
 

 

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

Ex post hodnocení Strategického plánu Leader 

 

1. Úvod 

1.1. Název MAS, právní forma:  LAG Podralsko z.s. – zapsaný spolek 

1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF:  16.7.2008 

1.3. Základní údaje:   Zahrádky 130, 471 01 Zahrádky, IČ: 26663015 

 

 Původní stav (2010) Stav k 30.6.2015 

Počet obcí  48 62 

Počet obyvatel 50 500 72196 

Rozloha MAS (km2)** 1 030 1213 

Počet členů celkem 44 54 

veřejný sektor 15 26 

neveřejný sektor 29 28 

 

2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu 

2.1. Složení SPL 

2.1.1. Popis cílů 

Obnova a rozvoj vesnic 

Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit 
Zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí 

Občanské vybavení a služby, podpora vzdělávání 

Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit 
Zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí 
Posílení lidského potenciálu jako základní podmínky pro místní ekonomiku a zajištění místních služeb. 

Podpora cestovního ruchu 

Různorodost venkovské ekonomiky 
Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a 
podpora zaměstnanosti 
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit. 

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkovaRozvoj investic zajišťující vyšší atraktivitu venkovských oblastí 
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit 
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Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

Podpora zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti – mikropodniků 
Podpora zakládání a rozvoje nových živností v oblasti výroby, zpracování a služeb. 
Vytváření nových pracovních míst  
Rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit. 
 

2.1.2. Priority: 

1) Obnova a rozvoj vesnic 

2) Občanské vybavení a služby, podpora vzdělávání 

3) Podpora cestovního ruchu 

4) Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

5) Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

2.1.3. Fiche: 

Fiche 1 Obnova a rozvoj vesnic 

Fiche 2 Občanské vybavení a služby, podpora vzdělávání 

Fiche 3 Podpora cestovního ruchu/N 

Fiche 4 Podpora cestovního ruchu/Z 

Fiche 5 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

Fiche 6 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

 

2.1.4. Počet aktualizací SPL, k jakému datu byl SPL aktualizován (pouze významné změny – změny 

Fichí, monitorovacích indikátorů, priorit, cílů), popis změn 

 

1) Hlášení č. 5 - výrazné rozšíření území působnosti – schváleno 10/2009 

2) Hlášení č. 9 – Území působnosti LAG Podralsko – rozšíření o 1 obec (Mařenice) na celkový počet 

obcí 48 – schváleno 12/2010 

3) Hlášení č. 11 – aktualizace SPL a fichí, tvorba nové fiche – předloženo 5/2011, schváleno 7/2011 

4) Hlášení č. 12 – Území působnosti LAG Podralsko – rozšíření o 1 obec ze stávajícího počtu 48  na 

49 obcí (Svojkov ) – schváleno 9/2011 

5) Hlášení č. 13 – Území působnosti LAG Podralsko ze 49 stávajících na 51 obcí (Velká Bukovina a 

Cetenov). Předložené hlášení  6/2012, Schválené hlášení  7/2012 
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6) Hlášení č. 18 – Území působnosti LAG Podralsko – rozšíření z 51 stávajících na 54 obcí o obce: 

Nový Bor, Sloup v Čechách, Radvanec – schváleno 9/2015 

7) V průběhu příprav SCLLD bylo území působnosti LAG Podralsko rozšířeno na konečný počet 62 

obcí. 

2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet 

 

 
% z rozpočtu 
(dle platného 

SPL) 
 

 
% z rozpočtu 

(stav 
k 30.6.2015) 

 

Proplacené 
projekty – částky 

dotace 

Proplacené2) 
projekty**     - 

celkové náklady 

ks Kč ks Kč 

Fiche 1 
 
25%  13 701 386 

 
23% 

36 
 
12 718 026 

 
36 

 
21 524 225 

Fiche 2 
 
35% 19 181 941 

 
56% 

55 
 
30 652 031 

 
55 

 
40 843 192 

Fiche 3 
 
15% 8 220 832 

 
2% 

3 
 
776 855 

 
3 

 
1 337 578 

Fiche 4 
 
5%  2 740 278 

 
2% 

2 
 
1 136 256 

 
2 

 
1 770 566 

Fiche 5 
 
15% 8 220 832 

 
14% 

16 
 
7 715 657 

 
16 

 
9 730 878 

Fiche 6 
 
5% 2 740 277 

 
1% 

1 
 
360 485 

 
1 

 
630 786 

Celkem 100% 54 805 546 98% 53 359 310 113 53 359 310 113 75 837 225 
 

*   % zaregistrovaných projektů z dané Fiche na SZIF 

**  jedná se o schválené žádosti SZIF, lze doplnit sloupeček a uvést i schválené žádosti ze strany MAS 

 

1.3. Alokace 

Stav k  
31. 12. 2015 

Celková alokace (Kč) ze 
ŽoR 

Alokace IV.1.2 (Kč) 
závazek ze ŽoR 

Proplaceno IV.1.2 (Kč)* 

2008 8 955 079 8 361 364    7 525 2393) 

2009 12 024 592 11 187 292 10 665 784  

2010 12 933 384  11 748 232  10 293 939 

2011 9 431 745 7 545 396 9 747 534 

2012 9 680 205 7 744 164 7 076 540 

2013 10 273 872 8 219 098 8 866 553 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

Celkem 63 298 877 54 805 546 54 175 589 
 vztahováno na projekty zaregistrované v daném roce 

3) DPH hrazeno z PGRLF 
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1.4. Výzvy 

 Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6 

1. výzva 

15.8. – 22.9.2008 

 

x 

 

x 

   

x 

 

2. výzva 
30.4. – 1.6.2009 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

3. výzva 
4.1. – 25.1. 2010 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

  

4. výzva 
3.12.2010 -12.1.2011 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

5. výzva 

19.9.2011 – 20.10.2011 

x      

6. výzva 

22.12.2011 – 25.1.2012 

x x x x x x 

7. výzva 

10.1.2013 -8.2.2013 

x x x  x x 

       

Označte křížky, které Fiche byly v dané výzvě vyhlášeny 

 

3. Metodický přístup 

3.1.  Pracovní tým  

Pracovní tým pro realizaci SPL LEADER byl složen výhradně ze zaměstnanců kanceláře LAG 

Podralsko: Tvořila jej projektová manažerka PhDr. Dagmar Strnadová, asistentka a finanční 

manažerka Miroslava Váradiová a asistent Jindřich Šolc.  

3.2. Zdroje údajů  

Sběr dat, průběžný monitoring 2x ročně vlastními prostředky, MI jsou průběžně zveřejňovány 

v našem Zpravodaji a na webu www.lagpodralsko.com . Dále byl v rámci přípravy na plánovací 

období 2014 – 2020 a v rámci projektu spolupráce „Monitoring a hodnocení v činnosti místní akční 

skupiny (Metodika a případové studie z praxe programu Leader v letech 2007 – 2013 v Libereckém kraji)“ 

MAS Lbc. kraje pořízen monitorovací systém, který je zveřejněn na webu LAG Podralsko. V tomto 

systému jsou podrobně zpracovány informace ke každému realizovanému projektu v rámci osy IV 

http://www.lagpodralsko.com/
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– LEADER, opatření IV.1.2. Realizace strategie. V systému jsou zahrnuty realizované projekty 

z opatření IV.1.2., projekty spolupráce z opatření IV.2.1 a monitorovací indikátory pro opatření 

IV.1.1. i opatření IV.1.2. 

   

3.3. Monitorovací indikátory  

 

  3.3.1: MI IV.1.1: 

Monitorovací indikátor 
Počáteční hodnota 
(SPL) 

Cílová hodnota  (SPL) 
Dosažená 
hodnota  (k 
30.6.2015) 

% dosažení 
cílové hodnoty 

Počet podpořených 
projektů 

0 0 113 
Mi nebyl v  SPL 
evidován 

Uspořádané vzdělávací 
akce 

0 8 9 112,5 

Čísla Zpravodaje 0 6 9 150 

Čerpání alokace IV.1.2 0 90% (49 324 991 Kč)     54 805 546 Kč   98% 

Setkávání PS, komunitní 
plánování 

0 10 10 100% 

Informování o aktivitách 
MAS 

0 10 12 120% 

 

3.3.2: MI IV.1.2: 

Monitorovací Indikátor 
Počáteční hodnota 

(SPL) 

Cílová hodnota 

(SPL)  

Dosažená 

hodnota (k 

30.6.2015) 

% dosažení cílové 

hodnoty 

výstavba/obnova komunikace 0 2000 4 653,00  232,6 

parkové úpravy, obnovy veřejných prostranství 0 1800 4 179,00  232,1 

výstavba/obnova sítí technické infrastruktury (VO) 0 1 3,00  300 

nákup techniky 0 17 28,00  164,7 

rekonstruovaná budova/část budovy občanské 

vybavenosti 
0 5 18,00  360 

Rekonstruované/vybudované hřiště/dětské hřiště 0 3 13,00 433 

ubytovací/stravovací zařízení 0 1 1,00 100 

počet lůžek 0 20 20,00 100 

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ContentPlaceHolder1$ContentPlaceHolder1$GridViewIndikatoryMAS','Sort$IndikatorName')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ContentPlaceHolder1$ContentPlaceHolder1$GridViewIndikatoryMAS','Sort$PocHodnota')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ContentPlaceHolder1$ContentPlaceHolder1$GridViewIndikatoryMAS','Sort$CilHodnota')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ContentPlaceHolder1$ContentPlaceHolder1$GridViewIndikatoryMAS','Sort$AktualniHodnotaIndikatoruCelkem')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ContentPlaceHolder1$ContentPlaceHolder1$GridViewIndikatoryMAS','Sort$AktualniHodnotaIndikatoruCelkem')
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délka stezky 0 18000 18000 100 

obnova a zhodnocení památkových budov 0 1 5,00 500 

revitalizace historických parků, zahrad 0 1 51,00 510 

restaurování/obnova movitých předmětů kulturního 

dědictví venkova 
0 2 5 250 

výstavba/obnova provozovny 0 1 1,00 100 

propagační materiály 0 11000 11000 100 

 

3.4. Hodnotící otázky  

3.4.1. Povinné hodnotící otázky: 

3.4.1.1. Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a 

diverzifikaci? 

Nová pracovní místa: 

Projekty nezakládaly přímo (na základě preferenčních kritérií) vytváření pracovních míst. 

Další pracovní příležitosti:  

V návaznosti na realizaci projektů nová pracovní místa vznikala:  

Pořízení  Mikrobusu Kravaře, IC Kravaře, IC Stráž pod Ralskem… 

Budování kapacit pro diverzifikaci 

MAS otevřela Fichi až v závěru programového období (v původním SPL nebylo s touto fichí 

počítáno) a realizován byl Ekokrámek (dodávání potravinářských produktů ovoce, zeleniny a 

masných výrobků obyvatelstvu a dodavatelům) – pořízení dodávky 

 

3.4.1.2. Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie 

Území působnosti LAG Podralsko je takřka celé zařazeno do hospodářsky slabých oblastí.  

Původní SPL předpokládal vyšší finanční alokace a dle realizovaného dotazníkového šetření před 

podáním SPL (r. 2006) bylo dle výsledků tohoto šetření očekáváno více projektů, zaměřených na 

oblast cestovního ruchu, budování hipostezek, cyklostezek, běžeckých tras, vybavení a výstavbu 

vodáckých půjčoven, rozhlednu a rozšíření ubytovacích kapacit. Těmto výše jmenovaným oblastem 

se poměrně obšírně věnoval původní SPL. Na Fiche 3 a 4, obě Podpora cestovního ruchu, z nichž 

jedna nezakládá a druhá zakládá veřejnou podporu, bylo alokováno 20% finančních prostředků, 

vyčerpána však bylo nakonec pouze 4%. K této skutečnosti vedla skutečná finanční alokace pro 

realizaci metody LEADER na území LAG Podralsko, protože v okamžiku, kdy bylo zahájeno 
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vyhlašování výzev, zájem obcí i NNO se soustředil zejména na Fichi 2 (Občanské vybavení a služby). 

Byla rekonstruována celá řada budov a vybudována řada dětských i multifunkčních hřišť. Dále byla 

velmi využívána Fiche 1 -  Obnova a rozvoj vesnic a rekonstruována řada nejhorších úseků místních 

komunikací, chodníků, obnovena veřejná prostranství a veřejné osvětlení. Fiche 1 byla nastavena 

v souladu se SPL, Fiche 2 několikanásobně (o 21%) převýšila předpokládané finanční limity, dané 

SPL. Výše zmíněné Fiche 3 a 4 zůstaly hluboko pod limity SPL. Fiche 5 Ochrana a rozvoj kulturního 

dědictví venkova předpokládala vyčerpání 15% finanční alokace, skutečné čerpání bylo 14%. Po 

realizovaném šetření mezi drobnými podnikateli a na základě jednání programového výboru a 

následně i valné hromady LAG Podralsko byla při zásadní aktualizaci SPL v r. 2011 nově vytvořena 

Fiche 6 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Na tuto Fichi bylo alokováno 5% finanční 

alokace a vyhlášena byla dvakrát – v r. 2012 a v r. 2013. Bohužel nakonec i přes rozsáhlá zjišťování 

v území byl o Fichi ze strany podnikatelů menší zájem, podnikatele většinou odradila náročnost 

administrativního procesu i výše dotace a v této Fichi uspěl v r. 2012 pouze 1 projekt, vyčerpáno 

tedy bylo jen 1% z původně plánovaných 5%.  

Správně nastaveny byly tedy pouze Fiche 1 a Fiche 5, malé % alokace bylo nastaveno na velmi 

žádanou Fichi 2.  

I tak byla ale řada předpokládaných záměrů uvedených v SPL v poměrně velké míře realizována.  

 

3.4.1.3. Do jaké míry byl implementován přístup LEADER: 

 Zapojení veřejnosti do dění v regionu: 

Vzhledem k zapojení veřejnosti, zejména mládeže, byla realizována celá řada projektů, které napomohly 

k rozvoji volnočasových aktivit dětí a mládeže, ať už sportovních nebo zaměřených na neformální 

vzdělávání. Jednalo se např. o následující projekty: 

Pionýrská skupina Výři – Zvýšení využitelnosti dětské základny 

Šešule – Volnočasový klub Šešule 

Lutra, o.s. – Obnova zázemí hřiště, Obnova hřiště 

SRPŠ při ZŠ a MŠ Osečná – Venkovní učebna 

Město Osečná -  Zázemí pro volnočasové aktivity 

Sportovní klub Podještědští Pardálové, o.s. – Stavební úpravy objektu klubovny a   sociálního zázemí 

tenisových kurtů 

Město Stráž pod Ralskem – Rekonstrukce podlahy tělovýchovného pavilonu 

Obec Sosnová – Rekonstrukce oplocení a hřiště 

SDH Osečná – Podpora činnosti mladých hasičů  

Obec Brniště - Výstavba víceúčelového hřiště v Brništi 

Obec Bohatice - Vybavení zázemí pro volnočasové aktivity dětí a veřejnosti v obci  Bohatice 
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Město Žandov - "Děti pojďte si hrát" - dětské hřiště v Žandově 

Šešule - Rekonstrukce půdního prostoru na boulderingovou stěnu 

TJ Jiskra Mimoň - Modernizace kabin TJ Jiskra Mimoň 

Obec Velká Bukovina - Dětské hřiště Velká Bukovina 

Vzhledem k zapojení žen byly rovněž realizovány zajímavé projekty, např. např. úprava veřejných 

prostranství a parků pro maminky s dětmi, určených ke společnému setkávání, vytvoření mateřského centra 

apod. 

 Zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů: 

Členy valné hromady LAG Podralsko je veřejnost ze všech sfér – veřejná správa, NNO, podnikatelé. Ti 

všichni byli pravidelně informováni o dění v regionu, připravovaných projektech a výzvách, akcích a 

aktivitách LAG Podralsko a spolupodíleli se na rozhodovacích procesech.  Míra jejich zapojení se zvýšila i při 

komunitním projednávání připravované SCLLD 2014+. 

 Zavádění víceodvětvových přístupů: 

Víceodvětvový přístup byl uplatňován např. v opatření IV.1.2. Projekty spolupráce, kde máme sami 

uzavřenu řadu smluv s našimi partnery z řad obcí a neziskových organizací.  

Při realizaci projektů v rámci opatření  IV.2.1 spolupracovala zejména města a obce se svými neziskovými 

organizacemi, např. Stráž pod Ralskem x MC Otevřeno dětem o.s., Město Osečná  x SRPŠ při ZŠ a  MŠ 

Osečná ,  Město Doksy x Římskokatolická farnost Doksy apod. 

 Uplatnění inovačních přístupů: 

MAS podporuje inovace, realizovala řadu projektů s prvky inovací – např. volnočasový klub pro 

neorganizované děti, zpřístupnění řady kulturních památek se zvýšením jejich ochrany, zatraktivnění 

veřejného prostranství s jeho využitím k volnočasovým aktivitám dětí a mládeže, venkovní učebna pro děti 

jako příjemnější alternativa výuky v pěkném počasí apod…Používání moderních technologií u veřejných 

budov (výměna starých netěsnících oken za nová plastová; změna vytápění z tuhých paliv na 

elektřinu) 

 Příklady projektů: 

Pionýrská skupina Výři – Zvýšení využitelnosti dětské základny 

Šešule – Volnočasový klub Šešule 

Lutra, o.s. – Obnova zázemí hřiště 

SRPŠ při ZŠ a MŠ Osečná – Venkovní učebna 

 Římskokatolická farnost Doksy – Otevření kostela sv. Bartoloměje 

 Město Stráž pod Ralskem – Rekonstrukce podlahy tělovýchovného pavilonu¨ 

 Město Osečná – Rekonstrukce mlýnského náhonu 
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SDH Osečná x Podpora činnosti mladých hasičů,  

Obec Okna – Herní prvky pro školní zahradu MŠ 

TJ Jiskra Mimoň - Modernizace kabin TJ Jiskra Mimoň 

SK Osečná - Dětská hřiště Lázně Kundratice a Druzcov 

Lutra, o.s. - Vybavení pro letní dětské soustředění 

Skiareál Podralsko - Vybavení sportovního klubu 

Obec Zahrádky – Vybudování víceúčelového hřiště 

Obec Okna - Výměna oken a rekonstrukce elektrického vytápění v budově základní školy   

v Oknech 

Obec Brniště - Výměna oken a vstupních dveří v Základní škole v Brništi - část Velký  

Grunov 

Obec Volfartice - Výměna oken v budově základní a mateřské školy Volfartice 

Město Doksy - Zvýšení atraktivity a vybavenosti parku Staré Splavy 

Město Žandov - "Děti pojďte si hrát" - dětské hřiště v Žandově 

Město Dubá - KLUBOVÝ dům v Dubé 

Obec Mařenice - Odpočinek pod Kalvárií 

Šešule - Rekonstrukce půdního prostoru na boulderingovou stěnu 

Obec Velká Bukovina - Dětské hřiště Velká Bukovina 

Sportovní klub SK Osečná - Rekonstrukce tenisových kurtů SK Osečná 

Lutra, o.s.- Táborová základna Soví vrch 

Šešule - Vybavení klubu Šešul 

Obec Bohatice - Vybavení zázemí pro volnočasové aktivity dětí a veřejnosti v obci  Bohatice 

Obec Zahrádky - Výměna podlahy v sále obecní sokolovny 

Obec Brniště - Výstavba víceúčelového hřiště v Brništi 

 

 Realizace projektů spolupráce MAS: 

LAG Podralsko již v období 2008 – 2015 realizovala 7 projektů národní spolupráce. Ve většině projektů 

spolupracovala se sousední MAS Achát, v jednom případě s MAS Vyhlídky, dále s MAS Otevřené zahrady 

Jičínska a v jednom případě se všemi MAS Lbc. kraje. Realizovány byly následující projekty: 

 „U nás je taky hezky!“ 
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„U nás je taky hezky! – II. etapa“ 

„Z Kokořínska do Podralska“ 

Živý venkov - tradice a současnost 

Památky a jejich budoucnost 

Žadatelé bez občanky? Leader bez hranic! 

Monitoring a hodnocení v činnosti místní akční skupiny (Metodika a případové studie z praxe programu 

Leader v letech 2007 – 2013 v Libereckém kraji) 

Realizací projektů spolupráce proběhla v území působnosti  řada zajímavých aktivit , v celkové částce  

11 740 110 Kč.  

 Zapojení MAS do sítí místních partnerství: 

CSV – společná jednání, exkurze Tváře Libereckého kraje – ze příklady dobré praxe realizovaných projektů 

NS MAS – člen, zástupce MAS Lbc. kraje ve Výboru NS MAS 

Svazky obcí na území působnosti – aktivní účast na jednání svazků, poradenství.  

3.4.1.7 Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní správy? 

Projekty místní správy – měst a obcí na území působnosti byly vždy mezi nejúspěšnějšími projekty, které 

byly podávány v rámci výzev LAG Podralsko. Města a obce patřily také k nejčastějším žadatelům s nejlépe 

připravenými projekty. Díky této skutečnosti se na území LAG Podralsko podařilo zrealizovat řadu projektů, 

ať už rekonstrukcí budov, technické infrastruktury, památek, hřišť apod., které přispěly ke zlepšení 

podmínek života ve venkovských oblastech území působnosti LAG Podralsko.  

Místní správa rovněž patřila k partnerům LAG, kteří se nejčastěji  aktivně zapojovali  do společně 

realizovaných projektů – vzdělávacích aktivit, exkurzí, kulturních a sportovních akcí, což významně přispělo 

k propagaci SPL a šíření dobrého jména místní akční skupiny.  

Jednalo se např. o tyto akce: vzdělávací  aktivity v rámci projektů na záchranu drobných sakrálních památek, 

vzdělávání k ZVZ, semináře k výzvám SPL, exkurze za příklady dobré praxe v rámci regionu i do jiného 

regionu, kulturní a sportovní akce, realizované v rámci projektů spolupráce. K důležitým aktivitám, 

podporujícím animaci a propagaci SPL bylo rovněž pravidelné vydávání Zpravodaje LAG Podralsko (2x za 

rok), pravidelná aktualizace webových stránek LAG Podralsko i webových stránek Regionální produkt 

Lužické hory a Máchův kraj (LAG Podralsko je správce značky, registrované na Úřadu průmyslového 

vlastnictví). 

 

3.4.2. Zvolené hodnotící otázky: (otázky zvolené ze strany MAS dle jejích cílů a priorit) 

Zvolena byla:  

a) hodnotící kritéria MAS, používaná k bodování jednotlivých projektů. 
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Fiche 1 

Aktivita prováděná v území poprvé 

Projekt má návaznost na existující aktivity 

Projekt se bude rozvíjet i po ukončení finanční pomoci z prostředků LEADER 

Projekt přispívá ke zvýšení kvality života v regionu 

Zkušenosti žadatele 

Kvalita přípravy a zpracování projektu – vnitřní ucelenost projektu 

Kvalita přípravy a zpracování projektu – jasný rozpočet projektu, adekvátní výše 

rozpočtu 

Projekt udržuje/obnovuje stávající prostranství, komunikace, chodníky… 

        

Fiche 2: 

Aktivita prováděná v území poprvé 

Projekt má návaznost na realizované projekty, existující aktivity 

Projekt se bude rozvíjet i do budoucna bez finanční podpory z projektu LEADER 

Projekt přispívá ke zvýšení kvality života v regionu 

Projekt obnovuje (využívá) stávající budovu 

Zkušenosti žadatele 

Kvalita přípravy a zpracování projektu – vnitřní ucelenost projektu 

Kvalita přípravy a zpracování projektu – jasný rozpočet projektu, adekvátní výše 

rozpočtu 

 

Fiche 3 a Fiche 4: 

Projekt bude mít dopad na posílení návštěvnosti dané oblasti 

Projekt rozšiřuje nebo doplňuje existující aktivity regionu  
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Projekt zatraktivní dané území 

Aktivita prováděná v území poprvé 

Projekt se bude rozvíjet i po ukončení finanční pomoci z prostředků LEADER 

Zkušenosti žadatele 

Kvalita přípravy a zpracování projektu – vnitřní ucelenost projektu 

Kvalita přípravy a zpracování projektu – jasný rozpočet projektu, adekvátní výše 

rozpočtu 

 

Fiche 5: 

Projekt zvýrazňuje místní specifika 

Projekt se bude rozvíjet i po ukončení finanční pomoci z prostředků LEADER 

Projekt navazuje na existující aktivity v regionu 

Projekt pomáhá vylepšovat image regionu 

Zkušenosti žadatele 

Kvalita přípravy a zpracování projektu – vnitřní ucelenost projektu 

Kvalita přípravy a zpracování projektu – jasný rozpočet projektu, adekvátní výše 

rozpočtu 

Projekt předpokládá dopad na posílení návštěvnosti dané oblasti 

  

Fiche 6: 

Projekt má návaznost na existující aktivity 

Žadatel je nositelem značky „Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj“ 

Projekt se bude rozvíjet i po ukončení finanční pomoci z prostředků LEADER 

Zkušenosti žadatele 

Kvalita přípravy a zpracování projektu – vnitřní ucelenost projektu 



 

 

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

Kvalita přípravy a zpracování projektu – jasný rozpočet projektu, adekvátní výše 

rozpočtu 

Dopad realizace projektu na životní prostředí 

Pozitivní dopad realizace projektu na území regionu 

 

Způsob zodpovězení výše uvedených hodnotících otázek -  kritérií: 

Výběrová komise hodnotila jednotlivé projekty, podané ve výzvách s ohledem na výše uvedená hodnotící 

kritéria. V případě potřeby bylo provedeno místní šetření u žadatele. Na základě znalosti projektu, popř. 

místního šetření přidělila výběrová komise body k jednotlivým kritériím daného projektu. Formulář 

hodnotících kritérií byl  pro každou Fichi  připraven zvlášť,  v některých kritériích byl odlišný. 

 

b) Otázky s přihlédnutím k podporovaným oblastem – priority MAS: 

1) Obnova a rozvoj vesnic – do jaké míry přispěla uvedená oblast podpory k obnově a 

rozvoji území MAS? 

Na území MAS je viditelný výsledek pro širokou veřejnost v úpravách komunikací, 

úpravách veřejných prostranství a ve výstavbě chodníků. Zvýšila se kvalita života 

obyvatel i atraktivita regionu. Na dané úpravy se dá navazovat dalšími projekty a 

poskytnout tak obyvatelům plnohodnotnou službu a pohodlí. V této oblasti bylo 

realizováno 36 projektů. 

 

2) Občanské vybavení a služby - do jaké míry přispěla uvedená oblast podpory k obnově a 

rozvoji občanského vybavení a služeb na území MAS? 

Na území MAS bylo realizováno mnoho projektů, které velkou měrou ovlivní kvalitu 

života v obcích, příklad – volnočasová centra pro děti, podpory spolků, které tímto 

zajistí kvalitní zázemí pro aktivity v obcích – pro matky s dětmi, seniory; rekonstrukce 

dětských hřišť a sportovišť, využívaných jak dětmi, mládeží, tak i ke společným akcím 

v rámci sportovních a kulturních aktivit, rekonstrukce budov občanské vybavenosti. 

V této oblasti bylo realizováno 55 projektů. 

3) Podpora cestovního ruchu - do jaké míry přispěla uvedená oblast k podpoře, rozvoji 

cestovního ruchu na území MAS? 

Realizací a značením cyklotras, stezek a jiných stezek pro pěší došlo v regionu 

k propojení míst atraktivních pro širokou veřejnost, došlo k propojení a označení 

realizovaných zastavení z jiných projektů, na trasách se navazuje na další vhodné 

projekty pro veřejnost a došlo k označení i jiných zapomenutých památek na našem 
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území – vojenské, sakrální, technické…V této oblasti jsme realizovali rovněž projekty 

spolupráce s MAS Turnovsko a MAS Vyhlídky. Projekty z oblasti cestovního ruchu: 2, 

Projekty spolupráce: 3 

4) Obnova kulturního dědictví venkova – kolik bylo zpracováno studií k obnově kulturního 

dědictví venkova, rekonstruováno, restaurováno objektů, soch apod.? 

Jedna z nejvíce využívaných fichí. Byla zrestaurována řada kulturních památek – kostely, 

kapličky, sochy. V této oblasti bylo zrealizováno 16 projektů, jednalo se především o 

restaurování soch a obnovu drobných sakrálních památek. 

5) Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje - do jaké míry přispěla uvedená   

oblast k podpoře zakládání podniků a jejich rozvoje ? 

Fiche byla dopracována a zahrnuta do SPL až po střednědobé evaluaci, v r. 2011 na       

základě Hlášení č. 11, předloženého na RO  SZIF  v květnu 2011. Z tohoto důvodu uspěl 

v této fichi  jen jeden projekt: Petr Kacálek - Zakoupení dodávky pro rozvoj 

podnikatelských aktivit – Ekokrámek.      

   

4. Závěry a doporučení 

4.1. Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha 

mezi Fichemi dle SPL 

 

Ve Strategickém plánu místní akční skupiny pro program LEADER v plánovacím období 2007 – 2013 

nebyly dostatečně stanoveny monitorovací indikátory pro opatření IV.1.2. – Realizace strategie. 

Byly zde v daleko větší míře a podrobněji stanoveny MI pro opatření IV.1.1. – Místní akční skupina, 

jak je uvedeno v bodu 3.2.  

Proto si MAS v první fázi realizace SPL (2008) vytvořila svůj dokument ke stanovení MI, v němž 

hodnotí oblast podpory, počet podpořených projektů v dané oblasti, poměr čerpané alokace na 

opatření IV.1.1. a IV.1.2. atd. a již před první výzvou uvedla jak výběrová komise tak programový 

výbor v zápisu, že nebude přihlédnuto k procentům na jednotlivé fiche, která jsou stanovena v SPL. 

Tato včasná úprava, provedená již před první výzvou vedla k velmi pečlivému výběru projektů – v 

LAG Podralsko bylo pravidelně více přijatých žádostí nežli uspokojených žadatelů, z toho plyne, že 

bylo možné vybírat kvalitní projekty. 

Po provedení Střednědobé evaluace (r. 2010) a vyhodnocení stávajícího SPL bylo představenstvem 

LAG Podralsko rozhodnuto, že dojde k rozsáhlejší aktualizaci SPL, v rámci čehož byla vytvořena i 

nová Fiche č. 6, Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Dále byly v rámci SPL určeny 

monitorovací indikátory pro opatření IV. 1.2. Realizace strategie.  
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Ve všech dosavadních výzvách byla také jak vyčerpána nebo téměř vyčerpána přidělená alokace - 

(v některých případech byly konečné dotace nižší oproti žádosti – byla podána Hlášení o změnách - 

protože z výběrových řízení vyšla řada projektů s nižšími náklady oproti původním předpokladům 

žadatelů, v první výzvě pak bylo DPH dodatečně žádáno prostřednictvím PGRLF). 

Úspěšné a využívané žadateli byly zejména Fiche 1, 2 a 5 – ve Fichi 2 bylo oproti předpokladům v 

SPL podstatně vyšší procento žadatelů i procento přijatých projektů (více o 21%). Fiche 1 i Fiche 5 

byly nastaveny téměř přesně.  

Naopak Fiche č. 3 a Fiche č. 4 (Podpora cestovního ruchu/N a Podpora cestovního ruchu/Z) nebyly 

vyhledávané tak, jak se původně předpokládalo. I přes úpravu SPL v r. 2011 se tyto Fiche 

nepodařilo naplnit. U Fiche Podpora cestovního ruchu/N byli potenciální žadatelé z území 

poměrně úspěšní v ose III. PRV – záměru a) a nevyužívali tedy tolik možností žádat i 

prostřednictvím výzev MAS. 

 

4.2. Míra dosažení cílů 

 

Pomineme-li ne zcela dobře pojatou Fichi na Podporu cestovního ruchu, pak byla podpora 

k dosažení stanovených cílů i přes potřebu daleko vyšší alokace překročena oproti původním 

předpokladům.  

Předpokládalo se nižší procentuální využití Fiche 2. Oproti střednědobému hodnocení se podařilo 

dorovnat předpokládané procentuální čerpání Fichí 1 a 5. Projevila se velmi dobrá připravenost 

k podávání žádostí o dotaci ze strany obcí (viditelné zejména v 1. výzvě), které měly předem 

připravené projektové dokumentace.  Postupně se přidávaly a začaly velmi dobře orientovat NNO. 

Nejproblematičtější spolupráce byla s podnikateli z území.  

Nebyla dodržena předpokládaná procenta na fichi č. 3 a 4 – cestovní ruch. 

MI MAS byly všechny dodrženy, spíše několikanásobně překročeny. 

Nebyla sledována a podporována pracovní místa – abychom naplňovali i tuto oblast podpory, 

musela by být výrazně přehodnocena alokace na místní akční skupiny – příliš nízká k podpoře 

pracovních míst. I přes tuto skutečnost ale evidujeme v území vznik nových pracovních příležitostí 

v návaznosti na realizované projekty, např. místa řidičů pořízených mikrobusů, místa v nově 

rekonstruovaných IC, rozšíření podnikatelských příležitostí (Ekokrámek) apod.  

Partnerské projekty a uplatňování partnerství mezi subjekty z různých odvětví se dařilo naplňovat 

zejména s pomocí opatření IV.2.1. – Projekty spolupráce (6 úspěšně realizovaných , většinou se 

zapojením obcí, NNO i podnikatelských subjektů). V opatření IV.1.2. se tato podpora projevila 

zejména ve spolupráci mezi obcí a NNO z dané obce (pomoc s předfinancováním projektu, 
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výhodnější pronájem pro NNO s tím, že upraví prostory, vzájemná spolupráce při pořádaných 

akcích a aktivitách apod.). Tímto způsobem bylo realizováno několik projektů. 

Další sledovanou oblastí je oblast inovací – i těmto projektům byla věnována pozornost. 

Podpořeno bylo minimálně 30 projektů s prvky inovací, zejména místního významu. 

Vysokou podporu mají projekty, zaměřené na cílovou skupinu dětí a mládeže – projektů, 

zaměřených na volnočasové aktivity dětí a mládeže – sportovní areály, kluby, zájmovou činnost, 

hřiště a dětská hřiště, včetně mateřského centra bylo podpořeno největší množství – celkem 23 

projektů. 

 

4.3. Doporučení na základě výsledku hodnocení 

Vzhledem k provedené analýze potřeb území (únor – duben 2011, prováděla pomocí 

dotazníkového šetření místní akční skupina LAG Podralsko vlastními silami a prostředky) byla 

v průběhu měsíce května 2011 provedena rozsáhlá aktualizace SPL i fichí. 

Do SPL byly doplněny MI pro jednotlivé fiche a upraveny MI pro místní akční skupinu. Byly 

zaktualizovány fiche 1 a 2 – obnova a rozvoj vesnic a občanské vybavení a služby, byly zrušeny 

fiche 3 a 4 – Podpora CR/N a Podpora CR/Z a vytvořena nová fiche v režimu de minimis, kde jako 

hlavní opatření byla zvolena Podpora CR, záměr b) – ubytování a sport a jako vedlejší opatření byla 

zvolena Podpora CR, záměr a) – stezky, hipostezky….Nově byla vytvořena fiche č. 4 – podpora 

zakládání podniků a jejich rozvoje – v souvislosti s faktem že je LAG Podralsko nositelem značky 

„Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj“. Zachována byla fiche č. 5 – Obnova a rozvoj 

kulturního dědictví venkova. 

Vzhledem k provedené předchozí analýze území a sběru dat bylo plně přihlédnuto k potřebám 

regionu, území působnosti MAS a jejích členů. Aktualizace SPL na základě zkušeností z let 2008 – 

2010 daleko lépe korespondovala s předpokládanými skutečnými MI na období 2011 – 2013. 

Fiche 3 a 4 a pro doplněnou Fichi  6  na podporu drobných podnikatelů  však změny, aktualizace a 

doplnění v r. 2011 neměly tak velký význam, jak se původně předpokládalo.  Období pro jejich 

realizaci a a zbývající finanční alokace bylo již příliš krátké, aby se realizovaná aktualizace a 

doplnění Fiche více projevilo i v praxi při podávání kvalitních projektů a jejich výběru.  

Z výše uvedeného vyplývá, že pro další plánovací období je nezbytné věnovat daleko větší 

pozornost zpracování SCLLD, komunitnímu projednávání s veřejností a prověření absorpční 

kapacity MAS. Je nezbytně nutné nastavit procesy fungování a vyhlašování výzev takovým 

způsobem, aby museli žadatelé realizovat opravdu ty projekty, které považují za prioritu nyní 

v procesu plánování  a které jmenovali v realizovaných dotazníkových šetřeních a z nichž se tedy 

vychází při přípravě Programových rámců na programové období  2014+ a při přípravě finančního 



 

 

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

plánu. Tento problém, že oslovení žadatelé preferovali něco jiného v SPL a poté při vlastní výzvě o 

něco jiného, než bylo v SPL uvedeno žádali, provázel výzvy LAG Podralsko v podstatě až do r. 2010, 

částečně i poté ve zbývajícím období do roku 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahrádky, 4.12.2015 

 

 

Zpracovala: PhDr. Dagmar Strnadová 

manažerka LAG Podralsko z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno Valnou hromadou LAG Podralsko z.s. dne 15.12.2015. 
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