Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader
1. Úvod
1.1. Název MAS, právní forma: Občanské sdružení ''Rozkvět zahrady jižních Čech
– místní akční skupina''
Školní 124, 384 01 Lhenice, IČ: 26658691
1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF: 8.7.2009
1.3. Základní údaje:
Počet obcí
Počet obyvatel
2
Rozloha MAS (km )**
Počet členů celkem
veřejný sektor
neveřejný sektor

Původní stav*
16
12302
266,24
27
7
20

Stav k 30. 6. 2011
17
13008
279,71
32
10
22

* dle SPL předloţeného k registraci Ţádosti o realizaci SPL
** zaokrouhleno na 2 desetinná místa

2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu
2.1.

Sloţení SPL

2.1.1. Popis cílů

Zlepšení kvality ţivota ve venkovských oblastech regionu MAS
 Zlepšení infrastruktury základních sluţeb a rozvoj investic pro zajištění vyšší
atraktivity venkovského regionu MAS pro jeho obyvatele i návštěvníky
 Diverzifikace ekonomických aktivit, různorodost zemědělských aktivit a rozvoj
nezemědělské produkce
 Podpora zaměstnanosti v místě, sebezaměstnávání se, rozvoj sluţeb
 Zvýšení konkurenceschopnosti místních firem, zlepšení ekonomické výkonnosti
podniků prostřednictvím lepšího vyuţití produkčních faktorů a inovací

2.1.2. Popis priorit

PRIORITNÍ OBLAST ISÚ MAS
PRIORITNÍ OBLAST 1 – LIDÉ
Opatření 1.1 Rozvoj občanské
vybavenosti
1.1.1 Podpora rozvoje
infrastruktury sluţeb a občanské
vybavenosti
1.1.2 Zachování dostupnosti
sociálních a zdravotnických sluţeb
1.1.3 Obnova a výstavba
občanského vybavení
1.1.4 Podpora rozvoje sociálního
zázemí pro občany
Opatření 1.2 Rozvoj vzdělanosti a
adaptability pracovních sil na
území MAS
1.2.1 Zachování dostupnosti
základního a středního školství
1.2.2 Podpora zvyšování kvality
pracovní síly
1.2.3 Spolupráce s úřadem práce
Opatření 1.3 Podpora rovných
příleţitostí
1.3.1 Podpora zajištění dostupnosti
infrastruktury pro rozvoj lidských
zdrojů
1.3.2 Podpora integrace sociálně
znevýhodněných skupin
obyvatelstva
1.3.3 Podpora rovných příleţitostí
ţen a muţů
Opatření 1.4 Další rozvoj
společenských kulturních a
sportovních aktivit
1.4.1 Podpora zájmových a
sportovních činností
1.4.2 Rozvoj kulturní nabídky na
vesnici
1.4.3 Zkvalitňování moţnosti
vyuţití volného času na vesnici
1.4.4 Všestranná podpora činnosti
spolků a zájmových skupin

OPATŘENÍ SPL
( vztah ke struktuře PRV)

další projekty MAS

FICHE 6 – PROSTOR
( PRV: III.2.1.2., III.2.1.1.A)
FICHE 8 - ZÁZEMÍ
( PRV: III.2.1.2. C)
Od 29.6.2011:
FICHE 6
FICHE 9

Projekt spolupráce PRV 4.2.2: Rozvoj
lidských zdrojů – ŠANCE pro další
ROZKVĚT regionu

xxx

Projekt OP LZZ: Rozvoj lidských
zdrojů – ŠANCE pro další ROZKVĚT
regionu (MAS partnerem s finančním
spoluúčastí)

FICHE 6 – PROSTOR
( PRV: III.2.1.2., III.2.1.1.A)
FICHE 8 - ZÁZEMÍ
( PRV: III.2.1.2.C)
Od 29.6.2011:
FICHE 6
FICHE 9

Projekt spolupráce PRV 4.2.2: Rozvoj
lidských zdrojů – ŠANCE pro další
ROZKVĚT regionu
Projekt OP LZZ: Rozvoj lidských
zdrojů – ŠANCE pro další ROZKVĚT
regionu (MAS partnerem s finančním
spoluúčastí)

FICHE 6 – PROSTOR
( PRV: III.2.1.2., III.2.1.1.A)
FICHE 8 - ZÁZEMÍ
( PRV: III.2.1.2.C)

Projekty spolupráce Interreg III A ( s
LAG Deggendorf ) – people to people
podpora přípravy individuálních
projektů (IP)
partnerství v rámci IP

1.4.5 Aktivní pomoc a podpora zájmových spolků
mládeţe

Od 29.6.2011:
FICHE 6
FICHE 9

Opatření 1.5 Podpora mezinárodní
spolupráce
1.5.1 Zlepšení kvality propagace
regionu v ČR i zahraničí
1.5.2 Podpora přeshraniční
spolupráce v oblasti CR, volného
času a rekreace
1.5.3 Podpora přeshraniční
spolupráce v oblasti RLZ

xxx

PRIORITNÍ OBLAST 2 – PODNIKÁNÍ
Opatření 2.1 Podpora rozvoje
FICHE 1: NAŠE MODERNÍ
stávajících podniků a
ZEMĚDĚLSTVÍ
podnikatelských aktivit, podpora
(PRV: I.1.1.1., III.1.1.A)
místní produkce
FICHE 2: NAŠE MODERNÍ
2.1.1. Informační sluţby –
POTRAVINÁŘSTVÍ (PRV:
spolupráce a výměna informací
I.1..3.1.)
veřejné sféry s podnikatelskou
sférou a se zahraničím
2.1.2. Podpora tradičního
podnikání, místní produkce
2.1.2.1. Rozvoj ovocnářství jako
specifika regionu MAS
2.1.2.2. Podpora prosazování
produktu, značky regionu v
podmínkách EU
2.1.2.3. Podpora a rozvoj tradičních
produkcí
2.1.3. Spolupráce s významnými
podniky regionu
2.1.4. Spolupráce s hospodářskou a
agrární komorou
Opatření 2.2 Rozvoj a diverzifikace FICHE 4: MIKROPODNIKY
hospodářských činností
(PRV: III.1.2.A)
2.2.1 Podpora vzniku a rozvoje
FICHE 1: NAŠE MODERNÍ
malých a středních nezemědělských ZEMĚDĚLSTVÍ
podniků
(PRV: I.1.1.1., III.1.1.A)
2.2.2 Podpora odbytu místních
FICHE 2: NAŠE MODERNÍ
tradičních výrobků, řemesel a
POTRAVINÁŘSTVÍ (PRV:
produktů zemědělství
I.1..3.1.)
2.2.3 Zvýšení přidané hodnoty
místních produktů a sluţeb
2.2.4 Zapojování výsledků vývoje a
výzkumu do praxe
Opatření 2.3 Rozvoj alternativních FICHE 1: NAŠE
způsobů výroby
2.3.1 Podpora ekologického
zemědělství
2.3.2 Vyuţívání ekologických
odpadů

MODERNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
(PRV: I.1.1.1., III.1.1.A)
FICHE 2: NAŠE MODERNÍ
POTRAVINÁŘSTVÍ (PRV:
I.1..3.1.)

Projekty spolupráce Interreg III A ( s
LAG Deggendorf ) – people to people
V jednání projekt trilaterální
spolupráce (CZ –DE – AT)

podpora přípravy individuálních
projektů (IP)
Projekt VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU
MAS ROZKVĚT (PRV, III.3.1.)

podpora přípravy individuálních
projektů (IP)
Projekt VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU
MAS ROZKVĚT (PRV, III.3.1.)

podpora přípravy individuálních

projektů (IP)
Projekt VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU
MAS ROZKVĚT (PRV, III.3.1.)

Opatření 2.4 Rozvoj MSP ve
venkovském regionu MAS
2.4.1 Podpora odborného
poradenství a informační podpora
MSP
2.4.2 Podpora podnikatelských
aktivit s vysokou přidanou
hodnotou
2.4.3 Podpora podnikání mladých
podnikatelů
Opatření 2. 5. Podpora mezinárodní
hospodářské spolupráce
Opatření 2. 6. Podpora činnosti
vlastní MAS jako servisní
regionální instituce

FICHE 4: MIKROPODNIKY
(PRV: III.1.2.A)
FICHE 1: NAŠE MODERNÍ
ZEMĚDĚLSTVÍ
(PRV: I.1.1.1., III.1.1.A)
FICHE 2: NAŠE MODERNÍ
POTRAVINÁŘSTVÍ (PRV:
I.1..3.1.)

podpora přípravy individuálních
projektů (IP)
Projekt VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU
MAS ROZKVĚT (PRV, III.3.1.)

xxx

V jednání projekt trilaterální
spolupráce (CZ –DE – AT)

REŢIJNÍ VÝDAJE MAS při
realizaci SPL

Reţijní výdaje MAS v rámci projektů
(PRV, OP LZZ, Interreg, ROP…)

PRIORITNÍ OBLAST 3 – INOVACE
Opatření 3.1 Zavádění výsledků
FICHE 4: MIKROPODNIKY
výzkumu a vývoje do praktického
(PRV: III.1.2.A)
ţivota
FICHE 1: NAŠE MODERNÍ
3.1.1 Podpora odborného
ZEMĚDĚLSTVÍ
poradenství, informační podpora,
(PRV: I.1.1.1., III.1.1.A)
budování informačních sítí a
FICHE 2: NAŠE MODERNÍ
systémů
POTRAVINÁŘSTVÍ (PRV:
3.1.2 Podpora zavádění moderních I.1..3.1.)
technologií, zvyšování technických
a uţitných hodnot výrobků u MSP
působících na území MAS
3.1.3 Podpora zavádění nových
metod práce a novátorského řešení
problémů
3.1.4 Podpora spolupráce firem,
škol a veřejných institucí
3.1.5 Podpora vzniku pilotních
projektů a jejich dalšího šíření
Opatření 3.2 Rozvoj moderních
FICHE 2: NAŠE MODERNÍ
informačních technologií
POTRAVINÁŘSTVÍ
3.2.1 Rozvoj IKT center v území
MAS
3.2.2 Zavedení jednotného
informačního systému v regionu
3.2.3 Zavádění nových prodejních
kanálů
Opatření 3.3 Podpora rozvoje
systémů celoţivotního vzdělávání
3.3.1 Rozvoj veřejně přístupného
internetu v regionu MAS
3.3.2 Vzdělávání obyvatel o
nových informačních technologií
3.3.3 Vyuţití IT technologií v rámci
celoţivotního vzdělávání

Projekt VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU
MAS ROZKVĚT (PRV, III.3.1.)
Projekt OP LZZ: Rozvoj lidských
zdrojů – ŠANCE pro další ROZKVĚT
regionu (MAS partnerem s finančním
spoluúčastí)
V jednání projekt OP VK (rozvoj
ŠVP)

podpora přípravy individuálních
projektů (IP)
partnerství v rámci IP

(PRV: I.1..3.1.)

Projekt VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU
MAS ROZKVĚT (PRV, III.3.1.)

FICHE 6 – PROSTOR
( PRV: III.2.1.2., III.2.1.1.A)
FICHE 8 - ZÁZEMÍ
( PRV: III.2.1.2.C)
Od 29.6.2011:
FICHE 6

podpora přípravy individuálních
projektů (IP)
Projekt VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU
MAS ROZKVĚT (PRV, III.3.1.)
Projekt spolupráce PRV 4.2.2: Rozvoj
lidských zdrojů – ŠANCE pro další
ROZKVĚT regionu
Projekt OP LZZ: Rozvoj lidských
zdrojů – ŠANCE pro další ROZKVĚT
regionu (MAS partnerem s finančním
spoluúčastí)

Opatření 3.4 Podpora realizace
inovací s kladným dopadem na
kvalitu ţivotního
prostředí

Všechny fiche SPL

PRIORITNÍ OBLAST 4 – ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Opatření 4.1 Obnova a zlepšování
FICHE 6 – PROSTOR
venkovského rázu krajiny
( PRV: III.2.1.2., III.2.1.1.A)
4.1.1 Obnova a údrţba vodních
FICHE 7 – DĚDICTVÍ
ploch a toků
( PRV: III.2.2.)
4.1.2 Obnova a údrţba lesů
Od 29.6.2011:
4.1.3 Zlepšování vzhledu krajiny
FICHE 6
4.1.4 Péče o veřejná prostranství
FICHE 7
FICHE 10
Opatření 4.2 Obnovitelné zdroje
Všechny fiche SPL
energie (OE)
4.2.1 Podpora rozvoje a zavádění
technologií OE na území MAS
4.2.2 Podpora vyuţívání
technologií šetrných k ţivotnímu
prostředí ke komplexnímu rozvoji
venkova
Opatření 4.3 Ekologické způsoby
FICHE 4: MIKROPODNIKY
hospodaření
(PRV: III.1.2.A)
4.3.1 Podpora informovanosti o
FICHE 1: NAŠE MODERNÍ
technologiích OE
ZEMĚDĚLSTVÍ
4.3.2 Rozvoj ekologických způsobů
vytápění

4.3.3 Podpora úspor energií
Opatření 4.4 Environmentální
vzdělávání, výchova a osvěta
(EVVO)
4.4.1 Podpora environmentálního
vzdělávání, poradenství a osvěty v
území MAS
4.4.2 Rozvoj komplexního přístupu
k EVVO
Opatření 4.5 Podpora mezinárodní
spolupráce v ochraně a tvorbě
přírody a ŢP

Udrţitelný rozvoj základním kriteriem
všech projektů MAS

podpora přípravy individuálních
projektů (IP)
Projekt VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU
MAS ROZKVĚT (PRV, III.3.1.)

podpora přípravy individuálních
projektů (IP)
Projekt VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU
MAS ROZKVĚT (PRV, III.3.1.)

podpora přípravy individuálních
projektů (IP)
Projekt VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU
MAS ROZKVĚT (PRV, III.3.1.)

(PRV: I.1.1.1., III.1.1.A)
FICHE 6 – PROSTOR
( PRV: III.2.1.2., III.2.1.1.A)
xxx

xxx

podpora přípravy individuálních
projektů (IP)
Projekt VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU
MAS ROZKVĚT (PRV, III.3.1.)
Projekt spolupráce PRV 4.2.2: Rozvoj
lidských zdrojů – ŠANCE pro další
ROZKVĚT regionu
V jednání projekt OP VK (rozvoj
ŠVP)
V jednání projekt trilaterální
spolupráce (CZ –DE – AT)

PRIORITNÍ OBLAST 5 – CESTOVNÍ RUCH
Opatření 5.1 Ochrana a údrţba
FICHE 3 –OTEVŘENÉ LESY
současného potenciálu území v
(PRV, II.2.4.2., III.1.3.A)
oblasti
FICHE 5 – PODNIKÁNÍ V
cestovního ruchu
CESTOVNÍM RUCHU
5.1.1 Údrţba a obnova přírodního a (PRV,III.1.3., III.2.1.2.)
kulturního bohatství regionu
Od 29.6.2011:
5.1.2 Spolupráce subjektů v oblasti FICHE 5
cestovního ruchu
FICHE 10
5.1.3 Navázání vztahů s okolními
MAS a zahraničím
5.1.4 Podpora projektů spolupráce
v oblasti cestovního ruchu
Opatření 5.2 Zkvalitnění a
FICHE 6 – PROSTOR
zefektivnění orientace návštěvníků ( PRV: III.2.1.2., III.2.1.1.A)
5.2.1 Systém orientačního a
FICHE 5 – PODNIKÁNÍ V
dopravního značení v regionu MAS CESTOVNÍM RUCHU
5.2.2 Orientační a informační
(PRV,III.1.3., III.2.1.2.)
systémy v jednotlivých obcích,
rozšíření
informačních center
5.2.3 Značení turistických,
cykloturistických a dalších tras

Opatření 5.3 Zvýšení kapacity
ubytovacích zařízení a zlepšení
turistické
infrastruktury
5.3.1 Vytvoření podmínek pro
vyuţití volných ubytovacích
kapacit
5.3.2 Vytyčování/budování
turistických tras, cyklotras, tras pro
koně
Opatření 5.4 Rozšíření nabídky pro
sportovně-kulturní vyţití
návštěvníků a občanů regionu MAS
5.4.1 Podpora zájmových a
sportovních činností
5.4.2 Zkvalitňování moţností
trávení volného času občanů a
návštěvníků
5.4.3 Zvýšení turistické nabídky
(Turistické, cyklistické trasy,
hipoturistika,
naučné trasy, animační programy)
5.4.4 Rozvoj kulturní nabídky
regionu MAS
Opatření 5.5 Šetrná turistika s
prvky obnovitelné energie a EVVO
5.5.1 Rozvoj infrastruktury
podporující

podpora přípravy individuálních
projektů (IP)
Projekt VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU
MAS ROZKVĚT (PRV, III.3.1.)

podpora přípravy individuálních
projektů (IP)
Projekt VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU
MAS ROZKVĚT (PRV, III.3.1.)
Partnerství v projektu ZNAČENÍ
CYKLOTURISTICKÝCH TRAS
MIKROREGIONU CHELČICKOLHENICKÉHO

FICHE 5 – PODNIKÁNÍ V
CESTOVNÍM RUCHU
(PRV,III.1.3., III.2.1.2.)
FICHE 3 –OTEVŘENÉ LESY
(PRV, II.2.4.2., III.1.3.A)
Doplňkově FICHE 6
Od 29.6.2011:
FICHE 5
FICHE 10

podpora přípravy individuálních
projektů (IP)
Projekt VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU
MAS ROZKVĚT (PRV, III.3.1.)
Partnerství v projektu ZNAČENÍ
CYKLOTURISTICKÝCH TRAS
MIKROREGIONU CHELČICKOLHENICKÉHO

FICHE 6 – PROSTOR
( PRV: III.2.1.2., III.2.1.1.A)
FICHE 8 - ZÁZEMÍ
( PRV: III.2.1.2.C)
FICHE 3 –OTEVŘENÉ LESY
(PRV, II.2.4.2., III.1.3.A)
Doplňkově FICHE 5
Od 29.6.2011:
FICHE 6
FICHE 10

podpora přípravy individuálních
projektů (IP)
Projekt VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU
MAS ROZKVĚT (PRV, III.3.1.)
Partnerství v projektu ZNAČENÍ
CYKLOTURISTICKÝCH TRAS
MIKROREGIONU CHELČICKOLHENICKÉHO

FICHE 3 –OTEVŘENÉ LESY
(PRV, II.2.4.2., III.1.3.A)

podpora přípravy individuálních
projektů (IP)
Projekt VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU
MAS ROZKVĚT

šetrnou turistiku
5.5.2 Podpora vyuţití technologií OE
při rozvoji cestovního ruchu
na území MAS
5.5.3 Podpora prezentace OE v rámci
rozvoje CR mikroregionu

FICHE 5 – PODNIKÁNÍ V
CESTOVNÍM RUCHU
(PRV,III.1.3., III.2.1.2.)
Od 29.6.2011:
FICHE 5
FICHE 10

2.1.3. Popis Fichí
Fiche 1 : Naše moderní zemědělství - Dotace je zaměřena na investice do zemědělských
staveb a technologií určených pro ţivočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí,
koz, koní, drůbeţe a včel) a pro rostlinnou výrobu.
Opatření je dále zaměřeno na uvádění souvisejících produktů prvovýroby na trh.
Fiche 2: Naše moderní potravinářství - Investice do zpracovatelských provozů (výroba
potravin/krmiv) zvyšující produktivitu práce a podíl produkce s vyšší přidanou hodnotou, podpora
zlepšení výkonnosti a konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského odvětví.
Fiche 4: Mikropodniky - Opatření je zaměřeno na podporu zakládání nových a rozvoj
existujících podniků nejmenší velikosti - mikropodniků , včetně nových ţivností v oblasti výroby,
zpracování a sluţeb. Cílem opatření je především rozvoj hospodářské struktury nezemědělských
aktivit.
Fiche 5: Cestovní ruch - Fiche zaměřena na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské
turistiky, podporována bude především výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení (ubytovací
zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, kempy, skupiny chat či bungalovů)a stravovacích zařízení,
půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovní vyţití.
Fiche 6: Občanské vybavení a sluţby - Podpora veřejné místní infrasturktury, rozvoj a
vybavení zázemí pro místní aktivity.
Dotace je zaměřena na zajištění občanského vybavení a sluţeb v obcích regionu MAS v oblasti
veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních sluţeb, spolkových činností, předškolní
a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. V zájmu posílení
sounáleţitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora zaměřena také na zajištění
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 7: Kulturní dědictví - Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na
investice spojené s udrţováním, obnovou a zhodnocováním nebo vyuţitím kulturního dědictví
venkova, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků
vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování stálých
výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a
tradiční lidovou kulturu.
Fiche 9: Minibusy - nákup mikro/minibusu (6-22 osob)
Fiche 10: Turistické a naučné stezky - rozvoj venkovské turistiky zřizování stezek (pěších
tras a stezek, hippostezek a dalších tematických stezek, mimo území lesů min.51% stezky),
doprovodné zpracování studií a programů obnovy, vyuţití a regenerace kulturního a přírodního
dědictví venkova

2.1.4. Počet aktualizací SPL, k jakému datu byl SPL aktualizován (pouze významné
změny – změny Fichí, monitorovacích indikátorů, priorit, cílů), popis změn.
Proběhla 1 aktualizace, a to k 29.6.2011 na základě průběţného vyhodnocení plnění SPL
(provedeno plnění indikátorů SPL ke dni 31.10.2010, provedeno odbornou firmou). Aktualizované
kapitoly SPL : kapitola 6.1., kapitola 6.4., kapitola 6.6., kapitola 10. (úvod) a 10.1..
Současně proběhla aktualizace všech fichí v návatnosti na nová Pravidla IV.1.2. a byly navrţeny 2
nové fiche – č. 9 a č. 10.
Původní fiche č. 8 je neaktivní, obsahově sloučeno s fichí č. 6 (viz změna Pravidel).

2.2.

Fiche 1
Fiche 2
Fiche 3
Fiche 4
Fiche 5
Fiche 6
Fiche 7
Fiche 8
Celkem

Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet
%
%
z rozpočtu z rozpočtu
(dle
(stav
platného k 30.6.2010)
SPL)
*
18
5
13
8
2
0
12
3
8
5
32
47
2
4
13
15
100
87

Schválené
žádosti

Podané žádosti
Kč

ks

Kč

ks

Proplacené
projekty**
zatím
nedokonče
no - ks
1
2

Kč

ks

4
4

1052431

1476150

3
4

888982
1476150

2
2

770229
438565

3
3
23
4
10
46

854674
1292600
13606732
662306
2951605
21896498

2
2
15
4
9
39

605674
993000
8743458
662306
2809765

1
1
10
4
8
28

366064
168000
5066579
595625
2667617

16179335

10072679

1
1
5
1
11

Zbylých 13% z alokace budou použity v rámci 6. výzvy SPL v roce 2012.
* % zaregistrovaných projektů z dané Fiche na SZIF
** V případě průběţného financování uveďte obě ŢoP jako 1ks a součet proplacených prostředků. V případě, ţe k danému datu byla
proplacena pouze průběţná ţádost, uveďte projekt jako 1 ks a prostředky pouze za tuto jednu ŢoP, do poznámky dále uveďte, kolik
projektů ještě nebylo dokončeno.

2.3

Alokace
Celková
alokace
(Kč)

Alokace
IV.1.2 (Kč)

Zazávazkováno
IV.1.2 (Kč)*

Proplaceno
IV.1.2 (Kč)*

Poznámka

2009

7344945

6244945

5756647

4904583

2010

7721266

6177013

6177013

5460734

2011

7546382

6037106

4593197

-

2 projekty v
realizaci
1 projekt v
realizaci
všechny projekty
v realizaci

Celkem

22612593

16526857

10365317

Stav k
30. 6. 2011

18459064

* vztahováno na projekty zaregistrované v daném roce

Výzvy

2.4.

1. výzva (od
4.8.2009 – do
3.9.2009)

Fiche 1
Fiche 2
Fiche 3
Fiche 4
Fiche 5
Fiche 6
Fiche 7
Fiche 8

2. výzva (od
7.12.2009 – do
12.1.2010)

4.výzva (od
12.7.2010 – do
24.8.2010)

3. výzva (od 15.3.2010 –
do 18.5.2010)

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

5.výzva (od
22.12.2010 – do
18.1.2011)

x
x
x
x
x
x
x
x

Označte kříţky, které Fiche byly v dané výzvě vyhlášeny

Fiche č.3 nebyla v předchozím období vyhlášena z důvodu chybějících prováděcích pravidel
pro tuto oblast. Nadále s fichí ve finančním plánu SPL nepočítáme.

3. Metodický přístup
3.1. Zdroje údajů (sběr dat, dotazníky, rozhovory, kritéria pro výběr vzorků apod.)
Pro střednědobé vyhodnocení byly pouţity kombinovaně tyto metody:
1) Vyhodnocení srovnávací metodou plánu stanoveného v SPL a seznamů
podpořených ţádostí o dotaci (pouţito pro indikátory vztahující se k typologii
podpořených projektů a jejich počtu). Sběr dat proveden z interních statistik.
2) Vyhodnocení srovnávací metodou podaných podpořených ţádostí o dotaci, jejich
ţádostí o proplacení a fyzické kontroly na místě (pouţito pro fyzické indikátory
vztahující se ke konkrétním výstupům projektů). Sběr dat proveden z interních
statistik a fyzickou kontrolou na místě se zapracováním získaných informací do
interní karty projektu.
3) Komunitní projednání a interní vyhodnocení v orgánech MAS – sběr názorů na
přínos realizace SPL pro rozvoj regionu. Osloveni byli elektronickou poštou a)
členové MAS, b) obce regionu MAS, c) příjemci dotace. Další forma přímého
oslovení příjemců dotace proběhla při kontrolách na místě popř. telefonicky.
Oslovení veřejnosti proběhlo zveřejněním hodnotících otázek na www MAS.
Projednání formou kolektivní diskuze na jednáních svazků obcí působících
v regionu MAS, výstupem názor tzv. kolektivního experta. Projednávání plnění SPL
v orgánech MAS, schválení střednědobého vyhodnocení radou MAS. Schválení
průběţného vyhodnocení SPL a aktualizace SPL radou MAS a valnou hromadou.

3.2. Monitorovací indikátory
Monitorovací indikátor

Plánovaná hodnota
dle původního SPL

Plánovaná hodnota
dle platného SPL

22

22

38

173%

95%

95%

95%

100%

15

15

31

206%

7

7

7

100%

15

15

31

206%

MI 1 Počet podaných
žádostí
MI 2 Počet administrativní
úspěšnosti podaných
žádostí
MI 3 Počet podpořených
individuálních projektů
MI 4 Počet podpořených
podniků (projekty
zakládající VP)
MI 5 Počet inovativních
projektů

Stav plnění
k 30. 6. 2011

% dosaţení
cílové hodnoty

Pozn.: plánované indikátory byly MAS stanoveny na sledované období roku 2009 a 2010, minimální
očekávaný výsledek za toto období je tedy 100%.

Z dosaţených výsledků je zřejmé, ţe zájemci o dotaci obecně (průměrem) realizují
projekty s niţším rozpočtem, neţ předpokládal SPL, coţ umoţnilo realizovat dvojnásobný
počet projektů, neţ bylo plánováno – co do počtu individuálních projektů.
Významný převis realizace je v rámci projektů nezakládajících veřejnou podporu.
Tento výsledek byl zohledněn při aktualizace SPL pro následující období 2011-2013.

3.3. Hodnotící otázky
3.3.1. Povinné hodnotící otázky:
3.3.1.1.

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

3.3.1.2.

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

3.3.1.3.

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

3.3.1.4.

Napomohla

podpora

k většímu

Napomohla

podpora

k většímu

zapojení mladých lidí do dění v regionu?
3.3.1.5.
zapojení ţen do dění v regionu?
3.3.2. Zvolené hodnotící otázky: (otázky zvolené ze strany MAS dle jejích cílů a priorit)
Povaţujete komunitní přípravu projektů za přínos?

3.4. Způsob, jak budou zodpovídány hodnotící otázky
Pro co nejkvalifikovanější zodpovězení vyuţito projednání formou kolektivní diskuze se
zástupci obcí působících v regionu MAS a diskuzí v orgánech MAS. Jejich názor v sobě
slučuje a) pohled vyšší jednotky (obce mají informace od příjemců podpory ve svých
obcích a mohou reálně posoudit přínos pro ţivot v obci i širším regionu), b) pohled
příjemce dotace (vysoký počet obcí regionu MAS je přímými příjemci dotace nebo
nepřímo-prostřednictvím svazků obcí), c) osoby působící v orgánech MAS spojují
současně náhled občanů ţijících v místě realizace jednotlivých projektů současně jsou
obeznámeni s projekty realizovaným v celém území MAS a mohou lépe srovnávat,
současně se orientují v SPL i dalších záměrech MAS.

4. Odpovědi na hodnotící otázky

4.1.

Otázka č. 1

4.1.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Počet nově vytvořených pracovních míst: 1 (projekt stále v realizaci)
4.1.2. Odpověď na hodnotící otázku

Podpora prostřednictvím financování rozvojových projektů z prostředků IV.1.2. při realizaci
SPL MAS Rozkvět zahrady jiţních Čech je obecně zaměřena na rozvoj kvality ţivota
obyvatel regionu MAS, jejíţ součástí je samozřejmě také míra zaměstnanosti a úroveň
sebezaměstnávání.
Dosavadní realizace SPL přispěla především k rozvoji podniků zpracovávajících místní
produkci prostřednictvím zvýšení kvality technologických procesů a rozšíření kapacit
prostřednictvím moderních linek. Tyto inovativní investice s sebou nepřinesly ţádné nově
vytvořené místo, ale významně se podílely na zachování současné zaměstnanosti v těchto
firmách a také zaměstnanosti resp. sebezaměstnanosti u prvoproducentů (dodávka
surovin pro tyto zpracovny), kterými jsou místní ovocnáři. Zajištěný odbyt prvoprodukce
v místě, která sama o sobě vykazuje vysokou uţitnou hodnotu (ovoce je pěstováno
s vyuţitím integrované ochrany SISPO), se současně promítá do niţších nákladů na
přepravu (současně niţší emise atd.) a celkově šetrného přístupu k produkci.
Finanční podpory ze SPL se dále dostalo mikropodnikům – jde o firmy působící v místně
tradičních oborech (truhlářství), zpracovávající místní suroviny (dřevo pro výrobu
z masivu). Potenciál zvyšování počtu zaměstnanců je u těchto firem především do
budoucna, v kaţdém případě byla podpořena sebezaměstnatelnost v těchto firmách.
V oblasti zemědělství byli podpořeni především malí prvoproducenti, dotace podpořila
technický rozvoj firmy a posílila schopnost sebezaměstnání členů rodiny na vlastní farmě.

4.2.

Otázka č. 2

4.2.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Ve sledovaném hodnotícím kriteriu získalo více neţ 0 bodů celkem 37 projektů z 39
podpořených projektů.
4.2.2. Odpověď na hodnotící otázku

Vzhledem k tomu, ţe skupinový přístup k řešení problémů, ať jiţ jde o záleţitosti komunitní
či otázky produkce, je v regionu poměrně rozšířen a sama strategie MAS z něho vychází,
hodnotíme víceodvětvový přístup k rozvoji našeho regionu jako významný přínos.
Konkrétně lze doloţit v několika úrovních či z několika úhlů pohledu:
a)

Tradiční místní produkce ovoce – jednotliví drobní prvoproducenti i větší pěstitelé
vzájemně spolupracují a také spolupracují s odbornými firmami v oblasti pěstitelství
a ochrany rostlin a s Ovocnářskou unií, díky tomuto mohla být registrována značka
Chelčicko-Lhenické ovoce, veškerá takto signovaná produkce je pěstována
systémem integrované ochrany SISPO. Všechny tyto benefity se přímo promítají do
rozvoje regionu v oblasti zaměstnanosti, daňové výtěţnosti, rozvoje místní spotřeby
i dobrých mezilidských vztahů.

b)

Zpracování místní produkce ovoce – přímá spolupráce zpracovatelů ovoce
s prvoproducenty, vzájemné ovlivňování v pozitivním slova smyslu (prvoprodukce je
motivována dobrými moţnostmi odbytu, zpracovatelé reagují na zvyšování
prvoprodukce co do mnoţství, kvality i sortimentu). Výsledkem jsou mnohá ocenění
místních zpracovatelů v systému Klasa, Chutná hezky – Jihočesky! a regionální
značky Šumava. Všechny tyto benefity se přímo promítají do rozvoje regionu
v oblasti zaměstnanosti, daňové výtěţnosti, rozvoje místní spotřeby i dobrých
mezilidských vztahů.

c)

Vzájemné efektivní síťování místních firem z různých oborů, které působí
v doplňkových oborech (např. truhláři+ stavební firmy), nebo firem, které disponují
rozdílným technologickým vybavením (truhláři, autoopravny apod.). Tato spolupráce
vede ke společnému získávání zakázek, coţ znamená současně podporu
zaměstnanosti v těchto firmách, zvyšování obratu i profitu firem. Všechny tyto
benefity se přímo či zprostředkovaně promítají do rozvoje regionu v oblasti
zaměstnanosti, daňové výtěţnosti, rozvoje místní spotřeby i dobrých mezilidských
vztahů.

d)

působení svazků obcí v regionu MAS – oba svazky aktivně spolupracují s MAS,
navenek vystupují společně a podporují propagaci společného regionu, podílejí se
na společných projektech a současně zprostředkovávají vazbu „dovnitř“.
V návaznosti na rozvoj svých regionů oba svazky provedly v letošním roce
aktualizaci svých strategických plánů a akčních plánů, které reflektují širší zájmy
v jednotlivých regionech i mezirezortní vazby.

e)

rozvoj neziskového sektoru – MAS byla v uplynulých letech významným
iniciátorem vzniku řady nestátních neziskových organizací či jejich konsolidace
(sdruţení několika spolků pod zastřešující organizaci), tyto organizace v místě
spolupracují s obcemi i firmami (foundraising) a současně vytváří v místě i regionu
mnoho dobrého pro spolkový ţivot a rozvoj mezilidských vztahů.

4.3.

Otázka č. 3.

4.3.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Ve sledovaném hodnotícím kriteriu získalo více neţ 0 bodů celkem 39 projektů z 39
podpořených projektů.
4.3.2. Odpověď na hodnotící otázku

Z dosaţeného vysokého počtu podpořených projektů, které vyuţily při přípravě či
realizaci projektu inovační přístupy, je zřejmé, ţe inovační přístupy jsou tématem,
kterým se naši ţadatelé váţně zabývají.
Obecně lze konstatovat, ţe inovace se promítají jak do technologických řešení
projektů, orientace projektů předkládaných zpracovateli a mikropodniky na
inovované produkty s vyšší přidanou hodnotou či uplatňující se v mezerách na trhu,
tak do inovování přístupů k přípravě a řízení realizace projektu. Inovace přístupů
vede často k víceodvětvovému navrhování projektů a síťování organizací z různých
oblastí a oborů, působících v regionu MAS.
Inovace jsou při hodnocení projektů posuzovány také ve vztahu k ţivotnímu
prostředí, které je pro nás důleţitou součástí trvale udrţitelného a uţitečného
rozvoje regionu.

4.4.

Otázka č.4.

4.4.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Ve sledovaném hodnotícím kriteriu získalo více neţ 0 bodů celkem 36 projektů z 39
podpořených projektů.
4.4.2. Odpověď na hodnotící otázku

Jednoznačně ANO. Významná podpora projektů v rámci realizace SPL byla směřována
k neziskovým organizacím, jejichţ členskou základnu tvoří mladí lidé, svou činnost
orientují na rozvoj zájmů mladých lidí nebo pracují s dětmi a mládeţí.
MAS byla v uplynulých letech významným iniciátorem vzniku řady nestátních neziskových
organizací či jejich konsolidace (sdruţení několika spolků pod zastřešující organizaci), tyto
organizace v místě spolupracují s obcemi, zapojují se do dění v regionu a stávají se
„tahouny“ pro spolkový ţivot. Příklady podpořených NNO významně zapojených do dění
v regionu, působících v CS osob 30-: Plástovický keramický spolek, OS Devětsil
Truskovice, JK Tandem.
Podpora směřovaná ve prospěch rozvoje jednotlivých obcí či svazků obcí také v řadě
případů vytvořila podmínky pro činnost mladých lidí, kteří dále vyuţívají takto vzniklé
zázemí a zapojují se do dění v obcích a regionu. Příklady podpořených projektů obcí
významně podporujících dění v regionu a realizovaných ve prospěch CS osob 30-: Obce
Malovice (Klubovna Ţirafa), Městys Lhenice (Hřiště StAnoţek, dětské koutky ve Lhenicích
a Třešňovém Újezdci), Obec Čejkovice, Obec Chelčice a další.

4.5.

Otázka č.5.

4.5.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Ve sledovaném hodnotícím kriteriu získalo více neţ 0 bodů celkem 36 projektů z 39
podpořených projektů.
4.5.2. Odpověď na hodnotící otázku

Jednoznačně ANO. Především jde o zvýšené zapojení se ţen do aktivit organizovaných
nestátními neziskovými organizacemi a zájem o vyuţívání zázemí, které pro tuto CS
vytváří jednotlivé obce a svazky obcí. Ţeny se výrazně zapojují do komunitní přípravy
projektů.
Pokud bychom se zaměřili na počet ţen ve vedení neziskových organizací či širším vedení
obcí a svazků obcí v regionu MAS, došlo za dobu působení MAS v regionu ke zvýšení
tohoto počtu, řada těchto ţen pracuje v orgánech nebo pracovních skupinách MAS a
zapojuje se do různých místních šetření a přípravy projektů MAS. Jde především o
projektový záměr, který pracovně nazýváme “MASařky“ (ţeny z MAS) – na základě tohoto
vznikla Centrum pro neziskový sektor Lhenice a Klubovna Klubíčko (vxbudováno MAS
v rámci projektu spolupráce), v současné době připravuje projekt mezinárodní spolupráce
v oblasti genderových aktivit a vzdělávání.

4.6.

Otázka č.6.

4.6.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Komunitní příprava projektů nezakládajících veřejnou podporu je povinným kriteriem
přijatelnosti.
4.6.2. Odpověď na hodnotící otázku

Jednoznačně ANO. Komunitní přístup k plánování v regionu se stal standardem a
základním předpokladem pro přípravu úspěšných projektových záměrů, nejen v rámci
realizace SPL. Na úrovni svazků obcí proběhla v letošním roce aktualizace strategických
plánů a akčních plánů, které reflektují širší zájmy v jednotlivých regionech i mezirezortní
vazby, a to se zapojením veřejnosti. Plánování projektů NNO se zapojení širších vazeb je
také obvyklé, jednotlivé NNO vzájemně komunikují a v místě spolupracují, dále se zapojují
aktivně do obecního dění. Formy zapojení veřejnosti v místě jsou různé, upřednostňována
jsou setkání občanů a diskuze k tématu, místní ankety či projednání na členských
schůzích jednotlivých spolků.
Projekty postavené na komunitní bázi jsou obvykle velmi dobře připravené po stránce
organizační a technické, realizátoři často spolupracují s partnery a toto se pozitivně
projevuje v provozní fázi (zajištění udrţitelnosti projektu i efektivního provozu) i
synergickém efektu řešení dalších projektů, které na sebe navazují, doplňují se a přináší
vyšší přidanou hodnotu.

Závěry a doporučení

5.

Soulad pouţitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli,
rovnováha mezi Fichemi dle SPL
5.1.

Pro monitorování postupu naplňování cílů Strategického plánu LEADER : KVĚTY, PLODY
A LIDÉ ZAHRADY JIŢNÍCH ČECH jsou pro následující období stanoveny tyto
monitorovací indikátory (očekávaná výstupní hodnota dosaţená za období od 29.6.2011
do 31.12.2013):

1)
2)
3)
4)
5)

Počet podaných ţádostí (35)
Počet administrativní úspěšnosti podaných ţádostí (97%)
Počet podpořených individuálních projektů (28)
Počet podpořených podniků (projekty zakládajíci VP) (9)
Počet inovativních projektů (18)

Míra stanovených očekávaných výsledků odráţí očekávanou iniciaci podnikatelského
sektoru, předpokládaný zájem o realizaci individuálních projektů obcí a NNO v oblasti
zvyšování kvality ţivota obyvatel regionu MAS, zvýšenou míru připravenosti ţadatelů na
realizaci projektů.
Přístup k identifikaci monitorovacích indikátorů oproti předchozímu období realizace SPL
není měněn, indikátory odpovídají tvůrčímu přístupu individuálních realizátorů k aplikaci
SPL v praxi, široké podpoře různých odvětví od podnikatelského po neziskový a
preferenční podpoře inovativních projektů, ať jiţ se jedná o inovaci produktu či procesu.
Dále bude probíhat povinný monitoring indikátorů dle jednotlivých opatření PRV (pracovní
metoda hodnocení:srovnání výsledků a údajů uváděných v ţádostech, specifická část)
typu měrné jednotky (kusy, plochy…), počet vytvořených pracovních míst a podobně.
Současně bude probíhat evaluace výstupů, výsledků a dopadů projektů z hlediska :
-

dopadů na mladé lidi ( osoby do 30 let)
dopadů na ţeny
dopadů na subjekt ţadatele
dopadů na spolupracující a součinné subjekty
dopadů na další obce, jichţ se projekt týká

V rámci aktualizace SPL byl optimalizován finanční plán SPL ve prospěch fichí
nezakládajících veřejnou podporu ( F6-F10) tak, aby více odpovídalo poţadavkům
zdola (profilu podaných projektových ţádostí).

5.2.

Míra dosaţení cílů

Hlavním cílem SPL MAS je zlepšení kvality ţivota ve venkovských oblastech regionu MAS.
Tohoto cíle má být dosaţeno prostřednictvím:
 zlepšení infrastruktury základních sluţeb a rozvoj investic pro zajištění vyšší
atraktivity venkovského regionu MAS pro jeho obyvatele i návštěvníky
 diverzifikace ekonomických aktivit, různorodost zemědělských aktivit a rozvoj
nezemědělské produkce
 podpory zaměstnanosti v místě, sebezaměstnávání se, rozvoj sluţeb
 zvýšení konkurenceschopnosti místních firem, zlepšení ekonomické výkonnosti
podniků prostřednictvím lepšího vyuţití produkčních faktorů a inovací
Při dosavadní realizaci SPL MAS Rozkvět zahrady jiţních Čech bylo podpořeno celkem 40
individuálních projektů.
Prostřednictvím finanční podpory realizace individuálních projektů naplňujících Strategický
plán LEADER MAS Rozkvět zahrady jiţních Čech ve výši cca 12 M Kč (rozpočet podpory
LEADER za roky 2009 a 2010) se podařilo zrealizovat v regionu MAS projekty o celkovém
rozpočtu více neţ 18,3 M Kč. Vyuţitá alokace z roku 2011 ve výši 4,6 M Kč pak přináší
realizaci projektů v celkovém rozpočtu více neţ 8,2 M Kč.
Poměr podpory k celkovým investicích je tedy cca 1,6.
Převis zájmu ve většině vyhlašovaných oblastech podpory (ficích) indikuje trvalou
poptávku po realizaci individuálních projektů v těchto oblastech, tedy setrvávající potřebu
a nově vznikající potřeby.
Vzhledem k vysoké míře zaměstnanosti v regionu MAS se realizátoři projektů soustředí na
rozvoj firem s cílem zachování současných pracovních míst a sebezaměstnávání.
Pro porovnání: míra nezaměstnanosti k 30.11.2011 – Jihočeský kraj 6,6 %, ČR – 8,0%.
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2010 – regionu MAS – část Blata: 5,58%, region MAS –
část Chelčicko-Lhenicko: 8,99%, Jihočeský kraj 8,5 %, ČR – 9,57%.
Významný podíl podpory individuálních projektů zakládajících veřejnou podporu směřuje
do projektů zaměřených na zpracování místní prvoprodukce a mikropodniky, přinášejících
do regionu další příjmy a vytvářející vyšší přidanou hodnotu. Většina těchto projektů je
zaměřena
na
zavádění
technologických
inovací,
dochází
ke
zvyšování
konkurenceschopnosti firem i jejich ekonomické výkonnosti.
Významný podíl z poskytnuté podpory je investován ve fichích nezakládajících veřejnou
podporu, orientovaných na posilování podmínek (infrastruktura i zázemí) pro rozvoj
lidských zdrojů. Vysoký počet projektů je realizován NNO. Finanční prostředky tedy slouţí
k významné iniciaci regionu i rozvoji dobrovolnictví.
Můţeme tedy konstatovat, ţe hlavní cíl SPL je naplňován.

5.3.

Doporučení na základě výsledku hodnocení, případné návrhy na úpravu SPL

Aktuálně ţádné návrhy na úpravu SPL nejsou, protoţe úprava SPL k 29.6.2011 proběhla
na základě podrobného vyhodnocení předchozího průběhu realizace SPL a dosahování
jeho cílů.
V posledním půl roce nenastaly závaţnější skutečnosti, které by si další aktualizaci SPL
vynutili.
K dalšímu vyhodnocení přistoupíme v roce 2012 poté, kdy budou známy výsledky 6.výzvy
SPL. Předpokládáme, ţe se případné změny budou týkat především finančního plánu SPL
pro rok 2013.
Dne 20.12.2011.

