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1. ÚVOD
1.1. Název MAS: Hradecký venkov, o.p.s.
Právní forma: obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných
společnostech, ve znění pozdějších předpisů
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl O, vložka 160 dne 27.června 2007
IČ: 27517730
Sídlo: Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice
Hlavní kancelář: Městský úřad Nechanice, Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice
Datum vzniku: 3. 5. 2007 podpis zakladatelské smlouvy

1.2. Datum a podpis Dohody se SZIF
Registrační číslo: 08/005/41100/452/000127
Název SPL: Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Hradecký venkov
Datum podpisu Dohody: 20. 8. 2009
Kategorie MAS: v roce 2009 byla MAS Hradecký venkov vybrána k podpoře z programu LEADER v
rámci Programu rozvoje venkova ČR v rámci +32 MAS

1.3. Základní údaje
Původní stav*

Stav k 30.6.2015**

58

64

24.138

31.775

374,29

414,71

Počet členů celkem

28

38

Z toho: Veřejný sektor

8

12

Neziskový sektor

16

13

Soukromý sektor

4

13

Počet obcí
Počet obyvatel
2

Rozloha MAS (km )***

* dle SPL předloženého k registraci Žádosti o realizaci SPL
** počty se vztahují k SPL 2007-2013, všechny hodnoty jsou uvedny ke dni 30. 6. 2015, případně počet obyvatel je uváděn k
31. 12. 2014
*** zaokrouhleno na 2 desetinná místa
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Schematická mapka území MAS Hradecký venkov k datu založení společnosti

V roce 2012 MAS Hradecký venkov obdržela žádosti 6 obcí o připojení k území Hradeckého
venkova. Všechny tyto obce schválily ve svých zastupitelstvech vstup a poskytnutí jejich správního
území do MAS Hradecký venkov. Orgány MAS tyto žádosti projednaly a následně Plénum MAS
Hradecký venkov schválilo na svých jednáních rozšíření území o správní území obcí: Lochenice,
Smiřice, Černožice, Holohlavy, Smržov a Skalice. Tak jak se rozvíjela činnost MAS na území
Hradeckého venkova, propagace a uplatňování metody Leader při rozvoji území projevili další
partneři zájem o vstup do MAS, uzavřeli s MAS partnerskou smlouvu a začali se aktivně podílet na
činnosti MAS.
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Schematická mapka území MAS Hradecký venkov – rozšíření území od roku 2012
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2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu
2.1. Složení SPL
Strategický plán LEADER MAS Hradecký venkov na období 2008-2013 byl dopracován a
schválen v roce 2008. Tento plán byl zpracován expertní metodou (analytická část kromě SWOT) a
komunitní metodou (SWOT a strategická část).
Strategický plán LEADER MAS Hradecký venkov na období 2008-2013 je strategický dokument,
tematicky a časově zaměřený na uplatnění metody LEADER v rozvoji venkova v období 2007-2013. Po
schválení ve vrcholovém orgánu MAS – Plénem MAS se stal platnou rozvojovou strategií MAS pro
uvedené programové období. Z hlediska strategického plánování a projektového cyklu k stěžejním
prvkům SPL patřilo vymezení priorit a jejich cílů (na základě předchozí analýzy území a SWOT analýzy)
zohledňujících potenciál a specifika našeho území MAS a konkrétních priorit a cílů. Tyto byly následně
naplňovány jednotlivými projekty na základě vymezení v rámci tzv. fichí. Fiche pokrývaly skutečné
potřeby území a byly v souladu s jeho celkovými cíly a naplňovaly jednotlivé priority.

2.1.1 Přehled cílů
VIZE
Hradecký venkov - prosperující venkovská oblast v ekologicky vyvážené krajině poskytující kvalitní podmínky pro
rekreaci a život současné i budoucí generace.

GLOBÁLNÍ CÍL
Všestranný rozvoj celého území Hradeckého venkova založený na využití místního potenciálu v souladu s principy
udržitelného rozvoje

PRIORITY
I.
Zlepšení využívání
turistického
potenciálu území MAS
Hradecký venkov

III.
Vybudování
dopravní a
technické
infrastruktury
v obcích

II.
Zvýšení kvality
bydlení

IV.
Rozvoj
zemědělství a
služeb na
venkově

V.
Rozvoj podnikání
na venkově

2.1.2 Přehled priorit
Na základě identifikovaných klíčových faktorů rozvoje jako konečného výstupu SWOT analýzy
bylo určeno 5 strategických priorit pro rozvoj území MAS Hradecký venkov. Priority byly naplňovány
pomocí vytyčených cílů.
Priorita: I. Zlepšení využívání turistického potenciálu území
Cíle: 1. Vytvoření společné koncepce využívání turistického potenciálu území
2. Rozvoj služeb cestovního ruchu na území MAS HV
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3. Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví
4. Péče o životní prostředí
Priorita: II. Zvýšení kvality bydlení
Cíle: 1. Obnova a rozvoj obcí a stávající občanské vybavenosti.
2. Posilování sounáležitosti obyvatel s územím

Priorita: III. Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích
Cíle: 1. Zvýšení atraktivity venkovských oblastí
2. Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
3. Obnova místních komunikací a veřejných prostranství
Priorita: IV. Rozvoj zemědělství a služeb na venkově
Cíle: 1. Modernizace zemědělských podniků
2. Podpora vývoje nových výrobků a technologií, podpora jejich zavádění do výroby
3. Podpora zavádění činností nezemědělské povahy
Priorita: V. Rozvoj podnikání na venkově
Cíle: 1. Modernizace budov a technologií stávajících firem
2. Podpora zakládání mikropodniků
3. Zakládání nových živností a podpora regionálních produktů

2.1.3 Přehled fichí
1. Podpora rozvoje cestovního ruchu na území MAS Hradecký venkov (návaznost na prioritu I, IV.)
Fiche na podporu rozšíření a zkvalitnění služeb v cestovním ruchu, podpora agroturistiky a venkovské
turistiky, podpora malokapacitních ubytovacích zařízení.

2. Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví na území MAS Hradecký venkov (návaznost na
prioritu I, II.)
Fiche na zhodnocení a využití kulturního dědictví venkova jako jsou kulturní památky, památková
území, kulturní prvky vesnice, investice na výstavbu muzeí a expozic.

3. Konkurenceschopnost zemědělství (návaznost na prioritu IV.)
Fiche na zlepšení ekonomické výkonnosti podniků, zvýšení jejich konkurenceschopnosti, podpora
inovací, zlepšení zpracování a marketinku výrobků, propagace regionálních produktů a potravin.

4. Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích (návaznost na prioritu I, III.)
Fiche umožnila realizaci projektů zaměřených na obnovu infrastruktury, zlepšení podmínek života
místních obyvatel a návštěvníků. Projekty přispěly ke zvýšení atraktivity území a rozvoji ekonomiky.
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5. Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti – posilování sounáležitosti obyvatel s územím
(návaznost na prioritu I, II.)
Fiche umožnila stavební obnovu, modernizaci a výstavbu objektů pro služby, volnočasové aktivity,
sport, sociální služby a vzdělání. Umožnila rozvíjení spolkového, kulturního a společenského života.

6. Podpora zavádění činností nezemědělské povahy (návaznost na prioritu IV, V)
Fiche zaměřená na rozvoj nezemědělské produkce, rozvoj řemesel a podporu zaměstnanosti.

7. Podpora stávajících podniků a podpora zakládání mikropodniků (návaznost na prioritu V.)
Fiche zaměřená na modernizaci objektů na provozovny, tvorbu nových pracovních míst, zvýšení
konkurenceschopnosti, vytváření podmínek pro nové místní produkty, investice do techniky, nákupu
strojů, výrobních zařízení, vybavení provozoven, úpravy skladových hospodářství.

Hlavním způsobem dosahování cílů a priorit SPL byla finanční podpora individuálních projektů
jednotlivých žadatelů v rámci každoročně vyhlašovaných výzev v rámci celkové strategie. Obsah a
preferenční kritéria jednotlivých fichí byly stanoveny tak, aby realizací těchto projektů byly postupně
naplňovány cíle a priority schváleného SPL MAS Hradecký venkov.
S ohledem na to, že MAS Hradecký venkov byla vybrána k podpoře v rámci tzv. skupiny
+32MAS, byly k dispozici pro rozdělování metodou Leader přiděleny menší finanční zdroje než u MAS
podpořených v dřívějších kolech. MAS Hradecký venkov tedy pro naplňování cílů SPL hledala další
zdroje, jedním z takových významných zdrojů byl Program rozvoje venkova ČR, osa IV. Leader,
Projekty spolupráce.
Projekty spolupráce realizované v MAS Hradecký venkov
Název projektu
Celkové náklady Dotace
Vlastní prostředky
REALIZOVANÉ A UKONČENÉ
Dětem pro radost
2 752 761
2 503 502
249 259
Partnerství pro venkov
2 543 180
2 364 066
179 114
Dětem pro radost II.
2 545 792
2 316 505
229 287
Dědictví našich předků
1 382 248
1 226 023
156 225
Na venkově zdravě jíme
162 798
146 518
16 280
Komunitní venkov
1 685 724
1 501 210
184 514
Krajina je naše zrcadlo
1 871 060
1 619 100
251 960
CELKEM
12 943 563
11 676 924
1 266 639

Dalším způsobem pro naplňování SPL byla podpora komunitní spolupráce mezi členy MAS a
dalšími partnery z řad veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru. Pro všechny tyto
subjekty MAS zajišťovala prostřednictvím kanceláře MAS a 3 kontaktních míst poradenství v oblasti
dotačních politik tak, aby realizované projekty přispěly k naplňování nejen SPL, ale i Integrované
strategie MAS.
S realizací projektů jednotlivými žadateli velice úzce souvisí i oblast vzdělávání, a proto MAS
pro své členy a další zájemce z území zajišťovala různá školení, která jim napomohla nejen při
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realizaci jejich projektů, ale i v dalších oblastech důležitých pro trvale udržitelný rozvoj regionu
Hradecký venkov.
Pro kontrolu, monitoring a udržitelnost projektů realizovaných v rámci vyhlašovaných výzev
SPL a monitoring dalších činností MAS byly nastaveny administrativní postupy ve vnitřních předpisech
a jmenovány zodpovědné osoby.

2.1.4 Přehled aktualizací SPL, k jakému datu byl SPL aktualizován
V průběhu realizace SPL byly provedeny a schváleny 2 aktualizace tohoto strategického
dokumentu, které vycházely z aktuálních potřeb území.
První aktualizace byla provedena v roce 2011, kdy více než dvouletá činnost prověřila
nastavené postupy ve schváleném SPL a přinesla řadu závěrů a poznání, které byly promítnuty do
aktualizace návrhové části SPL. Vzhledem k nízké finanční alokaci získané na realizaci SPL (+32 MAS)
byl po vyhodnocení připravenosti projektových záměrů, na základě znalosti prostředí a s ohledem na
realizované projekty společnosti Hradecký venkov, členů MAS a jejích partnerů upraven finanční plán
dle skutečnosti a na další roky navržen s ohledem na výše uvedené. V závislosti na úpravě finančního
plánu byla provedena úprava monitorovacích ukazatelů.
Programový výbor ve spolupráci s Výběrovou komisí a Výkonným monitorovacím výborem
rozhodly o tom, že aktualizace realizovaného SPL se bude týkat pouze návrhové části tohoto
dokumentu, neboť vzhledem ke krátké době, která uplynula od zpracování a chválení celé strategie,
není nutno aktualizovat a doplňovat analýzu území. Dále bylo konstatováno, že SWOT analýza a její
závěry, priority a cíle a na ně navazující fiche odrážejí skutečné potřeby regionu, a proto není třeba je
aktualizovat. Aktualizace byla zaměřena především na administrativní postupy a s nimi související
činnosti, které byly prověřeny 2letou praktickou činností MAS. Na základě vnitřního evaluačního
procesu byla provedena a schválena aktualizace SPL.
Druhá aktualizace proběhla v roce 2012, neboť MAS obdržela žádosti 6 obcí o připojení k
území Hradeckého venkova. Všechny tyto obce schválily ve svých zastupitelstvech vstup a poskytnutí
jejich správního území do MAS Hradecký venkov. Orgány MAS tyto žádosti projednaly a následně
Plénum MAS Hradecký venkov schválilo na svých jednáních rozšíření území o správní území obcí:
Lochenice, Smiřice, Černožice, Holohlavy, Smržov a Skalice.
Přijetí 6 nových obcí a rozšíření území MAS Hradecký venkov vyvolalo potřebu doplnit
analytickou část schváleného strategického plánu Leader o vybrané základní charakteristiky území.
Návrhová část strategického plánu, která byla aktualizována v roce 2011 zůstala beze změny, neboť
se jednalo o poslední rok, na který měla být strategie platná, a postupně se již zahajovaly práce na
strategii pro nové programové období.

2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet
Finanční plán vycházel z absorpční kapacity území MAS, která odrážela na 400
nashromážděných projektových záměrů z regionu Hradecký venkov. Záměry byly zařazeny do
jednotlivých priorit a fichí, což bylo výchozím podkladem pro rozvržení finančních prostředků mezi
jednotlivé fiche v průběhu návrhového období. Reálná absorpční kapacita území byla
několikanásobně vyšší, než byly přidělené prostředky na realizaci SPL, a proto MAS využívala další
zdroje financování.
Vzhledem k nízké finanční alokaci získané na realizaci SPL (+32 MAS) byl po vyhodnocení
připravenosti projektových záměrů, ze znalosti prostředí a s ohledem na realizované projekty
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společnosti Hradecký venkov, členů MAS a jejích partnerů, upraven finanční plán dle skutečnosti a na
další roky navržen s ohledem na výše uvedené.

Počet a finanční hodnota žádostí a proplacených projektů podle fichí
%z
rozpočtu

Fiche

(dle
původního
SPL)

%z
rozpočtu
(dle platného
SPL – po
aktualizaci v
roce 2011)

% ze
skutečného
rozpočtu

Podané žádosti

(stav k

ks

30.6.2015)*

Schválené žádosti**

Kč

ks

Kč

Proplacené projekty***

ks

Kč

1

9,5

2,0

1,2

2

349 128

1

219 000

1

219 000

2

15,3

15,2

10,6

8

2 777 541

6

1 919 241

6

1 918 980

3

4,8

10,5

7,5

7

1 592 340

6

1 352 340

6

1 352 340

4

19,1

20,3

15,6

14

3 543 387

12

2 810 364

12

2 784 679

5

26,3

47

49,3

54

17 939 069

29

8 902 756

28

8 842 582

6

12,6

2,5

2,8

1

500 000

1

500 000

1

500 000

7

12,4

2,5

13,1

8

2 786 580

6

2 357 400

6

2 357 400

Celkem

100,0

100,0

100,0

94

29 488 045

61

18 061 101

60

17 974 981

* % zaregistrovaných projektů z dané Fiche na SZIF
** jedná se o schválené žádosti SZIF
*** průběžné financování u projektů nebylo, jsou uvedeny ŽoP

Rozdíl mezi schválenými projekty k podpoře a celkově zrealizovanými projekty vznikl po
nových volbách do obecních zastupitelstev. Ve výzvě v roce 2010 byl k podpoře vybrán a
programovým výborem schválen projekt Obce Kratonohy s názvem Rekonstrukce objektu klubovny
(celkové náklady 388 235,- Kč/požadovaná dotace 291 176,- Kč). Obec nepodepsala smlouvu o
poskytnutí dotace. V oznámení o stažení žádosti a ukončení realizace projektu v rámci PRV podanou
na SZIF uvedla jako důvod: tento projekt je pro nové zastupitelstvo neefektivní a nové zastupitelstvo
se chce zaměřit na jiné priority. Tento projekt tedy nebyl realizován a uspořené prostředky byly
převedeny k rozdělení do dalších výzev.

Počty projektů v členění dle fichí
60
50
40

podané žádosti

30

schválené žádosti

20

proplacené žádosti

10
0
1

2

3

4

5

6

7
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Fiche 1. Podpora rozvoje cestovního ruchu na území MAS Hradecký venkov a 6. Podpora
zavádění činnosti nezemědělské povahy byly s ohledem na připravenost projektů v území zastoupeny
ve finančním plánu pouze velmi malým procentem, což se projevilo i při vyhlašovaných výzvách.
Naproti tomu ve fichi 7. Podpora stávajících podniků a podpora zakládání mikropodniků bylo po
vyhlášení výzvy přijato více projektů než se přepokládalo.
Nejvíce žádostí bylo opakovaně podáváno ve fichi 5. Obnova a vybavení objektů občanské
vybavenosti – posilování sounáležitosti obyvatel s územím. Oprávněnými žadateli byly obce, svazky
obcí a neziskové organizace. V této oblasti bylo nejvíce kvalitně připravených projektových záměrů,
ale vzhledem k tomu, že bylo nutné naplňovat všechny oblasti SPL, nemohla být téměř polovina
podaných kvalitních projektů finančně podpořena v rámci SPL. Na fichi č. 5 bylo skutečně čerpáno
49,3% z celkové alokace na opatření IV.1.2.

Finanční plán SPL MAS Hradecký venkov
60

50

40

%z
rozpočtu (dle platného
SPL)

30

%z
rozpočtu
(stav ke
konci SPL)*

20

10

0
1

2

3

4

5

6

7

Fiche

V průběhu realizace SPL odstoupil od realizace schváleného projektu pouze jeden žadatel a to
obce Kratonohy (viz zdůvodnění výše uvedené). Ostatní projekty byly řádně v plném rozsahu
realizovány. V některých případech došlo díky výběrovým řízení k drobným úsporám finančních
prostředků. Jednalo se pouze o částky v řádech tisícikorun, nejvíce nedočerpala dotaci obec
Syrovátka (o 25 685,- Kč) projekt naplnili v plné výši, ale za nižší než předpokládané náklady.
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2.3. Alokace
Rok
2008

0

0

Závazkováno IV.1.2
(Kč)*
0

2009

3.659.137

3.037.085

3.037.083

3.012.445

2010

3.771.347

3.017.156

2.725.980

2.724.988

2011

3.716.952

2.973.594

3.109.124

3.105.503

2012

5.578.279

4.573.002

4.533.954

4.486.294

2013

5.676.835

4.877.178

4.645.960

4.645.751

2014

0

0

0

0

22.402.550

18.031.927

18.061.101

17.974.981

Celkem

Celková alokace
(Kč)

Alokace IV.1.2 (Kč)

Proplaceno IV.1.2
(Kč)*
0

* vztahováno na projekty zaregistrované v daném roce

Hradecký venkov byl podpořen z PRV až v roce 2009 a proto byla první výzva vyhlášeny v roce
2009. Poslední výzva na opatření VI.1.2. realizace SPL tj. projekty žadatelů byla vyhlášena v roce
2013. V této výzvě byly rozděleny všechny alokované prostředky. V průběhu roku 2014 až do května
roku 2015 žadatelé realizovali své projekty a postupně předkládali SZIF své žádosti o proplacení.
Všechny projekty předložené k proplacení prošly kontrolou SZIF a byly proplaceny.

Rok

Celková alokace
(Kč)

Alokace IV.1.1 (Kč)

Proplaceno IV.1.1
(Kč)

% z celkové alokace

2008

0

0

0

0

2009

3.659.137

622.051,7

586.051

16

2010

3.771.347

754.191

753.362

20

2011

3.716.952

743.358

743.121

20

2012

5.578.279

1.005.277

993.361

18

2013

5.676.835

799.657

799.622

14

2014

0

446.088

401.452

100

22.402.550

4.370.622,7

4.276.969

19

Celkem

Kancelář MAS Hradecký venkov si z provozních prostředků přidělených na administraci SPL v
letech 2012 a 2013 naspořila celkem 446 088,- Kč. Tyto prostředky byly převedeny na rok 2014, kdy
bylo nutné zabezpečit další realizaci SPL a vyúčtování všech projektů, kterým byla předělena dotace v
roce 2013. Dále manažerka MAS prováděla kontrolu veškeré dokumentace MAS od roku 2008 a
archivaci jednotlivých podpořených projektů a dokumentace všech vyhlášených výzev. Z celkové
alokace přidělené MAS Hradecký venkov na realizaci SPL bylo na zajištění administrativního chodu
kanceláře MAS a servisu pro žadatele čerpáno požadováno k proplacení 19,5% tj. 4 370 622,70 Kč.
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Z částky 4 370 622,70 Kč bylo nakonec na administraci SPL proplaceno 4 276 969 Kč, tj.
97,86%. Rozdíl byl uhrazen z vlastních prostředků a způsobilo jej především překročení hodinové
sazby u platu manažerek (2x27 tis. Kč) v roce 2010 nebo v roce 2014 neuznání nákladu na nákup
archivní skříně a tiskárny ve výši 49 513 Kč.
MAS se během celého období snažila využívat přidělené prostředky hospodárně, v některých
letech ani nevyčerpala celou alokaci. Vzhledem k její výši kupovala jen nejnutnější položky. Nájem
nemusela MAS vůbec platit, protože kancelář sídlí v Nechanicích v sídle Městského úřadu Nechanice,
který poskytuje pro činnost MAS tyto prostory zdarma. Provozní náklady tvořila pouze elektrická
energie, spotřebovaná voda v kanceláři a telefony. Naprostá většina z čerpaných výdajů na
administraci SPL byla tvořena mzdovými náklady manažerů a výběrové komise. Část výdajů pak byla
vydána na organizační a materiální zabezpečení propagačních a informačních akcí MAS.
Provozní výdaje se během let příliš neměnily, pohybovaly se mezi půl a tři čtvrtě milionem Kč
za rok. Výjimkou byl rok 2012, kdy se výdaje blížily jednomu milionu Kč. V tomto roce se sešlo více
výdajů najednou, jako např. pořádání konference a vzdělávací akce, výroba propagačních materiálů a
zahraniční návštěvy naší MAS.

2.4. Výzvy
Nejprve uvádíme celkovou přehlednou tabulku s vyhlášenými výzvami jednotlivých fichí 1-7
podle dat všech osmi výzev:
Fiche

1.výzva

2.výzva

3.výzva

4.výzva

5.výzva

6.výzva

7.výzva

8.výzva

27.8. 2009
- 24.9.2009

22.3.201028.4.2010

27.12.2010
– 26.1.2011

9.8.2011 6.9.2011

9.12.2011 14.2.2012

30.4.2012 1.6.2012

1.1.2013 15.2.2013

3.4.201316.5.2013

Fiche 1

X

Fiche 2

X

X

Fiche 3

X

Fiche 4

X

Fiche 5

X

X

X
X

X

X

X

Fiche 6

X

Fiche 7

X

Křížky jsou označeny Fiche, které byly v dané výzvě vyhlášeny
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MAS HRADECKÝ VENKOV – MONITORING VYHLÁŠENÝCH VÝZEV V RÁMCI SPL

Výzva
I/2009
I/2010
I/2011
II/2011
I/2012
II/2012
I/2013
II/2013
CELKEM

Počet
přijatých
projektů
14
16
13
4
11
16
11
9
94

Počet
podpořených
projektů
10
9
11
3
9
5
8
5
60

Celkové
náklady
vybraných
projektů
4 000987
3 554 762
4 417 067
2 160 000
3 402 400
3 937 364
6 653 790
2 136 700
30 263 070

Přidělená
dotace
3 037 084
2 725 980
2 389 124
720 000
2 551 799
1 982 155
3 076 400
1 578 560
18 061 102

Kofinancování
(vlastní zdroje
žadatelů)
963 903
828 782
2 027 943
1 440 000
850 601
1 955 209
3 577 390
558 140
12 201 968

Strategický plán Leader MAS Hradecký venkov 2008 – 2013 byl realizován prostřednictvím
celkem 7 Fichí. Za celé období bylo vyhlášeno 8 výzev. Do roku 2013 bylo podáno 94 žádostí o
podporu projektů z území MAS, podpořeno bylo celkem 60 projektů v celkové hodnotě více jak 30
mil. Kč s dotací více jak 18 mil. Kč.
V následujících tabulkách jsou uvedeny projekty vybrané k podpoře podle výzev a typu
žadatele.

Podpoření žadatelé

Výzva
I/2009
I/2010
I/2011
II/2011
I/2012
II/2012
I/2013
II/2013
CELKEM

Čísla
vyhlášených
fichí
5
2,5
3, 4, 5
3
2,4
5
1,6,7
5
X

Počet
podpořených
projektů
veřejná správa
10
5
9
8
11
7
3
0
9
9
5
5
8
1
5
0
60
35

NNO
5
1
1
0
0
0
0
5
12

podnikatelé
0
0
3
3
0
0
7
0
13

Více než polovinu podpořených žadatelů tvořila veřejná správa tj. obce. 12 projektů
realizovali neziskové organizace a 13 podnikatelé.
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Přehled všech podpořených projektů a jejich dotace podle výzev
1. Výzva
Úvodní výzva byla vyhlášena dne 27.82009, a to pouze pro pro fichi č. 5, příjem žádostí trval do 24. 9.
2009. Celková alokace na tuto výzvu činila 3 659 173 Kč. V rámci této výzvy bylo přijato 14 projektů,
které splnily podmínky administrativní kontroly MAS. Výběrovou komisí bylo doporučeno k podpoře
10 vybraných projektů, jejichž realizaci schválil Programový výbor. Navržená dotace činila 3 037 084
Kč, v rámci předložených žádostí o platbu byla skutečně proplacena dotace ve výši 3 027 795 Kč.
Poř.

Fiche

Žadatel

Projekt

1
2

5
5

Obec Stračov
Obec Praskačka

3

5

Město Nechanice

4
5

5
5

6

5

7

5

8

5

Obec Velichovky
RMC Lhota pod
Libčany
Myslivecké sdružení
Libčanská Dubina
Klub přátel dětského
domova rodinného
typu v Nechanicích
Obec Roudnice

Výměna oken v MŠ Stračov
Zázemí pro kulturní a volnočasové aktivity místní část krásnice
Výměna vrat garáží Hasičské zbrojnice
Nechanice
Mateřská škola výměna střešní krytiny a latí
Instalace herních prvků na veřejném
prostranství ve Lhotě pod Libčany
Modernizace sportovní brokové střelnice

9

5

10
5
CELKEM

Sbor dobrovolných
hasičů Sovětice
TJ Sokol Hořiněves

Dotace v Kč
378 000
287 197
219 327
247 995
401 815
218 679

Vybavení školícího pracoviště v budově DD a ŠJ
Nechanice

157 508

Výměna oken na budově obecního úřadu a
mateřské školy v Roudnici
Hasičská zbrojnice, výměna oken, dveří, vrat,
zateplení fasády.
Fasáda Sokolovna Hořiněves

378 000
309 803
429 471
3 027 795

2. Výzva
Druhá výzva byla vyhlášena dne 22. 3. 2010, a to ve dvou fichích (fiche č. 2 a č. 5), příjem žádostí trval
do 28. 4. 2010. V rámci této výzvy bylo přijato 16 projektů, z nichž výběrová komise vybrala, a
Programový výbor schválil 10 k podpoře. Jeden z těchto podpořených projektů nebyl realizován,
neboť Obec Kratonohy dotaci odmítla a nepodepsala smlouvu o poskytnutí dotace. Uspořené
prostředky byly rozděleny v rámci dalších vyhlášených výzev.

Navržená dotace pro 9 skutečně

podpořených projektů činila 2 725 980,- Kč, v rámci předložených žádostí o platbu byla skutečně
proplacena dotace ve výši 2 725 719 Kč.
Poř.

Fiche

Žadatel

Projekt

11
12
13
14

Dotace v Kč

5
5
5

Obec Roudnice
Obec Neděliště
Obec Hněvčeves

5

Obec Hořiněves

Hasičská klubovna
Středisko pro volnočasové aktivity
Výměna oken, zlepšení tepelných vlastností
stropní konstrukce - víceúčelová hala Hněvčeves
Zapáleným hasičem kvalitně s profesionálním
přístupem - SDH Hořiněves

16

373 500
278 050
359 280
188 460

15

5

Město Nechanice

16
17

5
2

Obec Stěžery
Obec Hrádek

18

2

Obec Všestary

19

2

Komitét pro udržování
památek z války roku
1866

Výměna oken a vrat na budově městského
úřadu Nechanice
Obec Stěžery - výměna oken v tělocvičně
Oprava hřbitovní zdi a přístupových komunikací
včetně nové výsadby a nasvícení kostela
Rekonstrukce pomníku Šrámův kříž v
Rozběřicích
Záchrana památek z války 1866 na bojišti u
Hradce Králové - soubor 24 pomníků

374 850
187 499
361 800

153 000
449 280

2 725 719

CELKEM

3. Výzva
Třetí výzva byla vyhlášena dne 27. 12. 2010, a to hned ve třech fichích (fiche č. 3, 4 a 5), příjem
žádostí trval do 26. 1. 2011. V rámci 3. výzvy bylo přijato 13 projektů, z nichž bylo 11 vybráno a
schváleno k podpoře. Přidělená i skutečně proplacená dotace dle předložených žádostí o platbu činila
celkem 2 389 124 Kč.
Poř.

Fiche

Žadatel

Projekt
Zpevnění manipulační plochy v obci Sendražice
Revitalizace lipových alejí a návsi
Zeleń v Mokrovousích
Dílna Mžany - modernizace
Úprava veřejného prostranství
Rekonstrukce střechy
Úprava zeleně a veřejných prostranství obcí
Osice, Polizy, Trávník
Úprava veřejného prostranství v obci Těchlovice
Rekonstrukce a obnova oken a výměna
vstupních dveří fary
Mateřská škola Františka Škroupa v Osicích rozšíření kapacit předškoního vzdělávání dětí
Výměna elektroinstalace v dílně - opravně
zemědělských strojů

20
21
22
23
24
25
26

4
4
4
3
4
3
4

Obec Sendražice
Obec Roudnice
Obec Mokrovousy
ZAS Mžany a.s.
Obec Stračov
Ivo Košťál - FO
Obec Osice

27
28

4
5

29

5

Obec Těchlovice
Římskokatolická
farnost Nechanice
Obec Osice

30

3

ZS Kratonohy a.s.

Dotace v Kč
166 666
160 000
234 000
240 000
266 666
152 340
206 133
180 000
297 500
245 819
240 000
2 389 124

CELKEM

4. Výzva
Čtvrtá výzva byla vyhlášena dne 9. 8. 2011, a to pro fichi č. 3, příjem žádostí trval do 6. 9. 2011. O
přidělované finace v rámci 4. výzvy se ucházely 4 projekty, z nichž byly podpořeny 3 projekty.
Přidělená i skutečně proplacená dotace dle předložených žádostí o platbu činila celkem 720 000 Kč.
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Poř.

Fiche

Žadatel

Projekt
Opravárenská dílna zemědělských strojů
společnosti ZS Kratonohy a.s.
Šetrnější, úspornější a kvalitnější zpracování
půdy - pořízení stroje pro předseťovou přípravu
půdy
Dílna – oprava v v ZAS Mžany a.s.

31

3

ZS Kratonohy a.s.

32

3

Iva Horák - FO
(změněno na s.r.o. v
roce 2014)
ZAS Mžany a.s.

33
3
CELKEM

Dotace v Kč
240 000
240 000

240 000
720 000

5. Výzva
Pátá výzva byla vyhlášena dne 9. 12. 2011, a to ve dvou fichích (fiche 2 a 4), příjem žádostí trval do
14. 2. 2012. V 5. výzvě bylo přijato a administrativní kontrolou prošlo 11 projektů, z nichž bylo
k podpoře vybráno a schváleno 9 projektů. Přidělená dotace ve výši 2 551 799 Kč byla skutečně
vyčerpána v celkové výši 2 526 114 Kč.
Poř.

Fiche

Žadatel

Projekt
Oprava chodníku v Boharyni
Renovace hřbitovních vrat na hřbitově v
Nechanicích
Vybudování parku - náves Želkovice
Úprava aleje a návsi v obci Syrovátka
Hrajeme si a odpočíváme v každém věku
Obnova kulturních památek místního významu v
obci Urbanice
Restaurování památek na území Mikroregionu
OPZ 1866
Úpravy venkovních prostranství v obci
Velichovky
Obnova památek místního významu - kaple,
křížky, památník obětem padlým v I. sv. válce

34
35

4
4

Obec Boharyně
Město Nechanice

36
37
38
39

4
4
4
2

Obec Hořiněves
Obec Syrovátka
Obec Libčany
Obec Urbanice

40

2

41

4

Mikroregion obcí
Památkové zóny 1866
Obec Velichovky

42

2

Obec Praskačka

Dotace v Kč
162 900
269 010
302 400
330 659
166 500
301 500
320 400
339 745
333 000
2 526 114

CELKEM

6. Výzva
Šestá výzva byla vyhlášena dne 30. 4. 2012, a to pro fichi č. 5, příjem žádostí trval do 1. 6. 2012.
V rámci této výzvy bylo přijato 16 projektů, které splnily podmínky přijatelnosti a postoupily do
dalšího hodnocení. Vzhledem k výši alokované částky mohlo být podpořeno pouze 5 projektů,.
Celkem byla navržena dotace na realizaci těchto projektů ve výši 1 982 155, skutečně proplacená
celková dotace dle žádostí o platbu byla proplacena ve výši 1 982 155 Kč.
Poř.
43
44
45

Fiche
5
5
5

Žadatel

Projekt

Dotace v Kč

Obec Dubenec
Obec Stračov
Obec Roudnice

Multigenerační oddechová zóna
Víceúčelové sportoviště Stračov
Modernizace sportovního a volnočasového
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336 000
448 200
397 600

46
47

5
5

Obec Třesovice
Obec Mokrovousy

zázemí
Hezká školka pro děti v Třesovicích
Snížení energetické náročnosti budovy
obecního úřadu čp. 18- výměna oken a
zateplení

351 050
449 305

1 982 155

CELKEM

7. Výzva
Sedmá výzva byla vyhlášena dne 1. 1. 2013, a to ve třech fichích (fiche 1, 6 a 7), příjem žádostí trval
do 15. 2. 2013. V rámci 7 výzvy bylo přijato a administrativní a formální kontrolou prošlo celkem 11
projektů. Z nich bylo k podpoře vybráno a schváleno 8 projektů. Přidělená dotace ve výši 3 076 400
byla skutečně vyčerpána v plné výši.
Poř.

Fiche

48
49
50
51

1
7
7
6

52

Žadatel

Projekt

Obec Stračov
Ing. Pavel Cvrček
Agrohelp s.r.o.
Zemědělská akciová
společnost Mžany, a.s.
Zdeněk Pavlíček

Minigolf a naučná zemědělská stezka
Nákup balícího stroje se šnekovým dávkovačem
Nákup techniky na údržbu krajiny
Pneuservis v ZAS Mžany, a.s.

219 000
600 000
510 000
500 000

Výměna oken, vybudování zpěvněné
manipulační plochy a výměna cihelné podlahy
za betonový povrch
Modernizace stanice měření emisí
Veterinární klinika Puchlovice
Truhlářství Tománek - nákup strojů

150 000

7
53
7
54
7
55
7
CELKEM

Jiří Aliňák
MVDr. Hana Fialová
Ing. Jaroslav Tománek

Dotace v Kč

153 000
452 400
492 000
3 076 400

8. Výzva
Poslední osmá výzva, byla vyhlášena dne 3. 4. 2013, a to pro fichi č. 5, příjem žádostí trval do 16. 5.
2013. V rámci této výzvy bylo přijato a formální kontrolu splnilo celkem 9 projektů, z nichž bylo 5
vybráno a schváleno k podpoře v celkové navrhované výši 1 578 560 Kč. V rámci této výzvy byly
rozděleny a také skutečně vyčerpány a proplaceny všechny zbývající finanční prostředky.
Poř.

Fiche

56
5
57
5
58
5
59
5
60
5
CELKEM

Žadatel

Projekt

Dotace v Kč

SDH Mokrovousy
SDH Sovětice
Obecný zájem, o.s.
TJ Sokol Stěžery
SDH Lanžov

Sbor dobrovolných hasičů Mokrovousy
Vybavení JSDH Sovětice JPO III.
Vybavení pečovatelské služby obecný zájem, o.s.
Rekonstrukce umělého povrchu
Rekonstrukce sportovního areálu v kempu Lanžov
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299 400
241 760
250 000
609 000
178 400
1 578 560

V rámci vyhlášených 8 výzev bylo celkem přijato k hodnocení 94 projektů. Všechny tyto
projekty splnily podmínky přijatelnosti stanovené MAS a postoupily k hodnocení výběrovou komisí.
Výběrová komise dle předem stanovených kritérií a pomocí schválených postupů vybrala a navrhla
k podpoře celkem 61 projektů, z nichž 1 nebyl realizován, neboť žadatel odmítl podepsat smlouvu o
dotaci, a proto byly prostředky rozděleny v rámci dalších výzev. Skutečně bylo tedy realizováno 60
projektů, na které bylo v rámci předložených žádostí o platbu schváleno a skutečně proplaceno
celkem 17 974 981,- Kč.

Struktura financování realizovaných projektů

35 000 000
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20 000 000
15 000 000
10 000 000
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Proplacená
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Vlastní zdroje
žadatelů v Kč

35 projektů realizovali žadatelé z oblasti veřejná správa, 12 projektů bylo realizováno
neziskovými organizacemi a 13 projektů podnikatelskými subjekty.

Struktura realizovaných projektů dle typu žadatele

veřejná správa
NNO
podnikatelé

Ve fichi 1. Podpora rozvoje cestovního ruchu na území MAS Hradecký venkov byl realizován
pouze 1 projekt. Ve fichi 2. Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví na území MAS Hradecký
venkov bylo realizováno 6 projektů. Ve fichi 3. Konkurenceschopnost zemědělství byly realizovány 3
projekty. Ve fichi 4. Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích bylo realizováno 12
projektů a ve fichi 5. Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti – posilování sounáležitosti
obyvatel s územím bylo realizováno nejvíce projektů a to celkem 28. Ve fichi 6. Podpora zavádění
činností nezemědělské povahy byl realizován pouze 1 projekt a ve fichi 7. Podpora stávajících
podniků a podpora zakládání mikropodniků bylo realizováno 6 projektů.
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Počet zrealizovaných projektů dle fichí

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

Všechny projekty přispěly k naplnění cílů schváleného Strategického plánu Leader MAS
Hradecký venkov.
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3. Metodický přístup
3.1. Pracovní tým
Sídlo společnosti a zároveň kancelář pro realizaci Strategického plánu Leader MAS Hradecký
venkov bylo v budově Městského úřadu Nechanice. Kancelář byla vybavena potřebným materiálním
a technickým vybavením pro činnosti společnosti.
Realizaci SPL zajišťoval po celou dobu realizace stabilní tým zaměstnanců společnosti.
-

Iva Horníková, vedoucí manažerka SPL,

-

Ing. Jana Rejlová, projektová manažerka,

-

Jana Kuthanová, projektová manažerka,

-

Jana Pečenková, projektová manažerka.

Při vyhlašovaných výzvách a pořádání propagačních a informačních akcí MAS, byly dle potřeb
základního týmu zaměstnávány asistentky nebo další projektové manažerky na DPP.
Realizaci SPL zajišťovali zaměstnanci kanceláře MAS ve spolupráci s jednotlivými orgány MAS.
Evaluaci ex-post zpracovaly manažerka SPL Bc. Iva Horníková a ředitelka obecně prospěšné
společnosti Ing. Jana Rejlová. Zpráva o ex- post hodnocení byla předána členům kontrolního výboru k
připomínkám a poté schválena Plénem MAS a Správní radou o.p.s. Hradecký venkov.
Účetní a personální agendu zajišťovaly od založení společnosti vlastní zaměstnankyně (paní
Marie Salavová, paní Simona Rudavská a Ing. Kamila Záleská). Od 1. 8. 2012 bylo účetnictví
společnosti zpracováváno externí firmou Daně a účetnictví HK, s.r.o.. Jednotlivé projekty byly
účtovány na samostatných analytických účtech. Strategický plán Leader měl vždy v účetnictví
společnosti svůj analytický účet, na němž byly sledovány veškeré výnosy a náklady spojené s jeho
realizací a administrací.
Každý rok provedl nezávislý auditor Ing. Václav Koutník (ČKA č. oprávnění 0307) audit
hospodaření společnosti. Ověření hospodaření společnosti bylo provedeno v souladu s auditorskými
směrnicemi vydanými Komorou auditorů ČR. Účetnictví bylo vždy sestaveno na základě účetnictví
vedeného celé o.p.s. v oddělené podobě a v souladu s platnými předpisy. Proto k účetnictví a
evidenci o dataci a jejich výdajích finančních prostředků byl vždy uveden výrok auditora „bez výhrad“.

3.2. Zdroje údajů pro monitoring
Místní akční skupina Hradecký venkov využívá pro vyhodnocování hodnotících otázek
především evidenci dat vedenou vedoucím pracovníkem pro SPL a dalšími zaměstnanci MAS. Jedná
se především o pravidelný monitoring projektů a činností kanceláře MAS, orgánů MAS a jejich
pracovních skupin. Dalším podkladem jsou pak rozhovory se žadateli a příjemci dotací, dotazníkové
šetření mezi členy MAS pro zajištění zpětné vazby pro činnost MAS.

3.3. Monitorovací indikátory
Systém monitorování a hodnocení včetně všech nezbytných ukazatelů výstupů a výsledků je
významnou složkou práce kanceláře MAS Hradecký venkov. Místní akční skupina Hradecký venkov
používala tyto 3 typy indikátorů:
a) pro hodnocení vlastní činnosti na úrovni celé MAS = hodnotící indikátory uvedené v SPL,
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b) ve Ficích jednotlivých opatření = monitorovací indikátory uvedené v jednotlivých fichích,
c) indikátory stanovené SZIFem = indikátory uváděné na lednové Žádosti o proplacení.

Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů byly ve Strategickém plánu Leader MAS Hradecký
venkov nastaveny s ohledem na výši přidělených finančních prostředků na podporu žadatelů a
činnosti MAS. MAS Hradecký venkov při zpracování svého SPL očekávala podstatně vyšší finanční
prostředky pro žadatele ze svého území. Tím, že MAS byla podpořena podstatně nižší částkou než
očekávala, nepodařilo se některé hodnoty stanovené v SPL naplňovat, přestože absorpční kapacita
území by jejich naplnění v případě dostatečného množství financí zabezpečila. Z těchto důvodů došlo
v průběhu střednědobého hodnocení k úpravě monitorovacích ukazatelů na základě skutečnosti a
odhadu do konce plánovacího období.

3.3.1 Hodnotící indikátory SPL
Monitorovací indikátor

Plánovaná
hodnota dle
původního SPL

Plánovaná
hodnota dle
platného SPL

Stav plnění
k 30.6.2015

% dosažení
cílové hodnoty

Počet nových nebo zmodernizovaných zařízení občanské
vybavenosti

6

30

32

106,7

Počet zrekonstruovaných památek

2

35

36

102,9

2 prostranství

20

22,38

111,9

Počet zmodernizovaných zemědělských provozoven

0

5

7

140

Počet nově vzniklých nebo zrekonstruovaných zařízení
cestovního ruchu

0

2

2

100

Počet zmodernizovaných provozoven nezemědělské
výroby

0

2

1

50

Počet nově vzniklých nebo zrekonstruovaných
mikropodniků

0

2

7

350

Počet nově vzniklých pracovních míst

0

2

2

100

300

0

0

x

Počet hektarů zrevitalizovaných veřejných prostranství

Počet m obnovených místních komunikací III. a IV. třídy

Pro vyhodnocení plnění SPL používala MAS 9 hodnotících indikátorů uvedených v SPL.
Plánované hodnoty stanovené v původním SPL byly v průběhu období aktualizovány v reakci na
aktuální situaci v území – většinou byly hodnoty zvýšeny, příp. doplněny o nové indikátory, v jednom
případě byla upřesněna měrná jednotka a v posledním případě došlo ke snížení, resp. indikátor byl
nově s nulovou hodnotou tj. zrušen.
Plánované upřesněné indikátory byly až na jeden vždy splněny, příp. mírně překročeny.
Nejvíce (více jak trojnásobně) byl překročen plánovaný počet nově vzniklých nebo zrekonstruovaných
mikropodniků. V 7 podpořených mikropodnicích bylo pořízeno v rámci realizace projektů celkem 13
technologií. Z plánovaných hodnot nebyl splněn ukazatel počet zmodernizovaných provozoven
nezemědělské výroby (místo dvou byl podpořen jeden). Z území nebyl podán žádný projekt do
vyhlášené výzvy.
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3.3.2 Monitorovací indikátory fichí

Monitorovací indikátor fichí
Počet osob využívajících veřejné prostranství počet

Stav plnění
k 31. 6.
2014
16 155

Počet kulturních a společenských nebo volnočasových aktivit - míra
využití počet
Počet m2 upravených komunikací nebo zpevněných ploch
Počet výstavních expozic
Počet vybudovaných tematických stezek
Celková délka vybudovaných stezek v metrech
Počet osob využívajících zkvalitněné služby
Počet osob s přístupem k internetu

12
517,6
1
1
250
135 611
338

Indikátory fichí byly zjišťovány při každé výzvě jednotlivě podle toho, k čemu se žadatelé
zavázali ve svých žádostech. Všichni žadatelé zrealizovali to, co slíbili a nyní projekty slouží k účelům,
jaké žadatelé uvedli v žádosti o dotaci.

3.4. Hodnotící otázky
Povinné hodnotící otázky byly stanoveny ze strany MZe a vyhodnocují dopad povinných
preferenčních kritérií jednotlivých fichí a implementaci principu LEADER.
Otázka č. 1. Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a
diverzifikaci?
• Jak přispěla podpora k vytváření nových pracovních míst?
• Jak napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?
• Jak napomohla podpora k budování kapacit pro diverzifikaci (zahájení a rozvoj činností
nezemědělské povahy)?
Otázka č. 2. Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?
Otázka č. 3. 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?
• Jak přispěla podpora k zapojení partnerů a veřejnosti do rozhodovacích procesů?
• Jak napomohla podpora k zavádění více odvětvových přístupů?
• Jak přispěla podpora k uplatnění inovačních postupů?
• Jak přispěla podpora k realizaci projektů spolupráce MAS?
• Přispěla podpora k zapojení MAS do sítí místních partnerství?
Otázka č. 4. Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní správy?
• Jak podpora podnítila zapojení veřejnosti?
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4. Odpovědi na hodnotící otázky
4.1. Otázka č. 1. Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro
zaměstnanost a diverzifikaci?

4.1.1 Analýza dat a dalších ukazatelů
Velká část území se nachází v bezprostředním zázemí krajského města. Tato poloha MAS
určuje mj. i situaci na trhu práce a zaměstnanosti. V území je poměrně nízká nezaměstnanost, což je
však způsobené spíše relativně dobrou nabídkou pracovních příležitostí v Hradci králové, se kterým
má území dobré dopravní spojení, ale už nikoliv nabídkou a počtem pracovních příležitostí v území
MAS.
V území MAS má tradici intenzivní zemědělská výroba zaměřená na rostlinnou produkci,
v tomto odvětví je stále zaměstnáno poměrně dost lidí, nabídka pracovních míst se však po roce 1989
výrazně snížila.
Úkolem SPL bylo rozšířit nabídku pracovních míst v území, aby se některé obce nestávaly jen
noclehárnou, kam jezdí její obyvatelé poté, co přijedou ze zaměstnání z krajského města.

4.1.2 Odpověď na hodnotící otázku
Zájem o podporu podnikatelských aktivit nebyl z počátku realizace SPLvysoký, proto se
kancelář MAS zaměřila na komunikaci a propagaci možností SPL pro zemědělské i nezemědělské
podnikatele. A výzvy na podporu podnikání byly vyhlašovány teprve až v roce 2011. Zde 2 projekty
získaly bodové zvýhodnění za nové pracovní místo, které bylo v rámci projektu vytvořeno.
Díky realizaci SPL bylo zmodernizováno 7 zemědělských provozoven, 1 provozovna
nezemědělské výroby, nově vzniklo nebo bylo zrekonstruováno 7 mikropodniků, do nichž bylo
pořízeno 13 moderních technologií. Realizace jednotlivých projektů měla vliv na stabilizaci a podporu
stávajících pracovních míst v místě bydliště obyvatel trvale žijících na území MAS Hradecký venkov.
Preferenční kritéria stanovené za vytvoření nového pracovního místa využili pouze 2 žadatelé
a jejich projekty byly v rámci SPL podpořeny. V rámci těchto projektů vznikla 2 pracovní místa. Jedná
se o projekty: projekt č. 49, fiche 7: Nákup balícího stroje se šnekovým dávkovačem, Ing. Pavel
Cvrček, projekt č. 33, fiche 3: Dílna – oprava v ZAS Mžany, a.s., ZAS Mžany a.s.
Zájem o podporu při budování kapacit pro diverzifikaci zemědělské výroby z území nebyl,
přestože jsou členy MAS významní zemědělští podnikatelé a vzájemná informovat byla na velmi
vysoké úrovni. V průběhu realizace SPL byl realizován pouze 1 takovýto projekt a to projekt č. 50.,
fiche 7: Nákup techniky na údržbu krajiny, Agrohelp s.r.o.

4. 2. Otázka č. 2. Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?
4.2.1 Analýza dat a dalších ukazatelů
Jak je uvedeno v úvodu této zprávy, MAS Hradecký venkov si vytyčila 5 strategických priorit.
Každá z priorit byla přitom naplňována pomocí 2-4 cílů. Všechny cíle vycházely z místních potřeb
území MAS, zároveň žádný z cílů nebyl nereálný a potenciálně nesplnitelný.
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V rámci vyhlášených 8 výzev bylo dotací ve výši 18 mil. Kč podpořeno celkem 60 projektů,
které byly zrealizovány v plné výši a naplnily příslušné monitorovací ukazatele.
Zkušenosti z několikaletého procesu uplatňování metody LEADER na území MAS Hradecký
venkov, nárůst počtu společných akcí mezi MAS a jejími partnery, počet konzultací v oblasti
dotačního managementu a realizace 7 projektů spolupráce s partnerskými MAS a regionálními
partnery jasně ukazují rostoucí zájem veřejnosti o dění v MAS a zájem o spolupráci. Toto se také
promítlo do zvýšení počtu partnerů MAS a zvětšení zájmového území (rozšíření o 6 obcí).

4.2.2 Odpověď na hodnotící otázku
Realizované projekty pomohly naplnit všechny prioritní cíle včetně globálního cíle Všestranný rozvoj celého území Hradeckého venkova založený na využití místního potenciálu
v souladu s principy udržitelného rozvoje. Vzhledem k tomu, že MAS realizovala SPL s nižším
rozpočtem (MAS 32+), byly podporovány menší projekty.
Všechny stanovené cíle byly díky podpoře naplněny. Vzhledem k velkému zájmu byla nejvyšší
naplněnost ve fichi 5 (Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti) a tím i cíle 1 v rámci priority
II (Zvýšení kvality bydlení). Naopak nejméně byla naplněna fiche 1 (Podpora rozvoje cestovního
ruchu), a tím i cíle 1 a 2 v rámci priority I (Zlepšení využívání turistického potenciálu území). I zda však
k dílčímu naplnění cílů došlo.
Díky naplňování Strategického plánu Leader zaměstnanci MAS ve spolupráci s některými
aktivními partnery (zástupci obcí, zemědělští podnikatelé, zástupci neziskových organizací i škol) tvoří
pracovní skupinu, která se velmi intenzivně zapojuje do kulturního a společenského dění v regionu a
výrazně ovlivňuje další rozvoj území MAS Hradecký venkov.

4. 3. Otázka č. 3. Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?
4.3.1 Analýza dat a dalších ukazatelů
MAS Hradecký venkov je otevřené partnerství, které se od počátku své činnosti zaměřuje na
uplatňování principů LEADER při rozvoji celého území. V průběhu let se počet členů zvýšil z
původních 28 na 38 aktivních členů, kteří společně přispěli k rozvoji regionu Hradecký venkov. Při
výběru projektů byly v hodnotících kritériích zohledňovány principy LEADER. Díky propagaci vlastního
SPL, práci s jednotlivými žadateli a předkladateli projektů, vzdělávací a informační činnosti kanceláře
MAS a výborné spolupráci mezi partnery MAS se zvýšila informovanost jak široké veřejnosti, tak
dalších zájmových skupin. Zájmové území MAS se rozšířilo o 6 nových obcí na celkový počet 64 obcí.

4.3.2 Odpověď na hodnotící otázku
Vliv na mladé lidi a ženy, více odvětvové přístupy a inovační postupy patřily k povinným
hodnoceným prioritám projektů. Žádný projekt nebyl realizován žadatelem do 30ti let, ale řada
projektů měla pozitivní dopad na děti a mládež. V rámci SPL bylo opraveno a moderně vybaveno
několik mateřský školek, mladé rodiny z Rodinného a mateřského centra vybudovaly díky podpoře
inovativní dětské hřiště, obec Dubenec vybudovala při realizaci SPL hřiště u Obecního úřadu, kam
dochází místní školka. SDH Sovětice opravil a vybavil hasičskou klubovnu, kde se scházejí děti z tzv.
hasičské přípravky. Kancelář MAS spolupracovala především se studentkami vysokých škol při
organizování a zajišťování propagačních a informačních akcí MAS a jejích partnerů (Zemědělský den,
ekologické vzdělávání pro základní a mateřské školy, Svatohuberské slavnosti, apod.).
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Žadatelé se dle charakteru projektu snažili, aby podané projekty měli alespoň částečný vliv na
ženy. Jsou to zejména projekty v oblasti občanské vybavenosti, revitalizaci veřejných prostranství, 1
nově vytvořené pracovní místo bylo určeno pro ženy s nižší kvalifikací.
Hradecký venkov měl 14 žen v rozhodovacích orgánech MAS. Místní akční skupina měla v
roce 2011 pracovní skupinu tvořenou převážně ženami, která se zabývala především organizováním
volnočasových akcí, podporou dobrovolnictví, rozvojem vzdělávání a podobně.
Víceodvětvové postupy zvolilo ve svých projektech několik obcí a zemědělských podnikatelů,
kteří většinou spolupracovaly s neziskovou organizací a ojediněle šlo i o spolupráci podnikatelů s
obcemi či mikroregionem. Hodnocení inovativnosti bylo problematické – žadatelé a výběrová komise
měli bodové rozpětí pro inovaci, která byla popsána dosti široce přesto naprostá většina projektů,
obdržela alespoň minimum bodů za inovaci, která ovšem měla především dopad pro vlastní žadatele.
Založení MAS, zpracování SPL i jeho aktualizace, realizace projektů spolupráce a dalších
projektů MAS a to vše se zapojením různých zájmových skupin a velkou informovaností vůči
veřejnosti – všechny tyto skutečnosti a procesy jasně ukazují, že na území Hradeckého venkova
funguje spolupráce mezi subjekty z celého regionu tzv. mezisektorové spolupráce. Podpořené
projekty bodově oceněné za tzv. zavádění více odvětvových přístupů obvykle uvádějí spolupráci mezi
obcí a neziskovými organizacemi na jejím území. U podnikatelských subjektů se jedná o spolupráci
především s obcí, méně často s neziskovými organizacemi.
K rozvoji spolupráce především mezi zemědělskými podnikateli napomáhá i samotná MAS a
činnosti jejích orgánů, kdy se v rámci běžné činnosti poznávají subjekty ze všech tří sektorů. Členové a
partneři MAS mezi sebou diskutují o svých problémech a z těchto debat vznikají partnerství, která se
týkají každodenních aktivit zúčastněných subjektů. Na základě této spolupráce byl připraven
například projekt firmy Agrohelp s.r.o., kdy byla dle požadavku obcí zakoupena sekací technika, která
bude sloužit jak zemědělcům tak obcí při údržbě kulturní venkovské krajiny. Výsledkem této
spolupráce je i vznik nových regionálních akcí: Zemědělský den Mžany, kde spolupracují zemědělci,
obce, svazky obcí, neziskové organizace a školy. Svatohuberské slavnosti propagující práci zemědělců,
myslivců, včelařů a všech, kteří se podílejí na obhospodařování venkovské krajiny. Ekologické
vzdělávání pro základní a mateřské školy na různých místech regionu (Naučná stezka Libčany,
Včelařský kroužek Dubenec apod.).
Inovace byly z počátku pro naší MAS novinkou, ale pochopili jsme, že pro další rozvoj regionu
je důležité využívat za nové či dosud nepoužívané aktivity a postupy (unikátní, dosud neexistující či
nové v rámci činnosti subjektu nebo regionu). Již při školeních pro žadatele jsme na tuto oblast kladli
důraz a některým žadatelům jsme pomáhali při zpracovávání jejich projektového záměru inovace
vhodně využít pro lepší přínos realizovaného projektu.
Téměř všechny podpořené projekty obsahovali ve své podstatě nějaké prvky inovace a
přinesli do regionu něco nového, což mělo pozitivní dopad na atraktivnost a rozvoj celého území
Hradeckého venkova.
V průběhu let MAS Hradecký venkov ve spolupráci s partnerskými MAS a dalšími partnery z
jejich území realizovala 7 projektů spolupráce za téměř 13 mil. Kč, přičemž přidělená dotace činila
11,7 mil. Kč.
Místní akční skupina Hradecký venkov je členem Národní sítě Místních akčních skupin a
Krajské sítě MAS Královéhradeckého kraje, kde jsme aktivními členy pracujícími ve vedení.
Spolupracujeme s Celostátní sítí pro venkov, Centrem investic, rozvoje a inovací Hradec Králové,
Královéhradeckým krajem, Agrární komorou a řadou dalších organizací.
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4.4. Otázka č. 4. Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní
správy?
4.4.1 Analýza dat a dalších ukazatelů
Veřejná správa byla aktivní již při iniciaci založení MAS Hradecký venkov, kdy 3 zakládající
dobrovolné svazky obcí Nechanicko, Obce památkové zóny 1866 a Urbanická brázda založily obecně
prospěšnou společnost a MAS Hradecký venkov jako jeho územní pracoviště. Zástupci samosprávy
byly nejaktivnějšími při pracovávání SPL, z jejich řad bylo nejvíce žadatelů a nakonec i úspěšných
realizátorů projektů. 35 projektů z celkově 60 podpořených realizovali právě zástupci veřejné správy.
Na propagaci své činnosti využívala MAS všechny moderní komunikační kanály, pro žadatele
byla pořádána školení a semináře, ale hlavní kontaktní formou byly individuální konzultace ať již při
zpracování žádostí, tak v průběhu realizace a při zpracování žádostí o platbu i zajišťování udržitelnosti
společnosti.
Díky výborné znalosti území a potřeb partnerů MAS bylo postupně připraveno 9 projektů
spolupráce reagujících na tyto potřeby. Sedm z těchto projektů bylo finančně podpořeno ze strany
SZIF a jejich realizace přispěla k naplnění SPL a celkovému rozvoji regionu. Bylo postaveno 29
dětských hřišť, vybudováno a vybaveno 5 míst pro komunitní práci. Byl opraven a znovu otevřen
Kostel v Suché, kde byla instalována jedinečná kampanologická expozice a byly propagovány
regionální památky, zvyky a tradice. Také byly realizovány ukázkové příklady revitalizace zeleně ve
vazbě na trvale udržitelný rozvoj krajiny. Byla zahájena spolupráce školních jídelen s regionálními
producenty potravin, na samostatném webu jsou propagovány producenti regionálních potravin.

4.4.2 Odpověď na hodnotící otázku
Díky důslednému uplatňování principu LEADER od počátku činnosti Místní akční skupiny
Hradecký venkov se dostala MAS do povědomí široké veřejnosti a dnes je významným regionálním
partnerem pro všechny zájmové skupiny a aktivně ovlivňuje trvale udržitelný rozvoj regionu Hradecký
venkov.
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5. Závěry a doporučení
5.1. Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli,
rovnováha mezi Fichemi dle SPL
Monitorovací indikátory odpovídají sledovaným prioritám a v nich specifickým cílům. Jak
vyplývá z předchozích zjištění, byly zvoleny vhodně a v převážné většině i naplněny. Jejich
provázanost se sledovanými prioritami uvádíme níže.
Priorita I – Zlepšení turistického potenciálu území
Této prioritě a jejím cílům odpovídají následující MI:
- Počet zrekonstruovaných památek
- Počet nově vzniklých nebo zrekonstruovaných zařízení cestovního ruchu
- Počet vybudovaných tematických stezek
- Celková délka vybudovaných stezek
- Počet výstavních expozic
Priorita II – Zvýšení kvality bydlení
Této prioritě a jejím cílům odpovídají následující MI:
- Počet nových nebo zmodernizovaných zařízení občanské vybavenosti
- Počet kulturních a společenských nebo volnočasových aktivit
- Počet hektarů zrevitalizovaných veřejných prostranství
- Počet osob využívajících veřejné prostranství
- Počet osob využívajících zkvalitněné služby
Priorita III – Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích
Této prioritě a jejím cílům odpovídají následující MI:
- Počet m obnovených komunikací III. a IV. Třídy
- Počet m2 upravených komunikací nebo zpevněných ploch
- Počet hektarů zrevitalizovaných veřejných prostranství
- Počet osob využívajících veřejné prostranství
- Počet osob využívajících zkvalitněné služby
Priorita IV – Rozvoj zemědělství a služeb na venkově
Této prioritě a jejím cílům odpovídají následující MI:
- Počet zmodernizovaných zemědělských provozoven
- Počet zmodernizovaných provozoven nezemědělské výroby
- Počet osob využívajících zkvalitněné služby
Priorita V – Rozvoj podnikání na venkově
Této prioritě a jejím cílům odpovídají následující MI:
- Počet nově vzniklých nebo zrekonstruovaných mikropodniků
- Počet nově vzniklých pracovních míst
- Počet osob využívajících zkvalitněné služby
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5.2. Míra dosažení cílů
Hlavním způsobem dosahování cílů a priorit je podpora individuálních projektů jednotlivých
žadatelů v rámci každoročně vyhlašovaných výzev v rámci SPL. Obsah a preferenční kritéria
jednotlivých Fichí byly stanoveny tak, aby realizací těchto projektů byly postupně naplňovány cíle a
priority schváleného SPL.
S ohledem na to, že MAS Hradecký venkov byla vybrána k podpoře v rámci tzv. skupiny
+32MAS, a byly na realizaci SPL k dispozici menší finanční zdroje využívaly jsme pro naplňování SPL i
další zdroje. Jedním z takových významných zdrojů byl PRV, osa IV. Leader, Projekty spolupráce.
Dalším způsobem pro naplňování SPL byla podpora a rozvíjení komunitní spolupráci mezi
členy MAS a dalšími partnery z řad veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru. Pro
všechny tyto subjekty MAS zajišťovala prostřednictvím pracovníků kanceláře MAS a 3 kontaktních
míst poradenství v oblasti dotačních politik, tak aby jejich projekty přispěly k naplňování nejen SPL ale
i Integrované strategie MAS.
Cíle Strategického plánu LEADER MAS Hradecký venkov byly splněny, povedlo se naplnit
stanovené monitorovací indikátory.

5.3. Doporučení na základě výsledku hodnocení
Naše zkušenosti s realizací SPL jsou velmi dobré, nezaznamenali jsme žádná negativa. Naši
partneři měli zájem o spolupráci. Již od počátku období se do realizace a propagace činnosti MAS a
realizace SPL ochotně zapojovali obce a další představitelé veřejné zprávy, zemědělští podnikatelé a
především neziskové organizace. Drobným podnikatelům a živnostníkům trvalo nějaký čas, než se
odhodlali k realizaci projektů SPL a spolupráci s námi. Nicméně v dalším období si již partnerství plně
osvojili a v druhé části realizace SPL jsme úspěšně spolupracovali se všemi zájmovými skupinami.
Tvorba a především realizace Strategického plánu LEADER MAS Hradecký venkov vytvořila
efektivní platformu komunikace s veřejností a zainteresování veřejné správy, podnikatelských
subjektů, neziskových organizací, ale i široké veřejnosti na veřejném dění v regionu. To vše pomocí
transparentnosti a otevřeného přístupu k informacím pro celou komunitu.

V Nechanicích dne 10. 5. 2015
Zprávu vypracovaly:
Ing. Jana Rejlová, ředitelka o.p.s. Hradecký venkov
Bc. Iva Horníková, vedoucí manažerka SPL

Ing. Jana Rejlová
ředitelka
Hradecký venkov o.p.s.

Zpráva byla projednána a schválena Plénem MAS Hradecký venkov dne 14. 5. 2015.
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