném období se dařilo plnit cíle a priority 
uvedené v SPL, stanovené monitorovací indikátory se daří plnit  často jsou dokonce plánované 
hodnoty výrazně překračovány. Při vzniku SPL, kdy ještě nebyla známá finanční alokace, byl také 
zvolen indikátor, který může MAS se svými omezenými možnostmi jenom těžko ovlivnit (indikátor č. 
9). Pro hodnocení SPL není tento indikátor příliš vypovídající o plnění cílů SPL, proto byl tento 
indikátor pro další sledované období vyřazen ze seznamu sledovaných indikátorů. Indikátory v oblasti 
občanské vybavenosti a služeb, veřejné infrastruktury a veřejných služeb a aktivit MAS v oblasti 
realizace SPL jsou naplňovány s velkou rezervou, lze předpokládat také v dalším sledovaném období 
zájem o realizaci projektů v této oblasti, proto je třeba mírně upravit stávající monitorovací indikátory 
dle dosavadních zkušeností z realizace SPL a predikce budoucího vývoje. 
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Míra dosažení cílů 
Míra dosažení cílů je patrná z přehledu v tabulce na str. 12. Je zřejmé, že se podařilo dosáhnout 
stanovených cílů v SPL nad 100%. Z grafu na straně 7 vyplývá, že se nejvíce daří plnit cíle SPL, ke 
kterým jsou přiřazeny Fiche č. 2.3, které jsou orientovány na veřejný sektor.  Soukromí podnikatelé 
žádali v malé míře a  zemědělci jen 1x. Spolupráce se zemědělci je na velice špatné úrovni. Tento 
závěr je patrný z míry naplnění Fichí, ve kterých jsou oprávněnými žadateli, a také z projektů, které 
organizovala MAS jako další činnosti vedle plnění SPL  v Opatření IV.1.2. Zemědělci se nezapojili do 
žádných aktivit. Nevyužili možnost prezentace a podpory činnosti, které nabízí MAS, ačkoliv MAS 
aktivně přistupovala k podpoře zemědělců, nepodařilo se spolupráci se zemědělci navázat.  

 

Doporučení na základě výsledku hodnocení, případné návrhy na úpravu SPL 
 

Návrhy na zlepšení činnosti MAS 
 Oživení pracovních skupin a využívání jejich potenciálu pro zjišťování potřeb v regionu a při 

přípravě a realizaci projektů.  Systém by měl být nastavený tak, že pro realizaci projektů nad 
rámec IV.1.2 budou využívány pracovní skupiny dobrovolníků z regionu MAS. Cílem by mělo být 
zapojit tyto členy do aktivit MAS, zjišťování potřeb v regionu MAS a vznášení nových návrhů a 
připomínek, aby se mohla MAS rozvíjet tím směrem, který region potřebuje.  

 Větší propracovanost propagace MAS – je nutné rozšířit povědomí o MAS a to z důvodu, aby 
občané mohli vstoupit do MAS jako pracovní skupina, aby obyvatelé věděli, k čemu MAS slouží a 
že je otevřená novým podnětům a návrhům, dále zvýší-li se povědomí o MAS, je možné do 
spolupráce přizvat další subjekty z podnikatelské sféry, nabídnout jim spolupráci a rozšířit 
možnosti pro realizaci projektů.  

 Zapojit do činnosti MAS ostatní subjekty v regionu (spolky žen, mateřská centra, SDH) – vytvořit 
takovou koncepci, která povede k přinášení návrhů na realizaci projektů „zvenčí“.  

 Udržet a prohlubovat spolupráci s MAS z Pardubického kraje – výměna zkušeností mezi 
jednotlivými MAS je velice cenná  a přínosná pro činnost MAS 

 Přesné vedení monitoringu jak činnosti MAS tak realizovaných projektů 

 Vytvoření koncepce plánů a záměrů pro budoucí roky 

 Vymýšlení projektů, kde budou zapojena cílová skupina 5-10, 15-20, 20-40, 40+ 

 Zajištění auditu účetnictví 

 Navázání bližší spolupráce s NS MAS ČR a KS MAS PK 
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Návrhy na úpravu SPL 

 Do SPL zapojit spolupráci s ostatními MAS, NS MAS ČR a KS MAS PK, spolupráci s dalšími 
subjekty v území – definovat formy 

 Do SPL zapojit další strategické konkrétní okruhy aktivit a cílové skupiny – nastavit zacílení na 
veřejně přínosné projekty, realizace projektů, které povedou k vytváření spolupráce mezi 
jednotlivými organizacemi a obyvateli v regionu, zacílit na rozvíjení spolupráce se soukromou 
sférou = reciprocita.  

 Ponechat znění Fichí pro případ, že by se zemědělci přihlásili do Fiche 1 a 4 

 Zpřesnit definování  pracovních skupin, vytváření pracovních skupin a zapojení jejich aktivit 
ve smyslu vznášeních nových podnětů pro činnost MAS a zjišťování nových potřeb pro region. 

 Zpřesnit propagaci MAS  

 Neustále sledovat vývoj a potřebnost Preferenčních kritérií 

 Z kontrol projektů vyjmout účast Dozorčí rady 

 

 

Evaluaci provedla: Ivona Opletalová, ředitel MAS Litomyšlsko Mgr. Milan Zanina, manažer 
MAS Litomyšlsko 

 

 

 


