
 

 

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

Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader 

 

1. Úvod 

1.1. Název MAS, právní forma:  LAG Podralsko, o.s. – občanské sdružení 

1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF:  16.7.2008 

1.3. Základní údaje:   Malá 168, Mimoň 471 24 , IČ: 26663015 

 

 Původní stav* Stav k 31. 12. 2010 

Počet obcí  38 48 

Počet obyvatel 43 206 50 500 

Rozloha MAS (km
2
)** 878 1 030 

Počet členů celkem 44 44 

veřejný sektor 14 15 

neveřejný sektor 30 29 
*   dle SPL předloženého k registraci Žádosti o realizaci SPL 

** zaokrouhleno na 2 desetinná místa 

 

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 venkova 
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rozvoj investic zajišťující vyšší atraktivitu venkovských oblastí 
zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit 

zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. 

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 

 

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 

 

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

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

Změna SPL 2x   

1) Hlášení č. 5 - výrazné rozšíření území působnosti – schváleno 30.10.2009 

2) Hlášení č. 11 – aktualizace SPL a fichí, tvorba nové fiche – podáno květen 2011, 

doručenka 2.6.2011, nyní ve schvalovacím procesu 

 

2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet 

 

% z rozpočtu 
(dle platného 

SPL) 
1.,2.,3.výzva 

% z rozpočtu 
(stav 

k 31.12.2010)* 

Podané žádosti 
Schválené

1)
 

žádosti 
Proplacené

2)
 

projekty** 

ks Kč ks Kč ks Kč 

Fiche 1 35, 35, 35 33%, 9%, 38% 18 13 102 646 12 
8 246 565 11 6 675 655 

Fiche 2 25, 25, 25 31%, 54%, 59% 33 20 851 149 25 
15 492 026 22 13 612 992 

Fiche 3  5,   5,   5 0%, 0%, 2,5% 3 510 822 1 
303 822 0 0 

Fiche 4 25,25,25 0% ,11% ,0% 5 2 121 269 1 
1 236 546 1 867 006 
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Fiche 5 10, 10, 10 36% ,26%, 0% 16 8 637 379 10 
5 915 881 10 5 667 370 

Celkem   75 45 223 265 49 31 194 840 44 26 823 023 
 

*   % zaregistrovaných projektů z dané Fiche na SZIF 

**  V případě průběžného financování uveďte obě ŽoP jako 1 ks a součet proplacených prostředků. V případě, že k danému datu byla 

proplacena pouze průběžná žádost, uveďte projekt jako 1 ks a prostředky pouze za tuto jednu ŽoP, do poznámky dále uveďte, kolik 

projektů ještě nebylo dokončeno 

Pozn. 

1)
 Včetně náhradních projektů se sníženou částkou dotace

 

2)
 Dosud nedokončeno 5 projektů

 

 

2.3. Alokace 

Stav k  
31. 12. 2010

 
Celková 

alokace (Kč) 
Alokace IV.1.2 

(Kč) 
Zazávazkováno 

IV.1.2 (Kč)* 
Proplaceno IV.1.2 

(Kč)* 

2008 8 955 079 8 430 864 8 430 864    7 525 239
3) 

2009 12 024 592 11 127 592 11 127 592 10 698 378  

2010 12 933 384  11 636 384 11 636 384  8 599 406 

Celkem 33 913 055 31 194 840 31 194 840 26 823 023 
 

* vztahováno na projekty zaregistrované v daném roce 

 
3) 

DPH hrazeno z PGRLF 

 

2.4. Výzvy 

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

15.8. – 22.9.2008 30.4. – 1.6.2009 4.1. – 25.1. 2010 3.12.2010 -12.1.2011 

Fiche 1,2,5 Fiche 1,2,3,4,5 Fiche 1,2,3,4 Fiche 1,2,3,4,5 

Označte křížky, které Fiche byly v dané výzvě vyhlášeny 

 

3. Metodický přístup 

3.1. Zdroje údajů (sběr dat, dotazníky, rozhovory, kritéria pro výběr vzorků apod.) 

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

zveřejňovány v našem Zpravodaji, údaje jsme pouze nyní sestavili dohromady za celé 

sledované období. K aktualizaci SPL bylo použito rozsáhlé dotazníkové šetření. 
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3.2. Monitorovací indikátory 

Monitorovací indikátor 
Plánovaná hodnota 
dle původního SPL 

Plánovaná hodnota 
dle platného SPL 

Stav plnění 
k 31. 12. 2010 

% dosažení 
cílové hodnoty 

MI 1 Vzdělávací akce 8 8 8 100% 

MI 2 Čerpání alokace 90% 90% splněno 98% 

MI 3 Setkávání PS, 
komunitní plánování 

10 10 10 100% 

MI 4 Informování o 
aktivitách MAS 

10 10 10 100% 

MI 5 Zpravodaj 2 2 splněno - 4 200% 

 

3.3. Hodnotící otázky  

3.3.1. Povinné hodnotící otázky: 

3.3.1.1. Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem 

regionu? 

Projekty nezakládaly tvorbu pracovních příležitostí, na to by byla potřeba vyšší alokace 

3.3.1.2. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve 

vašem regionu? 

K uplatnění víceodvětvového přístupu jsme využili a nadále využíváme zejména opatření 

IV.2.1. – Projekty spolupráce, kde máme sami uzavřenu řadu smluv s našimi partnery 

z řad obcí a neziskových organizací.  

Projekty spolupráce: 

 „U nás je taky hezky!“ 

„U nás je taky hezky! – II. etapa“ 

„Z Kokořínska do Podralska“ 

Dále bylo tohoto přístupu využito v řadě našich projektů obcí a neziskových organizací 

(nájemní smlouvy, pomoc s předfinancováním,větší využití objektu za výhodnějších 

podmínek ze strany obce). 

Příklady projektů Realizace strategie: 

Obce: Stráž pod Ralskem x MC Otevřeno dětem o.s., Město Osečná  x SRPŠ při ZŠ a  

MŠ Osečná ,  Město Doksy x Římskokatolická farnost Doksy 

Celkem 6 projektů 

3.3.1.3. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem 

regionu? 

MAS podporuje inovace, má 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 
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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… 

Celkem min. 20 projektů  

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

Napomohla velmi rozhodujícím způsobem – na našem území je celá řada velmi 

aktivních mládežnických organizací a jejich projekty, stejně jako projekty měst a obcí,, 

podporujících volnočasové aktivity dětí a mládeže patřily k vůbec nejúspěšnějším – 

LUTRA, Šešule, PS Výři, Podještědští Pardálové, města Osečná, Stráž pod Ralskem, 

obce Sosnová, Zahrádky, Noviny pod Ralskem – výstavba nebo rekonstrukce 

víceúčelových sportovišť a jejich zázemí, dětská hřiště apod. to vše vedlo a vede k větší 

aktivitě dětí a mládeže vzhledem k následnému využití, ale i komunitního projednávání 

projektů, zaměřených na děti a mládež přímo s touto věkovou skupinou. 

Příklady projektů: 

Noviny pod Ralskem – Modernizace sportovního areálu v obci Noviny pod Ralskem 

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 apod…. 

Celkem 19 projektů 

 

3.3.1.5. Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu? 
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Napomáhá např. úprava veřejných prostranství pro maminky s dětmi, určených ke 

společnému setkávání, vytvoření mateřského centra apod. 

Příklady projektů: 

Obec Kvítkov – Vybavení víceúčelového sálu 

MC Otevřeno dětem - Modernizace vybavení a zařízení Mateřského centra 

Město Dubá – Senioři a rodiny – sejdeme se v parku! 

 

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

Zvolena byla:  

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

Jedná se o tato kritéria: 

Projekt zvýrazňuje místní specifika.       
  

Projekt může být vzorem i pro ostatní regiony v ČR a v Evropě.   
      

Žadatel má navázanou spolupráci se subjekty z jiných regionů v ČR/Evropě. 
        

Projekt posiluje sociální vztahy v místě realizace.     
    

Projekt rozšiřuje nebo doplňuje již existující aktivity v regionu.   
      

Projekt přispívá k posílení identity regionu a k jeho zviditelnění.   
      

Projekt pomáhá vylepšovat image regionu.      
   

Projekt ve svém důsledku přispívá ke zvýšení životní úrovně obyvatelstva regionu.
         

Projekt umožní širší zapojení místního obyvatelstva.    
     

Požadovaná výše příspěvku je reálná a odpovídající.    
     

Žadatel má zkušenosti s financováním projektů podobného rozsahu.  
       

Pověst žadatele v regionu dává záruku deklarovaného využití příspěvku.  
       

Žadatel má jasnou představu, jak svůj záměr rozvíjet i v budoucnu.  
       

Projekt se bude rozvíjet i po ukončení finanční pomoci z prostředků Leader. 
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Cíle stávajících rozvojových strategií regionu získávají v projektu vyšší kvalitu. 
        

Organizační schopnosti žadatele a jeho týmu.     
    

Odborné schopnosti žadatele a jeho týmu.      
   

Dosavadní zkušenosti žadatele z práce v partnerství a výsledky této práce. 
        

Projekt neohrožuje rovnováhu mezi ekonomikou, kulturou a životním prostředím.
         

Projekt přispívá k hledání rovnováhy mezi ekonomikou, kulturou a životním 
prostředím.  
        

Projekt ve svém důsledku přispívá k zamezení vylidňování venkova. 

 

Způsob zodpovězení výše uvedených hodnotících otázek -  kritérií: 

Výběrová komise hodnotí jednotlivé projekty, podané ve výzvách s ohledem na výše 

uvedená hodnotící kritéria. V případě potřeby je provedeno místní šetření u 

žadatele. Na základě znalosti projektu, popř. místního šetření přiděluje výběrová 

komise body k jednotlivým kritériím daného projektu. Formulář hodnotících kritérií 

byl dosud shodný pro všechny fiche, nově po aktualizaci fichí bude ale v některých 

oblastech 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? 

Odpověď: 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 13 projektů. 

 

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

obnově a rozvoji občanského vybavení a služeb na území MAS? 

Odpověď: 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 
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dětmi, mládeží, tak i ke společným akcím v rámci sportovních a kulturních aktivit. 

V této oblasti bylo realizováno 26 projektů. 

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

rozvoji cestovního ruchu na území MAS? 

Odpověď: 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 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.? 

      Odpověď: Jedna z nejvíce využívaných fichí. Byla zrestaurována řada                            

      kulturních památek – kostely, kapličky, sochy. V této oblasti bylo zrealizováno 10   

      projektů, jednalo se především o restaurování soch a obnovu nemovitých  

      kulturních památek. 

          

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 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. 
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Tato včasná úprava, provedená již před první výzvou vedla k velmi pečlivému 

výběru projektů - LAG Podralsko má pravidelně více přijatých žádostí nežli 

uspokojených žadatelů, z toho plyne, že máme z čeho vybírat kvalitní projekty. 

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 jsou zejména fiche 1, 2 a 5 – zde jsme oproti 

předpokladům v SPL měli podstatně vyšší procento žadatelů i procento přijatých 

projektů. 

Naopak fiche č. 3 a fiche č. 4 (Podpora cestovního ruchu/N a Podpora cestovního 

ruchu/Z) nebyly vyhledávané tak, jak se původně předpokládalo. Zde ale existuje 

přímá souvislost mezi Pravidly IV.1.2. a těmito fichemi – v době tvorby fichí nebyla 

detailně známa Pravidla a nepředpokládalo se omezení možných žadatelů max. 

dvouletou historií jejich podnikání. Po uvolnění této podmínky od 13. kola příjmu 

žádostí předpokládáme nárust žadatelů i v této fichi. U fiche Podpora cestovního 

ruchu/N byly zase žadatelé poměrně úspěšní v ose III. PRV – záměru a) a 

nevyužívali tolik možností žádat i přes MAS. 

Aby byla nastolena rovnováha mezi SPL a skutečně realizovanými projekty dle 

jednotlivých fichí, byl v současné době (květen – červen 2011) ve velké míře 

aktualizován jak SPL, tak upraveny původní fiche (zejména Podpora cestovního 

ruchu) a přidána nová fiche k podpoře zakládání podniků a jejich rozvoje. 

S tím souvisí i nastavení zcela nových MI zvlášť pro jednotlivé fiche – vše 

v souladu s dosavadním vývojem realizace SPL a po dotazníkovém šetření a sběru 

dat na celém svém území působnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledované MI v období 2008 – 2010: 
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monitorovací ukazatele LAG Podralsko 

oblast podpory 

 

počet podpořených 

projektů 2008 

počet podpořených 

projektů 2009 

počet podpořených 

projektů  2010 

kulturní památky 5 5 1 

volnočasové aktivity 

- rekonstrukce a 

vybavení prostor 

2 4 5 

dětská hřiště, 

sportovní areály 

1 2 3 

obnova parků 

veřejné zeleně, 

odpočinkové zóny 

2 1 3 

veřejné osvětlení 1 1  

komunikace, 

chodníky 

2  2 

veřejná správa, 

školy, DPS  – 

rekonstrukce a 

vybavení prostor 

 3 4 

naučné stezky, 

infotabule 

  1 

 

 

 

 

 

Významným indikátorem, který MAS sleduje je rozložení přidělené roční alokace na opatření 

IV.1.1. a opatření IV.1.2.: 
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rok IV.1.1. % z alokace IV.1.2. % z alokace částka alokace 

2008 10,7 89,3 8 430 864 

2009  7,5 92,5 11 127 592 

2010 10 90 11 636 384,- 

 

 

Pro období 2011 – 2013 byly nastoleny nové MI ve vazbě na jednotlivé fiche. 

 

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 fichí 1,2 i 5 – vše překročeno nebo 

nejméně dodrženo (fiche nebyly vypisovány všechny pravidelně každý rok). 

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. 

Teprve v současné době se přidávají a své žádosti konzultují podnikatelé. 
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Nebyla dodržena předpokládaná procenta na fichi č. 3 a 4 – cestovní ruch z výše 

uvedených důvodů. 

MI MAS byly všechny dodrženy, spíše 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. 

Partnerské projekty a uplatňování partnerství mezi subjekty z různých odvětví se 

nám daří naplňovat zejména s pomocí opatření IV.2.1. – Projekty spolupráce (3 

úspěšně realizované projekty, připravujeme další 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, 

výhodnější pronájem pro NNO s tím, že upraví prostory, vzájemná spolupráce při 

pořádaných akcích a aktivitách apod.). Tímto způsobem bylo realizováno 6 

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

pozornost. Podpořeno bylo minimálně 20 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 

podpořených největší množství – celkem 19. 

 

4.3. Doporučení na základě výsledku hodnocení, případné návrhy na úpravu SPL 

 

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 koresponduje s předpokládanými 

skutečnými MI na období 2011 – 2013. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá ještě jeden zásadní fakt – vzhledem 

k přidělené roční alokaci nemělo smysl vytvářet další fiche, které by se přitom 

v území jistě postupem doby uplatnily. V příštím plánovacím období by byla na 

území LAG Podralsko potřebná daleko vyšší alokace, nežli tomu bylo v současné 

době – s jistotou můžeme uvést, že bychom tuto alokaci dokázali smysluplně 

využít. 

   

Zpracovala: PhDr. Dagmar Strnadová 

manažerka LAG Podralsko o.s. 


