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Vysvětlivky:
ČR – Česká republika
DPP – dohoda o provedení práce
Ex post – po skončení, dodatečně
FO – fyzická osoba
KMAS – koordinační MAS ČR
MAS – místní akční skupina
O.P.S. – obecně prospěšná společnost
PMAS – partnerská MAS
PO – právnická osoba
PS – pracovní smlouva
SCLLD – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (Community-Led Local
Development Strategy)
SH – Střední Haná
SPL – strategický plán LEADER
SZIF – Státní zemědělský intervenční fond
ŽOP – žádost o proplacení

1. Úvod
1.1. Název MAS
- Střední Haná, o.p.s.
Střední Haná je regionem střední velikosti a řadí se mezi středně velké existující
mikroregiony Olomouckého kraje. Mezi logické souvislosti, proč tento mikroregion vznikl,
patří nejen geografická blízkost, ale i spojení kulturními, historickými tradicemi a také
společnými problémy. Právě možnost operativnějšího a schůdnějšího řešení těchto
problémů, efektivnějšího čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a z fondů
Evropské unie, byl jedním z impulsů k jeho založení.

Obrázek 1 Území působnosti MAS Střední Haná

1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF
K podpisu Dohody mezi společností Střední Haná, o.p.s. a SZIF došlo dne 31. 08. 2009.
Partnerství mezi veřejnou, soukromou a neziskovou sférou probíhalo na území Střední
Hané již několik let před datem podpisu Dohody se Státním zemědělským intervenčním
fondem. Významným impulzem k dalšímu rozvoji partnerství na území Střední Hané bylo
otevření programu Leader pro Českou republiku. Na základě principů programu Leader se
představitelé Střední Hané rozhodli k institucionalizaci partnerství.
Iniciátorem založení Místní akční skupiny, jejíž vznik byl připravován zhruba půl roku,
byla především veřejná správa (obce a Svazek obcí mikroregionu střední Haná). V tomto
období proběhla řada setkání starostů obcí, podnikatelů a zástupců nestátního neziskového
sektoru působících na území Rožnovska. Všichni stávající aktéři byli přesvědčeni
o výhodnosti a přednostech partnerství. Zástupci veřejné správy doporučili podnikatele
a zástupce neziskové sféry, kteří budou schopni realizovat rozvoj nejen z pohledu svých
lokálních zájmů, ale pro vyvážený rozvoj celého území. Podnikatelé přispěli svými náměty
na připravované zaměření MAS a neziskový sektor doplnil představy o budoucí práci MAS
o aktivity především z oblasti rozvoje kultury a ochrany životního prostředí.
Výstupem bylo založení MAS Střední Haná na ustavující schůzi Valné hromady dne
13. 12. 2005.
V roce 2009 byla Střední Haná o.p.s. vybrána pro realizaci SPL, byl vytvořen sekretariát
MAS a započalo se s přípravou a příjmem žádostí konečných žadatelů v průběžně
vyhlašovaných výzvách.

1.3. Základní údaje
Z tabulky 1 je patrné, že na území MAS Střední Haná nedošlo ke změně počtu obcí. Stejně
jako při vzniku MAS i nyní do působnosti MAS spadá 13 obcí (z okresu Přerov: Kojetín,
Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov,
Troubky, Uhřičice; okres Prostějov: Ivaň, Obědkovice a z okresu Kroměříž obec Záříčí).
Prakticky neměnný zůstal i počet obyvatel. Oproti původnímu stavu došlo k nárůstu
o 86 obyvatel na celém území.
Nejvýraznější změnou, ke které v rámci společnosti došlo je počet členů. K transformaci
členské základny došlo v procesu standardizace, jehož přípravy, včetně samotného podání
Žádosti o standardizaci MAS a kontroly Žádosti, probíhaly od března 2014 do 15. 12. 2015,
kdy bylo společnosti Střední Haná vydáno Osvědčení o standardizaci MAS.
Ve společnosti došlo ke vzniku organizační složky, místní akční skupiny, která představuje
místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na subregionálním
území, pro něž navrhuje a provádí SCLLD (Strategii komunitně vedeného místního rozvoje).
Počet členů a složení členské základny se odvíjí od závazné Metodiky pro standardizaci
místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.
Tabulka 1 Základní údaje MAS Střední Haná
Původní stav*

Stav k 30. 6. 2015**

13

13

Počet obyvatel

15 994

16 080

Rozloha MAS (km2)***

141,05

141,05

Počet členů celkem

14

31

veřejný sektor

5

13

neveřejný sektor

9

18

Počet obcí

* dle SPL předloženého k registraci Žádosti o realizaci SPL

** počty se vztahují k SPL 2007-2013, všechny hodnoty dále ke dni 30. 6. 2015; počet obyvatel
k 1. 1. 2015.
*** zaokrouhleno na 2 desetinná místa

2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu
2.1. Složení SPL
2.1.1. Přehled cílů a priorit
Realizace strategického plánu je založena na kvalitě, územní a tematické provázanosti
jednotlivých opatření. Jeho realizace přináší synergické trvalé efekty, přispívající k pozitivnímu
rozvoji daného území, který je maximálně ohleduplný k životnímu prostředí. Strategický plán
je zaměřen na jednotné téma, což přispívá ke koncentraci vynaložených prostředků a potažmo
i koncentraci vynaloženého úsilí místní akční skupiny.
V jednotlivých opatřeních jsou vybírány projekty, které jsou schopny přinést trvalé pozitivní
efekty a maximálně tak naplňovat předem stanovené opatření. Značnou výhodou strategického
plánu je, že doplňuje stávající politiky a existující programy rozvoje, realizované na daném
území. Tudíž je postaven tak, aby využíval již stávajících efektů vyvolávaných alokací
prostředků, poskytovaných v rámci daných grantových schémat.
Naplnění cílů a priorit Strategického plánu Leader je možné prostřednictvím níže uvedených
Fichí.
2.1.2. Přehled Fichí
▪ Fiche 1: Rozvoj zemědělských podniků
- Vymezení fiche: Hlavní opatření je zaměřeno na investice do zemědělských staveb
a technologií určených pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz,
koní, drůbeže a včel) a pro rostlinnou výrobu. Opatření je dále zaměřeno na uvádění
souvisejících produktů prvovýroby na trh a využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu.

Vedlejší opatření je zaměřeno na rozvoj inovací v rámci zemědělsko-potravinářské výroby,
na které spolupracuje žadatel se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji (včetně středních
odborných škol).
Pod inovací se rozumí vytvoření a zavedení nové technologie, nového výrobního postupu
či výrobku, také o zlepšení stávající technologie výroby nebo produktu, které vede ke zvýšení
efektivity výroby (nejen z hlediska produkovaného množství) zvýšení konkurenceschopnosti,
k eliminaci rizika snížení bezpečnosti a jakosti produktu.
- Hlavní opatření: I. 1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
- Vedlejší opatření: I. 1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií
(resp. inovací) v potravinářství.
- Žadatelé: zemědělský podnikatel (FO, PO osoba), podnikatelský subjekt z převážné většiny
vlastněn zemědělskými prvovýrobci.
- Výše dotace: min. 100.000,-, max. 2.000.000,-, maximální výše dotace činí 60 % způsobilých
výdajů.
▪ Fiche 2: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury
- Vymezení fiche: Hlavní opatření je zaměřeno na podporu obcí v oblasti základní dopravní
a technické infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení
vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity pro bydlení, podnikání
a relaxaci.
První vedlejší opatření je zaměřeno na zajištění občanského vybavení a služeb v obcích
v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových
činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy
a sportu. V zájmu posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora
zaměřena také na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových
a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic
a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.

Druhé vedlejší opatření je určeno na vypracování studií nebo programů a na výdaje spojené
s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako
například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic
a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování stálých
výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké
aktivity a tradiční lidovou kulturu.
Dotace je určena projektům, které slouží k veřejně prospěšné činnosti a nejsou využívány
k ekonomického prospěchu žadatele či provozovatel.
- Hlavní opatření: III. 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
- Vedlejší opatření: III. 2.1.2. Občanské vybavení a služby, III. 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního
dědictví venkova
- Žadatelé: obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti,
nadace a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, jsou-li jejich členy obce, svazky
obcí; církve a jejich organizace
- Výše dotace: min. 100.000,-, max. 2.000.000,-, maximální výše dotace činí 90 % způsobilých
výdajů.
▪ Fiche 3: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury
- Vymezení fiche: Podopatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské
ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice). Dotace je
určena na vybudování rozhleden, pěších a lyžařských tras a stezek, vinařských stezek,
hippostezek a dalších tematických stezek mimo území lesů.
Podopatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem
k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice), zejména na využití potenciálu
zemědělských farem v oblasti agroturistiky. Podporována je zejména výstavba malokapacitních
ubytovacích zařízení (ubytovací zařízení pro hosty, kempy, skupiny chat či bungalovů)
a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovní vyžití.

- Hlavní opatření: III. 1.3.1. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další
tematické stezky.
- Vedlejší opatření: III. 1.3.2. Ubytování, sport
- Žadatelé: obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti,
nadace a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, fyzické a právnické osoby, které
podnikají v zemědělské výrobě, nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti
cestovního ruchu.
- Výše dotace: min. 100.000,-, max. 2.000.000,-, maximální výše dotace činí 90 % způsobilých
výdajů.
▪ Fiche 4: Podpora podnikání v regionu
- Vymezení fiche: Opatření je zaměřeno na podporu zakládání nových a rozvoj existujících
podniků nejmenší velikosti - mikropodniků, včetně nových živností v oblasti výroby,
zpracování a služeb. Cílem opatření je především vytváření nových pracovních míst a rozvoj
hospodářské struktury nezemědělských aktivit.
- Hlavní opatření: III. 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
- Žadatelé: FO a PO podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení
do kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být zemědělský podnikatel.
- Výše dotace: min. 100.000,-, max. 2.000.000,-, maximální výše dotace činí 60 % způsobilých
výdajů.
▪ Fiche 5: Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby
- Vymezení fiche: Dotace je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb v obcích
v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových
činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy
a sportu. V zájmu posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora
zaměřena také na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových

a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic
a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.
Předmětem podopatření je podpora obcí v oblasti základní dopravní a technické
infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí a tím
zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity pro bydlení, podnikání i relaxaci.
Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním,
obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například
kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské
krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování stálých výstavních expozic
a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou
kulturu.
- Hlavní opatření: III. 2.1.2. Občanské vybavení a služby
- Vedlejší opatření: III. 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic, III. 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního
dědictví venkova.
- Žadatelé: obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti,
nadace a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, jsou-li jejich členy obce, svazky
obcí; církve a jejich organizace.
- Výše dotace: min. 100.000,-, max. 2.000.000,-, maximální výše dotace činí 90 % způsobilých
výdajů.
▪ Fiche 6: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
- Vymezení fiche: Podpora je zaměřena na hmotné a nehmotné investice do zpracovatelských
provozů, které se týkají výroby potravin, nebo krmiv určených pro hospodářská zvířata
poskytující potraviny. Podopatření navazuje na strategický cíl zlepšení konkurenceschopnosti
zemědělsko-potravinářského odvětví, zejména se zaměřuje na podporu výkonnosti
zpracovatelských podniků, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a v neposlední řadě přispěje
k řešení nových výzev, tzn. ke zmírnění změny klimatu podporou moderních energeticky

úsporných zpracovatelských technologií a k účinnému využívání vodních zdrojů. Podpořené
akce by měly řešit problematické oblasti, jako jsou nízká produktivita práce a nízký podíl
produkce s vyšší přidanou hodnotou.
Dotace je zaměřena na rozvoj inovací v rámci zemědělsko-potravinářské výroby, na které
spolupracuje žadatel se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji (včetně středních
odborných škol).
Pod inovací se rozumí vytvoření a zavedení nové technologie, nového výrobního postupu
či výrobku, také o zlepšení stávající technologie výroby nebo produktu, které vede ke zvýšení
efektivity výroby (nejen z hlediska produkovaného množství) zvýšení konkurenceschopnosti,
k eliminaci rizika snížení bezpečnosti a jakosti produktu.
- Hlavní opatření: I. 1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
- Vedlejší opatření: I. 1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií
(resp. inovací) v potravinářství.
- Žadatelé: výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici
mikro, malého a středního podniku; výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého
a středního podniku.
- Výše dotace: min. 100.000,-, max. 2.000.000,-, maximální výše dotace činí 50 % způsobilých
výdajů.
▪ Fiche 7: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
- Vymezení fiche: Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené
s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova,
jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic
a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování stálých
výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké
aktivity a tradiční lidovou kulturu.
- Hlavní opatření: III. 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

- Žadatelé: obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti,
nadace a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, jsou-li jejich členy obce, svazky
obcí; církve a jejich organizace, FO a PO podnikající.
- Výše dotace: min. 100.000,-, max. 2.000.000,-, maximální výše dotace činí 90 % způsobilých
výdajů.
2.1.3. Přehled aktualizací SPL
K aktualizaci Strategického plánu Leader došlo v programovém období 2007-2013 dne
27. 4. 2011 v rámci Hlášení č. 10 o změnách. Důvodem bylo přidání 7. Fiche: „Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví venkova“.
V rámci hlášení o změnách č. 14 ze dne 28. 6. 2012 bylo předloženo nové znění SPL. Došlo
ke změně nastavení monitorovacích indikátorů (viz kapitola 3.3).
2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet
V MAS Střední Haná bylo v rámci jednotlivých výzev vyhlašováno celkem 7 fichí. Fichemi
s nejvyšší alokací prostředků byly Fiche 2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury (původní
plánovaná alokace 30 %, skutečná 37,84 %), Fiche 5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktur
a služby (plánovaná alokace 25 %, skutečná 28,45 %) a Fiche 7 – Ochrana a rozvoj kulturního
dědictví venkova (plánovaná alokace 20 %, skutečná 13,44 %. Poslední uvedenou Fichi
předčila Fiche 1 – Rozvoj zemědělských podniků, u které byla původně plánována alokace
15 %, dosáhla 16,09 %.
Fiche, v nichž skutečné čerpání bylo nižší než plánované, jsou 3, 4 a 7.

Tabulka 2 Rozpočet MAS Střední Haná
Schválené

Proplacené

žádosti**

projekty***

% z rozpočtu

% z rozpočtu

(dle platného

(stav k 30. 6.

SPL)

2015)*

ks

Kč

ks

Kč

ks

Kč

Fiche 1

15

16,09

8

2.894.000

6

6.471.000

6

2.112.524

Fiche 2

30

37,84

24

5.648.447

22

5.141.320

22

4.968.824

Fiche 3

5

3,67

1

481.800

1

481.800

1

481.800

Fiche 4

5

0,51

2

664.800

2

664.800

1

67.200

Fiche 5

25

28,45

22

3.667.962

19

3.291.762

18

3.735.114

Fiche 6

0

0

0

0

0

0

0

0

Fiche 7

20

13,44

10

3.485.768

7

1.894.401

7

1.764.267

Celkem

100

100

67

16.842.777

57

17.945.083

55

13.129.729

Podané žádosti

* % zaregistrovaných projektů z dané Fiche na SZIF
** jedná se o schválené žádosti SZIF
*** součet proplacených prostředků.

Obrázek 2 zachycuje počet projektů realizovaných v jednotlivých obcích MAS, a to
za žadatele z oblasti podnikatelské, neziskové a veřejné sféry. K nejúspěšnějším žadatelům
patří Kojetín (14 projektů) a obec Měrovice nad Hanou (7 projektů). Po jednom projektu
realizovaly obce Ivaň, Uhřičice a Záříčí. Nulová hodnota nebyla zaznamenána u žádné z obcí
v území MAS Střední Haná.

Obrázek 2 Počty podpořených projektů v programovém období 2007 - 2013

2.3. Alokace
V tabulce jsou uvedeny alokace MAS. Celková alokace představuje opatření IV.1.1 (režijní
náklady) a IV.1.2 (prostředky určené na realizaci SPL). Sloupec alokace vymezuje prostředky
vymezené pro MAS na IV.1.2 každoročně na základě Dohody (Dodatků k Dohodě).
Ve sloupci závazkováno jsou součty dotací požadovaných žadateli prostřednictvím jejich
projektů registrovaný v jednotlivých letech. Poslední sloupec představuje částky, které byly
žadatelům proplaceny. Celková částka činí 13.129.729 Kč.
Tabulka 3 Přehled alokací (stav k 30. 6. 2015)
Celková

Alokace

Zazávazkováno

Proplaceno IV.1.2

alokace (Kč)

IV.1.2

IV.1.2 (Kč)*

(Kč)*

(Kč)
2008

0

0

0

0

2009

3.124.707

2.504.707

2.453.787

0

2010

3.193.402

2.563.402

2.952.223

1.909.807

2011

3.111.004

2.488.804

2.186.990

2.172.833

2012

3.839.076

3.071.261

3.308.640

2.377.191

2013

4.156.727

3.325.382

4.109.806

3.377.191

2014

13.747

3.484.983

197.566

3.373.489

2015

0

0

0

1.343.414

Celkem

17.438.663

17.438.539

15.209.012

13.129.729

* vztahováno na projekty zaregistrované v daném roce
2.4. Výzvy
V celkem 11 výzvách bylo realizováno 55 projektů s celkovou dotací 13.129.729 Kč.
Vzhledem k plánované alokaci prostředků byly v rámci jednotlivých výzev vyhlášeny nejčastěji

Fiche 2 (6×), Fiche 5 (6×) a Fiche 7 (4×). Fiche 6 byla vyhlášena pouze 1×, poté byl seznam
Fichí rozšířen o Fichi 7 a na Fichi 6 již nebyly alokovány žádné prostředky.
V tabulce jsou zeleně vyznačena pole, která neobsahují 0. Příčinou toho je skutečnost,
že přesto, že byla daná výzva vyhlášena, žadatelé tohoto potenciálu nevyužili a své žádosti
do těchto Fichí nepodali.
Tabulka 4 Čerpání dotací ze SPL dle jednotlivých fichí a výzev (k 30. 6. 2015 v Kč)
Fiche 1

1. výzva (2. 9. - 23. 9. 2009)

Fiche 4

447.361
240.000

4. výzva (21. 9. – 11. 10. 2010)
5. výzva (19. 11. 2010 – 7. 1. 2011)

Fiche 3

Fiche 5

Fiche 6

1.230.167

0

0
299.700

895.124

338.202
481.800

373.500

6. výzva (4. 5. – 27. 5. 2011)

422.409

7. výzva (19. – 20. 12. 2011)
8. výzva (4. 6. – 6. 6. 2012)

977.400

589.294

182.700

1.006.952

1.013.086

627.797

9. výzva (4. 2. 2013 – 6. 2. 2013)

194.043

10. výzva (29. 4. 2013 – 3. 5. 2013)

946.136

0

67.200

146.072

11. výzva (27. 1. – 29. 1. 2014)
CELKEM (1. – 11. výzva)

Fiche 7

2.453.787

2. výzva (5. 12. 2009 – 13. 1. 2010)
3. výzva (20. 4. – 4. 6. 2010)

Fiche 2

196.999
2.112.524

4.968.824

481.800

67.200

3.735.114

0

1.764.267

3. Metodický přístup
3.1. Pracovní tým
Pracovní tým se od roku 2009 sestával z manažerky (Bc. Iva Dokoupilová), administrativní
pracovnice (Bc. Romana Fedurcová) a účetní společnosti (Dana Chytilová). V roce 2013
nastoupila do společnosti Ing. Jarmila Matoušková, která následně obsadila uvolněnou pozici
manažerky společnosti.
V roce 2013 byli zapojeni do přípravy strategického dokumentu MAS pro programové
období 2014-2020, Integrované strategie rozvoje území, Bc. Dokoupilová, Ing. Matoušková,
Ing. Müller, JUDr. Šrámková. Vymezení délky pracovního poměru je uvedeno v tabulce 5.
Tabulka 5 Pracovní tým MAS Střední Haná
Pracovní

Délka trvání

poměr

pracovního

v MAS

poměru

manažerka

PS

2009 - 2013

administrativní pracovnice

PS

2014

zpracovatel strategie MAS

DPP

2013 - 2014

administrativní pracovnice

PS

2009 - dosud

účetní

DPP

2009 - 2014

administrativní pracovnice

PS

2013

zpracovatel strategie MAS

DPP

2013

manažerka

PS

2013 - dosud

Müller Zbyněk, Ing.

zpracovatel strategie MAS

DPP

2013

Šrámková Zdeňka, JUDr.

zpracovatel strategie MAS

DPP

2013

Název pozice

Dokoupilová Iva, Bc.

Fedurcová Romana, Bc.
Chytilová Dana

Matoušková Jarmila, Ing.

DPP – dohoda o provedení práce, PS – pracovní smlouva

3.2. Zdroje údajů pro monitoring
Údaje pro monitoring místní akční skupina získává při sledování vlastní činnosti
zaměstnanci MAS. Hodnocení Fichí bylo realizováno ex post výběrovou komisí,
která hodnotila relevantnost preferenčních kritérií a bodové hodnoty, které jim je přiřazena.
Průběžně probíhaly rozhovory se žadateli, příjemci i členy společnosti; dotazníkové šetření.
3.3. Monitorovací indikátory
Výstupní hodnoty pro každé kritérium byly původně stanoveny jako plánovaný stav pro roky
2008 a 2009. Žádosti o dotaci na jednotlivé projekty se ale začaly na MAS registrovat až v druhé
polovině roku 2009 a tak došlo k úpravě původně plánovaných monitorovacích kritérií. Úpravu
monitorovacích kritérií schválil programový výbor v únoru 2011, zejména s ohledem
na stanovené každoroční finanční alokace, zahájení čerpání dotací a možnosti regionu.
V MAS bylo sledováno naplňování celkem 14 monitorovacích indikátorů. Po snížení
původních hodnot došlo k naplnění většiny z uvedených indikátorů.
Nenaplněným zůstal monitorovací indikátor „Počet podpořených obcí a dalších neziskových
organizací“. Z předpokládaných 40 podpořených subjektů jich ve skutečnosti k 1. 5. 2015 bylo
29, což představuje 83 %. Indikátor „Počet pracovních míst“ byl upraven na 0. Tento
předpoklad se ukázal jako správný, neboť nikdo z žadatelů ve svém projektu pracovní místo
nevytvořil.
Indikátor „Počet podnikatelských objektů, které byly vybudovány a modernizovány“ byl
schválenou změnou ponížen na polovinu, přesto byl naplněn jen na 50 %, jelikož celkový počet
dosáhl pouze hodnoty 3.
Původní předpoklad, že na území MAS Střední Haná vznikne určitý „Počet nových lůžek
v ubytovacích zařízeních“ zůstal nenaplněn. Ponížení monitorovacího indikátoru na 0 ks
se ukázalo jako vhodné, neboť k žádnému navýšení lůžkových kapacit nedošlo.
Posledním nenaplněným indikátorem zůstal „Počet kilometrů nově vyznačených pěších
a lyžařských stezek, hippostezek“. Plánovaný stav dle SPL činil 4 km. V konečném důsledku

činil počet kilometrů 0.
Tabulka 6 Monitorovací indikátory

Název indikátoru

Plánovaná Plánovaná
hodnota Dosažené Dosažení
hodnota
hodnoty
cílové
dle
Jednotka
dle
hodnoty
k 30.
původního platného
(%)
6. 2015
SPL
SPL

monitorovací indikátory SPL – pro SZIF
Počet podaných a
realizovaných projektů

ks

80

40

55

138

Počet podnikatelských
subjektů, které obdržely
podporu

ks

40

6

7

117

Počet podpořených obcí a
dalších neziskových
organizací

ks

40

35

29

83

Počet projektů se zaměřením
na specifické cílové skupiny
– ženy a mladí lidé

ks

40

13

21

162

Počet vytvořených nových
pracovních míst

ks

8

0

0

0

Počet zapojených partnerů

ks

80

10

28

280

monitorovací indikátory SPL - interní MAS
Počet nově pořízených a
využívaných strojů a
technologií

ks

18

8

13

163

Počet podnikatelských
objektů, které byly

ks

12

6

3

50

vybudovány a
modernizovány
Počet zařízení občanské
vybavenosti, do kterých je
investováno

ks

20

14

19

136

Počet nových sportovních
pro-turistických aktivit

ks

5

1

1

100

Počet nových lůžek v
ubytovacích zařízeních

Ks

20

0

0

-

Počet kilometrů nově
vyznačených pěších a
lyžařských stezek,
hippostezek

km

4

4

0

0

Počet obnovených a
otevřených památek v
regionu

ks

8

7

8

114

Počet kilometrů
rekonstruovaných
inženýrských sítí nebo
komunikací

km

5

0,1

0,658

658

3.4. Hodnotící otázky
V tabulce 7 je uveden výčet hodnotících otázek. Tučně jsou uvedeny povinné hodnotící
otázky, podotázky jsou voleny s ohledem na cíle a priority MAS.
Tabulka 7 Hodnotící otázky
Povinné
hodnotící
otázky:

Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro
zaměstnanost a diverzifikaci?
Podotázka: - Jak přispěla podpora k vytváření nových pracovních míst?

Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie? (otázky
zvolené ze strany MAS dle jejich cílů a priorit)
Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?
- Napomohla podpora k většímu zapojení veřejnosti (příp. dělení dle
věku a pohlaví – mladých lidí/žen) do dění v regionu?
Podotázky:

- Jak přispěla podpora k uplatnění inovačních postupů?
- Jak přispěla podpora k realizaci projektů spolupráce MAS?

Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní
správy?
- Jak podpora podnítila zapojení veřejnosti? (aktivity prováděné za
Podotázka: účelem animace, resp. propagace SPL, podpora potenciálních
příjemců)
- Zohledňovaly projekty žadatelů preferenční kritérium stanovené MAS:
Další

Výše dotace – projekt s celkovou požadovanou dotací nižší nebo rovnající se

zvolené

250.000,- Kč bez DPH?

hodnotící
otázky:

- Zvýšila se v průběhu realizace SPL kompetentnost žadatelů při přípravě
a realizaci jejich projektů?

3.5. Způsob zodpovězení hodnotících otázek
Struktura odpovědi na jednotlivé otázky je vymezena doporučenou osnovou
dokumentu. V prvé řadě budou analyzována příslušná data, z nichž následně vyplyne
odpověď na konkrétní otázku. Analytická část otázky vychází z evidence dat pracovníků
MAS, rozhovorů s potenciálními žadateli, příjemci dotace a činnosti orgánů MAS.

4. Odpovědi na hodnotící otázky
4.1. Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost
a diverzifikaci?
4.1.1. Podotázka: Jak přispěla podpora k vytváření nových pracovních míst?
4.1.1.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
Míra nezaměstnanosti při přípravě SPL činila přibližně 10 %. V roce 2011 dosáhla 14,5 %.
Původní SPL počítal u monitorovacího kritéria „Počet vytvořených nových pracovních míst“
s 8 novými pozicemi. Patrně v důsledku finanční krize, která začala v roce 2008 a následnému
omezení drobného podnikání v regionu, nebyly předkládány projekty, které by nové pracovní
místo vytvářely.
4.1.1.2. Odpověď na hodnotící otázku
Na území MAS nebyly předkládány projekty, které by se v rámci realizace a udržitelnosti
projektu zavazovaly k vytvoření nového pracovního místa. Projekty naopak svou realizací
sloužily k udržení míst stávajících. Podpora MAS nepřispěla k vytváření nových míst.
4.2. Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?
4.2.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
Cíle a priority SPL MAS Střední Haná jsou prezentovány prostřednictvím jednotlivých
Fichí. SPL dále vymezuje, jaké procento z alokace určené pro IV.1.2 připadne na jednotlivé
Fiche:
- Fiche 1 – Rozvoj zemědělských podniků: dle platného SPL bylo na tuto Fichi vymezeno 15 %
z rozpočtu. K 30. 6. 2015 čerpáno 16,09 % prostřednictvím 6 projektů.
- Fiche 2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury: vymezeno 30 %, čerpáno 37,84 %. Počet
proplacených projektů 22.

- Fiche 3 – Podpora cestovního ruchu: prostřednictvím SPL určeno 5 %, čerpáno 3,67 %.
Celkem 1 proplacený projekt.
- Fiche 4 – Podpora podnikání v regionu: vymezeno 5 %, čerpáno 0,51 %, 1 žádost.
- Fiche 5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura: přiděleno 25 % z rozpočtu, skutečně čerpáno
28,45 %. Proplaceno 18 projektů.
- Fiche 6 – Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům: přiděleno 0 Kč,
čerpáno 0 Kč, projektů 0.
- Fiche 7 – Kulturní dědictví: přiděleno 20 %, čerpáno 13,44 % prostřednictvím 7 projektů.
4.2.2. Odpověď na hodnotící otázku
To, do jaké míry byly dosaženy cíle místní strategie, lze objektivně stanovit dle dodržení
procenta alokace z rozpočtu, určeného na danou Fichi. Při pohledu na analytická data
lze konstatovat, že předpokládané čerpání relativně kopírovalo následnou realitu. U Fichí 1, 2
a 5 došlo k překročení předpokládané alokované částky, v rámci Fiche 6 nebylo čerpáno.
Naopak k nižšímu % čerpání došlo u Fichí 3, 4 a 7.
4.3 Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?
4. 3. 1. Podotázka: Napomohla podpora k většímu zapojení veřejnosti?
4.3.1.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
Míra zapojení veřejnosti je obtížně stanovitelná. U projektů žadatelů bylo sledováno
zapojení veřejnosti ze dvou aspektů, a to dopad projektů na ženy a dopad na mladé lidi do 30 let.
Primárně tuto informaci ve své žádosti sděloval žadatel o dotaci, bodově potvrzovala tuto
skutečnost výběrová komise. Za dopad na mladé lidi do 30 let bylo bodově zvýhodněno 52 z 55
realizovaných projektů, za dopad na ženy 51 projektů.
4.3.1.2. Odpověď na hodnotící otázku
Vzhledem ke skutečnosti, že cca 94,5 % z realizovaných a proplacených projektů mělo
dopad na mladé lidi a 92,7 % projektů mělo dopad na ženy, lze říct, že podpořeny byly projekty,

které vedly k většímu zapojení veřejnosti. Podle povahy projekty se jednalo o dopad jak
v aktivní, tak pasivní rovině. V prvním případě například, byl-li podpořen spolek, jehož
členkami jsou ženy/mladí lidé a z realizace projektu měly/i přímý užitek (nakládání
s předmětem projektu), v druhém případě dopad spíše pasivní (například obnova zeleně v obci).
Dopad projektu na mladé lidi a ženy nedeklarovaly projekty některých podnikatelů
a zemědělců. V jednom případě se jednalo také o projekt města Kojetín, kdy byly restaurovány
sochy v intravilánu.
4. 3. 2. Podotázka: Jak přispěla podpora k uplatnění inovačních postupů?
4.3.2.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
Povinné preferenční kritérium „Uplatňování inovačních přístupů“ bylo hodnoceno u všech
7 vyhlašovaných Fichí. Žadatel mohl za toto kritérium získat pro svůj projekt až 50 bodů, a to
dle míry inovativnosti:
50 bodů = Vysoká přidaná hodnota projektu s velkou možností multiplikace, je novátorský,
řešením překvapivý, originálně využívá zdroje.
40 bodů = Projekt je v místě neobvyklý, přináší novátorské způsoby a rozvojové příležitosti,
možnost multiplikace.
30 bodů = Projekt využívá přístupy, které jsou v současné době v místě nové a je v zásadě
multiplikativní.
30 bodů = Předkladatel projektu prokáže využití moderních technologií, nebo produktem bude
inovativní výrobek, spolupráce při realizaci nebo přípravě záměru s dalšími subjekty různého
zaměření.
10 bodů = Projekt nenese významné známky inovativnosti, umožňuje opakování jiným
zájemcem.
4.3.2.2. Odpověď na hodnotící otázku
Vzhledem k poměrně velkorysému nastavení bodové škály, kdy i projekty s nízkou
známkou inovace měly možnost získat alespoň 10 bodů (vše samozřejmě záviselo také

na rozhodnutí výběrové komise), získalo body za toto kritérium 54 z 55 realizovaných
a proplacených projektů žadatelů. Skutečnost, že procento projektů, které získalo bodové
hodnocení za „inovativnost“ dosáhlo cca 98, znamená, že v regionu došlo podporou projektu
ke vzniku něčeho nového, co umožnilo rozvoj a zatraktivnění regionu pro jeho obyvatele
i návštěvníky.
4. 3. 3. Podotázka: Jak přispěla podpora k realizaci projektů spolupráce MAS?
4.3.3.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
Místní akční skupina realizovala ve sledovaném programovém období 2007-2013 na svém
území celkem 2 projekty spolupráce (IV.2.1). Jednalo se o národní spolupráci na společném
projektu s místní akční skupinou Prostějov venkov, o.p.s. Dohody k oběma projektům byly
podepsány 12. října 2012.
Jednalo se o projekty „Kniha základ života“ a „Svědkové minulosti“. V prvním zmíněném
projektu byla koordinátorem (KMAS) MAS Střední Haná, v případě druhého projektu se role
vyměnily a Střední Haná vystupovala v roli partnerské MAS.
Do realizace projektu „Kniha základ života“ byly zapojeny všechny obce na území MAS
Střední Haná. Na jejich vrub šla následně spoluúčast ve výši 10 % a nezpůsobilé výdaje
projektu. Na oplátku obce získaly knižní vybavení, techniku, nábytek (knihy pro všechny obce,
další vybavení bylo individuální).
Do druhého projektu spolupráce bylo zapojeno 6 obcí MAS SH (Ivaň, Kojetín, Měrovice
nad Hanou, Polkovice, Tovačov, Uhřičice). Díky projektu byly opraveny památky, jejichž stav
byl neuspokojivý až havarijní.
Součástí obou projektů byly výstupy, které měly přiblížit i laické veřejnosti, o co konkrétně
se v těchto projektech spolupráce jednalo (výstavy, propagační materiály, autorská čtení atd.).
4.3.3.2. Odpověď na hodnotící otázku
Obě podpořené měly možnost vyzkoušet si roli KMAS i PMAS. Projekt „Kniha základ
života“ znamenal pro MAS SH získání 90% dotace ve výši 409.559,- Kč, pro PMAS 431.160,-

Kč. Po realizaci projektu „Svědkové minulosti“ získala MAS SH 909.817,- Kč, místní akční
skupina Prostějov venkov 920.517,- Kč. Jednalo se o velmi cenou spolupráci v sousedících
regionech, která znamenala významnou podporu v jeho rozvoji.
4.4 Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní správy?
4. 4. 1. Podotázka: Jak podpora podnítila zapojení veřejnosti?
4.4.1.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
V roce 2007 byla zahájena příprava SPL pro roky 2007-2013. Byla sestavena strategická
komise (v podstatě rozšířený programový výbor) ve složení zástupců obcí a podnikatelů
odpovědná za řízení, koordinaci a naplnění principů partnerství. Členové strategické komise
potom nominovali do jednotlivých pracovních skupin další členy, své zástupce. Pracovní
skupiny byly sestaveny pro čtyři základní a tři doplňující problémové oblasti a jmenovaní
občané a přizvaní odborníci dostali za úkol analyzovat, identifikovat a doporučovat ve formě
opatření konkrétní intervence. Zaměření pracovních skupiny – problémové oblasti:
▪ Základní pracovní skupiny:
1.

Podnikání

2.

Lidské zdroje

3.

Cestovní ruch

4.

Životní prostředí a technická infrastruktura
▪ Doplňující pracovní skupiny:

5.

Děti a mládež

6.

Zemědělství

7.

Ženy
4.4.1.2. Odpověď na hodnotící otázku
Členy pracovních skupin byli zástupci podnikatelů jak v zemědělství, tak i dalších místních

odvětví, drobní podnikatelé, zástupci celé řady místních neziskových organizací, škol a také
z oblasti sociální služeb, ti všichni se scházeli na pravidelných schůzkách.

Všechny schůzky byly otevřené široké veřejnosti. Pozvánkami se obesílali všichni členové
skupiny pro místní akce a starostové obcí pozvánky zveřejňovali na vývěsních deskách. První
jednání zahajovaly představením všech účastníků tak, aby se členové skupiny co nejvíce
navzájem poznali.
Podpora regionu znamenala zapojení veřejnosti.
▪ Další zvolené hodnotící otázky:
4.5 Zohledňovaly projekty žadatelů preferenční kritérium stanovené MAS: Výše dotace –
projekt s celkovou požadovanou dotací nižší nebo rovnající se 250.000,- Kč bez DPH?
4.5.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
Dne 13. listopadu 2012 programový výbor jednohlasně schválil bodové zvýhodnění
projektů, v rámci kterých je požadována dotace do výše 250.000,- Kč. Takovéto projekty
získaly 200 bodů, oproti projektům, které tuto výši přesáhly (251.000 – 500.000,- Kč) a získaly
pouze 100 bodů. Od okamžiku schválení této skutečnosti programovým výborem se toto
pravidlo následně týkalo 20 projektů. U 17 z těchto 20 projektů jejich žadatelé požadovali
dotaci do 250.000 Kč.
4.5.2 Odpověď na hodnotící otázku
K aktualizaci tohoto kritéria došlo v důsledku preference „menších“ projektů, resp. žadatelů,
kteří požadovali dotaci max. 250.000,- Kč. Do listopadu 2012 byli zvýhodněni žadatelé, jejichž
projekty nepřesahovaly 500.000,- Kč.
Skutečnost, že 85 % žadatelů po úpravě tohoto kritéria uzpůsobilo své projekty tak, aby
dosahovali patřičné výše, vypovídá o skutečnosti, že snaha podpořit více žadatelů s menšími
projekty byla úspěšná.

4.6 Zvýšila se v průběhu realizace SPL kompetentnost žadatelů při přípravě a realizaci
jejich projektů?
4.6.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
Z evidovaných dat je patrné, že do roku 2012 bylo zpracování projektové žádosti
způsobilým výdajem. Toho žadatelé o dotaci často využívali. Z 34 projektů byly náklady
na projektovou dokumentaci uvedeny u 28 z nich.
4.6.2 Odpověď na hodnotící otázku
Nejenom skutečnost, že výdaje spojené se zpracováním žádosti o dotaci se staly
nezpůsobilými, ale i fakt, že pro žadatele byly pořádány semináře k jednotlivým výzvám,
pomohly posílit kompetence při přípravě a realizaci projektů. Každý žadatel měl samozřejmě
možnost konzultovat svůj postup pří přípravě a realizaci projektu s pracovnicemi MAS. Patrná
byla i vzrůstající kvalita zpracování žádostí, a to zejména u žadatelů, kteří se pokoušeli podporu
získat opakovaně.

5. Závěry a doporučení
5.1. Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli,
rovnováha mezi Fichemi dle SPL
MAS používá monitorovací indikátory „pro SZIF“ a dále interní. Jejich přehled je uveden
v kapitole 3.3 Monitorovací indikátory, tabulka 6. Monitorovací indikátory mají vazbu
na Fiche, v rámci kterých jsou přijímány jednotlivé projektové žádosti.
Z tabulky 6 je zřejmé, že u některých indikátorů přesáhla cílová hodnota 100 %, jiné se
naplnit nepodařilo (Počet podpořených obcí a dalších neziskových organizací, Počet
podnikatelských objektů, které byly vybudovány a modernizovány). U dvou indikátorů zůstala
výchozí, tedy nulová hodnota (Počet vytvořených nových pracovních míst, Počet kilometrů
nově vyznačených pěších a lyžařských stezek, hippostezek). V širším kontextu je zřejmé,

že monitorovací indikátory byly zvoleny vhodně.
O využití Fichí ve vazbě na nastavení SPL pojednává kapitola 2.2 Předpokládaný rozpočet,
skutečně čerpaný rozpočet, přehled nabízí tabulka 2. Rovnováha mezi Fichemi, stanovená
prostřednictvím alokace, vymezené na čerpání žadateli byla relativně dodržena. Největší rozdíl
byl zaznamenán u Fiche 2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury, kdy původní procento dle
SPL (30 %) bylo překročeno o 7,84 %.
5.2. Míra dosažení cílů
O míře dosažení cílů pojednává kapitola 4.2 „Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů
místní strategie?“ Zde je jasná vazba cílů a priorit na jednotlivé Fiche – cíle a priority jsou
prezentovány prostřednictvím Fichí. Vyhodnocením skutečného čerpání alokace v rámci
jednotlivých Fichí, lze učinit závěr týkající se míry dosažení cílů.
Naplnit čerpání ve Fichích dle SPL zcela přesně je logicky nemožné. Míra čerpání je odvislá
především od zájmu žadatelů předkládat své projekty a získat dotaci. Vzhledem
k procentuálním rozdílům v řádu jednotek lze považovat míru dosažení cílů za uspokojivou.
5.3. Doporučení na základě výsledku hodnocení
Z uzavřeného programového období 2007-2013 lze vyvodit doporučení pro programové
období následující, aktuálně pro přípravu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje:
Prioritou je komunikace s veřejností, veřejná jednání a projednávání, zvyšování povědomí
o činnosti MAS, pravidelné získávání zpětné vazby, zjištění předběžného zájmu (osobní
setkání, semináře, dotazníkové šetření atd). Nastavit SCLLD objektivně dle množství
alokovaných finančních prostředků. Velmi důležité je také správné nastavení vnitřních postupů
a fungování MAS.

Datum vypracování dokumentu: 03. 12. 2015

Dokument byl schválen Valnou hromadou Střední Haná, o.p.s. dne: 11. 12. 2015

