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1 Úvod
1.1.

Název MAS:

MAS Litomyšlsko o.p.s.

1.2.

Datum podpisu Dohody se SZIF:

22.09.2009

1.3.

Základní údaje:
Původní stav*

Počet obcí

Stav k 30. 6. 2015 (vztah k SPL)**

40

45

29 342

31 305

386,04

432,03

Počet členů celkem

16

15

Počet členů veřejný sektor

7

7

Počet členů soukromý sektor

9

8

Počet obyvatel
Rozloha MAS

(km2)***

* dle SPL předloženého k registraci Žádosti o realizaci SPL
** počty se vztahují k SPL 2007-2013,
2013, všechny hodnoty dále uvádějte ke dni 30. 6. 2015, případně lze zvolit pozdější datum, ale
všechny údaje se musí vztahovat ke stejnému datu; počet obyvatel uvádějte k 31. 12. 2014
*** zaokrouhleno na 2 desetinná místa

Území působnosti MAS Litomyšlsko (dále jen MAS) se v roce 2012 rozšířilo o obce
Nové Hrady a Leština. V roce 2013 přistoupily do MAS tři obce,
obce a to České
Heřmanice, Vračovice-Orlov,
Orlov, a Zálší.
Vzhledem k právní formě nemá MAS přímé členy. Za tyto jsou ale považováni všichni
zakladatelé společnosti, kterých je po odstoupení Rudolfa Skřivana v roce 2015
celkem 15.
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2 Popis SPL, Fichí a rozpočtu
2.1 Složení SPL
2.1.1

Přehled cílů

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
venkova na opatření, podopatření osy III. a 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
vím aktivit v oblasti cestovního ruchu,

•

různorodost venkovské ekonomiky - podpora zakládání podniků a jejich
rozvoje.

2.1.2

Přehled priorit

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

2.1.3

Přehled Fichí

Fiche platné v době podání žádosti o podporu SPL.
•

Fiche č. 1 - Diverzifikace zemědělství

•

Fiche č. 2 - Centra komunitního života a sportoviště

•

Fiche č. 3 - Veřejná prostranství

•

Fiche č. 4 – Podpora cestovního ruchu

•

Fiche č. 5 - Zakládání a rozvoj mikropodniků
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Fiche platné v době ukončení realizace SPL
•

Fiche č. 1 - Diverzifikace zemědělství

•

Fiche č. 2 - Centra komunitního života a sportoviště

•

Fiche č. 3 - Veřejná prostranství

•

Fiche č. 4 - Krajina přístupná a prostupná

•

Fiche č. 5 - Zakládání a rozvoj mikropodniků

2.1.4

Přehled aktualizací SPL, k jakému datu byl SPL aktualizován

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
nocení 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
projekt na 500 000,0
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,
subjek
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
post
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).
4. V roce 2012 proběhla aktualizace SPL z důvodu přistoupení jednoho člena a
dvou
u obcí do MAS Litomyšlsko. Proběhla také aktualizace SPL související se
změnou statutu společnosti (změna počtu členů a pravomocí orgánů
společnosti – správní rada, dozorčí rada, programový výbor, změna území
působnosti organizace) Mírně se změnilo znění některých
některých preferenčních
kritérií, proto byly také aktualizovány všechny Fiche, ve kterých byla upravena
pouze část týkající se preferenčních kritérií.
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5. V návaznosti na společensko-ekonomický
společensko
vývoj (vnější vlivy ekonomické
krize) byla upravena cílová hodnota monitorovacího indikátoru Počet nových
podnikatelských subjektů, a to z původní cílové hodnoty (prosinec
prosinec 2014).

2.2 Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet
% z rozpočtu

% z rozpočtu

Podané žádosti

Schválené žádosti**
žádosti**

Proplácené projekty

(dle platného

(stav k 30.6.

SPL)

2015)*
2015)*

ks

Kč

ks

Kč

ks

Kč

Fiche 1

10

3

4

1179000

2

594000

2

594000

Fiche 2

28

47,5

60

20716227

28

9240053

28

9138955

Fiche 3

24

38,5

30

10706609

20

7536977

20

7528617

Fiche 4

19

6,5

4

1302407

4

1302407

4

1137407

Fiche 5

19

4,5

7

1038601

5

872935

5

872048

Celkem

100

100

105

34942844

59

19446372

59

19271027

* % zaregistrovaných projektů z dané Fiche na SZIF
** jedná se o schválené žádosti SZIF

2.3 Alokace
Stav k 30.6. 2015

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

2823926

2012

5112071

4089657

1022414

666000

2013

5806886

4955014

1161377

3604207

2014

-

-

-

2831083

2015

-

-

-

2762517

Celkem

23951404

20233568

12697503

2762517

* vztahováno na projekty zaregistrované v daném roce
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2.4 Výzvy
Fiche 1

Fiche 2

1. výzva

Fiche 3

Fiche 4

Fiche 5

X

2. výzva

X

X

X

X

3. výzva

X

X

X

X

X

4. výzva

X

X

X

X

X

5. výzva

X

X

X

X

X

6. výzva

X

X

X

X

X

7. výzva

X

Křížky značí, které fiche
iche byly v dané výzvě vyhlášeny

Fiche 1
1. výzva

Fiche 2

Fiche 3

Fiche 4

Fiche 5

24.3.-21.5.2010

24.3.-21.5.2010
21.5.2010

24.3.-21.5.2010

27.11. 2009 – 1.2.
2010

2. výzva

24.3.-21.5.2010

3. výzva

28.7. - 24.9. 2010

28.7. - 24.9. 2010

28.7. - 24.9. 2010

28.7. - 24.9. 2010

28.7. - 24.9. 2010

4. výzva

20.4. - 13.5. 2011

20.4. - 13.5. 2011

20.4. - 13.5. 2011

20.4. - 13.5. 2011

20.4. - 13.5. 2011

5. výzva

1.12. 2011 -

1.12. 2011 -

1.12. 2011 -

1.12. 2011 -

1.12. 2011 -

20.1.2012

20.1.2012

20.1.2012

20.1.2012

20.1.2012

20.12. 2012 -

20.12. 2012 -

20.12. 2012 -

20.12. 2012 -

20.12. 2012 -

1.2.2013

1.2.2013

1.2.2013

1.2.2013

1.2.2013

6. výzva

7. výzva

Data příjmu žádostí

23.4. - 15.5. 2013
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3 Metodický přístup
3.1 Pracovní tým
Metodické řízení vzniku ex--post
post evaluace bylo v režii zaměstnanců MAS.
Petr Vomáčka – vedoucí zaměstnanec pro realizaci SPL
Jana Dočkalová – zaměstnanec

3.2 Zdroje údajů pro monitoring
Evaluace vychází z:
•

metodiky pro střednědobé hodnocení SPL,

•

vlastních
ch zkušeností pracovníků MAS,

•

postupů stanovených v SPL,

•

monitorovací zprávy MAS a výsledků hodnotícího dotazníkového šetření,
kterého se účastnili úspěšní příjemci dotace z opatření IV.1.2.
1.2. v regionu MAS.

Nejprve byl vypracován formulář monitorovací zprávy MAS sledující naplnění všech
cílů, priorit a administrativních postupů stanovených v SPL. Formulář byl rozesílán
cílové skupině (úspěšní příjemci dotací, jejichž projekty byly ukončeny
ukonče a nacházejí se
ve fázi udržitelnosti).Ve
).Ve formuláři monitorovací zprávy byly obsaženy povinné otázky
pro monitoring v době udržitelnosti a hodnotící otázky zaměřené na získání zpětné
vazby od příjemců dotace k činnosti MAS a na její působení v území. Ze všech
těchto výstupů byla vytvořena evaluace.
Výstupy z evaluace SPL (především
(
pak návrhy v oblasti
ti nástrojů k dosažení cílů
SPL) sloužily jako podklady pro aktualizaci SPL.
SPL

Život na venkově nás baví!
3.3 Monitorovací indikátory
Monitorovací indikátor
Počet vytvořených nových

Plánovaná hodnota

Plánovaná hodnota

Dosažené hodnoty k

% dosažení cílové

dle původního SPL

dle platného SPL

30. 06. 2015

hodnoty

2

2

3

150 %

2

2

5

250 %

2

2

8

400 %

2

2

10

500 %

1

1

10

1000 %

Propagační materiály

2

2

12

600 %

Zlepšení veřejných

2

2

16

800 %

2

2

3

150 %

2

1

1

100 %

pracovních míst
Počet obnovených
hospodářských budov,
ploch
Počet obnovených budov,
prostor, ploch v obcích
Počet podpořených
společenských,
kulturních, sportovních
akcí
Počet školení,
vzdělávacích akcí

prostranství, infrastruktury
Obnova přírodních lokalit,
stezek
Počet nových
podnikatelských subjektů

Z tabulky vyplývá dosažení nebo přesažení cílových hodnot monitorovacích
indikátorů, a to také díky vlastním aktivitám MAS bez podpory PRV.

3.4 Hodnotící otázky
3.4.1

Povinné hodnotící otázky

Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro
zaměstnanost a diverzifikaci?
Jak přispěla podpora k vytváření
vyt
nových pracovních míst?
Jak napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem
regionu?
Jak napomohla
pomohla podpora k budování kapacit pro diverzifikaci (zahájení
a rozvoj činností nezemědělské povahy)?
Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?
Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?
Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní správy?
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3.4.2

Další zvolené hodnotící otázky

MAS v dotaznících distribuovaných úspěšným žadatelům a realizátorům projektů
uváděla také otázky, které slouží k hodnocení činnosti kanceláře MAS a odrazí se v
doporučující části tohoto dokumentu.

3.5 Způsob zodpovězení hodnotících otázek
Odpovědí na otázky nebo pomocné otázky k odpovědím směřující byly zodpovídány
formou dotazníkového šetření u příjemců
příjemc dotace v období udržitelnosti. Závěry
vyplývajícíí z těchto odpovědí vycházejí praktických zkušeností a poznatků
pracovníků MAS, praktických poznatků a zkušeností získaných od jednotlivých členů
orgánů MAS Litomyšlsko.
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4 Odpovědi na hodnotící otázky
4.1 Otázka č. 1: Do jaké míry přispěla podpora k budování místních
kapacit pro zaměstnanost a diverzifikaci?
4.1.1

Analýza dat a dalších ukazatelů (popis dat a ukazatelů, popis vnějších vlivů)

Jak přispěla podpora k vytváření nových pracovních míst?
V rámci Opatření IV.1.2. nebylo přímo vytvořeno žádné pracovní místo. MAS přidělila
preferenčnímu kritériu na vytvoření nového trvalého pracovního místa velký počet
bodů, vzhledem k nízkým
ízkým maximálním způsobilým výdajům projektů (500 tis. Kč) bylo
zřízení nového pracovního místa u žadatele velmi složité, komplikující byly tak přísné
podmínky dle pravidel pro vytvoření nového trvalého pracovního místa. Negativní vliv
měla také sociálně-ekonomická
ekonomická situace v inkriminovaných letech.
Přesto u dvou projektů došlo k nepřímému vytvoření
vytvo ení pracovních míst. Subjekty,
dodávající služby realizátorům
alizátorům projektů přislíbili vytvoření pracovních míst za účelem
dodávek těchto služeb.
Pracovní příležitosti byly vytvořeny přímo pouze samotnou MAS v rámci činností a
projektů MAS.
Jak napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?
Udržení pracovních míst, která by bez realizace projektů zanikla, je obtížně
monitorovatelné. Nepřímo odvozovat, že tomuto účelu přispělo několik projektů, a to
zejména podnikatelských a zemědělských.
Jak napomohla podpora k budování kapacit
kapacit pro diverzifikaci (zahájení a rozvoj
činností nezemědělské povahy)?
V tomto duchu bylo realizováno a podpořeno 5 projektů v rámci IV.1.2.
4.1.2

Odpověď na hodnotící otázku

Podpora napomohla k vytvoření pracovních míst v návaznosti na činnost kanceláře
MAS, další pracovní místa byla nepřímo slíbena (vytvoření) a jiná zachována.
Celkově je identifikován přínos v řádu minimálně jednotek pracovních míst.
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4.2 Otázka č. 2: Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní
strategie?
4.2.1

Analýza dat a dalších ukazatelů
ukazat

Níže uvedená tabulka zobrazuje počty projektů, které rozvíjely region v určitých
sledovaných oblastech mířících k naplňování stanovených cílů a priorit.
Přehled vychází z vyhodnocení výstupů a dopadu

Fiche 1

Fiche 2

Fiche 3

10

6

Fiche 4

Fiche 5

realizovaných projektů v Opatření
IV.1.2.Sledované oblasti
Produkce zemědělských subjektů OZE
Diverzifikace činností zemědělských subjektů
směrem k nezemědělským aktivitám

2

Podpora zaměstnanosti
Obnova veřejného prostranství
Vybavenost obcí v oblasti zdravotnictví
Vybavenost obcí v oblasti kultury

6

Vybavenost obcí v oblasti sociálních služeb

2

Vybavenost obcí v oblasti spolková činnost

6

Vybavenost obcí v oblasti předškolní a mimoškolní
péče

1

Vybavenost obcí v oblasti základní obchodní
infrastruktury
Vybavenost obcí v oblasti tělovýchovy a sportu

1

Vybavenost obcí v oblasti církevní

2

2

Vybavenost obcí v oblasti dopravní infrastruktury

7

Vybavenost obcí v oblasti technické infrastruktury

2

Vybavenost obcí v oblasti venkovské turistiky
Rozvoj v oblasti hospodářské struktury

3
4

Život na venkově nás baví!
Dále byly cíle kvantifikovány formou monitorovacích indikátorů a stanovením
stanov
jejich
hodnot. Všechny tyto hodnoty byly naplněny nebo významně překročeny. Pouze
indikátor popisující počet nově vzniklých podnikatelských subjektů byl snížen z
důvodu vnějšího vlivu hospodářské krize. Některé aktivity byly financovány z jiných
zdrojů než jen PRV, ale bez podpory PRV by pravděpodobně nebyly realizovány ani
aktivity z jiných zdrojů
4.2.2

Odpověď na hodnotící otázku

Podpora dle výše uvedených informací napomohla k dosažení
dosažení cílů jednoznačně
rozhodujícím způsobem.

4.3 Otázka č. 3: Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?
4.3.1

Analýza dat a dalších ukazatelů

Místní partnerství
Místní partnerství tvoří základ zakladatelů MAS i volených orgánů.
Společná strategie rozvoje území
Na území byl realizován a podpořen strategický plán LEADER.
Přístup zdola
AMS při přípravě SPL zapojovala do přípravy osoby a subjekty z území a SPL byl
komunitně projednán. Rovněž sbírala informace pro ) účely evaluací, dle kterých
docházelo k úpravám SPL.

Život na venkově nás baví!
Integrované a vícesektorové akce
Tabulka zobrazuje integraci a vícesektorovost projektů. Celkem jich bylo s podporou
IV.1.2 realizováno 59.

obce

obce

neziskové
organizace

firmy

neziskové
organizace

firmy

0

21

4

12

12

2

0

2

3

Inovace
Inovace:
Inovace:

Počet projektů (z 59)

technická

32

technologická

23

potenciál území

20

organizační

37

Tabulka zobrazuje přehled inovací v realizovaných projektech IV.1.2 dle žádostí o
dotaci a dle monitoringu v době udržitelnosti.

Život na venkově nás baví!
Spolupráce
Spolupráce MAS směrem ven je popsána níže. Spolupráce vnitřní probíhá mezi MAS
a některými subjekty na základě jejich svobodné vůle (zejména zemědělci, obce,
NNO). Spolupráce na projektech v území viz vícesektorové akce výše.
Síťování
MAS Litomyšlsko o.p.s. je členem Národní sítě místních akčních skupin ČR. Aktivně
pracuje také krajská síť MAS, která ale nemá místní subjektivitu. MAS se také
podílela jako koordinační MAS na realizaci projektu spolupráce s cílem sdílení
znalostí a zkušeností.

4.3.2

Odpověď na hodnotící otázku

Přístup LEADER byl implementován téměř bezvýhradně.

4.4 Otázka č. 4: Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER
ke zlepšení místní
ní správy?
4.4.1

Analýza dat a dalších ukazatelů (popis dat a ukazatelů, popis vnějších vlivů)

Zapojení do projektů
Účelem nebylo jen zapojení veřejnosti do činnosti MAS, ale také do projektů, zvláštní
důraz byl kladen na vybrané skupiny obyvatel (viz tabulka níže).
Cílová skupina:
skupina:

Počet projek
projektů
ektů z 59

zapojení žen

48

zapojení mladých lidí

53

Život na venkově nás baví!
Zapojení veřejnosti,
veřejnosti, animace,
animace, propagace SPL, apod.
Veřejnost byla informována zpravodaji (vydán 2x), prostřednictvím webu, facebooku
(kde narostla sledovanost), prostřednictvím informačních tabulí u projektů a
každoměsíčním vydáváním infoplakátu. Rovněž
Rovn ž byl vydám elektronický materiál
propagující všechny projekty realizované v rámci IV.1.2.
Veřejnost byla také zapojována do přípravy projektů a jejich výstupy využívá. Rovněž
roste počet dotazů a kontaktů na kancelář MAS (subjektivní odhad nepodložený
konkrétními hodnotami).
Podpora potencionálních příjemců:
Díky podpoře IV.1.1 bylo možné provádět semináře pro žadatele a konzultační
činnost pro potencionální žadatele/žadatele.
4.4.2

Odpověď na hodnotící otázku

Implementace LEADER přispěla ke zlepšení správy, i když v některých případech je
identifikace nebo kvantifikovatelnost obtížná.

Život na venkově nás baví!
5 Závěry a doporučení
5.1 Soulad použitých monitorovacích indikátorů
prioritami a cíli,, rovnováha mezi fichemi dle SPL

se

sledovanými

Adekvátnost monitorovacích indikátorů a priorit
Podpora

Diverzifikace
MI/Priority
MI/Priority

činností

Občanské

Obnova a rozvoj

nezemědělské

vybavení a služby

vesnic

povahy
Počet vytvořených
nových
pracovních míst
Počet obnovených
hospodářských
budov, ploch
Počet obnovených
budov, prostor,
ploch v obcích

cestovního

Podpora

ruchu/krajina

zakládání podniků

přístupná a

a jejich rozvoje

pros
prostupná

I

O

O

O

I

I

O

O

O

I

I

I

I

O

I

O

I

I

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

I

O

O

I

I

I

O

O

O

O

I

O

I

O

O

O

I

Počet
podpořených
společenských,
kulturních,
sportovních akcí
Počet školení,
vzdělávacích akcí
Propagační
materiály
Zlepšení
veřejných
prostranství,
infrastruktury
Obnova
přírodních lokalit,
stezek
Počet nových
podnikatelských
subjektů

Z tabulky je patrné, že se indikátor pracovních míst dařilo plnit přímo spíše jen
činností kanceláře MAS, což ale může být ovlivněno hospodářskou krizí v době
realizace. Nicméně indikátor je s prioritami provázán.

Život na venkově nás baví!
S prioritami také zdánlivě nesouvisí realizace školení a vzdělávacích akcí. To samo
nemá sice přímou souvislost s danou prioritou nebo projektem k ní směřujícím, ale je
základem realizace projektů a rozvoje venkova.
Adekvátnost monitorovacích
monitorovacích indikátorů a cílů

Různorodost

MI/C
MI/Cíle

Zlepšení kvality

zemědělských

Zlepšení kvality

života ve

aktivit ve směru

života ve

venkovských

nezemědělské

venkovských

oblastech v oblasti

produkce, rozvoj

oblastech v oblasti

základní technické

nezemědělské

vybavenosti a

a dopravní

produkce a

služeb v obcích

infrastruktury a

podpora

do 2000 obyvatel

zlepšení vzhledu

zaměstnanosti
Počet vytvořených
nových
pracovních míst
Počet obnovených
hospodářských
budov, ploch
Počet obnovených
budov, prostor,
ploch v obcích

obcí

Zlepšení kvality
života ve
venkovských

Různorodost

oblastech a

venkovské

diverzifikace

ekonomiky -

ekonomických

podpora zakládání

aktivit

podniků a jejich

prostřednictvím

rozvoje

aktivit v oblasti
cestovního ruchu

I

I

O

I

I

I

I

O

O

I

I

I

I

O

I

O

I

I

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

I

O

O

O

I

O

O

O

O

O

I

I

I

I

O

I

I

Počet
podpořených
společenských,
kulturních,
sportovních akcí
Počet školení,
vzdělávacích akcí
Propagační
materiály
Zlepšení
veřejných
prostranství,
infrastruktury
Obnova
přírodních lokalit,
stezek
Počet nových
podnikatelských
subjektů

Život na venkově nás baví!
Z tabulky vyplývá soulad cílů a monitorovacích indikátorů. Pouze vzdělávací akce se
přímo nevztahují – nejsou důsledkem plnění cílů, ale spíše nutným předpokladem.

Různorodost

Fiche/C
Fiche/Cíle

Zlepšení kvality

zemědělských

Zlepšení kvality

života ve

aktivit ve směru

života ve

venkovských

nezemědělské

venkovských

oblastech v oblasti
oblasti

produkce, rozvoj

oblastech v oblasti

základní technické

nezemědělské

vybavenosti a

a dopravní

produkce a

služeb v obcích

infrastruktury a

podpora

do 2000 obyvatel

zlepšení vzhledu

zaměstnanosti
Diverzifikace
zemědělství
Centra
komunitního života
a sportoviště
Veřejná
prostranství
Krajina přístupná a
prostupná/Podpora
cestovního ruchu
Zakládání a rozvoj
mikropodniků

obcí

Zlepšení kvality
života ve
venkovských

Různorodost

oblastech a

venkovské

diverzifikace

ekonomiky -

ekonomických

podpora zakládání
zakládání

aktivit

podniků a jejich

prostřednictvím

rozvoje

aktivit v oblasti
cestovního ruchu

I

O

O

O

I

O

I

O

I

O

O

I

I

O

O

O

O

O

I

O

O

I

O

I

I

Z tabulky je evidentní soulad cílů s nastavenými fichemi (diagonální osa). Některé
fiche ale mají vliv na dosahování více stanovených cílů.

5.2 Míra dosažení cílů
Cíle kvantifikované monitorovacími indikátory (cílovými hodnotami) byly naplněny
nebo překročeny.

Život na venkově nás baví!
5.3 Doporučení na základě výsledku hodnocení
V této části jsou identifikována doporučení vyplývající z dotazníků distribuovaných
cílové skupině a doporučení identifikovaná kanceláří MAS.
•

Najít nové efektivní formy komunikace, propagace a animace v regionu.
Prozatím se nabízí sociální sítě apod. Pravděpodobně by přispělo také přímé
pořádání některých akcí oproti dosavadní podpoře formou propagačních
předmětů nebo propagace trhu/akce či účasti na ní.

•

Vyhledat nové formy financování a zavést pravidelnou spoluúčast regionu.

•

Rozvoj poradenské činnosti směrem k subjektům na území působnosti MAS.
MAS

•

Prohlubovat spolupráci se stávajícími partnery.
partnery

•

S výhledem na budoucí potřeby rozšířit adekvátně tým kanceláře MAS.

•

Zapojit do činnosti MAS více subjektů (prioritně ze soukromé sféry).
sféry)

Datum vypracování: 15. 12. 2015

