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Úvod

Předmětem tohoto dokumentu je zpracování ex-post evaluace (hodnocení) Strategického plánu LEADER
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. s názvem „Harmonický rozvoj zapomenutého regionu „na
konci světa“, na pomezí Čech a Moravy.
Hlavním cílem je zhodnocení realizace uvedeného Strategického plánu LEADER MAS Moravskotřebovsko
a Jevíčsko o.p.s. s názvem „Harmonický rozvoj zapomenutého regionu „na konci světa“, na pomezí Čech
a Moravy (dále jen „SPL“) za období od 25. 8. 2009 do 30. 6. 2015. Během tohoto období bylo vyhlášeno
celkem 8 výzev, ve kterých bylo podpořeno a skutečně realizováno 77 projektů v celkovém objemu cca
17,4 mil. Kč.
Záměrem provedené ex-post evaluace SPL bylo zjistit, zda bylo dosaženo stanovených cílů, které byly
vytyčeny v SPL a zda byly realizovány stanovené výstupy.
Provedená evaluace vychází z poslední platné verze SPL.

1.1 Základní informace o MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Níže jsou uvedeny základní informace o MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Název MAS:
Sídlo:
IČ:
Právní forma:
Ředitelka společnosti:
Telefon:
Webové stránky:
Email:
Datová schránka:
Bankovní spojení:
Datum založení MAS:

Datum podpisu Dohody se SZIF:

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
27505189
obecně prospěšná společnost
Miroslava Šejnohová
725 762 948
www.masmtj.cz
mas.mtj@seznam.cz
3u89eab
Česká spořitelna, a.s.,
bankovní účet č. 1217442349/0800
Prvotní jednání o utvoření MAS proběhlo
v 06/2006.
Zakladatelská
smlouva
byla
podepsána dne 23. 10. 2006, společnost byla
zapsána společnosti do Rejstříku obecně
prospěšných společností u Krajského soudu v
Hradci Králové dne 7. 12. 2006.
25. 8. 2009

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko (dále jen „MAS MTJ“) je neziskovou organizací (obecně prospěšná
společnost o.p.s.), která byla založena v roce 2006, a to 15 zakladateli. Zakladatelé jsou, v souladu
s podmínkami Evropské unie, zástupci místní komunity – orgánů obcí a měst, podnikatelských subjektů
a neziskových organizací. Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb,
jejichž cílem je rozvoj regionu Moravskotřebovska a Jevíčska.
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Po vzniku společnosti byla nastavena společná strategie rozvoje území Strategický plán Leader Místní
akční skupiny Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. s názvem Harmonický rozvoj zapomenutého regionu
„na konci světa“, na pomezí Čech a Moravy. Konečná verze byla schválena společně s finančním plánem
na zasedání Správní rady MAS MTJ v roce 2008. Poté byla podána Žádost o dotaci z Programu rozvoje
venkova, osa IV. LEADER. MAS MTJ byla vybrána v roce 2009 Ministerstvem zemědělství ČR (dále MZe
ČR) v poslední skupině „MAS 32+“. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro
realizaci Strategického plánu Leader byla podepsána na regionálním odboru Státního zemědělského
intervenčního fondu Hradec Králové (dále jen SZIF) 25. 8. 2009. V této dohodě byla stanovena přibližná
částka k přerozdělení mezi konečné žadatele z území MAS MTJ.
Územní působnost MAS MTJ je vymezena územím 33 obcí, a to Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky,
Biskupice, Borušov, Březina, Březinky, Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Gruna, Hartinkov,
Chornice, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice, Malíkov, Městečko Trnávka,
Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město,
Třebařov, Útěchov, Víska u Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné, Vysoká.
Tabulka č. 1 Základní informace o MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Původní stav*
Počet obcí
Počet obyvatel
Rozloha MAS (km2)
Počet zakladatelů celkem
- z toho - veřejný sektor
- neveřejný sektor
Počet členů (a partnerů) celkem
Počet partnerů MAS s podepsanou Part. sml.
(dle podmínek Metodiky pro standardizaci MAS)

33
27 138
427,01
15
3
12
24

Stav k 30. 6. 2015**
33
26 650
417,28
15
3
12
35

0

30

* dle SPL předloženého k registraci Žádosti o realizaci SPL
** počty se vztahují k SPL 2007-2013; hodnoty jsou uvedeny k 30. 6. 2015

Počet obcí na území MAS MTJ zůstává od počátku stabilní a neměnný. Území MAS MTJ kopíruje přesně
území dobrovolného svazku obcí s názvem Region Moravskotřebovska a Jevíčska. Ke změně v rozloze
území MAS MTJ došlo pravděpodobně z důvodu digitalizace území. Oproti původnímu stavu dochází
k úbytku počtu obyvatel. Naproti tomu došlo k navýšení členské základny. Počet zakladatelů MAS je
neměnný. S MAS MTJ spolupracovala většina všech zakladatelů. Jsou účastni na jednání orgánů MAS
a ve spolupráci při realizaci projektů MAS.
Po transformaci MAS dne 23. 2. 2015 a vytvoření vnitřní organizační složky partnerství s názvem „Místní
akční skupina“, část členů - zakladatelů nepodepsala Partnerskou smlouvu, nejsou partnery ve vnitřní
organizační složce, ale podílí se pouze na aktivitách a činnosti obecně prospěšné společnosti mimo
realizaci SPL.
MAS MTJ provedla začátkem roku 2015 změny v Zakladatelské smlouvě a ve Statutu v souladu
s Metodikou pro standardizaci MAS. MAS MTJ podala Žádost o standardizaci, splnila všechny podmínky
a dne 8. 12. 2015 řídící orgán PRV vydal Osvědčení o splnění standardů MAS pro MAS
Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
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V níže uvedeném grafu uvádíme procentuální složení členské základny.
Graf č. 1 Struktura členů/partnerů MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. dle sektorů

27,00%
Veřejný sektor
73,00%

Neveřejný sektor

Pozn.: data jsou uvedena k 30. 6. 2015

2

Popis SPL, Fichí a rozpočtu

2.1 Složení SPL
V roce 2008 byl vytvořen Strategický plán Strategický plán Leader Místní akční skupiny
Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. s názvem Harmonický rozvoj zapomenutého regionu „na konci
světa“, na pomezí Čech a Moravy.
Strategickou vizí SPL bylo dosáhnout harmonického a udržitelného rozvoje celého regionu MAS v oblasti
hospodářství, lidských zdrojů a podnikatelské činnosti, podporovaného odpovídající technickou
infrastrukturou a rozvojem cestovního ruchu, v kvalitním životním prostředí, za využití potenciálu všech
složek obyvatel. Tvorba strategického plánu Leader MAS MTJ navazovala na dokument s názvem
Strategický plán rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska.
Zpracování SPL probíhalo od roku 2007, dokument schválila Správní rada na podzim 2008. Spolupráce na
tvorbě tohoto dokumentu probíhala mezi členy MAS, aktivní veřejností z území MAS MTJ a odbornými
konzultanty.
Při zpracování SPL byl využíván komunitní způsob, díky kterému se podařilo zapojit členy MAS, ale také
nečleny (někteří z nich se posléze staly členy). Na základě této metody se podařilo sesbírat podněty pro
analýzu, návrhovou a implementační část SPL. Při zpracování SPL probíhalo rozsáhlé místní šetření
s většinou zástupců obcí, vedením významných podnikatelských subjektů a s vedením neziskových
organizací, které působí na území MAS MTJ. Do komunitního jednání bylo zapojeno také obyvatelstvo,
a to prostřednictvím dotazníkového šetření.
Ve schváleném dokumentu byly stanoveny priority a cíle SPL MAS MTJ, které vycházely z celkového
hodnocení území, provedené analýzy a především z celkové SWOT analýzy. Zpracovaná SWOT analýza
vydefinovala několik nejdůležitějších bodů, na základě kterých bylo možné stanovit priority a cíle pro SPL
MAS MTJ.
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2.1.1 Přehled cílů a priorit
Hlavní cíl SPL MAS MTJ pro období 2007 – 2013:
Harmonický rozvoj zapomenutého regionu „na konci světa“, na pomezí Čech a Moravy.
Přehled cílů a priorit MAS MTJ je uveden v tabulce níže.
Tabulka č. 2 Přehled specifických cílů a priorit SPL MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. 2007 2013
Strategické cíle a priority
Podpořit využití biomasy
Podpořit alternativní příjmy
zemědělců
Podpořit rozvoj řemesel a
služeb
Obnovit místní komunikace a
doprovodnou zeleň
Udržovat historické památky
Rekonstruovat prostory pro
služby a spolkový život
Rekonstruovat sportoviště
Zvýšit atraktivnost regionu
jako místa pro život a turistiku
Podpořit návštěvnost regionu
Zajistit informace a vědomosti
(dílčí cíl)

Číslo a název Fiche
Fiche č. 1 - Výroba biopaliv
Fiche č. 1 - Výroba biopaliv
Fiche č. 7 - Agroturistika
Fiche č. 2 - Podpora podnikání

Soulad s PRV – hlavní opatření
III.1.2. Podpora zakládání podniků
a jejich rozvoje
III.1.2. Podpora zakládání podniků
a jejich rozvoje
III.1.3.2. Ubytování, sport
III.1.2. Podpora zakládání podniků
a jejich rozvoje

Fiche č. 3 - Infrastruktura

III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic

Fiche č. 4 - Předci a předchůdci

III.2.2. Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví venkova

Fiche č. 5 - Snazší život

III.2.1.2. Občanské vybavení a
služby

Fiche č. 6 - Vítejte

Fiche č. 7 - Agroturistika

III.1.3.1. Rozhledny, pěší trasy,
vinařské stezky, hippostezky a
další tematické stezky
III.1.3.2. Ubytování, sport

Fiche č. 8 - Víme, jak na to

III.3.1. Vzdělávání a informace

2.1.2 Přehled Fichí
Strategický plán Leader, jeho priority a cíle, které jsou uvedeny ve výše uvedené kapitole, byly stanoveny
na základě potřeb území MAS MTJ. Výše uvedené priority byly dále rozpracovány do 8 Fichí, které jsou
hlavním nástrojem pro realizaci Strategického plánu Leader. Každá Fiche uvádí cíle, příp. dopady, které
mají naplňovat realizované projekty. Tyto cíle odpovídají cílům, které jsou vymezeny v rámci SPL. Fiche
vymezuje oblast podpory pro konečné žadatele v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové
strategie.
Přehled Fichí:
 Fiche 1 – Výroba biopaliv
 Fiche 2 – Podpora podnikání
 Fiche 3 – Infrastruktura
 Fiche 4 – Předci a předchůdci
 Fiche 5 – Snazší život
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 Fiche 6 – Vítejte
 Fiche 7 – Agroturistika
 Fiche 8 – Víme, jak na to
V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny znění aktuálních Fichí pro poslední 8. výzvu, pro 20. kolo
příjmu PRV.
Tabulka č. 3 Popis Fiche č. 1 – Výroba biopaliv
Název:
Hlavní opatření:
Příjemce dotace:
Způsobilé výdaje:
Výše dotace:

Zaměření
podpory:

Fiche č. 1
Výroba biopaliv
III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě
100.000 – 2.000.000 Kč
Max. 60 %
Cílem této Fiche byla podpora nepotravinářské výroby zemědělců.
Využitím místních zdrojů se snižuje závislost na dovozu energií a peněžní
prostředky obíhají v regionu.

Tabulka č. 4 Popis Fiche č. 2 – Podpora podnikání
Fiche č. 2
Název:
Hlavní opatření:
Příjemce dotace:

Způsobilé výdaje:
Výše dotace:

Zaměření
podpory:

Podpora podnikání
III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují
podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být
zemědělský podnikatel
50.000 – 500.000 Kč
Max. 60 % - režim de minimis, max. 60 % - bloková výjimka
Cílem byla podpora celé škály podnikatelských aktivit, které umožnily
pozvednout úroveň služeb v obcích a zvýšily zaměstnanost místního
obyvatelstva. Jednalo se zejména o vytvoření větší samostatnosti obcí
(menší závislosti na městu) a upevnění pracovních míst v obci.
Tato Fiche měla pomoct zvýšit stabilitu venkova prostřednictvím zakládání
a rozvoje mikropodniků s cílem vytvoření pracovních míst
zaměstnaneckých i živnostenských OSVČ a rozvoje bohaté hospodářské
infrastruktury nezemědělských aktivit. Oblastí podpory byla zejména
drobná výroba a řemesla, nejrůznější služby (pro hospodářství, pro
komunikaci, sociální a podobně).
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Tabulka č. 5 Popis Fiche č. 3 - Infrastruktura
Fiche č. 3
Název:
Hlavní opatření:
Příjemce dotace:
Způsobilé výdaje:
Výše dotace:

Zaměření
podpory:

Infrastruktura
III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
Obce, města
50.000 – 500.000 Kč
Max. 90 % - nezakládající veřejnou podporu, max. 90 % - režim de minimis
Cílem Fiche byla podpora celkového zvelebení obcí (např. obnova místních
komunikací, nejrůznější technická infrastruktura, elektrické vedení,
osvětlení, veřejný rozhlas, autobusové čekárny). Z hlediska zlepšení
vzhledu obcí (např. úprava veřejných prostranství, včetně údržby zeleně) se
jednalo zejména o nákup techniky na údržbu zeleně. Přednostně byly
podporovány projekty, které vytvořily tzv. funkční celky, případně měly
návaznost na další projekty. Cílem Fiche byla podpora infrastruktury obce,
která vytvářela ve svém důsledku lepší prostředí pro život na venkově.

Tabulka č. 6 Popis Fiche č. 4 – Předci a předchůdci
Fiche č. 4
Název:
Hlavní opatření:
Příjemce dotace:
Způsobilé výdaje:
Výše dotace:

Zaměření
podpory:

Předci a předchůdci
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Obce, města, NNO (vlastníci památek a zajímavostí), církve a jejich
organizace
50.000 – 500.000 Kč
Max. 90 % - nezakládající veřejnou podporu, max. 90 % - režim de minimis
Cílem Fiche bylo zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, a to
zvýšenou péčí o památky v souvislosti s rozvojem znalostí a vztahů
obyvatel ke kulturnímu bohatství našeho regionu. V rámci Fiche bylo
podpořeno zejména:
- studie obnovy využití kulturního a přírodního bohatství,
- pasportizace přírodního a kulturního bohatství,
- stavebně - technická obnova kulturních památek včetně úpravy okolí,
-vytvoření a doplnění stálé výstavní expozice,
- revitalizace historických parků, zahrad, jako součást oprav kulturních
památek.
Hlavním účelem bylo zachování historických památek a jejich zapojení do
současného života regionu, zvýšit atraktivitu a rozvoj znalostí pro školy,
občany i turisty.
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Tabulka č. 7 Popis Fiche č. 5 – Snazší život
Fiche č. 5
Název:
Hlavní opatření:
Příjemce dotace:
Způsobilé výdaje:
Výše dotace:

Zaměření
podpory:

Snazší život
III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Obce, města, NNO, církve a jejich organizace, zájmová sdružení,
příspěvkové organizace zřízené obcí
50.000 – 500.000 Kč
Max. 90 % - nezakládající veřejnou podporu, max. 90 % - režim de minimis,
max. 60, 50, 40 % - bloková výjimka
Cílem této Fiche byla podpora vybavenosti a dostupnosti základních služeb
v obcích. Pro venkov je charakteristická rozdílná úroveň vybavenosti,
rozsahu a dostupnosti základních služeb. Podpora byla zaměřena na
obnovu stávající občanské vybavenosti a zajištění chybějícího občanského
vybavení a služeb (školských, sociálních, občanských atd.). Dále na objekty
a plochy pro sportovní, kulturní vyžití a objekty pro spolkovou činnost na
venkově.

Tabulka č. 8 Popis Fiche č. 6 - Vítejte
Fiche č. 6
Název:
Hlavní opatření:
Příjemce dotace:
Způsobilé výdaje:
Výše dotace:

Zaměření
podpory:

Vítejte
III.1.3.1. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další
tematické stezky
Obce, města, NNO, církve a jejich organizace, zájmová sdružení,
příspěvkové organizace zřízené obcí
50.000 – 2.000.000 Kč
Max. 90 % - nezakládající veřejnou podporu, max. 90 % - režim de minimis,
max. 60 - bloková výjimka
Cílem Fiche bylo zajistit prostupnost krajiny a tím zpříjemnit čas trávený v
přírodě, zejména pak návštěvníkům využívajících pěších tras, hippostezek,
tématických stezek, vyhlídkových míst a rozhleden. Charakterem bylo
především zajistit prostupnost krajiny vytvářením pěších tras, hippostezek,
tématických stezek. Tyto cesty přehledně, jednotně značit a vybavit
nezbytným zázemím (směrové tabule, odpočívadla, informace o místě
a další). Dalším cílem je výstavba rozhleden a vyhlídkových míst, a tím
zpřístupnit dosud méně známá místa regionu.
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Tabulka č. 9 Popis Fiche č. 7 - Agroturistika
Fiche č. 7
Název:
Hlavní opatření:
Příjemce dotace:
Způsobilé výdaje:
Výše dotace:

Agroturistika
III.1.3.2. Ubytování, sport
Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě
50.000 – 1.000.000 Kč
Max. 60, 50, 40 % - režim de minimis, max. 60, 50, 40 % - bloková výjimka
Cílem Fiche byla podpora diverzifikace zemědělské výroby, pořízení
a rozšíření sortimentu služeb v území, zejména ubytování, stravování,
nabídku vlastních produktů, pořízení půjčovny sportovních potřeb či
zařízení, apod.

Zaměření
podpory:

Tabulka č. 10 Popis Fiche č. 8 – Víme, jak na to
Název:
Hlavní opatření:
Příjemce dotace:
Způsobilé výdaje:
Výše dotace:

Fiche č. 8
Víme, jak na to
III.3.1.
Obce, města, svazky obcí a NNO
100.000 – 1.500.000 Kč
Max. 90 %
Cílem Fiche bylo zvýšit vzdělanost obyvatelstva na venkově a tím zvýšit
jeho potenciál a uplatnění na trhu práce.

Zaměření
podpory:

O Fichi č. 1 a 8 byl ze strany žadatelů minimální zájem, i přesto, že MAS zajistila dostatečnou propagaci
a poskytování konzultací a seminářů. Nezájem byl zejména z důvodu nízké alokace u Fiche 1 a dále
z důvodu omezeného okruhu možných žadatelů. Zájem o Fiche 1,7,8, projevili jen zájemci, kteří nebyli
způsobilými žadateli.
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2.1.3 Přehled aktualizací SPL, změna Fichí
Strategický plán LEADER MAS MTJ byl aktualizován a to zejména:



Aktualizace se týkaly především kapitol týkajících se organizační struktury a obsazení orgánů
MAS MTJ.
Dále se aktualizace týkala hlášení aktuálního stavu zaměstnanců, změny statutárního zástupce,
změny sídla a kontaktních údajů na MAS MTJ.

Kromě výše uvedených aktualizací SPL, proběhly v průběhu jeho realizace i změny v samotných Fichích,
které se ale jako takové nepromítly do samotného strategického dokumentu.
Ke změnám vždy došlo na základě výzvy SZIF, z důvodu aktualizace formulářů Fichí a změn Metodiky pro
tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2 pro dané kolo příjmu PRV. V rámci povinných změn
provedla MAS také změny monitorovacích indikátorů v jednotlivých Fichích. Dále byly aktualizované
výše způsobilých výdajů, tak, aby bylo možné podpořit více žadatelů. V rámci 19. a 20. kola příjmu PRV
se aktualizace Fichí dotkla možného bodového zisku u preferenčního kritéria stanoveného MAS, č. 8
„Žadatel již v této Fichi podal žádost v předchozích Výzvách a byl podpořen“, a to následovně:
- Žadatel již v této Fichi podal žádost v předchozích Výzvách a byl podpořen... 0 bodů,
- žadatel podává v této Fichi poprvé žádost do 20.kola příjmu SZIF... 20 bodů.
Od roku 2011 byly Fiche průběžně aktualizovány před každou vyhlášenou výzvou dle aktuálních potřeb
a předpokládaných alokací.

2.2 Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet
V této kapitole je uvedeno vyhodnocení předpokládaného rozpočtu ke skutečně čerpanému rozpočtu
v rozdělení na jednotlivé Fiche.
V tabulce jsou uvedeny všechny ŽOP (poslední ŽOP byly podané do 31. 5. 2015) a v době vypracování
této zprávy byly již proplacené všechny ŽOP).
K výrazné změně v % čerpání jednotlivých Fichí došlo až v rámci poslední výzvy. Žadatel – město Jevíčko
se rozhodlo odstoupit se svým projektem (Fiche č. 6 – Vítejte) od podepsané Dohody z 19. kola. Finanční
prostředky z tohoto projektu byly přesunuty do následujícího 20. kola.
V rámci posledního kola byly podpořeny projekty ve Fichi 2 – Podpora podnikání, ve Fichi 3
Infrastruktura a ve Fichi 5 Snazší život. Podpořením těchto projektů došlo k naplnění cílů podpory
zaměstnanosti, stabilizaci a konkurenceschopnosti. Dále byla podpořena soběstačnost malých obcí
v oblasti nákupu drobné techniky na údržbu veřejných prostranství.
Přesun finanční alokace v jednotlivých letech způsobili niže uvedení žadatelé, kteří jsou uvedeni v níže
uvedené tabulce. Tito žadatelé z různých osobních či finančních důvodů odstoupili od realizace projektu.
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Tabulka č. 11 Předpokládaný/skutečně čerpaný rozpočet MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
pro období realizace SPL

Fiche 1
Fiche 2
Fiche 3

%z
rozpočtu
(dle
platného
SPL)
10
10
30

%z
rozpočtu
(stav k
30.6.
2015)*
0
16
38

Fiche 4

15

Fiche 5
Fiche 6
Fiche 7
Fiche 8
Celkem

Číslo
Fiche

Podané žádosti na
SZIF
ks

Kč

Schválené
žádosti**
ks

Proplacené
projekty***

Kč

ks

Kč

0
25
23

0
3 649 808
9 334 089

0
22
21

0
3 088 148
7 159 560

0
20
21

0
2 703 709
6 636 272

12

8

2 688 029

8

2 688 029

7

2 008 621

20

34

30

6 680 176

29

6 423 676

29

6 003 414

5
5
5
100

0
0
0
100

2
0
0
88

3 313 980
0
0
25 666 082

1
0
0
81

1 800 000
0
0
21 159 413

0
0
0
77

0
0
0
17 352 016

* % zaregistrovaných projektů z dané Fiche na SZIF
** jedná se o schválené žádosti SZIF, lze doplnit sloupeček a uvést i schválené žádosti ze strany MAS
*** V případě průběžného financování uveďte obě ŽoP jako 1 ks a součet proplacených prostředků. Do poznámky uveďte, kolik
projektů a v jaké výši ještě čeká na proplacení.

Tabulka č. 12 Přehled zrušených Žádostí o dotaci před podpisem Dohody (na žádost žadatele)
Rok/kolo

Číslo žádosti

Fiche

2009/8

09/008/41200/158/001350

F3

2010/11
2011/12
2011/14
2011/14
2012/16

10/011/41200/158/002360
11/012/41200/158/000500
11/014/41200/158/001923
11/014/41200/158/001915
12/016/41200/158/001421

F3
F2
F2
F5
F2

2013/19

13/019/41200/158/002101

F6

Název žadatele
Obec Mladějov na
Moravě
Obec Chornice
Holubová Dana
Kaderková Věra
Obec Jaroměřice
Lišková Kristýna
Jezdecký klub Osada
Lípa

Zrušeno

Dotace

2010

1 252 029,00 Kč

2010
2011
2011
2011
2012

922 500,00 Kč
206 460,00 Kč
297 000,00 Kč
256 500,00 Kč
58 200,00 Kč

2013

1 513 980,00 Kč

CELKEM

4 506 669,00 Kč

Tabulka č. 13 Přehled zrušených Žádostí o dotaci po podpisu Dohody (na žádost žadatele)
Rok/kolo
2011/14
2011/14

Číslo žádosti
11/014/41200/158/001925
11/014/41200/158/001926

Fiche
F2
F2

2013/19

13/019/41200/158/002093

F4

2013/19
CELKEM

13/019/41200/158/002100

F6

Název žadatele
Ševčík Milan
Holubová Dana
Řeholní dům
menších bratří
Město Jevíčko

13

Zrušeno
2014
2013

Dotace
22 800,00 Kč
299 967,00 Kč

2014

450 000,00 Kč

2014

1 800 000,00 Kč
2 572 767,00 Kč
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2.3 Alokace
Celková alokace MAS MTJ činila v programovém období necelých 22 mil. Kč. Z této částky bylo pro
konečné žadatele v rámci IV.1.2. vyčleněno cca 17,4 mil. Kč a na provoz MAS cca 3,5 mil. Kč. Alokace
MAS MTJ pro období realizace SPL 2009 – 2015 je uvedena v tabulce níže.
MAS splnila čerpání limitu pro opatření IV.1.1., který mohl činit maximálně 20 % z celkové alokace.
Skutečnost činila necelých 16 %.
Tabulka č. 14 Přehled alokace MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. v jednotlivých letech

Rok

Přidělená
alokace
celkem na
IV.1.1. a
IV.1.2.

2008

0

0

0

0

0

2009

3 932 417

253 822

253 822

623 533

0

2010

3 989 718

290 174

290 174

2 547 223

0

2011

3 877 232

682 891

682 891

2 826 787

0

2012

5 007 946

1 001 589

659 942

3 857 300

0

2013

5 145 444

1 029 088

721 003

3 886 073

0

2014

0

300 000

902 855

3 611 100

0

CELKEM

21 952 757

3 557 564

3 510 687

17 352 016

0

Roční
Skutečně
rozpočet MAS
nárokováno na
na režijní
IV.1.1.
výdaje IV.1.1.

Skutečně
nárokováno na
IV.1.2. dle
předložených ŽOP
konečných žadatelů

Aktuálně zbývá
k proplacení
(zohledněna
Hlášení o
změnách)

Pozn.: data jsou uvedena k 30. 6. 2015

2.4 Výzvy
MAS MTJ vyhlásila celkem 8 výzev, které byly vyhlašovány většinou 1x ročně (pouze v letech 2011
a 2013 byly vyhlášení 2 výzvy v roce). Poslední 8. výzva byla vyhlášena v roce 2014, a to jako výzva
dodatečná. Alokace na tuto výzvu byla přidělena SZIFem z úspor, které na MAS MTJ nastaly v průběhu
let 2009-2013.
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Tabulka č. 15 Přehled vyhlášených výzev a schválených Žádostí o dotaci na MAS MTJ a SZIF
Rok
Kolo č. Výzva č.
vyhlášení
pořadové

Výzva č.

Počet
Vyhlášené Schválen
podpořených
Fiche
é Fiche
projektů na
MAS
2
3
3

2009

8

1

1/2009

2010
2011

11
12

2
3

1/2010
1/2011

3
3

3,2
2

3
2

2011
2012

14
16

4
5

2/2011
1/2012

14
20

2,5,6
2,3,4,5

2,5
2,3,4,5

2013
2013

18
19

6
7

1/2013
2/2013

14
10

2,3,4,5,7,
2,3,4,5,6,

2014

20

8

1/2014

22

2,3,4,5,6

Poznámky

2 – nebyla
podána žádost
6 – projekt
zamítnut na MAS

7 – nebyla
2,3,4,5, podána žádost
2,3,4,5,6
6 – nebyla
2,3,4,5 podána žádost

První výzva byla zaměřena na Fichi 3. Úmyslem bylo podpořit zejména veřejný sektor. V této výzvě byly
schváleny na MAS 2 projekty a předány k registraci na SZIF. Z toho jeden žadatel projekt nedoplnil
a podal zpět vzetí žádosti. V této výzvě podepsal Dohodu o dotaci se SZIF jeden žadatel.
Druhá výzva byla zaměřena na Fichi 2 a Fichi 3. Úmyslem bylo podpořit veřejný, tak i soukromý
(podnikatelský) sektor. V této výzvě se potvrdila domněnka, že obce jsou připravenější než podnikatelé,
neboť v rámci této výzvy, kdy se systém teprve rozbíhal, nebyla podána žádná žádost do Fiche 2. Na SZIF
byly podány 3 projekty, z toho jeden projekt nebyl doplněn a žadatel podal zpět vzetí žádosti. Dohodu
o dotaci se SZIF podepsali dva žadatelé.
V roce 2011 byly vyhlášeny 2 výzvy z důvodu zájmu o vyčerpání celé alokace MAS MTJ na opatření
IV.1.2. Obě výzvy byly zaměřeny na Fichi 2, druhá výzva v tomto roce dále na Fichi 5 a Fichi 6. Ve Fichi 6
byl podán jeden projekt, který byl při administrativní kontrole na MAS MTJ zamítnut pro nesplnění
dotačních podmínek. V druhé výzvě tohoto roku došlo k vysokému nárůstu počtu žadatelů a počtu
schválených žádostí oproti výzvám předchozím.
V dalším roku 2012 byla výzva zaměřena na Fiche 2, 3, 4, a 5. Ve všech vyhlášených Fichích byla podána
žádost (celkem 20 žádostí o dotaci).
V roce 2013 byly vyhlášeny 2 výzvy z důvodu zájmu o vyčerpání celé alokace MAS MTJ na opatření
IV.1.2. Obě výzvy byly zaměřeny na Fichi 2, 3, 4, 5. První výzva v roce byla dále zaměřena na Fichi 7, ale
nebyla podána žádost. Následná výzva byla zaměřena na Fichi 6, do které podal žádost jeden žadatel.
Bohužel tento projekt nebyl v budoucnu realizován, jelikož žadatel po podpisu Dohody o dotaci od
realizace projektu ustoupil.
Jak již bylo zmíněno, tak poslední 8. výzva byla vyhlášena v roce 2014, a to jako výzva dodatečná.
Alokace na tuto výzvu byla přidělena SZIF z úspor, které MAS nastaly v průběhu let 2009-2013. V této
výzvě byl největší počet žadatelů a schválených žádostí v rámci Fiche 2,3,4 a 5. V rámci Fiche 6 nebyla
podána žádná žádost.
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Tabulka č. 16 Přehled vyhlášených výzev a schválených Žádostí o dotaci na MAS MTJ i SZIF

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

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

1. výzva (od - do)

2. výzva (od - do)

3. výzva (od - do)

1/2009 (8. kolo)
x
x
1. 9. 2009 – 29. 9. 2009
x
x

1/2010 (11. kolo)
x
22. 9. 2010 – 12. 10. 2010
22. 9. 2010 – 12. 10. 2010
x
x

1/2011 (12. kolo)
x
21. 1. 2011 – 11. 2. 2011
x
x
x

x
x

x
x

x
x

4. výzva (od - do)

5. výzva (od - do)

6. výzva (od - do)

2/2011 (14. kolo)
x
5. 8. 2011 – 8. 9. 2011
x
x
5. 8. 2011 – 8. 9. 2011
5. 8. 2011 – 8. 9. 2011
x

1/2012 (16. kolo)
x
4. 5. 2012 – 25. 5. 2012
4. 5. 2012 – 25. 5. 2012
4. 5. 2012 – 25. 5. 2012
4. 5. 2012 – 25. 5. 2012
x
x

1/2013 (18. kolo)
x
7. 1. 2013 – 4. 2. 2013
7. 1. 2013 – 4. 2. 2013
7. 1. 2013 – 4. 2. 2013
7. 1. 2013 – 4. 2. 2013
7. 1. 2013 – 4. 2. 2013
7. 1. 2013 – 4. 2. 2013

7. výzva (od - do)

8. výzva (od - do)

Fiche 1

2/2013 (19. kolo)
x

Fiche 2

26. 4. 2013 – 22. 5. 2013

Fiche 3

26. 4. 2013 – 22. 5. 2013

Fiche 4

26. 4. 2013 – 22. 5. 2013

Fiche 5

26. 4. 2013 – 22. 5. 2013

Fiche 6
Fiche 7

1/2014 (20. kolo)
x
17. 1. 2014 – 5. 2. 2014
17. 1. 2014 – 5. 2. 2014
17. 1. 2014 – 5. 2. 2014
17. 1. 2014 – 5. 2. 2014
17. 1. 2014 – 5. 2. 2014

26. 4. 2013 – 22. 5. 2013
x

x

Výzva č. 1, s názvem 1/2009 (8. kolo)
Dne 1. 9. 2009 byla vyhlášena Výzva č. 1/2009 pro příjem žádostí o dotace z PRV, osa IV., opatření
IV.1.2., Realizace místní rozvojové strategie, do 8. kola příjmu SZIF. Byla stanovena alokace na Výzvu
1/2009 ve výši 3 457 417 Kč pro Fichi č. 3 Infrastruktura.
Příjem Žádostí o dotaci probíhal v kanceláři MAS v termínu od 7. 9. 2009 do 29. 9. 2009.
V termínu pro podání žádostí o dotaci byly podány 2 žádosti o dotaci v rámci Fiche 3. Obě žádosti byly na
MAS MTJ doporučeny ke schválení a předány k registraci na RO SZIF v Hradci Králové. Před dokončením
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administrativní kontroly ze strany SZIF se jeden žadatel (obec Mladějov na Moravě) rozhodl odstoupit.
Projekt obce Chornice byl schválen ze strany SZIF, byla podepsána Dohoda o dotaci a projekt byl
v následujícím roce řádně realizován, vyúčtován a proplacen.
Výzva č. 2, s názvem 1/2010 (11. kolo)
Dne 21. 9. 2010 byla vyhlášena Výzva č. 2/2010 pro příjem žádostí o dotace z PRV, osa IV., opatření
IV.1.2., Realizace místní rozvojové strategie, do 11. kola příjmu SZIF. Byla stanovena alokace na Výzvu
1/2010 ve výši 3 379 718 Kč (vyhlášená Fiche č. 2 a Fiche č. 3).
V termínu pro podání žádostí o dotaci byly podány 3 žádosti o dotaci v rámci Fiche 3. Podané žádosti
byly na MAS MTJ doporučeny ke schválení a předány k registraci na RO SZIF v Hradci Králové. Před
dokončením administrativní kontroly ze strany SZIF se jeden žadatel (obec Chornice) rozhodl odstoupit.
Projekt obce Mladějov na Moravě a obce Biskupice byl schválen ze strany SZIF, byla podepsána Dohoda
o dotaci a projekty byly v následujících letech řádně realizovány, vyúčtovány a proplaceny.
Výzva č. 3, s názvem 1/2011 (12. kolo)
Dne 21. 1. 2011 byla vyhlášena Výzva č. 1/2011 pro příjem žádostí o dotace z PRV, osa IV., opatření
IV.1.2., Realizace místní rozvojové strategie, do 12. kola příjmu SZIF. Byla stanovena alokace na Výzvu
1/2011 ve výši 600.000 Kč (vyhlášená Fiche č. 2).
V termínu pro podání žádostí o dotaci byly podány 3 žádosti o dotaci v rámci Fiche 2. Podané žádosti
byly na MAS MTJ doporučeny ke schválení a předány k registraci na RO SZIF v Hradci Králové. Před
dokončením administrativní kontroly ze strany SZIF se jeden žadatel (Dana Holubová) rozhodl odstoupit.
Projekt Lubomíra Knötiga a Pavla Továrka byl schválen ze strany SZIF, byla podepsána Dohoda o dotaci
a projekty byly v následujících letech řádně realizovány, vyúčtovány a proplaceny.
Výzva č. 4, s názvem 2/2011 (14. kolo)
Dne 15. 8. 2011 byla vyhlášena Výzva č. 2/2011 pro příjem žádostí o dotace z PRV, osa IV., opatření
IV.1.2., Realizace místní rozvojové strategie, do 14. kola příjmu SZIF. Byla stanovena alokace na Výzvu
2/2011 ve výši 2.708.0786 Kč (vyhlášená Fiche č. 2, 5 a 6).
V termínu pro podání žádostí o dotaci bylo podáno 16 žádostí o dotaci v rámci uvedených Fichí. Z toho
jedna žádost (Jezdecký klub Osada Lípa) byla vyřazena při administrativní kontrole na MAS MTJ a jedna
žádost (Římskokatolická církev v Rychnově na Moravě) nebyla doporučena k podpoře výběrovou komisí
ani správní radou (žádost se týkala obnovy pouze části střechy fary). Ostatní podané žádosti (14) byly na
MAS MTJ doporučeny ke schválení a předány k registraci na RO SZIF v Hradci Králové. Před dokončením
administrativní kontroly ze strany SZIF se dva žadatelé (Věra Kaderková a obec Jaroměřice) rozhodli
odstoupit. Ostatní projekty (12) byly ze strany SZIF schváleny, byly podepsány Dohody o dotaci. Po
podpisu dohody odstoupili dva žadatelé od realizace projektu (Dana Holubová, Milan Ševčík). Ostatní
projekty byly v následujících letech řádně realizovány, vyúčtovány a proplaceny.
Výzva č. 5, s názvem 1/2012 (16. kolo)
Dne 4. 5. 2012 byla vyhlášena Výzva č. 1/2012 pro příjem žádostí o dotace z PRV, osa IV., opatření
IV.1.2., Realizace místní rozvojové strategie, do 16. kola příjmu SZIF. Byla stanovena alokace na Výzvu
1/2012 ve výši 4 270 000 Kč (vyhlášená Fiche č. 2, 3, 4 a 5).
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V termínu pro podání žádostí o dotaci bylo podáno na MAS 20 žádostí o dotaci v rámci uvedených Fichí.
Ve Fichi 2 – Podpora podnikání bylo přijato celkem: 7 projektů
Ve Fichi 3 – Infrastruktura bylo přijato celkem: 3 projekty
Ve Fichi 4 – Předci a předchůdci byl přijat: 1 projekt
Ve Fichi 5 – Snazší život bylo přijato celkem: 9 projektů
Dle podmínek Výzvy č. 1/2012 bylo možné podpořit všechny podané projekty. Všechny projekty jsou
v souladu se SPL MAS a vykazují velkou pravděpodobnost udržitelnosti projektu min. 5 let.

Graf č. 2 Přehled požadovaných dotací ve Výzvě č. 1/2012 na jednotlivé Fiche
Přehled požadovaných dotací ve Výzvě č. 1/2012 na
jednolivé Fiche
1 019 700 Kč
2 Podpora podnikání

2 372 142
Kč

3 Infrastruktura
4 Předci a předchůdci
5 Snazší život
450 000 Kč

781 650 Kč

Všechny žádosti o dotaci (20) byly na MAS MTJ doporučeny ke schválení a předány k registraci na RO
SZIF v Hradci Králové. Před dokončením administrativní kontroly ze strany SZIF se jeden žadatel (Kristýna
Marková-Lišková) rozhodl odstoupit. Ostatní projekty (19) byly ze strany SZIF schváleny, byly podepsány
Dohody o dotaci, projekty byly v následujících letech řádně realizovány, vyúčtovány a proplaceny.

Výzva č. 6, s názvem 1/2013 (18. kolo)
Dne 7. 1. 2013 byla vyhlášena Výzva č. 1/2013 pro příjem žádostí o dotace z PRV, osa IV., opatření
IV.1.2., Realizace místní rozvojové strategie, do 18. kola příjmu SZIF. Byla stanovena alokace na Výzvu
1/2013 ve výši 5.350.000 Kč (vyhlášená Fiche č. 2,3,4,5,7).
V termínu pro podání žádostí o dotaci bylo podáno 14 žádostí o dotaci v rámci uvedených Fichí:
Ve Fichi 2 – Podpora podnikání - byly přijaty celkem: 3 projekty
Ve Fichi 3 – Infrastruktura - byly přijaty celkem: 6 projektů
Ve Fichi 4 – Předci a předchůdci - byly přijaty celkem: 3 projekty
Ve Fichi 5 – Snazší život – byly přijaty celkem: 2 projekty
VeFichi 7 – Agroturistika – nebyl podán žádný projekt
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Dle podmínek Výzvy č. 1/2013 bylo možné podpořit všechny podané projekty v celkové výši 3 311 784 Kč
Všechny projekty byly v souladu se SPL MAS a vykazovaly velkou pravděpodobnost udržitelnosti projektu
min. 5 let.
Graf č. 3 Přehled požadovaných dotací ve Výzvě č. 1/2013 na jednotlivé Fiche
Přehled požadovaných dotací ve Výzvě
č. 1/2013 na jednolivé Fiche
238 500 Kč 342 000 Kč
2 Podpora podnikání
1 484 424
Kč

1 246 860
Kč

3 Infrastruktura
4 Předci a předchůdci
5 Snazší život

V termínu pro podání žádostí o dotaci bylo podáno 14 žádostí o dotaci v rámci uvedených Fichí. Z toho
žádná žádost nebyla vyřazena při administrativní kontrole na MAS MTJ. Všechny podané žádosti (14)
byly na MAS MTJ doporučeny ke schválení a předány k registraci na RO SZIF v Hradci Králové. Všechny
projekty (14) byly ze strany SZIF schváleny, byly podepsány Dohody o dotaci. Všechny projekty byly
v následujících letech řádně realizovány, vyúčtovány a proplaceny.

Výzva č. 7, s názvem 2/2013 (19. kolo)
Dne 26. 4. 2013 byla vyhlášena Výzva č. 2/2013 pro příjem žádostí o dotace z PRV, osa IV., opatření
IV.1.2., Realizace místní rozvojové strategie, do 19. kola příjmu SZIF. Byla stanovena alokace na Výzvu
2/2013 ve výši min. 4.600.000 Kč (vyhlášená Fiche č. 2,3,4,5 a 6).
V termínu pro podání žádostí o dotaci bylo podáno 15 žádostí o dotaci v rámci uvedených Fichí. Všechny
žádosti prošly administrativní kontrolou MAS, ale 5 žádostí nebylo možné z důvodu nedostatečné
alokace doporučit k podpoře. Podpořené žádosti (10 projektů v částce požadované dotace 4.612.967
Kč) byly na MAS MTJ doporučeny ke schválení a předány dne 28. 6. 2013 k registraci na RO SZIF v Hradci
Králové. Před dokončením administrativní kontroly ze strany SZIF se jeden žadatel (Jezdecký klub Osada
Lípa) rozhodl odstoupit. Ostatní projekty (12) byly ze strany SZIF schváleny, byly podepsány Dohody
o dotaci. Po podpisu dohody odstoupili z finančních důvodů dva žadatelé od realizace projektu (Město
Jevíčko – Turistická rozhledna Kumperk, Řeholní dům menších bratří v Moravské Třebové – Venkovní
schodiště s terasou). Ostatní projekty byly v následujících letech řádně realizovány, vyúčtovány
a proplaceny.
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Ve Fichi 2 – Podpora podnikání byly přijaty celkem: 3 projekty
Ve Fichi 3 – Infrastruktura byly přijaty celkem: 1 projekt
Ve Fichi 4 – Předci a předchůdci byly přijaty: 3 projekty
Ve Fichi 5 – Snazší život byly přijaty celkem: 6 projektů
Ve Fichi 6 – Vítejte byly přijaty celkem: 2 projekty
Graf č. 4 Přehled požadovaných dotací (u podpořených žádostí) ve Výzvě č. 2/2013 na jednotlivé Fiche
Přehled požadovaných dotací (u podpořených žádostí)
ve Výzvě č. 2/2013 na jednotlivé Fiche
237 741 Kč 85 950 Kč
891 000 Kč

2 Podpora podnikání
3 Infrastruktura

3 313 980 Kč

4 Předci a předchůdci
84 296
Kč

5 Snazší život
7 Vítejte

Výzva č. 8, s názvem 1/2014 (20. kolo)
Dne 17. 1. 2014 byla vyhlášena Výzva č. 1/2014 pro příjem žádostí o dotace z PRV, osa IV., opatření
IV.1.2., Realizace místní rozvojové strategie, do 20. kola příjmu SZIF. Původním záměrem bylo rozdělit
zbývající prostředky, které zůstali vlivem úspory financí při realizaci některých projektů a za ukončený
projekt Naučné stezky Langendon - před realizací projektu. V průběhu výzvy 1/2014 rozhodlo
zastupitelstvo města Jevíčko, že nebude realizovat již schválený projekt z 19. kola a alokace na podporu
projektů ve výzvě byla navýšena na částku 3.814.659 Kč (vyhlášená byla Fiche č. 2,3,4,5 a 6).
Po celou dobu výzvy zaměstnanci MAS bezplatně pomáhali žadatelům metodicky i administrativně
s přípravou žádostí.
V termínu pro podání žádostí o dotaci bylo v kanceláři MAS podáno 26 žádostí o dotaci v rámci
uvedených Fichí. Dvě žádosti neprošly administrativní kontrolou MAS, 24 žádostí hodnotila výběrová
komise. VK před veřejnou obhajobou a konečným bodováním navštívila žadatele, kontrolovala skutečný
stav, nutnost a účelnost podaných žádostí o dotaci. VK shledala, že všechny žádosti jsou oprávněné, ale
2 žádosti nebylo možné z důvodu nedostatečné alokace doporučit k podpoře (ZUŠ Jevíčko a SDH Jevíčko
– tito žadatelé byli podpořeni již v minulých výzvách a z tohoto důvodu měli nižší bodové hodnocení).
Celkem 24 podpořených žádostí (požadovaná dotace činila 3.814.659 Kč) byly doporučeny ke schválení
a předány dne 7. 3. 2014 k registraci na RO SZIF v Hradci Králové. Všechny projekty byly ze strany SZIF
schváleny, byly podepsány Dohody o dotaci. Většina projektů z této výzvy byla řádně realizována
a vyúčtována již v roce 2014. Poslední projekty dokončily realizaci a byly podány ŽOP v průběhu května
2015.
Ve Fichi 2 – Podpora podnikání byly přijaty celkem: 4 projekty
Ve Fichi 3 – Infrastruktura byly přijaty celkem: 8 projektů
Ve Fichi 4 – Předci a předchůdci byl přijat: 1 projekt
Ve Fichi 5 – Snazší život byly přijaty celkem: 13 projektů
Ve Fichi 6 – Vítejte byly přijaty celkem: 0 projektů
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Tabulka č. 17 Přehled všech podaných projektů, nepodpořených projektů, zrušených a realizovaných
projektů
Fiche č.
F1 - Výroba biopaliv

Opatření Podané Zrušené
MAS
0
0
III.1.2.

Nezbyly
peníze
0

Na
SZIF

Zrušil
žadatel

Zrušil
Skutečně
SZIF zrealizované

0

0

0

0

0

0

25

5

0

20

F2-Podpora podnikání

III.1.2.

25

F3-Infrastruktura

III.2.1.1.

23

0

0

23

2

0

21

F4-Předci a předchůdci

III.2.2.

8

0

0

8

1

0

7

F5-Snazší život

III.2.1.2.

40

3

7

30

1

0

29

F6-Vítejte

III.1.3.

3

1

0

2

2

0

0

F7-Agroturistika

III.1.3.

0

0

0

0

0

0

0

F8- Víme, jak na to

III.3.1.

0

0

0

0

0

0

0

99

4

7

88

11

0

77

Celkový počet žádostí:

Tabulka č. 18 Přehled počtu projektů dle sektorů
Sektor
Veřejný sektor – obce, města
Neziskové organizace (vč. církví)
Podnikatelé (mikropodniky)
Celkem

Počet projektů
36
21
20
77

Graf č. 5 Počet projektů dle sektorů

Počet projektů dle sektorů

Veřejný sektor

20
36

21

Neziskové organizace
(vč. církví)
Podnikatelé

21

Výše dotace v Kč
10 940 170
3 708 137
2 703 709
17 352 016
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Graf č. 6 Výše čerpané dotace v Kč dle sektorů

Výše dotace v Kč dle sektorů
2 703

709
Veřejný sektor
Neziskové organizace
(vč. církví)
Podnikatelé
10 940 170

3 708 137

Z výše uvedených grafů vyplývá, že nejčetnějšími žadateli o dotaci přes MAS MTJ byly obce. Obce měly
možnost čerpat z většího počtu Fichí než ostatní žadatelé.
Prostřednictvím různého spektra žadatelů a podpořením projektů v 23 územích obcí (včetně jejich
místních částí ) došlo k naplnění cíle, a to k harmonickému rozvoji území a rovnoměrnému čerpání
dotací v území – viz. následující tabulka.

Z uvedené tabulky a mapy (viz níže) vyplývá, že nejčetnějšími žadateli o dotaci přes MAS MTJ byly
obce. Z celkově 77 podpořených projektů bylo 36 žadatelů obec, a to na území 23 obcí. Tento zájem
byl způsoben aktivní spoluprací se všemi obcemi, prezentací realizovaných projektů apod. Mezi
aktivní žadatele patřilo město Jevíčko s celkem 7 podpořenými projekty (z toho 2 projekty
podpořeny v odlehlé místní části Zadní Arnoštov). Taktéž nejvíce neziskových organizací (5
podpořených projektů, 1 podpořený projekt v místní části Osada Lípa) a podnikatelských subjektů (8
podpořených žadatelů) získalo podporu z území města Jevíčka a jeho místních částí. Podpora církví
se uskutečnila v obci Jaroměřice, a to u 2 projektů. V obci Křenov došlo k podpoře muzea, školy i
podnikatelů. Větší aktivita žadatelů v území Jevíčka a blízkém okolí byla způsobena sídlem MAS
v Jevíčku a využíváním častějších konzultací ze strany žadatelů přímo v kanceláři MAS.
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Tabulka č. 19 Rozložení projektů v území MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Území obcí
Bělá u Jevíčka
Bezděčí u Trnávky
Biskupice
Březina
Dětřichov u Moravské Třebové
Dlouhá Loučka
Gruna
Chornice
Jaroměřice
Jevíčko
Jevíčko Zadní Arnoštov
Jevíčko – Osada Lípa
Koruna
Křenov
Kunčina
Linhartice
Městečko Trnávka
Mladějov na Moravě
Moravská Třebová
Radkov
Rozstání
Rychnov na Moravě
Staré Město
Vranová Lhota
Vrážné
CELKEM

Rozložení projektů v území MAS
Žadatel – realizátor projektů
Počet
realizov.
Nezisková
Obec Podnikatel
Církev
projektů
organizace
7
1
3
1
2
2
1
6
6
18
2
1
1
5
3
1
2
2
3
2
2
1
3
1
1
77

2
1
2
1
1
1
1
2
2
5
2
x
1
1
1
1
1
2
x
2
2
1
2
1
1
36

3
x
x
x
x
x
x
1
x
8
x
x
x
2
2
x
1
x
2
x
x
x
1
x
x
20

2
x
1
x
1
1
x
3
2
5
x
1
x
1
x
x
x
x
1
x
x
x
x
x
x
18

x
x
x
x
x
x
x
x
2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2

Muzeum
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1

Z uvedené tabulky a mapy (viz níže) vyplývá, že nejčetnějšími žadateli o dotaci přes MAS MTJ byly
obce. Z celkově 77 podpořených projektů bylo 36 žadatelů obec, a to na území 23 obcí. Tento zájem
byl způsoben aktivní spoluprací se všemi obcemi, prezentací realizovaných projektů apod. Mezi
aktivní žadatele patřilo město Jevíčko s celkem 7 podpořenými projekty (z toho 2 projekty
podpořeny v odlehlé místní části Zadní Arnoštov). Taktéž nejvíce neziskových organizací (5
podpořených projektů, 1 podpořený projekt v místní části Osada Lípa) a podnikatelských subjektů (8
podpořených žadatelů) získalo podporu z území města Jevíčka a jeho místních částí. Podpora církví
se uskutečnila v obci Jaroměřice, a to u 2 projektů. V obci Křenov došlo k podpoře muzea, školy
i podnikatelů. Větší aktivita žadatelů v území Jevíčka a blízkém okolí byla způsobena sídlem MAS
v Jevíčku a využíváním častějších konzultací ze strany žadatelů přímo v kanceláři MAS.
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Mapa území působnosti MAS Moravskotřebovska a Jevíčska o.p.s.

Mapa č. 1 Zákres umístění realizovaných projektů v území MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko
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3

Metodický přístup

Závěrečné hodnocení Strategického plánu LEADER MAS MTJ za období 2007 – 2013 bylo zpracováno na
základě doporučené osnovy od Ministerstva zemědělství ČR a vycházela z posledních aktualizací SPL.
Evaluační zpracování provedly pracovnice sekretariátu MAS, manažerka a ředitelka MAS. Při hodnocení
vycházely ze svých znalostí a zkušeností z území MAS, dále z výsledků monitoringu dosavadního plnění
SPL. Dále bylo využito znalostí a zkušeností ostatních členů a partnerů MAS.
Hodnocení probíhalo za období 25. 8. 2009 – 30. 6. 2015, ve kterém byl na území MAS MTJ realizován
SPL. Jako zdroj údajů byly využity především již zpracované vnitřní analýzy, monitorovací zprávy
konečných příjemců dotace, roční hodnotící zprávy naplňování cílů SPL MAS MTJ, výroční zprávy,
střednědobé vyhodnocení SPL, dotazníkové šetření a řízené rozhovory v území.

3.1 Pracovní tým
Ex-post hodnocení SPL MAS MTJ 2007 – 2013 zpracovali zaměstnanci MAS MTJ v následujícím složení:
- ředitelka a manažerka SPL – Miroslava Šejnohová, odpovědnost za zpracování ex-post evaluace SPL,
- manažerka Bc. Lenka Křenková, tvorba ex-post evaluace,
- administrativní pracovnice Monika Obručníková, tvorba ex-post evaluace.
Závěrečné hodnocení Strategického plánu LEADER MAS MTJ za období 2007 – 2013 bylo projednáno
a schváleno Správní radou a Představenstvem MAS.
Monitoring a následná ex-post evaluace probíhaly v souladu s platnou vnitřní interní směrnicí.

3.2 Zdroje údajů
Jak již bylo uvedeno výše, jako zdroj údajů pro zpracování ex-post evaluace sloužily následující:













Strategický plán Leader MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.,
Zakladatelská smlouva – aktuální znění ze dne 28. 11. 2014,
Statut platný od 23. 2. 2015,
Vnitřní analýzy dat provedené pracovníky MAS,
Monitorovací zprávy konečných příjemců dotace,
Hodnotící zprávy naplňování cílů SPL MAS MTJ,
Výroční zprávy MAS MTJ,
Střednědobé hodnocení SPL,
Dotazníkové šetření
Rozhovory s pracovníky a partnery MAS,
Řízené rozhovory se starosty obcí,
Řízené rozhovory s žadateli – realizátory podpořených projektů.
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3.3 Monitorovací indikátory
Tabulka č. 20 Monitorovací indikátory uvedené v SPL MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Č.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Monitorovací indikátor
Zvyšování
kvalifikace,
účast
manažera
a
administrativní síly
MAS na školeních a
seminářích minimálně
Minimální
počet
realizovaných projektů
(v jednom roce)
Uspořádání
semináře
pro členy MAS a
zájemce z území MAS,
informace o grantových
programech a dalších
možnostech
Vydávání
tiskových
zpráv
s uveřejněním
v oblastním tisku
Výsledek
vnitřního
auditu MAS – bez
závažných porušení
Aktualizace webu MAS
(aktualizace minimálně)

Plánovaná
hodnota dle
původního
SPL

Plánovaná
hodnota dle
platného SPL

Dosažené hodnoty
k 30.6.2015

% dosažení
cílové hodnoty

1x ročně

1 x ročně

splněno

100 %

2 ks

2 ks

splněno

100 %

1 x ročně

1x ročně

splněno

100 %

2 x ročně

2 x ročně

splněno

100 %

1x ročně

1x ročně

splněno

100 %

5x ročně

5x ročně

splněno

100 %

Monitorovací indikátor č. 1
Zvyšování kvalifikace probíhalo: na seminářích pořádaných MZe ČR a RO SZIF, v rámci setkání celostátní
sítě pro venkov, v rámci setkání a seminářů pořádaných NS MAS ČR, krajským sdružením NS MAS ČR,
v rámci Národní konference pro Venkov (naše MAS se účastní pravidelně od roku 2010). Manažer
a zaměstnanci MAS MTJ se zúčastnili různých seminářů a školení min. 2 až 10 x ročně, tudíž je tento
monitorovací indikátor splněn.
Monitorovací indikátor č. 2
Počet projektů realizovaných v jednom roce – tento ukazatel nebyl splněn pouze v roce 2009, kdy MAS
vyhlašovala 1. výzvu, dále ukazatel byl splněn pouze částečně v roce 2010, kdy byl dokončen 1 projekt.
V dalších letech bylo již plnění indikátoru překročeno, celkem bylo realizováno a řádně dokončeno 77
projektů žadatelů v rámci Opatření IV.1.2. V ostatních letech byl indikátor splněn.
Monitorovací indikátor č. 3
MAS každoročně pořádala minimálně 1-3 semináře pro žadatele z území a pro členy MAS MTJ. Dále jsme
pořádali semináře v rámci setkání členů a partnerů, v rámci setkání KS NS MAS ČR. Plnění tohoto
monitorovacího indikátoru bylo splněno.
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Monitorovací indikátor č. 4
MAS MTJ vydávala tiskové zprávy v rámci regionálního Zpravodaje Jevíčsko, v rámci Svitavského deníku,
dále v rámci Zpravodaje MAS Moravskotřebovska a Jevíčska. Během realizace SPL byly využity
i modernější způsoby informování na webu MAS, prostřednictvím Facebooku apod. Plnění tohoto
monitorovacího indikátoru bylo splněno.
Monitorovací indikátor č. 5
Vnitřní audit v hodnotících zprávách neshledal žádná závažná porušení. Za celou dobu realizace SPL
nebyla podaná žádná stížnost ze strany žadatelů, nebyla uložena žádná sankce za porušení podmínek. Za
celé programové období došlo k drobné korekci v ŽOP v opatření IV.1.1., a to ve výši 338 Kč.
V září 2013 proběhl poprvé externí dotační a účetní audit, a to za rok 2012. Externí audit potvrdil
výsledky vnitřního auditu a neshledal žádná pochybení. Tento audit proběhl i v následujících letech, za
rok 2013 a 2014. I tyto další provedené externí audity byly bez nálezu pochybení ze strany MAS.
Plnění tohoto monitorovacího indikátoru bylo splněno.
Monitorovací indikátor č. 6
Aktualizace webu MAS byla prováděna pravidelně. Prostřednictvím webových stránek byli potenciální
žadatelé informováni pravidelně o připravovaných výzvách, byly zveřejňované povinné dokumenty dle
Pravidel, dále byla prováděna aktualizace sídla, statutárního zástupce, zaměstnanců a kontaktních údajů.
Plnění tohoto monitorovacího indikátoru bylo splněno.
Nad rámec povinných monitorovacích indikátorů stanovených v SPL MAS MTJ sledovala i vlastní
indikátory mimo SPL:
Tabulka č. 21 Přehled monitorovacích indikátorů sledovaných mimo SPL

Č.ř.

Indikátor mimo SPL

Počet projektů

1a
1b
2a
2b
3
4
5
6

8
4
1
1
7
3
2
14

7.
8.

Počet podpořených projektů žen
Počet skutečně realizovaných projektů žen
Počet projektů mladých lidí
Počet skutečně realizovaných projektů mladých lidí
Počet realizovaných projektů obnovy památek a muzeí
Počet realizovaných projektů obnovy chodníků v obcích
Počet realizovaných projektů místních komunikací
Počet realizovaných projektů na nákup techniky pro
údržbu veřejných prostranství
Počet realizovaných projektů občanské vybavenosti
Počet realizovaných projektů – rozhledny

9.

Počet realizovaných projektů – naučné stezky

0

10.

Počet realizovaných projektů - čekárny

1

11.

Počet realizovaných projektů v obcích do 500 obyvatel

30

27

29
0

Pozn.
4 nerealizované
žena
žena
1 výstavní systém
1 včetně osvětlení

1 podpořen,
nerealizován
1 podpořen
nerealizován
3 ks čekáren
v 1 projektu
6 podnikatelů
2 památky
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3.4 Hodnotící otázky
V následující kapitole jsou uvedeny hodnotící otázky, které podrobněji hodnotí činnost MAS MTJ
v souvislosti s realizací SPL MAS MTJ za uplynulé programové období.

3.4.1 Povinné hodnotící otázky
Tyto hodnotící otázky, které byly ze strany Ministerstva zemědělství označeny jako povinné, se ve své
podstatě zaměřují na základní myšlenky a principy metody LEADER.

Povinnými hodnotícími otázkami jsou:
1. Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a diverzifikaci?
1.1. Jak přispěla podpora k vytváření nových pracovních míst?
1.2. Jak napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?
1.3. Jak napomohla podpora k budování kapacit pro diverzifikaci?
2. Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?
2.1. Byl podpořen harmonický rozvoj regionu?
2.2. Byla podpořena atraktivita regionu jako místa pro život a turistiku?
2.3. Byly podpořeny prostory pro služby a spolkový život za účelem soběstačnosti obce?
3. Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?
3.1. Napomohla podpora k většímu zapojení veřejnosti do dění v regionu?
3.2. Jak přispěla podpora k zapojení partnerů a veřejnosti do rozhodovacích procesů?
3.3. Jak napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů?
3.4. Jak přispěla podpora k uplatnění inovačních přístupů?
3.5. Jak přispěla podpora k realizaci projektů spolupráce MAS?
3.6. Přispěla podpora k zapojení MAS do sítí místních partnerství?
4. Do jaké míry přispěla implementace metody LEADER ke zlepšení místní správy?
4.1. Jak podpora podnítila zapojení veřejnosti?

3.5 Způsob zodpovězení povinných hodnotících otázek
Informace, které jsou použity v hodnocení, vychází především z dat evidovaných na MAS MTJ, tzn.
výsledky průběžného hodnocení SPL a monitoringu projektů. Významným doplňkem bylo dotazníkové
šetření a řízené rozhovory s příjemci dotace. Hodnocení zahrnuje názory subjektů a osob, které projevují
zájem o rozvoj a dění v regionu. V neposlední řadě byli osloveni o vyjádření názoru také partneři
a členové MAS MTJ

28

Ex-post hodnocení Strategického plánu LEADER MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. 2007 - 2013

4

Odpovědi na hodnotící otázky

4.1 Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a
diverzifikaci?
1.1. Jak přispěla podpora k vytváření nových pracovních míst?
Tvorba nových pracovních míst nebyla prioritním cílem SPL vzhledem k nízké alokaci na jednotlivé
projekty. V rámci podpořených projektů se sice žádný žadatel nezavával k vytvoření pracovního místa,
ale byl podpořen projekt žadatele, který byl dlouhodobě evidován jako uchazeč na úřadě práce a měl
pozastavenou živnost.
V našem hospodářsky slabém regionu s největší nezaměstnaností v Pardubickém kraji považujeme za
úspěch podporu 20 podnikatelských projektů. Tato podpora pomohla mikropodnikům ke stabilizaci
a konkurenceschopnosti na místním trhu. Všechny projekty dodržují udržitelnost a jsou přínosem
v území.
Za úspěch považujeme podporu a realizaci projektů žen, které v našem území nesnadno hledají práci.
Tabulka č. 22 Přehled realizovaných projektů - ženy
Rok
Fiche Kolo
podání
číslo číslo
žádosti

Název žadatele

Název projektu
Dotace

2012

2

16

Martina Klonová Vybavení nového kadeřnictví

39 707,00 Kč

2013

2

18

Věra Kaderková

Modernizace firmy Věra Kaderková - RUSTIKA

98 455,00 Kč

2013

2

19

Eva Vránová

Modernizace vybavení kadeřnictví

85 554,00 Kč

2014

2

20

Eva Entová

Modernizace vybavení studia

86 573,00 Kč

CELKEM FICHE 2

310 289,00 Kč

1.2. Jak napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?
Dle řízených rozhovorů se starosty došlo k navýšení pracovních míst na sezónní práce – VPP v obcích a to
zásluhou podpoření 14 projektů v obcích na pořízení techniky pro údržbu veřejné zeleně a veřejných
prostranství.
Další podpora pracovních příležitostí a podpora žen proběhla i v rámci administrativní činnosti MAS.
V roce 2011 byla přijata další pracovnice, Anna Kaderková, na DPČ. Současně byla Anna Kaderková po
změně zákona o obecně prospěšných společnostech zvolena ředitelkou MAS. V roce 2013 došlo ke
změně ředitelky a byly přijaty další pracovnice na DPP, později na DPČ a po část roku i jako HPP.
V roce 2014 byla vyhlášena poslední výzva, přijato 26 nových projektů, realizováno bylo 33 projektů
(část z minulých let). Tento rok byl administrativně hodně náročný. S metodickou i administrativní
činností pomáhaly žadatelům 3 pracovnice, z toho 1 byla původně uchazeč o zaměstnání evidovaný na
Úřadě práce.
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1.3. Jak napomohla podpora k budování kapacit pro diverzifikaci?
V MAS MTJ nebyl podpořen žádný projekt. Potenciální žadatelé nesplňovali podmínky.
Diverzifikace byla naplněna prostřednictvím jiných opatření.

4.2 Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?
2.1. Byl podpořen harmonický rozvoj regionu?
Ano, harmonický rozvoj regionu byl podpořen a to podporou různých skupin žadatelů, různých oblastí
podpory a dále rovnoměrnou podporou v celém území, podrobně viz tabulka a mapa na str. 19 a 21.
Z celkového počtu 77 realizovaných projektů bylo jen 25 projektů členů/partnerů MAS a dalších 52
projektů realizovali žadatelé, které jsme oslovili v rámci propagace MAS a prezentace příkladů dobré
praxe.
2.2. Byla podpořena atraktivita regionu jako místa pro život a turistiku?
Ano, atraktivita regionu byla podpořena v rámci podpořených projektů obnovy významných a často
navštěvovaných památek – Kalvárie v Jaroměřicích a Muzeum Fara Křenov.
Dále MAS podpořila projekt na výstavbu rozhledny a naučné stezky. Tyto dva projekty se žadatelé
bohužel rozhodli nerealizovat a finanční prostředky byly v další výzvě rozdělené na podporu jiných
projektů.
2.3. Byly podpořeny prostory pro služby a spolkový život za účelem soběstačnosti obce?
Ano, v rámci Fiche 5 bylo podpořeno a dokončeno 29 projektů, z toho se podařilo opravit 1 kulturní dům
v havarijním stavu - v malé obci, kde není jiné místo pro setkávání občanů, dále byly podpořeny projekty
na modernizaci vybavení knihoven, školek, vesnických škol, vybavení terapeutických dílen v oblastní
charitě, vybavení spolků, vybavení ve 2 hasičských sborech, učebna v ZUŠ s regionálním dopadem.

3. Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?
3.1. Napomohla podpora k většímu zapojení veřejnosti do dění v regionu?
Ano, v rámci rozšíření členské základny MAS, v rámci aktivnější spolupráce s různými subjekty v území.
Dále i v rámci projektu spolupráce knihoven v 9 obcí, kdy se z obecních knihoven stala malá komunitní
centra, centra setkávání obyvatel, pořádání volnočasových aktivit, výstavek, apod.
3.2. Jak přispěla podpora k zapojení partnerů a veřejnosti do rozhodovacích procesů?
Došlo k navýšení počtu členů výběrové komise, která byla velmi aktivní. VK prováděla kontroly na místě
u žadatelů, v MAS probíhaly veřejné obhajoby projektů, kterých se mohli jako pozorovatelé zúčastnit
všichni zájemci. Došlo k rozšíření partnerské základny, nejvyšším orgánem MAS je nyní Partnerská
schůze.
3.3. Jak napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů?
V rámci Fiche 2 bylo pořízeno několik strojů a zařízení, které v regionu chyběly. Podnikatelé se naučili
spolupracovat a využívat služeb a kapacit v území. Některé školy spolupracují s podnikateli a chodí na
exkurze před výběrem povolání žáků 8. a 9. tříd.
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3.4. Jak přispěla podpora k uplatnění inovačních přístupů?
V rámci Fiche 2 bylo pořízeno několik strojů a zařízení, které v regionu chyběly a přispěly tak k rozšíření
služeb, které dosud v regionu chyběly (opravy speciálních elektrických zařízení).

3.5. Jak přispěla podpora k realizaci projektů spolupráce MAS?
MAS MTJ realizovala 2 projekty spolupráce. Jedním z nich byl projekt zaměřený na spolupráci knihoven
s názvem Nezapomeňte (se) vrátit. Tento projekt byl velmi úspěšný. Přesto, že nebyl příliš finančně
náročný, má velký přínos pro aktivní činnost knihoven. Z obecních knihoven se stala malá komunitní
centra. Projekt pozitivně přispěl i k propagaci činnosti MAS. Podrobnosti o projektech spolupráce jsou na
str. 35 a 36.
Dalším projektem bylo Společné využití praxe v oblasti evaluace strategií. V rámci tohoto projektu se
podařilo navázat velmi dobrou spolupráci s 5 MAS z Pardubického kraje. Spolupráce pokračuje i po
skončení projektu, pořádáme společné workshopy k tvorbě místních strategií a předáváme si poznatky
z různých seminářů, připravujeme náměty na další projekty spolupráce.
3.6. Přispěla podpora k zapojení MAS do sítí místních partnerství?
ANO. V rámci opatření IV1.1. se MAS mohla zúčastňovat v rámci Národní sítě MAS různých akcí,
seminářů, výstav a propagačních aktivit, dále se MAS zapojila do Celostátní sítě pro Venkov. MAS je
členem Krajského sdružení MAS Pardubického kraje, které je velmi aktivní. Zapojením do těchto
partnerství došlo k posílení znalostních kapacit MAS a předávání příkladů dobré praxe.
4. Do jaké míry přispěla implementace metody LEADER ke zlepšení místní správy?
4.1. Jak podpora podnítila zapojení veřejnosti?
V rámci propagačních činností (např. každoroční účast na velké regionální akci Biskupické kaléšek) se
nám podařilo oslovit velkou část veřejnosti. Od první akce v roce 2011 se nám zvýšil počet žadatelů
i počet spolupracovníků na MAS. Dále se nám podařilo veřejnost zapojit v rámci realizace projektu
spolupráce Nezapomeňte(se) vrátit. Pořádání akcí v rámci tohoto projektu je pro knihovnice organizačně
i časově náročné, do aktivit je zapojeno mnoho dobrovolníků z řad veřejnosti.
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5

Závěry a doporučení

Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit realizaci SPL za období od 21. 8. 2009 do 30. 6. 2015. Jednalo se
o kompletní zhodnocení všech činností, které provádí MAS a podstatou samotné evaluace byly
vyhlášené výzvy a v závislosti na tom i podané projekty. Účelem evaluace SPL bylo zjistit, jak bylo
dosaženo stanovených cílů a zda byly realizovány stanovené výstupy. V následujících kapitolách jsou
uvedeny závěry a doporučení.

5.1 Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli,
rovnováha mezi Fichemi dle SPL
Byly MI zvoleny vhodně, mají dostatečnou vypovídací hodnotu? Byly Fiche nastaveny tak, aby
přispívaly k dosažení stanovených cílů? Byly Fiche využívány tak, jak bylo nastaveno v SPL?
Monitorovací indikátory stanovené v SPL nemají dostatečnou vypovídací hodnotu.
Většina Fichí byla nastavena vhodně a účelně. Bohužel jsme podcenili možnosti a podnikavost některých
žadatelů, kteří sice měli zájem realizovat zajímavé projekty (Rozhledna Kumperk, Naučná stezka
Langendon), ale po schválení žádosti od realizace z vlastní vůle odstoupili. Část potenciálních žadatelů
realizovala svoje záměry z jiných zdrojů, kde byla možnost větší alokace. Doporučení pro realizaci další
strategie bude zvolení vhodnějších indikátorů a cílů.

5.2 Míra dosažení cílů
Do jaké míry přispěla podpora k dosažení stanovených cílů?
Alokace přidělená na realizaci SPL neumožnila podpořit všechny žádosti, záměry a potřeby území tak,
aby bylo dosaženo úplné splnění níže uvedených cílů. Přesto je úspěchem realizace našeho SPL
dokončení 77 realizovaných projektů, které vykazují vysokou míru udržitelnosti projektů, jsou
smysluplné, přispěli k harmonickému rozvoji zejména v menších obcích a menším městečku Jevíčku.
Popis dosažení jednotlivých cílů:


Podpořit alternativní příjmy zemědělců – tento cíl nebyl naplněn v rámci realizace SPL.
Zemědělci v území využili jiné možnosti získání dotačních prostředků přes jiné programy,
u kterých byla stanovena vyšší alokace než nabízel SPL.



Podpořit rozvoj řemesel a služeb - bylo podpořeno a dokončeno 20 projektů v rámci Fiche č. 2 –
Podpora podnikání. Tento cíl byl úspěšně plněn a doporučuje se v něm pokračovat i v dalších
letech.



Podpořit využití biomasy – tento cíl byl dosažen čerpáním dotací mimo SPL, v rámci SPL byly
malé alokace finančních prostředků na postavení BPS, malých solárních elektráren apod.



Zvýšit atraktivnost regionu jako místa pro život a turistiku – byly podpořeny zajímavé žádosti
s názvem Naučná stezka Langendon a Rozhledna Kumperk. Projekty bohužel nebyly realizovány.
Atraktivitu regionu pomohly zvýšit realizace projektů vybavení v Muzeu FARA Křenov, které je
svým zaměřením jedinečné v regionu i ve většině území ČR. Dále atraktivitu podpořily 2 projekty
na obnovu budov v areálu Kalvárie v Jaroměřicích (významné poutní místo).
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Podpořit návštěvnost regionu – předpokládáme částečné splnění tohoto cíle – dlouhodobou
propagační činností MAS např. na Zemi živitelce v Českých Budějovicích, na Národních
konferencích venkova, na Biskupickém kaléšku, dále prostřednictvím podpory projektů na
obnovu památek.



Rekonstruovat prostory pro služby a spolkový život – bylo podpořeno 29 projektů. Cíl se
podařilo naplnit částečně, z důvodu nízké alokace v SPL nebylo možné podpořit všechny žádosti,
záměry a potřeby území.



Obnovit místní komunikace a doprovodnou zeleň – bylo realizováno 21 projektů, z toho 3
projekty na obnovu chodníků (1 včetně osvětlení), 2 projekty obnovy místních komunikací, 1
projekt na obnovu zeleně, 1 projekt na obnovu čekáren, 14 projektů na pořízení techniku pro
údržbu veřejné zeleně a veřejných komunikací (podrobně viz příloha na str. 38 )
Tento cíl se podařilo naplnit částečně, přestože bylo podpořeno 21 projektů. V území je zájem o
realizaci těchto projektů mnohem větší a na splnění tohoto cíle by bylo potřeba získat alokaci
v řádech stovek mil. Kč. V dotazníkovém šetření uvedla většina obcí, že má zájem obnovit místní
komunikace, chodníky a zeleň i v dalších letech.



Rekonstruovat sportoviště – tento cíl byl dosažen mimo SPL, potencionální žadatelé využili
dotačních prostředků ve větším objemu z jiných zdrojů mimo SPL. Cíl nebyl naplněn z realizace
SPL, potenciální zájemci sice byli, ale ve Fichi 5 byla malá alokace na všechny záměry zájemců,
v rámci 1 výzvy a 1 Fiche mohl téže žadatel podat jen 1 žádost o dotaci. Žadatelé upřednostnili
žádosti na obnovu občanské vybavenosti (kulturní domy, modernizace škol, MŠ, hasičů, spolků,
ZUŠ, knihoven).

 Udržovat historické památky – bylo podpořeno a dokončeno 7 projektů zaměřených na
památky, z toho 1 projekt se týkal výstavních panelů na propagaci památek a jejich historie. Cíl
byl částečně naplněn.

5.3 Doporučení na základě výsledku hodnocení
Na základě vyhodnocení realizace SPL doporučujeme do příštího období:
1. Bodově zvýhodnit projekty podporující vytvoření pracovního místa (částečně bodově zvýhodnit
i pracovní místa na sezónní práce). Zaměřit se na podporu drobných podnikatelů, na udržitelný rozvoj
území MAS.
2. Zvolení vhodnějších monitorovacích indikátorů a cílů v nové strategii rozvoje území SCLLD.
3. Využít potenciál kvalitních zaměstnanců a spolupracovníků na DPP. Naplnit vizi MAS MTJ jako
servisního centra a poskytování informací o různých operačních programech i možností čerpání dotací
z národních zdrojů. Zapojit MAS MTJ jako žadatele do různých projektů k rozvoji území a přispět
k realizaci cílů nejen prostřednictvím žadatelů, ale i vlastní činností MAS.
4. Pokračovat v propagaci činnosti MAS MTJ, v propagaci příkladů dobré praxe v území MAS, přebírat
dobré příklady z jiných MAS. Aktivně využívat možnosti animačních činností.
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5. Aktivně spolupracovat s ostatními MAS v rámci Pardubického kraje i v rámci NS MAS ČR.
6. V rámci možností navázat spolupráci i se zahraniční MAS.
7. Pokračovat v uplatňování metody LEADER, i když některé operační programy mimo PRV tento princip
příliš nepodporují.
8. V nové strategii a při její realizaci podpořit žadatele a projekty, které nebyly v minulém období
způsobilé v rámci našeho SPL (např. ubytovací kapacity nezemědělských podnikatelů, podpora drobných
zemědělců, podpora mladých zemědělců v rámci jejich zemědělské i nezemědělské činnosti, podpora
projektů na zadržování vody v krajině, podpora obnova lesních cest a neproduktivních opatření v lesích).

Datum vypracování zprávy: 29.12.2015

Datum schválení Správní radou: 30.12.2015

V Jevíčku 30.12.2015

Miroslava Šejnohová
ředitelka
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6

Přílohy

Příloha č. 1
Projekty spolupráce
MAS MTJ se v průběhu monitorovacího období zapojila do 2 projektů spolupráci v rámci PRV, opatření
IV.2.1. Realizace projektů spolupráce:
Tabulka č. 23 Projekt spolupráce s názvem „Společné využití praxe v oblasti evaluace strategií“
Název projektu:
Role MAS MTJ:
Spolupracující MAS:

Termín realizace:
Cíl projektu:
Popis projektu:

Dotace MAS MTJ:

Společné využití praxe v oblasti evaluace strategií
PMAS
MAS Litomyšlsko, o.p.s. (koordinační MAS),
MAS Bohdanečsko, z.s.,
MAS Holicko, o.p.s.,
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.,
Místní akční skupina Svitava z.s.
1. 9. 2014 - 30. 6. 2015
Podpora rozšíření spolupráce MAS v Pardubickém kraji
a nastavení mechanismu monitoringu a evaluace.
Smyslem projektu bylo posílení spolupráce mezi začínajícími
a zkušenějšími MAS v rámci Pardubického kraje v oblasti
předávání správné praxe a postupů s využitím zkušeností
programovacího období 2007 – 2013. Výstupem projektu byla
komplexně zpracovaná metodika možných postupů při evaluaci
a monitoringu strategií komunitně vedeného místního rozvoje.
Metodika využívala zkušeností a příkladů dobré praxe
zúčastněných partnerských MAS z programovacího období 2007
– 2013.
498.246 Kč
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Tabulka č. 24 Projekt spolupráce s názvem „Nezapomeňte (se) vrátit“
Název projektu:
Role MAS MTJ:
Spolupracující MAS:
Termín realizace:
Cíl projektu:

Popis projektu:

Výstupy projektu:

Dotace MAS MTJ:

Nezapomeňte (se) vrátit
PMAS
MAS Poličsko z.s. (koordinační MAS),
Místní akční skupina Hlinecko, z.s. (PMAS).
21. 1. 2014 - 12. 6. 2015
Cílem projektu je nabídnout jednotlivým obcím a pracovníkům knihoven
zvýšení návštěvnosti a využití knihovny nejen na výpůjčku knih, ale
i k jinému novému využití knihovny.
Na malých obcích může knihovna sloužit jako malé centrum a místo
setkávání občanů různého věku. Smyslem projektu je vdechnout
knihovnám duši, naplnit ji dětmi a občany, nejen zarytými čtenáři, kteří si
vypůjčí a vrátí knihu, ale také naučit další aktivní občany používat
společné prostory knihovny pro různé akce.
Za území MAS MTJ jsou do tohoto projektu zapojeny knihovny v počtu 9:
knihovna v Bělé u Jevíčka, Biskupicích, Březině, Chornicích, Jaroměřicích,
Jevíčku, ve Vrážném, v Městečku Trnávce a v Mladějově na Moravě.
 Série školení pro knihovníky a dobrovolníky v knihovnách,
 Set jednotného vybavení v podobě židlí, odkládacích stolů,
pojízdného stolu a koberce včetně sedacích polštářů pro děti,
 Zakoupení vybavení dle individuálních potřeb knihovny
(knihovníci tyto finance nejčastěji utratili za společenské
a deskové hry nebo elektroniku),
 Zakoupení výtvarných potřeb opět dle vlastního výběru ve výši
5 000 Kč,
 Pracovní brožura s názvem „Manuál vesnického knihovníka“,
 Komiksová brožura s názvem „Hádej knihu“,
 Omalovánky s tématy pověstí z regionu s názvem „Hádej
pověsti“.
582.759 Kč
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Příloha č. 2
Realizované projekty přes MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Tabulka č. 25 Přehled realizovaných projektů – Fiche č. 2 – Podpora podnikání
Rok
Fiche Kolo
podání
číslo číslo
žádosti

Název žadatele

Název projektu

Dotace

2011

2

12

Pavel Továrek

Rozšíření klempířské výroby Továrek - Bělá u
Jevíčka

2011

2

12

Lubomír Knötig

Rozvoj truhlářství Knötig

330 000,00 Kč

2011

2

14

František Knápek

Obnova strojního vybavení truhlářské dílny

151 988,00 Kč

2011

2

14

Instalatérství
Bidmon s.r.o.

Nákup zařízení do firmy Instalatérství Bidmon

178 200,00 Kč

2012

2

16

Martina Klonová

Vybavení nového kadeřnictví

39 707,00 Kč

2012

2

16

Jaroslav Slechan

Modernizace Truhlářství a podlahářství
Slechan

98 251,00 Kč

2012

2

16

Pavel Továrek

Nákup pojízdného lešení

30 006,00 Kč

2012

2

16

Josef Antl

Nákup strojního vybavení truhlářské dílny

2012

2

16

Martin Hebelka

Modernizace prodejny potravin

2012

2

16

Stanislav Bednařík Modernizace kovoobrábění Bednařík

2013

2

18

Roman Schmidt

Vybavení provozovny na opravu elektrických
zařízení

2013

2

18

Věra Kaderková

Modernizace firmy Věra Kaderková - RUSTIKA

2013

2

18

František Pazdírek

Modernizace truhlářství

120 000,00 Kč

2013

2

19

Petr Nerušil

Modernizace truhlářství

120 000,00 Kč

2013

2

19

Instalatérství
Bidmon s.r.o.

Modernizace počítačového vybavení

31 851,00 Kč

2013

2

19

Eva Vránová

Modernizace vybavení kadeřnictví

85 554,00 Kč

2014

2

20

Roman Schmidt

Doplnění vybavení provozovny na opravu
elektrických zařízení

84 000,00 Kč

2014

2

20

Marek Pecha

Modernizace vybavení autoservisu

2014

2

20

Eva Entová

Modernizace vybavení studia

2014

2

20

Instalatérství
Bidmon s.r.o.

Nákup multifunkčního malotraktoru s
příslušenstvím

20

CELKEM FICHE 2

62 185,00 Kč

210 000,00 Kč
48 000,00 Kč
480 000,00 Kč
120 000,00 Kč
98 455,00 Kč

224 939,00 Kč
86 573,00 Kč
104 000,00 Kč
2 703 709,00 Kč
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Tabulka č. 26 Přehled realizovaných projektů – Fiche č. 3 - Infrastruktura
Rok
Fiche Kolo
podání
číslo číslo
žádosti

Název žadatele

Název projektu

Dotace

2009

3

8

Obec Chornice

Rekonstrukce chodníku a veřejného
osvětlení - Chornice - ulice Sluneční

623 533,00 Kč

2010

3

11

Obec Mladějov na Moravě

Oprava chodníku v obci Mladějov na
Moravě

1 325 970,00 Kč

2010

3

11

Obec Biskupice

Biskupice oprava místních komunikací
I.etapa od km 0,200 - 0,340

1 221 253,00 Kč

2012

3

16

Město Jevíčko

Revitalizace zeleně na veřejných
prostranstvích - ulice K. Čapka, A. K. Vitáka
Jevíčko

270 598,00 Kč

2012

3

16

Obec Jaroměřice

Obnova autobusových čekáren

190 171,00 Kč

2012

3

16

Obec Radkov

Nákup travního traktoru

2013

3

18

Obec Biskupice

Biskupice oprava místních komunikací od
km 0,011 40 - km 0,200 00

450 000,00 Kč

2013

3

18

Obec Dětřichov u Mor. Třebové

Pořízení travního traktoru s příslušenstvím

99 450,00 Kč

2013

3

18

Obec Koruna

Nákup techniky na údržbu veřejných
prostranství obce

96 391,00 Kč

2013

3

18

Obec Rychnov na Moravě

Pořízení techniky na údržbu veřejných
prostranství obce

45 445,00 Kč

2013

3

18

Obec Radkov

Nákup příslušenství k traktoru

64 890,00 Kč

2013

3

18

Město Jevíčko

Obnova chodníků sídliště K. Čapka Jevíčko

2013

3

19

Obec Kunčina

Nákup příslušenství k traktoru

2014

3

20

Obec Rozstání

Nákup techniky na údržbu veřejných
prostranství obce Rozstání

2014

3

20

Obec Vranová Lhota

Nákup techniky na údržbu veřejných
prostranství obce, údržba komunikací

2014

3

20

Obec Gruna

Nákup techniky na údržbu veřejných
prostranství obce

51 300,00 Kč

2014

3

20

Obec Bezděčí u Trnávky

Pořízení techniky na údržbu veřejných
prostranství

90 000,00 Kč

2014

3

20

Obec Linhartice

Nákup techniky na údržbu veřejných
prostranství obce

281 624,00 Kč

2014

3

20

Obec Staré Město

Nákup techniky na údržbu veřejných
prostranství obce

298 605,00 Kč

2014

3

20

Obec Bělá u Jevíčka

Technika na údržbu veřejných prostranství

103 346,00 Kč

2014

3

20

Obec Městečko Trnávka

Nákup techniky na úklid a údržbu veřejných
prostranství

53 670,00 Kč

21

CELKEM FICHE 3

74 925,00 Kč

450 000,00 Kč
85 950,00 Kč
369 000,00 Kč
390 151,00 Kč

6 636 272,00 Kč
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Tabulka č. 27 Přehled realizovaných projektů – Fiche č. 4 – Předci a předchůdci
Rok Fiche Kolo
podání číslo číslo
žádosti

Název žadatele

Název projektu

Dotace

2012

4

16

Petr Koudelka

Museum FARA Křenov

262 605,00 Kč

2013

4

18

Obec Jaroměřice

Obnova oken na zámku v
Jaroměřicích

590 735,00 Kč

2013

4

18

Město Jevíčko

Úprava rajského dvora bývalého
augustiniánského kláštera
Jevíčko

290 460,00 Kč

2013

4

19

Obec Rozstání

Restaurování sochy sv. Rocha

2013

4

19

Římskokatolická farnost
Jaroměřice u Jevíčka

Rekonstrukce suterénu fary
Jaroměřice - Kalvárie

341 426,00 Kč

2013

4

18

Římskokatolická farnost
Jaroměřice u Jevíčka

Obnova interiéru Betlémské
kaple Jaroměřice - Kalvárie

396 297,00 Kč

2014

4

20

Město Jevíčko

Výstavní systém města Jevíčko

7

CELKEM FICHE 4

77 098,00 Kč

50 000,00 Kč
2 008 621,00 Kč

Tabulka č. 28 Přehled realizovaných projektů – Fiche č. 5 – Snazší život
Rok
podání Fiche Kolo
žádosti číslo číslo

Název žadatele

Název projektu

Dotace

2011

5

14

Obec Dlouhá Loučka

Modernizace vybavení MŠ a ZŠ
Dlouhá Loučka

83 250,00 Kč

2011

5

14

Obec Bělá u Jevíčka

Modernizace Místní lidové knihovny
Bělá u Jevíčka

75 600,00 Kč

2011

5

14

Český svaz chovatelů
Základní organizace
Chornice

Nákup chovatelského zařízení

50 904,00 Kč

2011

5

14

Společnost Renata o.s.

Technické vybavení Ekocentra Renata
- řešení protipožární ochrany

221 830,00 Kč

2011

5

14

Obec Chornice

Výměna oken a vchodových dveří v
budově I. st. ZŠ Chornice

373 250,00 Kč

2011

5

14

Obec Křenov

Výměna oken a vchodových dveří ZŠ
Křenov I. etapa

431 429,00 Kč

2011

5

14

Obec Březina

Rekonstrukce technologie zdroje tepla
MŠ Březina

450 000,00 Kč

2011

5

14

Město Jevíčko

Oprava kulturního domu v Zadním
Arnoštově I.etapa

418 151,00 Kč

2012

5

16

Obec Staré Město

Obnova budovy mateřské školy ve
Starém Městě

243 074,00 Kč
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Obnova kulturního domu - výměna
oken a vchodových dveří

2012

5

16

Obec Mladějov na Moravě

2012

5

16

Vybavení sociálních služeb
Oblastní charita Moravská
provozovaných Oblastní charitou Mor.
Třebová
Třebová

2012

5

16

Myslivecká jednota Bělá u
Jevíčka

Modernizace zázemí společenské
místnosti

56 732,00 Kč

2012

5

16

Město Jevíčko

Oprava kulturního domu v Zadním
Arnoštově II. etapa

391 355,00 Kč

2012

5

16

Modernizace vybavení mateřské školy
Křenov

102 744,00 Kč

2012

5

16

Modernizace vybavení počítačové
učebny základní školy

104 297,00 Kč

2012

5

16

Základní umělecká škola
Jevíčko

Zkušebna regionálních souborů a
orchestrů v ZUŠ Jevíčko

450 000,00 Kč

2012

5

16

Obec Vrážné

Obnova obecní budovy

307 547,00 Kč

2013

5

18

Město Jevíčko

Modernizace knihovny

180 000,00 Kč
57 775,00 Kč

84 296,00 Kč

Základní škola a mateřská
škola Křenov, okres
Svitavy
Základní škola a mateřská
škola, Jaroměřice, okres
Svitavy

341 948,00 Kč
155 340,00 Kč

2013

5

18

Českomoravská asociace
Vybavení regionálního poradenského
podnikatelek a manažerek
centra pro podnikatelky
- Regionální klub Svitavy

2013

5

19

Sbor dobrovolných hasičů
Jevíčko

Překážky a soutěžní materiál družstev
dobrovolných hasičů -mladí hasiči,
muži, ženy

2014

5

20

Základní škola a Mateřská
škola, Dlouhá Loučka,
okres Svitavy

Modernizace vybavení

112 499,00 Kč

2014

5

20

Interaktivní tabule - nezbytný
pomocník současného učitele

129 416,00 Kč

2014

5

20

2014

5

20

Základní škola a mateřská
škola, Jaroměřice, okres
Svitavy
Základní škola a mateřská
škola Chornice, okres
Svitavy
Mateřská škola Jevíčko
SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů v
Dětřichově u Moravské
Třebové
Český svaz chovatelů
Základní organizace
Jevíčko

Modernizace vybavení mateřské školy

66 047,00 Kč

Pořízení moderní výukové techniky

125 000,00 Kč

Požární stříkačka dobrovolných hasičů

126 000,00 Kč

Dům chovatelů - rekonstrukce
zastřešení

262 108,00 Kč

2014

5

20

2014

5

20

2014

5

20

Mateřská škola Biskupice,
okres Svitavy

Modernizace vybavení mateřské školy

98 492,00 Kč

2014

5

20

TJ Sokol Chornice, z.s.

Modernizace a nákup vybavení
sportovního oddílu

55 564,00 Kč

2014

5

20

Jezdecký klub Osada Lípa
z.s.

Oplocení areálu a pořízení jezdeckého
vybavení

29

CELKEM
FICHE 5

448 766,00 Kč
6 003 414,00 Kč

40

Ex-post hodnocení Strategického plánu LEADER MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. 2007 - 2013

41

