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Ex post hodnocení Strategického plánu Leader
1. Úvod
1.1. Název MAS, právní forma: Region Pošembeří o.p.s.,
1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF: 20. 7. 2009
1.3. Základní údaje:
Počet obcí
Počet obyvatel
Rozloha MAS (km2)**
Počet členů celkem
veřejný sektor
neveřejný sektor

Původní stav*
37
33.125
252,66
48
20
28

Stav k 30. 6. 2015
37
40.332
250,13
75
33
42

* dle SPL předloženého k registraci Žádosti o realizaci SPL
** zaokrouhleno na 2 desetinná místa

2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu
2.1. Složení SPL
2.1.1.Přehled cílů
Zlepšit kvalitu života a vzdělávání venkovského Regionu Pošembeří (Celkový cíl Zlepšit
kvalitu/aktivitu života a vzdělávání/ uvědomování si venkovského Regionu Pošembeří,
Specifický cíl F1 zlepšení celkového vzhledu a atraktivity obcí, včetně zlepšení
bezpečnosti v obcích se současným zlepšením kvalit i aktivit života v obcích,
s uvědoměním si kulturního dědictví i bohatství venkovského Regionu Pošembeří. Obce
s kvalifikovaným přístupem k rozhodování, ke svěřenému území a trvale udržitelným
rozvojem území.
Specifický cíl F2 investice do občanské vybavenosti, jejího zázemí a zvýšení atraktivity
obcí ve venkovských oblastech, s cílem oživením kultury, uchováním tradic venkova i
vlastního života obcí. Obce se stávají místem, kde nejen bydlím, ale kde i žiji. Cílem je i
prevence sociálně patologických jevů ve společnosti a posílení důležitosti rozhodování
občanů ve veřejném životě .
Specifický cíl F7 prevence sociálně patologických jevů ve společnosti a posílení
důležitosti rozhodování občanů ve veřejném životě a posílení znalostí zástupců obcí a
měst v oblastech trvale udržitelného rozvoje regionu a ekologie).
Obnovit a chránit kulturní dědictví a rozvíjet šetrný cestovní ruch Regionu Pošembeří
(Celkový cíl - Obnovit, chránit a oživit kulturní a přírodní dědictví. Rozvíjet a propagovat
cestovní ruch Regionu Pošembeří.
Specifický cíl F3 zviditelnění, zhodnocení a obnova movitého i nemovitého kulturního,
přírodního dědictví našeho venkova a současně zvýšení zájmu o kulturního dědictví
regionu Pošembeří. Vytvoření dostatečné a přehledné sítě tras a stezek pro aktivní

trávení volného času obyvatel regionu, jako základu pro ekologický příměstský turistický
ruch.
Specifický cíl F4 rozšíření stávající sítě malokapacitních ubytovacích a stravovacích
zařízení v návaznosti na kulturní dědictví regionu a zvýšení atraktivity regionu v oblasti
příměstského turistického ruchu včetně rozšíření služeb cestovního ruchu pro místní
občany se současným podpořením rozvoje venkovské ekonomiky našeho regionu).
Zlepšit stav životního prostředí, krajiny a ekonomiky Regionu Pošembeří (Celkový cíl
Vytvořit v Regionu Pošembeří přátelské/příznivé prostředí pro podnikání a rozvoj místní
ekonomiky. Cílem je vzájemně propojit subjekty a aktivity v regionu. Podporovat rozvoj
místního života v rámci příměstského cestovního ruchu a to v souladu s přírodou.
Specifický cíl F9 a F5 posílit roli místních drobných zemědělců a producentů v oblasti
živočišné a rostlinné výroby s cílem rozvinout místní trh a zaměstnat místní lidi.
Specifický cíl pro F10 a F11 posílit roli místních drobných poskytovatelů služeb
mikropodniků včetně začínajících podnikatelů s cílem rozvinout místní trh, zaměstnat
místní lidi a jejich konkurence schopnost .
Specifický cíl F8 k obnoveným drobným movitým, nemovitým a přírodním památkám v
krajině povedou nové či obnovené místní polní (popř. lesní) cesty či související aleje.
Bude podpořeno mimoprodukční využití opuštěných sadů. Novým prvkem krajiny se
mohou stát obnovené či zcela nově postavené rozhledny. Výsledkem bude dostatečná a
přehledná síť pěších, lyžařských, hippo či naučných tras a stezek, včetně zpevněných
mostků, lávek, povrchů, vyhlídek, odpočinkových míst, úvazišť pro koně a doprovodné
zeleně pro aktivní trávení volného času obyvatel regionu jako základu pro ekologický
příměstský turistický ruch.
Specifický cíl F6 vytvoření zázemí pro zvyšování společenské hodnoty lesů a
ekologického i ekonomického hospodaření v lesích. Vytvoření dostatečné sítě malých i
velkých cest pro lesní hospodářství a posílení rekreační a turistické funkce lesa v regionu. Cílem realizace fichí je celkové zlepšení situace životního prostředí, se zaměřením
na lesní infrastrukturu, ve formě podpory investic pro plnění dalších funkcí lesa
(rekreační funkce lesa, dotváření kvalitního životního prostředí apod.). Dopadem těchto
investic pak bude přímé zlepšení ekonomické, ekologické i sociální funkce lesa, ale i
podpora synergických efektů, které tyto investice zprostředkují ve vazbě na podporu
cestovního ruchu).

2.1.2. Přehled priorit
Domov na venkově
Kořeny venkova
Bohatství venkova

2.1.3. Přehled Fichí
FICHE 1 NÁŠ DOMOV – atraktivní obce pro bydlení, podnikání a relaxaci
FICHE 2 NÁŠ DOMOV – dobré místo pro současný i budoucí život
FICHE 3 NÁVRAT KE KOŘENŮM – cestou našich předků
FICHE 4 PŘÍMĚSTSKÝ TURISTICKÝ RUCH - i za humny je hezky
FICHE 5 ZEMĚDĚLCI (ZEMĚDĚLSTVÍ) důležitá součást našeho regionu I.

FICHE 6 LES – místo pro všechny
FICHE 7 VZDĚLÁVÁNÍ NAPŘÍČ GENERACEMI I REGIONEM
FICHE 8 CESTY A MÍSTA – propojení regionu
FICHE 9 ZEMĚDĚLCI (ZEMĚDĚLSTVÍ) důležitá součást našeho regionu
FICHE 10 PODNIKÁNÍ – dobrý základ pro rozvoj regionu
FICHE 11 ZEMĚDĚLCI – nová šance podnikání

2.1.4.

Přehled aktualizací SPL, k jakému datu byl SPL aktualizován (pouze
významné změny – změny Fichí, monitorovacích indikátorů, priorit, cílů), popis
změn
Ve sledovaném období k první aktualizaci došlo po 1. výzvě (zima 2009/2010). Tato
aktualizace se týkala zejména preferenčních kritérií stanovených MAS u jednotlivých
Fichí. Původně nastavená preferenční kritéria se ukázala ne zcela adekvátní.
Další, v pořadí 2.aktualizace a změny probíhají koncem roku 2010, kdy se do tohoto
procesu v rámci evaluace zapojují pracovní skupiny dobrovolníků z řad členů MAS
(mezi členy i nečleny MAS byl rozdán dotazník pro zhodnocení SPL „Náš Region“,
kde jsme se dotazovali na klíčové oblasti „Obyvatelstvo a vybavenost“, „Kulturní
dědictví a cestovní ruch“, „Životní prostředí a krajina“, „Ekonomika a podnikání“..) Na
počátku roku 2011 dochází rovněž k velkým změnám v orgánech Regionu Pošembeří
- Správní rada (SR), Dozorčí rada (DR), Výběrová komise (VýKo), Programový výbor
(PrVý), Monitorovací výbor (MoVý). Evaluace SPL a tudíž i Fichí probíhala na základě
podkladů jednání pracovních skupin MAS. Upravovala se SWOT analýza, zaměření
Fichí, preferenčních kritérií a jejich váha, vypracoval se manuál pro výběrovou komisi.
Evaluace začala v listopadu roku 2010 a v podobě aktualizace SPL byla dokončena v
květnu 2011 podáním aktualizací na SZIF (PrVý schvaluje 24.5. 2011).
Celý proces evaluace SPL s následnou v pořadí 3. aktualizací SPL je zakončen
v červnu 2011 (schváleno PrVý 27.6. 2011), kdy dochází k úpravě Finančního plánu a
monitorovacích indikátorů (drobné úpravy znění Fichí).
K aktualizaci bylo nutné přistoupit, jelikož monitorovací indikátory byly nastaveny ne
zcela správně, byly spíše podhodnoceny, neboť v době tvorby nebyla k dispozici
žádná konkrétní zkušenost s realizací SPL a nastavením odpovídajících indikátorů.
Monitorovací indikátory pro další období 2011-2013 měly být nastaveny s ohledem na
získané zkušenosti v rámci realizace SPL tak, aby co nejvíce odpovídaly nabytým
zkušenostem, odrážely vhodnost zvolených, vyhlášených Fichí a tím i monitorovaly
cíle stanovené v SPL.
Další 4. aktualizace SPL proběhla v březnu 2012, kdy dochází k zařazení nových
Fichí č. 8, 9, 10,11 a k úpravě Fiche 5, dále dochází k úpravě priorit, cílů, opatření, k
aktualizaci manuálu hodnotících (preferenčních) kritérií (PK) pro 6. výzvu, vznik
novým Monitorovacích indikátorů (MI) – podklady k aktualizaci dávají – Programový
Výbor (PrVý), Monitorovací výbor (MoVý), Výběrová Komise (VýKo). Tato aktualizace
byla schválena PrVý hlasováním per rollam 26.3.- 29.3.2012).
Další aktualizace byly menšího rázu úpravy Fichí před jejich vyhlášením, úprava
manuálu pro vyhlášené Fiche, úprava PK a MI (22.8.2012 (změna F2, F3, F8),

13.9.2012 (změna F1), 3.12.2012 (změna F1 a příloh F1, F2, F3, F8)). V úpravě
12/2012 byla upravena max. výše způsobilých výdajů u Fiche 3 byla snížena
z maximální výše dotace 800 000,- Kč na 500 000,-Kč.
Výše maximální dotace u F3 nebyla upravena v SPL.

2.2.

Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet (uvádějte výši
dotace)

% z rozpočtu % z rozpočtu
(dle platného
(stav k
Podané žádosti
SPL)
ks
Kč
30.6.2015)
Fiche 1
15
15
33
11 054 985
Fiche 2
35,6
47
118 36 352 595
Fiche 3
19,4
18
40
14 816 222
Fiche 4
6
7
7
3 648 385
Fiche 5
2,4
7
8
3 466 060
Fiche 6
0
0
0
Fiche 7
0,6
1
3
474 506
Fiche 8
10
2
9
2 267 340
Fiche 9
5
2
1
778 000
Fiche 10
6
1
2
983 830
Fiche 11
0
0
0
Celkem
100
100
221 73 841 923

Schválené žádosti
ks
Kč
22
6 861 356
72
21 973 555
19
8 500 276
5
3 289 725
7
3 262 560
0
1
146 800
5
1 204 490
1
778 000
1
569 884
0
133 46 586 646

Proplacené projekty
ks
Kč
21
6 504 502
71
21 702 080
19
8 274 621
3
1 183 383
6
3 144 000
0
1
146 797
5
1 163 292
1
778 000
0
0
127
42 896 675

* % zaregistrovaných projektů z dané Fiche na SZIF
** V případě průběžného financování uveďte obě ŽoP jako 1 ks a součet proplacených prostředků. Do poznámky uveďte, kolik
a v jaké výši ještě čeká na proplacení

(viz. přiložená tabulka EXPH_prehled_fichi_vyzvy)

2.3. Alokace

Stav k 30.6.2015
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Celkem

Celková alokace
(Kč)
10 802 636,00
11 318 664,00
11 483 306,00
12 757 374,00
8 995 025,00
-

Alokace IV. 1.2.
(Kč)
8 642 636,00
9 058 664,00
9 186 645,00
10 257 374,00
7 196 020,00

Zazávazkováno
IV.1.2. (Kč)
5 722 686,00
9 056 765,00
10 766 002,00
11 253 311,00
7 650 032,00
2 137 850,00

55 357 005,00

44 341 339,00

46 586 646,00

Proplaceno IV.1.2.
(Kč)
3 619 041,00
4 415 234,00
7 088 073,00
9 483 745,00
11 346 539,00
6 944 043,00
42 896 675,00

* vztahováno na projekty zaregistrované v daném roce

(viz. přiložená tabulka EXPH_tabulka_body_povin_krit_szif)

2.4. Výzvy
1. výzva
(24.8. - 18.9. 2009)
2. výzva
(24.3. - 14.4. 2010)
3. výzva
(1.6. - 8.9. 2010)
4. výzva
(11.4. - 4.5.2011)
5. výzva
(22.8.2011 - 21.9.2011)
6. výzva
(12.4.2012 - 11.5.2012)
7. výzva
(3.9.2012 - 24.9.2012)
8. výzva
(11.12.2012 - 9.1.2013)
9. výzva
(15.1.2014 - 29.1.2014)

Fiche 1

Fiche 2

Fiche 3

Fiche 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fiche 6

X

Fiche 7

Fiche 8

Fiche 9

Fiche 10

Fiche 11

X

X

X

X
X
X

X
X

X

Fiche 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Označte křížky, které Fiche byly v dané výzvě vyhlášeny

3. Metodický přístup
3.1. Pracovní tým (uveďte, zda se jedná o pracovníky MAS či externí dodavatele
– jméno, pozice/funkce, název organizace, změny složení v průběhu
realizace)
V MAS pracují jak zaměstnanci tak externí dodavatelé. Mezi externí dodavatele patří ing.
Miloš Ciniburk – konzultant – společnost eNovation s.r.o – pozice Team leader., PhDr.
Oldřich Čepelka - jednatel a ředitel výzkumné a poradenské agentury Tima Liberec, Mgr.
Michael Jarolímek z MAS Sdružení růže (školení VýKo 8,9/2009)
Mezi zaměstnance patří v roce 2009 Mgr. Miloslav Oliva (ředitel -1,0 úvazek), Blanka Slivová
(asistentka - správa administrativy, vedení kanceláře, 1,0 úvazek), Bc. Michaela Vítková
(manažerka SPL – 1,0 úvazek), Ing. Štěpánka Šoupalová (asistentka - PR, propagace, web,
dotace SčK – 0,5 úvazek), Bc. Martina Procházková (asistentka - dotace SčK, projekty,
statistiky – 0,25 úvazek), Ing. Gabriela Záhrobská (poradkyně - dohled nad hospodařením a
financemi, 0,25 úvazek), Hana Vrbovcová (asistentka - asistence SPL, projekty, 0,5 úvazek).
Rok 2010 přinesl nepatrnné změny ve složení a v úpravách úvazků. Paní Bc. Martina
Procházková nepracuje pro MAS od 7/2010 a v 9/2010 nastupuje ing. Šárka Pučálková na
DPČ (asistentka – monitoring hotových/realizovaných projektů). Další personální změny jsou
v aplikaci nového zákona o o.p.s. a vypršení 3 letých mandátů v orgánech o.p.s. a MAS.
Došlo k řadě změn ve složení orgánů. Jejich podoba je v roce 2010 následující:
SR - Jméno, příjmení, titul: Jakub Nekolný, Bc. ,Vítězslav Pokorný, RSDr.,Jiří Prouza, Ing.
Jana Kratochvílová, Martina Zdražilová, Ing., Pavel Běloch, Josef Bednář, Pavel Píša,
Vladimír Trojan, PhDr.
DR - Jméno, příjmení, titul: Jindřiška Moravcová, Ing., Magda Mašínová, Lenka Svobodová,
Lenka Szaboóvá, Pavel Frank, Jana Mašková, Mgr.

PrVý - Jméno, příjmení, titul: Dita Bělová, Marie Bredová, Leo Dittmann, PhDr., Martina
Procházková, Olga Šebková, Ing., Šárka Rumanová, Stanislav Kosík, Helena Váňová, Ing.,
Petr Petržílek,JUDr.Ing.Ph.D., Stanislav Nezavdal, Petr Černý, Ing.
VýKo - Jméno, příjmení, titul: Marcel Slováček, Kryštof Hošek, Petr Vítek, Ing., Neil
Coombes, Jaromíra Borecká, Mgr., Václav Misterka, Ing. Arch, Daniel Potůček, Vladimír
Olmr, Petra Ištvániková, Antonín Rubín, Ing., Olga Běhounková, Ing., Tomáš Havrda, Lada
Pilařová, Mária Vlčková
MoVý - Jméno, příjmení, titul: Irena Vomáčková, Lenka Szaboóvá, Karel Stehlík, Miloš
Ciniburk, Ing., Lenka Svobodová, Jana Mašková, Mgr., Lucie Tlamichová
V roce 2011 ing. Šárka Pučálková pracuje na DPP a následně od 2/2011 na 0,6 úvazek. Po
celý rok se upravují úvazky všem zaměstnancům dle potřeby. V průběhu roku 2011 odchází
Bc Michaela Vítková (mateřská dovolená), její práci přebírá ing. Šárka Pučálková (manager
SPL).
Rok 2012 přináší další pracovní sílu v podobě Petry Ištvánikové (asistentka – SPL asistence,
aktualizace www stránek, nejdříve na DPP a následně na 0,1 úvazek).
V polovině roku 2013 opouští MAS ing. Štěpánka Šoupalová (práci přebírá Petra
Ištvániková), přichází Mgr. Bc. Jana Tůmová (asistence projektů). V polovině roku odchází
Blanka Slivová (práci přebírají ing. Šárka Pučálková, ing. Gabriela Záhrobská).
Rok 2014 přináší jiné úvazky a nového člena týmu Bc. Gabrielu Mannovou.
Rok 2015 přináší pouze úpravy úvazků.
Jestliže hodnotíme složení zaměstnanců Regionu Pošembeří, vidíme že jejich složení je
celkem stabilní. Jde o více zaměstnanců s menším úvazkem (průměr na rok 4 celé úvazky).
Toto složení napomáhá možnosti zastupitelnosti, kreativnosti jak časové tak myšlenkové či
mozkové. Toto složení předchází únavě (zaměstnávání lidí na částečný úvazek).
Zaměstnancům tento způsob zaměstnání vyhovuje, jelikož mají malé děti a potřebují
klouzavou pracovní dobu. Můžeme to brát i z pohledu pomoci při zaměstnávání lidí
v nezaměstnanosti (J.Tůmová a G. Mannová byly přijaty z úřadu práce).
Co se týče složení zaměstnanců, většinou jde o vysokoškoláky, takže vzdělaní lidé ochotni
pomáhat svému okolí a regionu, kterého jsou součástí. Nebrání se víkendovým akcím či
práci v odpoledních či večerních hodinách.
Zaměstnanci jsou kreativní a snaží se vymýšlet projekty spolupráce a projekty mimo PRV.
Možnost víceodvětvového financování (MAS není financována pouze z PRV alokací, ale i
příspěvků partnerů a projektů na přímo či spolupráce).
Po roce 2011 se složení MoVý, VýKo, PrVý, DR, SR jen nepatrně mění, většinou odchází
členové těchto výborů pro pracovní vytíženost. Nechtějí šidit práci pro MAS a proto raději
odstoupí a uvolní místo jinému.

3.2. Zdroje údajů pro monitoring (sběr dat, dotazníky, rozhovory, kritéria pro výběr
vzorků apod.)
Vyhodnocování Fichí se provádí pravidelně (pomocí grafů a tabulek) z hlediska
- atraktivity jednotlivých Fchí (počet žadatelů, výše požadovaných dotací, výše vlastních zdrojů)
- pokrytí jednotlivých obcí v území MAS,

-

„prvožadatel“ / zkušený žadatel
podpořená vs. dosud nepodpořená území (finanční rozložení výzvy)

Zásadní hodnocení Fichí proběhlo po 3. výzvě (2010/2011) s cílem Fiche aktualizovat:
- proběhl dotazníkový průzkum mezi členy Dozorčí rady, Správní rady, Monitorovacího výboru
a Programového výboru, který se týkal aktualizace strategie
- následně byl zpracován a distribuován dotazník pro NNO, obce, podnikatele a veřejnost
z území regionu „Aktualizace SPL“, který zjišťoval konkrétní potřeby v klíčových oblastech
„Obyvatelstvo a vybavenost“, „Kulturní dědictví a cestovní ruch“, „Životní prostředí a krajina“,
„Ekonomika a podnikání“
- vznikly 4 pracovní skupiny z pléna a každá skupina se zabývala hloubkově jednou klíčovou
oblastí
- výsledkem celého procesu a několika schůzek byla aktualizace SWOT analýzy a následné
upravení Fichí
- následoval výběr preferenčních kritérií s přiřazením bodového ohodnocení a váhy
- vznikl manuál preferenčních kritérií pro Výběrovou komisi a žadatele (jednotný výklad
preferenčních kritérií a jejich bodové hodnocení). Tento manuál byl vyhotoven kanceláří MAS
za aktivní pomoci Výběrové komise, Programového a Monitorovacího výboru.
- zároveň vzniklo pravidlo, podle kterého se bude rozhodovat v případě shodného počtu bodů.
Dalším hodnocením je období března roku 2012, kdy dochází na základě průzkumu, dotazování a
podnětům MoVý, Výko, PrVý k zařazení nových Fichí č. 8,9,10,11 a k úpravě Fiche 5.
Dílčí nesrovnalosti objemů finančních prostředků doporučených MAS k podpoře z PRV s
parametry v SPL byly zapříčiněny v daném období:
- nižší četností opakování vyhlášení fichí pro nezájem z řad žadatelů (zásobník projektů tyto
projekty neobsahoval, proto je PrVý nenavrhl vyhlásit)
- vyřazením 2 projektů (fiche 7)
- nepodáním projektů (fiche 6)
- trvale vyšším zájmem o některé fiche (1,2 a 3)
MAS se snaží o regulaci zájmu v souladu s cíli SPL:
- zpřesnění a zpřísnění preferenčních kriterií
- reagováním na průzkum zájmu o konkrétní Fichi vyhodnocováním dat vložených do
„zásobníku projektů“
- evaluací SPL (2011)

3.3. Monitorovací indikátory
Plánovaná hodnota
dle původního SPL
Monitorovací indikátor
MI 1 - Počet vytvořených
partnerství v rámci
přípravy/realizace/provozo
vání projektů
12
MI2 - Počet dobrovolníků,
kteří se účastní projektů
realizovaných
30
MI3 - Počet podpořených
projektů
15
MI 4 - Počet realizovaných
vzdělávacích akcí
10
MI 5 - Počet obcí
s prospěchem
z realizovaného projektu
MI 6 - Počet podpořených
podnikatelů

Plánovaná hodnota
dle platného SPL

Dosažené hodnoty k % dosažení cílové
30.6.2015
hodnoty

60

260

433%

50

823

1646%

40

137

343%

2

17

850%

30% (z území MAS)

45% (z území MAS)

2

3

78% (z území MAS) 173% (z území MAS)
17

566%

Od roku 2011 se nedělala úprava SPL – monitorovací indikátory, jelikož bylo hodně projektů s menší
hodnotou dotace dochází k překročení cílových hodnot.

3.4. Hodnotící otázky (v této části uveďte jen výčet hodnotících otázek)
3.4.1. Povinné hodnotící otázky (uveďte minimálně 4 tučně vytištěné hodnotící
otázky – podotázky lze zvolit dle vlastního uvážení, případně doplnit svými
vlastními):
Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro
zaměstnanost a diverzifikaci?
Jak přispěla podpora k vytváření nových pracovních míst?
Podpora v rámci místní akční skupiny má na tvorbu pracovních míst vliv.
V regionu MAS vznikají za sledované období 2 pracovní místa na plný úvazek
(Václav Luka, Slavoj Český Brod, o.s, třetí místo bohužel nevzniká, jelikož
žadatel odstoupil od realizace projektu). Na částečný úvazek vzniká celkem 11
pracovních míst. (viz. přiložená tabulka EXPH_Tabulka_body_povin_krit_szif).

Jak napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem
regionu?
Na vznik pracovních míst jsme zacílili naši 6. výzvu, kdy jsme otevřeli Fiche
pouze pro podnikatele. V rámci podnikatelské výzvy (6. výzva MAS) byl největší
předpoklad pro vznik pracovních míst. Z této výzvy vznikly dvě pracovní místa
na plný úvazek a 3 na částečné úvazky (bohužel zrealizováno bylo pouze 1
pracovní místo na plný úvazek, druhý projekt je ukončen žadatelem během
realizace). Ve zbylých výzvách, ve sledovaném období, vzniká 8 pracovních

míst na částečný úvazek, či DPP. V rámci projektů žadatelů MAS hlavně pracují
dobrovolníci.
Na počátku fungování MAS a během sledovaného období, byl stanoven menší
počet preferenčních kritérií stanovených MAS pro výběr projektu. Postupem
času se začala preferenční kritéria stanovená MAS rozšiřovat. Pro lepší
orientaci jak výběrové komise, tak samostatného žadatele vzniká manuál
preferenčních kritérií. Rozšířením PK stanoveným MAS vzniká, mezi jinými,
preferenční kritérium „částečný úvazek“ (toto PK využili Obec Jirny, TJ Sokol
Vyšehořovice, Obec Přišimasy, Roman Hrdlic, TJ Sokol Šestajovice, SK Český
Brod, Obec Sibřina, Obec Květnice, ing. Ondřej Cidlina, Václav Luka,
M´am´aloca).

Jak napomohla podpora k budování kapacit pro diverzifikaci (zahájení a
rozvoj činností nezemědělské povahy)?
Diverzifikace je zahrnuta v naší Fichi 11 ZEMĚDĚLCI – nová šance podnikání.
Jelikož při vzniku Fiche byl velký zájem, ale při vyhlášení Fiche nikoliv,
nevzniklo zde žádné pracovní místo. Ve Fichi 11 se nám nepodařilo najít
žádného žadatele, který by měl způsobilé výdaje splňující tuto Fichi.

Z jakého důvodu vzniká jen málo pracovních míst na plný úvazek?
Žadatel se obává 5ti leté udržitelnosti projektu, tudíž i závazku udržení
pracovního místa po dobu udržitelnosti projektu. Žadatel raději volí
dobrovolnickou činnost či částečný pracovní úvazek případně DPP.
Počet nově vytvořených míst na plný úvazek: 2
Částečný úvazek či DPP: 11

Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?
(otázky zvolené ze strany MAS dle jejích cílů a priorit)
Jakou vizi má Region Pošembeří o.p.s.
Vize - dlouhodobý cíl MAS
Region Pošembeří je venkovské území, které:
- nabízí kvalitní podmínky pro život stávajících i nově příchozích obyvatel všech
generací
- rozvíjí spolkové aktivity prostřednictvím širokého spektra fungujících
neziskových organizací
- poskytuje dostatečné zázemí pro kulturní, společenské a sportovní aktivity
svým občanům, napříč generacemi
- vytváří dostatek kvalifikovaných pracovních příležitostí a nabíí služby
občanské vybavenosti na úrovni rozvinutých evropských
regionů
- nabízí zachovalou přírodu a kvalitní životní prostředí
- podporuje podnikatelské a zemědělské aktivity v souladu s trvale udržitelným
rozvojem

- umí ku prospěch celku i jednotlivce pozitivně využívat svého lidského,
finančního, přírodního a historického potenciálu
- vnímá blízkost hlavní města jako historií ověřenou příležitost pro svůj další
rozvoj
- Region Pošembeří – místo pro spokojený život, práci i aktivní odpočinek

Jaké cíle si Region Pošembeří o.p.s. vytyčil a jaké Fiche tento cíl
naplňují?
Zlepšit kvalitu života a vzdělávání venkovského Regionu Pošembeří
Tento cíl naplňují hlavně Fiche 1, 2, 7
Obnovit a chránit kulturní dědictví a rozvíjet šetrný cestovní ruch Regionu
Pošembeří
Tento cíl naplňují hlavně Fiche 3,4
Zlepšit stav životního prostředí, krajiny a ekonomiky Regionu Pošembeří
Tento cíl naplňují hlavně Fiche 5, 6, 8, 9, 10, 11

Kolik projektů danných Fichí bylo realizováno během sledovaného
období?
Zlepšit kvalitu života a vzdělávání venkovského Regionu Pošembeří
Tento cíl naplňují hlavně Fiche 1 – 21x, 2 – 71x, 7- 1x
Celkem 93 projektů
Obnovit a chránit kulturní dědictví a rozvíjet šetrný cestovní ruch Regionu
Pošembeří
Tento cíl naplňují hlavně Fiche 3 – 19x,4 – 3x
Celkem 22 projektů
Zlepšit stav životního prostředí, krajiny a ekonomiky Regionu Pošembeří
Tento cíl naplňují hlavně Fiche 5 – 6x, 6 – 0x, 8 – 5x, 9 – 1x, 10 - 0x, 11 – 0x
Celkem 12 projektů
Projekty napomohly k dosažení cílů. Díky projektům se na území vzdělávali
lidé. Nejvíce je o.s. Leccos učilo, jak začít podnikat, s čím se setkají na úřadě,
jak to vyřešit. Po dokončení vzdělávacího projektu následovalo v době
udržitelnosti setkávání, kde si podnikatelé vyměňovali zkušenosti a radili si.
Tento projekt měl úspěch. Vzniká v regionu potenciál žadatelů, někteří se do
okruhů našich dotací vejdou, jiní bohužel.
V regionu se opravuje i mnoho památek, pomalu se rozvíjí cestovní ruch.
Vydávají se propagační materiály spolu s obnovenými či zrekonstruovanými
památkami. Nejvíce je asi vidět dotace na kostele ve Lstiboři. Svítí do okolí a
láká místní i vzdálenější na plno akcí v kostele pořádaných NNO, která žádala o
doci MAS na rekonstrukci kostela (konzerty, mše,..).

V tomto období využívají dotace mimo obcí hlavně NNO, které mají za úkol
sdružovat děti, mládež i dospělé. Pomocí dotací získávají možnost pro
vybavení, opravu budov, nákup nářadí. Lidé jsou díky tomu rádi ve svém
regionu a nejezdí za svými aktivitami pouze do hlavního města. Zdržují se
doma ve svém regionu. Díky tomu byl největší zájem o F2, která právě tyto věci
řeší. Za sledované období bylo podáno 118 žádostí z toho vybraných 72 a
zrealizovaných 71.

Jaký mělo sledované období dopad na priority místní strategie?
Domov na venkově
Obyvatelé území MAS začali vnímat venkov jako svůj domov.
Kořeny venkova
Obyvatelé region začali vnímat jako skutečně svůj, starousedlíci své kořeny
pocítili, nové obyvatelstvo je zde zapustilo.
Bohatství venkova
Obyvatelé, tak i subjekty působící na jeho území pochopili, co je jeho
skutečným bohatstvím.

Do jaké míry byl implementován přístup LEADER? (otázky zvolené
s ohledem na 7 hlavních principů metody LEADER)
Sedm hlavních principů metody LEADER


Přístup zdola nahoru – v našem regionu se řídíme přístupem zdola,
díky tomu vznikaly nové Fiche, nezůstávali jsme pouze u těch, co byly
stanoveny na začátku sledovaného období, ale přidávali jsme další
během sledovaného období právě na základě podnětů zdola z řad
našich obyvatel regionu a orgánů MAS i o.p.s.



Partnerství veřejných a soukromých subjektů - v rámci MAS vzájemně
spolupracují zástupci obcí a jimi/popř. krajem zřizovaných organizací
(veřejný sektor) a podnikatelé, občanská sdružení i jednotliví občané
(soukromý sektor). Partnerství je podmínkou přijatelnosti projektu v naší
MAS. Jestliže je partnerství vícečetné a mimoregionální,
je
zvýhodněné v preferenčních kritériích přidělením vyššího počtu bodů.
Partnerství vzniká většinou mezi dvěma subjekty, začíná se objevovat i
partnerství mezi vícero subjekty. Partneři navazují spolupráci při práci
na projektu, pokračují při realizaci a trvá i po dobu udržitelnosti
projektu.



Místní rozvojová strategie – ano MAS má vyhotovený Strategická plán
LEADER, který je aktualizován na základě potřeb regionu. Ve
sledovaném období dochází i k úpravám silných a slabých stránek,
potřeb a potenciálu na základě podkladů zdola – pracovní skupiny.



Víceodvětvové navrhování a provádění strategie – realizované projekty
jsou sledovány z hlediska součinnosti mezi subjekty. Důležitým bodem
je propojování různých aktivit a projektů, aby si projekty v žádném
případě nekonkurovaly, ale naopak se vzájemně doplňovaly a rozvíjely
tak venkov.



Inovativnost - MAS řeší inovativnost pomocí preferenčních kritérií, více
inovativní projekt má větší šanci na úspěch.
Síťování – jako MAS vzájemně spolupracujeme a vyměňujeme si
zkušenosti v rámci partnerských sítí, v ČR např. prostřednictvím
Národní sítě MAS ČR, Krajské sítě MAS Středočeského kraje, Spolku
pro obnovu venkova, partnerů Celostátní sítě pro venkov apod.
Spolupráce – jako MAS vytváříme projekty spolupráce, projekty tak
mají širší dopad.





Napomohla podpora k většímu zapojení veřejnosti (příp. dělení dle
věku a pohlaví – mladých lidí/žen) či dění v regionu?
Podpora napomohla k zapojení mladých lidí do dění regionu. MAS chce
podporovat mladé, proto je bodové zvýhodnění projektů zacílených na mladé.
Podpořené projekty zaměřené na mladé lidi: školky, školy, mateřská centra,
nízkoprahový klub pro děti a mládež, fotbalová hřiště, dětská hřiště, sportovní
hřiště, školní družiny, vybavení mateřských školek, prostranství před mateřskou
školkou,.…
(viz. přiložená tabulka EXPH_Tabulka_body_povin_krit_szif)
MAS chce podporovat ženy, bodové zvýhodnění projektů zacílených na ženy
při výběru projektů IV.1.2. PRV je významné. MAS podpořila např. projekt
zaměřený na ženy v souladu s nastavením v SPL – Projekt obce Přišimasy –
rekonstrukce centra pro volný čas (hlídání malých dětí ženám, které nastupují
do zaměstnání, pravidelné setkávání v klubu místních žen,...
Podpora pomáhá k zapojení žen. V našem regionu je poměrně hodně aktivních
matek na mateřské dovolené či jen aktivních žen. V orgánech MAS většinou
převažují ženy PrVý (počet mužů 4x, počet žen 3x), MoVý (počet mužů 2x,
počet žen 5x), VýKo (počet mužů 1x, počet žen 7x),
Příklady projektů:
Žadatel Město Český Brod – projekt s názvem Český Brod, víceúčelové hřiště v
parku Škvárovna. Záměrem je vybudování nového víceúčelového sportovního
hřiště o rozměrech 24x13 metrů s umělým povrchem, vybavené sloupky na
zavěšení sítě, dvěma brankami na minifotbal a jedním košem na streetbal.
Projekt je výslovně zaměřený na mladé lidi do 30 let a -náctileté).
„Jako zvířátka“ – Hřiště pro MŠ Sokolská v Českém Brodě – do prostoru
zahrady kolem budovy MŠ byly citlivě zakomponovány netradiční herní prvky v
podobě nejrůznějších zvířatek. Jedná se o autorský projekt výtvarnice Lenky
Klodové a jejího studia Enfant Terrible. Prvky využívají přirozeného růstu dřeva
(akát) a rovněž „komunikují“ s bezprostředním okolím.
Žadatel Občanské sdružení LECCOS – projekt Kostička v novém kabátě –
popis projektu – projekt zajistí nové vybavení do Mateřského centra Kostička a

pomůcky k pořádání kulturních a zájmových akcí pro rodiče, děti a mládež z
našeho regionu. Zde se nejvíce zapojují ženy, je zde i možnost hlídání malých
dětí ženám, které nastupují do zaměstnání.
Žadatel Tělovýchovná jednota Sokol Kounice – projekt s názvem Dětské hřiště
u zámku – projekt je zaměřen na obnovu a rozšíření dětského hřiště u zámku,
kde se scházejí jak děti s maminkami, tak starší děti i senioři.
Shrnutí:
Zvýhodnění žen je v našich preferenčních kritériích ohodnoceno body 0,1,3
s možnou váhou 2, lze tedy získat maximální hodnotu 6 bodů, zaměření na
mladé lidi je ohodnocenou škálou bodů 0,1,3,5 s možnou váhou 2. Lze tedy
získat maximální hodnotu 10 bodů.

Jak přispěla podpora
rozhodovacích procesů?

k zapojení

partnerů

a

veřejnosti

do

Partneři a veřejnost se většinou chce podílet na rozhodování, bohužel Region
Pošembeří o.p.s. má současně 75 členů a tak je velký problém sehnat
nadpoloviční většinu na jednání. Zatím se to daří a díky tomu mohou partneři
rozhodovat o dění MAS na jednání Pléna. V orgánech PrVý, MoVý a VýKo
máme aktivní partnery, kteří se nebojí práce a jsou ochotni obětovat svůj volný
čas pro MAS, díky tomu ovlivňují procesy v MAS.

Jak napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů?
Projekty jsou víceodvětvové hlavně v tom, že NNO pomáhají obce, jak
s předfinancováním tak s možným podáním Žádosti o dotaci s tím, že je projekt
hlavně zaměřen pro spokojený život v obci či volnočasové aktivity (např. oprava
hasičárny), NNO většinou věnují svou dobročinnou práci.

Jak přispěla podpora k realizaci projektů spolupráce MAS?
MAS se snaží vytvářet projekty spolupráce za účelem financování provozu MAS
a za účelem většího efektu projektu.
MAS realizovala ve sledovaném období následující projekty spolupráce:
Rok 2009
Živá alej - projekt Spolupráce mezi obcemi Přišimasy, Tismice a Limuzy,
Spolku pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, o. s., Občanského sdružení SOSák,
OS Klub žen Přišimasy. Cílem projektu byla výsadba původního druhu stromu k
ochránění spojovací cesty mezi dvěma částmi přírodní památky se zapojením
občanů do komunitního plánování a zapojením místních sdružení a
dobrovolníků do vlastní výsadby stromů.
Rok 2010-2011
Cesty, které nás spojují - projekt spolupráce s MAS Říčansko; projekt řeší
obnovu původních polních cest spojujících obce nacházející se na katastrálním
území regionů Říčansko a Pošembeří. Projekt vytváří síť cest, které se
přirozeně napojují na již existující značené turistické cesty.
Rok 2011-2013

Středočeská ovocná stezka – projekt spolupráce s MAS Podlipansko; cílem
projektu bylo vytvoření cyklistické a turistické tematické ovocné stezky územím
sadů , propojující aktéry a území v oblasti ovocnářství, informování turistů a
cykloturistů o historii i současnosti ovocnářského kraje.
Venkovská tržnice III – projekt spolupráce s MAS Krajina srdce, MAS Nad
Orlicí, MAS Podchlumí , MAS Svatého Jana z Nepomuku, MAS Lužnice, MAS
Vltava; záměrem projektu bylo posilování vlastní akceschopnosti zapojených
venkovských území a inovace a rozšíření informačního systému Venkovská
tržnice II.
2011-2014
Učíme se filmem – projekt spolupráce s MAS Přemyslovské střední Čechy,
MAS Sedlčansko a MAS Vyhlídky; podstatu projektu bylo nastartovat
prostřednictvím filmové produkce a odborných seminářů proces myšlenkové
změny u veřejnosti i odborníků co se týče trvale udržitelného rozvoje, podpory
místní ekonomiky, výstavby na venkově apod.
2015
Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji - projekt spolupráce
s MAS Posázaví , MAS Rakovnicko, MAS Lípa pro venkov, MAS Mezi Hrady,
MAS Brdy – Vltava, MAS Zálabí, MAS Jihozápad, MAS Vyhlídky, MAS Brdy,
MAS Střední Polabí o.s., MAS Sedlčansko, MAS Nad Prahou; projekt byl
zaměřen na sdílení příkladů dobré praxe v oblasti evaluace strategií, v rámci
projektu byla vytvořena metodika pro hodnocení strategií v této oblasti
Plánovaná spolupráce
Záměrem MAS je pokračovat ve spolupráci s MAS na národní úrovni a rovněž
rozšířit spolupráci za hranice.
Pokud jde o národní kooperaci MAS předpokládá spolupráci s okolními MAS,
zejména MAS Podlipansko a MAS Říčansko. Spolupráce by se měla týkat
pokračování již realizovaných projektů a jejich rozšíření. Konkrétně se to týká
projektu Středočeská ovocná stezka a obnovení Lichtensteinské kočárové cesty
z Českého Brodu do Kostelce n. Č. l. Další spolupráce by se měla týkat
možností podpory lokálních produktů a místních výrobců.
Mezinárodní spolupráce byla navázána s dvěma
MAS z Polska, MAS
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa) and LAG Together for Radomka
Assosiation (Stowarzyszenie Razem dla Radomki). Aktuálně se dojednává
předmět spolupráce. V návrhu je propagace místního kulinářství, sdílení
příkladů dobré praxe a propagace místní produkce a výměna zkušeností v této
oblasti.
Z národních zdrojů byly financování projekty:
Třešňová alej na Klepci,
Pošembeří trochu jinak aneb co nenajdete v učebnicích,
Čisté Pošembeří = cesta k environmentální dopovědnosti,
Víte kam v Pošembeří – mapa turistických cílů

Přispěla podpora k zapojení MAS do sítí místních partnerství?
(zapojení MAS do Celostátní sítě pro venkov, Národní sítě místních
akčních skupin ČR aj.)
Ředitel Regionu Pošembeří je náhradníkem Výboru NS MAS ČR za
Středočeský kraj a vedoucím Pracovní skupiny PR při NS MAS. Díky tomu MAS
získává informace tzv. „z první ruky“. Rovněž zastupuje KS MAS Sk ve
Středočeské CSV. Spolupracovat s těmito sítěmi je výhodné. Spolupráce
s těmito organizacemi pomáhá výměně zkušeností a získávání informací.

Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení
místní správy?
Jak podpora podnítila zapojení veřejnosti? (aktivity prováděné za
účelem animace, resp. propagace SPL, podpora potencionálních
příjemců apod.)
POPIS ANIMAČNÍCH AKTIVIT
Rozsah komunikace MAS vůči partnerům a celému území je poměrně široký a
různorodý a odvíjí se od aktuálních aktivit. Komunikaci je možné rozčlenit
následujícím způsobem:
 Informace týkající se členské základny MAS a orgánů MAS – jde o
informace o konaných jednáních orgánů MAS (Správní a dozorčí rada,
Programový výbor, Monitorovací Výbor, Výběrová Komise, Plénum), ve
kterých jsou členy zástupci obcí.
Forma: emailová
komunikace, telefonický kontakt, zveřejnění na webu,
zveřejnění v Pošemberské poště (tiskovina vydávaná MAS), písemná
komunikace
 Informace o vyhlášení výzvy o poskytování dotací - zahrnuje veškerý
informační servis potřebný k podání žádosti, tj. informace o výzvě,
školení, možných konzultacích, veřejných obhajobách, vypořádání
chybníků apod.
Forma: zveřejnění na webu, zveřejnění v Českobrodském zpravodaji (místní
regionální tiskovina), elektronická komunikace, písemná komunikace
 Informace o dotačních programech – jde o informace o výzvách OP
EU, které jsou svým zaměřením relevantní pro obce. Dále informace o
poskytování dotací ze strany Středočeského kraje a dalších organizací
např. nadací.
Forma: elektronická komunikace, zveřejnění na webu, zveřejnění v
Pošemberské poště, využití projektu Venkovská tržnice
 Informace o aktuální činnosti MAS – průběžné informování partnerů o
činnosti MAS, tj. o realizovaných projektech a o výsledcích činnosti
MAS
Forma: zveřejnění na webu, zveřejnění v Pošemberské poště, zveřejnění v
Českobrodském zpravodaji, zveřejnění v regionálních novinách – týdeník Náš
Region, využití projektu Venkovská tržnice

Informace o pozvání partnerů na akce MAS související s její aktuální
činností – účast v pracovních skupinách, komunitní projednávání
strategických dokumentů
 Informace mající vliv na chod obcí – informace o různých legislativních
změnách a institucionálních změnách
Forma: zveřejnění na webu, zveřejnění v Pošemberské poště, využití projektu
Venkovská tržnice
 Informace o dění v regionu – informace o společenských událostech,
sportovní a kulturní informační servis
Forma: zveřejnění na webu, zveřejnění v Pošemberské poště, využití projektu
Venkovská tržnice
Pošemberská pošta je informační zpravodaj MAS, který je vydáván jednou
měsíčně a obsahuje aktuální informace o činnosti MAS a dále různé aktuality
vztahující se k území a působnosti partnerů MAS. Tento měsíčník je rozšiřován
jak v tištěné formě tak i v elektronické. Některé obce zveřejňují jeho aktuální
číslo na svých webech, nebo ve vývěskách a vitrínách.
Rovněž dochází k pravidelnému zveřejňování informací do místního periodika
Českobrodský zpravodaj, který vychází jedenkrát měsíčně. Příležitostně je
využíváno zveřejňování informací do dalších lokálních novin např. Náš region
nebo Kolínský deník.


Prostředkem pro sdělování informací a aktivizaci území je i web Venkovské
tržnice a dále informační vitríny, které jsou umístěny ve 35 obcích v území. Tyto
vitríny obsahují aktuality z činnosti MAS a kalendář s kulturními a sportovními
akcemi. Obsah vitrín je pravidelně obměňován.
Aktivizace území je rovněž uskutečňována při různých akcích, které MAS
organizuje (Den Země na Klepci, Jabkobraní, série koncertů skupiny CZ
Pošembeří Tour) nebo se na nich organizačně podílí ( (Slavnosti Vyšehořovické
tvrze, závod veteránů v Českém Brodě apod).
Jako prostředek k aktivizaci lze považovat účast MAS na výstavách. MAS se
pravidelně účastní výstavy Země Živitelka, Region Tour v Brně a Naše regiony
v Lysé n. Labem.
Nejvhodnější a nejosvědčenější formou komunikace bývá osobní kontakt, který
umožňuje správnou interpretaci informací a zpětnou vazbu. Tato forma je
využívána příležitostně, například pro sběr informací pro strategické dokumenty
MAS nebo aktuálně pro seznámení s novými zástupci obcí po uplynulých
komunálních volbách. Výhodou osobního sdělení je, že se budují osobnější
vazby mezi MAS a příslušnými obcemi a dalšími partnery.
Osobní komunikace je rovněž využívána při pravidelných shromáždění partnerů
MAS (Plénum MAS), kde jsou účastníkům předávány informace o činnosti MAS
a plánech do budoucna.
Nelze pominout i neformální, příležitostnou komunikaci při náhodných
setkáních, kdy lze upevňovat již vybudované pozitivní kontakty se starosty,
mnohdy i rozhovory nejen pouze na téma MAS, dotace apod.

V roce 2009 jsme zveřejňovali novinové články o programu LEADER a první
výzvě v Regionu Pošembeří, účastnili jsme se na slavnostech Královské
brodění v Českém Brodě (následně každým rokem v květnu), setkáváli jsme se
se starosty v Českém Brodě – představení LEADERu, propagovali jsme se na
mapě Klubu českých turistů „Okolí Prahy východ“, účastnili jsme se na
Ekumenickém setkání pod Řípem, které bylo věnováno místním akčním
skupinám. MAS Region Pošembeří tam navázala partnerství s
Československou církví husitskou (zúčastňujeme se každým rokem v říjnu),
zúčastnili jsme se Úvalského notování 2009 - MAS byla partnerem (listopad),
dále jsme se propagovali v rámci projektu Živá alej, v prosinci roku 2009 jsme
uskutečnili setkání, kde jsme zhodnotili výzvy 2009/1/ a poděkovali žadatelům,
během roku 2009 jsme udělali roadshow v sedmi obcích regionu (s cílem
seznámení veřejnosti,
obcí, neziskových organizací a podnikatelů se
strategickým plánem LEADER, vysvětlením co je to LEADER, kdo může žádat
o dotační prostředky, na jaké účely jsou finance směřovány, co to je fiche, co je
potřeba k podání žádosti, jaký je harmonogram první (podzimní) výzvy a další).
Dále jsme prezentovali MAS na Regionálním setkání sítě mateřských center
(březen) a účastnili jsme se na regionálním Dni Země na Klepci (duben).
V roce 2010 jsme se účastnili
Výstavy Regiony 2010 Lysá n. L, připravovali
jsme projekt spolupráce „ Středočeská ovocná stezka“, realizovali jsme projekt
spolupráce „ Cesty, které nás spojují“, účastnili jsme se Dne Země na Klepci,
dělali jsme setkávání pošemberských starostů, účastnili jsme se
Českobrodského okruhu se stánkem Regionu Pošembeří, dělali jsme pro
zájemce toulky Pošembeřím, účastnili jsme se Královského Brodění se stánkem
Regionu Pošembeří, organizovali jsme školení „Jak úspěšně představit své
projekty/záměry/vize“ zde školil pan MgA. Marek Král, účastnili jsme se oslav
výročí – Úvaly, Bylany, Leccos, Tuchoraz (školy) účast kanceláře Regionu
Pošembeří kde jsme informovali o LEADERu, zúčastnili jsme se Mračení na
tvrzi Tuchoraz, Slavnostech na středověké tvrzi ve Vyšehořovicíh (účast
stánku Regionu Pošembeří), se stánkem jsme navštívili i Škvorecký jarmark,
účastnili jsme se slavnostního otevření našeho projektu z regionu hřiště u MŠ
Sokolská v Č. Brodě, realizovali jsme projekt spolupráce „ Cesty, které nás
spojují“, účastnili jsme se ekumen. shromáždění na Řípu (stánek, balón),
pomáhali jsme slavnostě otvírat cyklotrasu Pošembeří.
V roce 2011 jsme pokračovali v setkávání starostů (nyní i kvůli projektu
spolupráce Cesty, které nás spojují), účastnili jsme se zasedání zastupitelstva
v Kozojedech, kde jsme představovali MAS Region Pošembeří (vstup do
MAS), účastnili jsme se výstavy v Lysé nad Labem – Regiony ČR, organizovali
jsme další setkání starostů
(Sluštice), účastnili jsme se v Podlipansku
certifikační komise pro regionální značku Polabí, znovu jsme spolupracovali na
Dni Země na Klepci, účastnili jsme se Okruh Českobrodský, slavnostně jsme ve
Slušticích otevíráli projekt Spolupráce Cesty, které nás spojují (s MAS
Říčansko), pomáhali jsme při přípravě Slavnostního otevření projektu Naučná
stezka Údolím Šembery, účastnili jsme se jednání nad indikátory strategie
města Český Brod, po celý rok jsme se účastnili jednání Krajské sítě MAS
střední Čechy, účastnili jsme se otevírání hájovny Vrátkov, účastnili jsme se

slavnostího otevření projektu, který byl zrealizován přes MAS – fotbalové hřiště
Liblice spojený s MDD Liblice, další naše účast byla v Kounicích (Dětské
dopravní hřiště) na slavnostním otevření projektu SPL, další slavností otevření
projektu SPL s naší účastí bylo v Sibřině (Občanské sdružení SOSák), MAS se
účastnila Královského Brodění v Českém Brodě, MAS měla svůj stánek
v Dobročovicích na oslavách 100 let hasičské stříkačky (oslavy Hasiči),
připravovali jsme s MAS Krajina Srdce
projekt spolupráce s názvem
Venkovská tržnice III., pomáhali jsme se zpracováním diplomové práce
studentce VŠ, účastnili jsme se se stánkem výstavy Země Živitelka v Českých
Budějovicích, účastnili jsme se s regionálními výrobky a stánkem na
Farmářských trzích v Českém Brodě, slavnostně jsme otevírali projekt SPL
v Kounicích - Školní družina, účastnili jsme se se stánkem slavnostního
otevření projektu SPL ve Vyšehořovicích pod názvem Slavnosti
na
Vyšehořovické tvrzi, se stánkem jsme byli na oslavách 680 let obce
Doubravčice, podíleli jsme se na slavnostím otevření Naučné stezky Údolím
Šembery – MAS zajišťovala historický vyhlídkový autobus a vzlet upoutaného
balónu s logem Pošembeří za přítomnosti dvou pracovníků Pošembeří, účastnili
jsme se se stánkem na Jabkobraní ve Vrátkově a Úvalech, účastnili jsme se
slavnostního otevření projektu SPL v Jirnech - Kulturní dům, naše účast byla
na Arcibiskupství Praha na akci Modlitba za domov kde jsme prezentovali
MAS, účastnili jsme se i se stánkem v Krabčicích (Modlitba za domov),
účastnili jsme se Sedlec - Prčice - konference Venkov 2011 zde jsme měli i
stánek, letos jsme byli i se stánkem na Farmářských trzích v Úvalech,
organizovali jsme 1. Setkání pošemberských podnikatelů, prošli jsme
Konferencí Farmářské trhy v Praze. MAS Region Pošembeří pracovala v tomto
roce na projektu Spolupráce Středočeská ovocná stezka s MAS Podlipansko.
Spolupracovali jsme s KMAS Sv. Jana z Nepomuku na podání projektu
Spolupráce Venkovská tržnice III. Dále jsme připravovali projekt Spolupráce
Aleje, který jsme ovšem nedotáhli do podání Žádosti o dotaci, účastnili jsme se
Adventních trhů, zrealizovali jsme 1. Ročník dobrovolnické akce Ukliďme
Pošembeří jejíž výsledky se prezentovali na ekologické akci Den Země na
Klepci.
V roce 2012 MAS pokračovala v 2. Setkání pošemberských podnikatelů,
účastnila se výstavy Lysá nad Labem – Regiony ČR, jako každý rok jsme se
účastnili Klepce – Den Země, nově jsme začali spolupracovat s PoŠuk
s Magdátou – účastnili jsme se jejich běhu, byli jsme se stánkem na výstavě
Regiony ČR v Lysé nad Labem, Region Pošembeří, o.p.s. vyhlásila a
zrealizovala 2. ročník dobrovolnické akce Ukliďme Pošembeří, jejíž výsledky
následně prezentovala na 6. ročníku ekologické regionální akce Den Země na
Klepci. Kromě zmíněných aktivit jsme navázali spolupráci s o.s. Magráta a stali
se mediálním partnerem regionálního běžeckého závodu PošUk, prezentovali
jsme MAS v ZŠ Poříčany zapojení do tematického projektového týdne školy +
MAS, zjišťování potřeb do ISRÚ u žáků ZŠ a jejich rodičů, snažili jsme se
pomoci při jednání na MZe tiskový odbor za PS Medializace a propagace NS
MAS ČR, uskutečnili jsme další, nyní v Květnici, setkání starostů obcí,
propagovali jsme se materiály na Kmochově Kolíně, účastnili jsme se

Slavnostního otevření projektu žadatele SPL Komunitní centrum Katolické
církve Č. Brod a Mezera – vybavení herního a pracovního prostoru – Kounice,
pomáhali jsme se školením starostů - Prezentace pro starosty + školení –
Colegio, pojištění, vodovody a kanalizace, čističky. Prezentace a školení měla
ukázat starostům možnosti úspor z rozsahu, příp. při použití nových technologií,
účastnili jsme se Festivalu středočeského venkova – KS MAS - prezentace
MAS – Všeradice aktuální otázky možností spolupráce subjektů venkova ve
Středočeském kraji, účastnili jsme se zájezdu s CSV na Slovensko - prezentace
MAS, účastili jsme se výstavy Země Živitelka – České Budějovice - prezentace
MAS stánek prezentující regionální produkty, činnost MAS a turistické cíle
regionu Na výstavě Země živitelka 2012 jsme zastupovali f. Bohemia Apple
s.r.o a Berry servis s.r.o. při prezentaci vítězů soutěže Regionální potravina
Středočeského kraje. Na výstavě Země živitelka 2012 jsme zastupovali f.
Bohemia Apple s.r.o a Berry servis s.r.o. při prezentaci vítězů soutěže
Regionální potravina Středočeského kraje. Další akcí pro zviditělnění MAS je
účast ve Vyšehořovicích na Slavnosti na Vyšehořovické tvrzi (stánek), další
propagace je v Kounickém pivovaru, dále se účastníme dalšího slavnostního
otevření projektu SPL Mateřská školka Kollárova Český Brod a Radniční
zahrada Český Brod, jako loňský rok, tak i letos ze účastníme Jabkobraní
v Tismicích a Úvalech, účastníme se též Arcibiskupství Praha - Modlitba za
domov, MAS propaguje svou činnosti i regionální výrobky na Andělském
zvonění v Českém Brodě, účastníme se slavnostího otevření projektu
spolupráce ve Ždánicích SoS (Středočeské ovocné Stezky), MAS organizuje v
Šestajovicích pracovní skupina členů MAS a propagace MAS, účastníme se se
stánkem v Úvalech Adventních trhů a rozsvícení vánočního stromu. V prosinci
osobně navštěvujeme nepodpořené obce (rozmluva se starosty obcí na co je
možné čerpat dotaci přes MAS a propagace MAS
V roce 2013 jsme začali svou aktivitu v jednání s Agrární komorou ČR o
podpoře zemědělců z území MAS – p. Malý, dále jsme jednali v Praze s s
JUDr. P. Petržílkem – možnosti realizace potenciálního projektu zaměřeného
na regionální ekonomiku a lokální měny v území MAS Pošembří s případnou
možností využití v projektu Spolupráce FILM, popř. i do přípravy nové ISÚ,
účastnili jsme se příprav Den Země na Klepci, účastnili jsme se stánkem
výstavy v Lysé nad Labem – Regiony ČR, pokračovali jsme v Setkáních
pošemberských podnikatelů, kde jsme nyní prezentovali činnosti MAS, projekt
Venkovská tržnice a záměry tvorby nové ISRÚ 2014- 2020, účastnili jsme se
přípravy Dne otevřených dveří v ZOS a.s. Šestajovice - Jirny (Zemědělský svaz
ČR),Organizovali jsme 3. Ročník dobrovolnické akce Ukliďme Pošembeří, na
Klepci – Den Země jsme se stánkem prezentovali MAS a shrnuli projekt
Ukliďme Pošembeří, VT III., ISÚ. Jako dva předešlé roky jsme s PoŠuk s
Magdátou pomáhali s mediální kampaní, dárky při startu – zviditelňovali jsme
MAS. V roce 2013 jsme realizovali projekt ze Středočeského kraje s názvem
“Víte, kam v Pošembeří?“ - mapa turistických tras a cílů. Výstupem projektu
jsou nově vytvořené tištěné mapy v měřítku 1:50 000 regionu s aktuálními
trasami pro pěší turistiku i cyklotrasy. Dalším produktem projektu bude spuštění
nové interaktivní mapy na našich webových stránkách (propagace Regionu

Pošembeří). Jako každý rok se účastníme Veteráni v Českém Brodě – Český
Brod - propagace MAS a podnikatelů z území MAS, účastníme se projektu Má
Vlast v Praze za účelem propagace MAS. Slavnostně otevíráme projekt
spolupráce Středočeská ovocná stezka v
Přistoupimi (propagace MAS,
doprovodný program), podíleli jsme se na školení Veolia pro občany i obce
(propagace MAS), prezentovali jsme se jako MAS na zasedání zastupitelstva
ve Vyšehořovicích, účastnili jsme se LEADERFest ve Vel. Meziříčí, jednali
jsme v Praze s ProRegiony a snažili jsme se hledat možnosti spolupráce NS
MAS na podnikatelském projektu v rámci ČR včetně možností zapojení
podnikatelů z území naší MAS, účastnili jsme se výstavy Země Živitelka v
Českých Budějovicích (prezentace MAS - stánek prezentující regionální
produkty, činnost MAS a turistické cíle regionu), do podvědomí lidí se
dostáváme v roce 2013 díky dokončenému projektu spolupráce Venkovská
tržnice III. – kdy je výstupem projektu katalog podnikatelů a NNO, webové
stránky, vitríny s informacemi a informační místo v naší kanceláři. Realizujeme
projekt Spolupráce Vzdělávání „Učíme se filmem“. MAS provádí řízené
rozhovory se zástupci obcí Regionu Pošembeří. Jeden rozhovor trvá cca 2,5
hodiny. Dotazník obsahuje 122 otázek. Tímto řízeným rozhovorem mapujeme
území. Podařilo se nám získat rozhovor ze všech obcí na našem území.
Účastníme se Jabkobraní ve Vrátkově, účastníme se též Arcibiskupství Praha Modlitba za domov, MAS propaguje svou činnosti i regionální výrobky na
Andělském zvonění v Českém Brodě.
V roce 2014 se účastníme se svým stánkem Dnu otevřených dveří
v zemědělském družstvu Šestajovice/Jirny (propagace MAS a regionálních
výrobků). MAS se účastnila REGION Tour Brno 2014, další byla výstava Lysá
nad Labem – Regiony ČR (stánek prezentující MAS), Region Pošembeří o.p.s.
organizoval 4. ročník dobrovolnické akce Ukliďme Pošembeří, účastnili jsme se
akce Klepec – Den Země (stánek prezentující MAS, shrnutí projektu Ukliďme
Pošembeří), účastnili jsme se PoŠuk s Magdátou (pomoc s mediální kampaní,
dárky při startu, informace o MAS), navázali jsme úzkou spolupráci s
týdeníkem Náš Region, snažíme se informovat o MAS pomocí psaní tiskových
zpráv, které vkládáme na naše webové stránky a některé uveřejňujeme v
týdeníku Náš Region, realizujeme projekt spolupráce Vzdělávání „Učíme se
filmem“. Probíhají semináře, organizační schůzky a přípravy na Filmový
festival,MAS Region Pošembeří, realizovala v roce 2014 projekt financovaný
Nadací Vodafone. V rámci tohoto projektu byl vytvořen pracovní list pro děti ZŠ
o slovanských hradištích a životě Slovanů v Regionu Pošembeří. Projekt se
jmenuje Pošembeří trochu jinak, aneb co nenajdete v učebnicích. MAS se
účastnila se svým stánkem výstavy Země Živitelka 2014, dále se účastnila
2.LAG Summer Festival v Chorvatsku (snaha o navázání spolupráce se
zahraničními MAS (Makedonie, Chorvatsko, Slovinsko) prezentace MAS a
turistických cílů v regionu, účastnila se akce Veteráni v Českém Brodě
(propagace MAS a podnikatelů z území MAS (Sady Tuchoraz, Bohemia
Apple)), další propagací MAS byla účast na akci s názvem Má Vlast v Praze,
účastnili jsme se schůzky starostů ORP Český Brod (propagace MAS a
podnikatelů z území MAS (Sady Tuchoraz, Bohemia Apple, Kounické pivo,

Kolinger - sušenky), účastnili jsme se projektu SPL v Kounicích Otevření
naučné stezky „Kounická cesta“, snažili jsme se zviditelnit na hudebním
festivalu ŠTOKFEST, účastnili jsme se hudebního festivalu Hradešínské struny
(propagace MAS a podnikatelů z území MAS (Kounické pivo)), dále jsme se
účastnili filmového festivalu Hradešín ROCKOWER Fest (propagace MAS).
MAS informovala o své činnosti i na Oslavách 90. narozenin SK Podlipan
Přišimasy, pokračovali jsme v propagaci MAS
na další hudební akci
Narozeniny festivalu Rock for People (propagace MAS (Filmový festival)).
Každý měsíc uveřejňujeme články v Českobrodském ZPRAVODAJI. Účastnili
jsme se se stánkem slavnostního otevření projektu SPL ve Vyšehořovicích pod
názvem Slavnosti
na Vyšehořovické
tvrzi, účastníme se Jabkobraní
v Tuchorazi, účastníme se též Arcibiskupství Praha - Modlitba za domov, MAS
propaguje svou činnosti i regionální výrobky na Andělském zvonění v Českém
Brodě.
V roce 2015 organizujeme tříkrálové setkání podnikatelů (propagace MAS),
účastníme se Regioun Tour Brno 2015, v tomto roce dokončujeme realizaci
projektu spolupráce EVALUACE A MONITORING STRATEGIÍ MAS VE
STŘEDOČESKÉM KRAJI, účastníme se otevírání lávky s MAS Podlipansko
(výtěžek z humanitárního účtu na pomoc při povodních), účastníme se výstavy
Lysá nad Labem – Regiony ČR (stánek prezentující MAS), Region Pošembeří
o.p.s. organizoval 5. ročník dobrovolnické akce Ukliďme Pošembeří, účastnili
jsme se akce Klepec – Den Země (stánek prezentující MAS, shrnutí projektu
Ukliďme Pošembeří), účastnili jsme se PoŠuk s Magdátou (pomoc s mediální
kampaní, dárky při startu, informace o MAS), účastníme se akce XIX Okruh
Českobrodský, účastníme se dne s rozhlasem kde prezentujeme MAS a její
aktivity, podáváme projekt EVVO na Středočeský kraj (zviditelnění MAS
s pomocí naučit lidi třídit odpad), pořádáme koncerty CZ- Pošembeří Tour
(zviditelnění MAS – stánek s propagací MAS a regionálních výrobků - stánek) –
celkem 5 koncertů v různých obcích, účastníme se se stánkem výročí Bitvy u
Lipan a festivalu hudebních talentů kde propagujeme MAS, organizovali jsme
další setkání podnikatelů (propagace MAS, informace o činnosti), účastlili jsme
se různých školení, které jsou spojeny s dalším dotačním obdobím, abychom
mohli konzultovat projekty našim potenciálních žadatelů. Účastnili jsme se
LeaderFESTU 2015, účastníme se Husovi pouti, znovu se snažíme zviditelnit
na hudebním festivalu
ŠTOKFEST (stánek s propagačními materiály a
regionálními produkty), účastnili jsme se hudebního festivalu Hradešínské
struny (propagace MAS a podnikatelů z území MAS (Kounické pivo)). Každý
měsíc uveřejňujeme články v Českobrodském ZPRAVODAJI. Účastnili jsme se
se stánkem slavnostního otevření projektu SPL ve Vyšehořovicích pod názvem
Slavnosti na Vyšehořovické tvrzi.

3.4.2. Další zvolené hodnotící otázky: (další otázky zvolené ze strany MAS)
A. Procentická účast žadatelů na veřejné prezentaci: 100% - žadatel může na
veřejné prezentaci objasnit výběrové komisi určité nejasnosti, poukázat na
jedinečnost a výjimečnost svého projektu. Výběrová komise se může klást

doplňující otázky a díky odpovědím pronikne hlouběji do projektu, čímž dojde
k objektivnějšímu bodového ohodnocení. Účast pokládáme za velké plus.
B. Zásobník projektů ANO/NE?
Pokládáme za vhodné mít databázi
předpokládaných Žádostí o dotaci ke každé výzvě. K tomu nám pomáhá
Zásobník projektů. Do něho žadatel ukládá předběžný projektový záměr,
uvádí zde Fichi, kterou hodlá využít, název projektu, připravenost projektu,
částku požadované dotace a celkové náklady na projekt. MAS díky tomuto
zásobníku má přehled o potenciálních projektech v regionu a může lépe
zvážit vyhlášení vhodných Fichí pro plánovanou výzvu.
C. Komunitní projednání ANO/NE? MAS pokládá za velmi důležité komunitní
projednávání projektových záměrů, které mj. i zabrání vzniku projektu pouze
pro určitý okruh cílových skupin, napomůže k lepšímu propracování projektu a
má vliv i na udržitelnost projektu.
D. Vznik partnerství ANO/NE? MAS se domnívá, že vznik projektového
partnerství je velmi důležité, a proto je i bodově zvýhodněno a je rovněž
podmínkou
přijatelnosti projektu. Díky spolupráci jsou projekty
propracovanější a mají předpoklad pro lepší udržitelnost.

3.5. Způsob zodpovězení hodnotících otázek (definování klíčových ukazatelů a
požadavků na informace umožňující posoudit efektivitu, účinnost a vhodnost
strategie, resp. Fiche pro SPL, definování problémů nebo omezení metodického
přístupu)

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 (popis dat a ukazatelů, popis vnějších vlivů)
viz. přiložená tabulka EXPH_Tabulka_body_povin_krit_szif a tabulky
Manual_VyKo_9_vyzva_PK_MAS, Manual_VyKo_9_vyzva_PK_povinna

4.1.2. Odpověď na hodnotící otázku
Počet nově vytvořených míst na plný úvazek: 2
Počet nově vytvořených pracovních míst na částečný úvazek či DPP: 11

4.2. Otázka č. 2 Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?
4.2.1.Analýza dat a dalších ukazatelů (popis dat a ukazatelů, popis vnějších vlivů) viz.
přiložená tabulka EXPH_Tabulka_vybrané_projekty

4.2.2. Odpověď na hodnotící otázku
Obyvatelé území MAS začali vnímat venkov jako svůj domov.
Obyvatelé region začali vnímat jako skutečně svůj, starousedlíci své kořeny
pocítili, nové obyvatelstvo je zde zapustilo.
Obyvatelé, tak i subjekty působící na jeho území pochopili, co je jeho
skutečným bohatstvím.

Region Pošembeří se pro většinu stává místo pro spokojený život, práci i
aktivní odpočinek.

4.3. Otázka č. 3 Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?
4.3.1. Analýza dat a dalších ukazatelů
http://www.posemberi.cz/fotografie/cinnost-mas/

4.3.2. Odpověď na hodnotící otázku
Bylo implementováno všech 7 hlavních principů metody LEADER

4.4. Otázka č. 4 Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke
zlepšení místní správy?
4.4.1. Analýza dat a dalších ukazatelů (viz. přiložená tabulka
http://www.posemberi.cz/fotografie/dalsi-aktivity/
4.4.2. Odpověď na hodnotící otázku
Region Pošembeří o.p.s. je aktivní a dává o své činnosti vědět.

5. Závěry a doporučení
5.1. Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli,
rovnováha mezi Fichemi dle SPL (byly MI voleny vhodně, mají dostatečnou
vypovídací hodnotu? Byly Fiche nastaveny tak, aby přispívaly, k dosažení
stanovených cílů? Byly Fiche využívány tak, jak bylo nastaveno v SPL?)
Monitorovací indikátory (MI) jsou zvoleny vhodně, mají dostatečnou vypovídací hodnotu.
MAS v roce 2012 MI rozšířila a zpřesnila.
Fiche jsou nastaveny tak, aby přispívaly k dosažení stanovených cílů v maximální možné
míře. Fiche byly především vyhlašovány MAS podle zájmu potenciálních žadatelů, méně již
dle původního časového a finančního plánu SPL.
Před každou výzvou se upravují PK, aby byl vybrán ten nejlepší projekt pro plnění cílů.

5.2. Míra dosažení cílů (do jaké míry přispěla podpora k dosažení stanovených
cílů?)
Míra dosažení cílů stanovených SPL odpovídá absorpční schopnosti regionu (připravenost
žadatelů), objemu přerozdělených finančních prostředků, a to jak dotačních, tak i vlastních
(prostředky žadatelů). Obce, jejich obyvatelé a subjekty působící na jejich území – NNO,
podnikatelé - mají již nyní lepší podmínky pro kvalitnější život a vzdělávání obyvatel. Došlo ke
zlepšení celkového vzhledu a atraktivity obcí, došlo ke zkvalitnění zázemí a vybavení obcí a
organizací působících na jejich katastru, dochází k oživování tradic a kultury na venkově.
Obce se stávají místem, kde se nejen bydlí, ale především žije.
Dochází k pozvolné obnově movitého i nemovitého kulturního, přírodního dědictví území
MAS a současně zvýšení zájmu o ně.

K výraznější míře naplňování cílů by ovšem MAS potřebovala přerozdělovat ročně min. 10ti
násobek stávajících finančních prostředků. Bohužel byl v minulém dotačním období největší
zájem o Fiche, které v dalším období nebudou.

5.3. Doporučení na základě výsledku hodnocení
Na základě výsledku hodnocení, které jsme si prováděli již průběžně, jsme došli k názoru, že
jsme měli upravit SPL. Evaluace s aktualizacemi proběhla již v roce 2012, nicméně měla
proběhnout i později s následnou aktualizací SPL. Do roku 2012 šlo o aktualizace ve znění
Fichí, jejich MI a u rozvržení finančních prostředků do let a mezi Fiche, vznik nových Fichí (9
– 11 - zaměřeny speciálně na podnikatele a zemědělce v regionu). Na základě výsledku
hodnocení jsme měli upravit finanční plán dle skutečnosti a také MI a jejich výši. Nyní plníme
vždy nad 100%, v počtu dobrovolníků dokonce přes 1000%.
Na základě zkušeností z minulého období jsme došli k názoru, že organizace práce při příjmu
projektů od našich žadatelů nebyla až tak zdařilá a do dalšího období by bylo na zvážení ji
upravit. Méně zainteresovaných zaměstnanců bude možná lepší varianta, jelikož bude
ucelený názor a přehled o žádosti jako celku. Záleží na tom, jaké budou nové podmínky a
zkušenosti. V minulém období uváděl žadatele jeden pracovník, který s ním prošel
nejdůležitější údaje (telefon, e-mail, adresa, prošel základní údaje v Žádosti o dotaci a
potřebné doklady k ŽoD), další pracovník prošel se žadatelem finanční část žádosti, již třetí
pracovník procházel se žadatelem celkově žádost a její přílohy (kontrolu úplnosti), další dva
zaměstnanci prováděli administrativní kontrolou (tj. kontrolou obsahové správnosti) a
kontrolou přijatelnosti. Vytvořili chybníky. Jiný zaměstnanec tyto chybníky řešil s žadateli (ten
co prováděl kontrolu úplnosti), ŽoP vykonával pracovník, který připravoval chybníky. Projekt
mu byl znám a tak věděl co má kontrolovat.
Jak nás hodnotí naši žadatelé? Pro většinu žadatelů jsme dobří partneři, kteří spolupracují a
jsou mu nápomocni v každé chvíli. Zaměstnanci se snaží být na příjmu 24 hodin/denně (email, telefon, osobně). Dobrá spolupráce vede k regionu spokojenému a obydlenému lidmi,
kteří v regionu rádi žijí.
Jako MAS jsme se snažili apelovat na starosty, aby rozpočet obce projednávali neformálně,
komunitně – tedy prodiskutovávali ho na posezení s občany. Tato varianta se nám zdá
efektivnější. Bohužel moc starostů na tuto variantu nepřistoupila či dávala občanům malé
informace o tom, že to tak bude. Lidé na pozesení nedorazili. Nebo jen v malé míře.
Jako MAS se snažíme být inovativní v tom, že hledáme možnosti vzniku nových místních
produktů. Snažíme se, aby výrobnky z našeho regionu se dostaly do nákupního košíku právě
našich obyvatel. Výrobky z našeho regionu je v obchodech vidět stále více a více. MAS sama
prodává regionální výrobky v kanceláři (marmelády, mošty, pálenky z ovoce, zavařené
ovoce,…)nebo ve stánku na akcích v území MAS.
MAS dělá správnou věc, většina projektů, které vznikly přes MAS jsou udržitelné i po
skončení podpory, jsou užitečné (více cílových skupin, dle Fiche) a jsou většinou hospodárné
(malé peníze a velké projekty naplňující cíle MAS, většinou dobrovnolníci).

Zpracovala:
Ing. Šárka Pučálková, manager SPL
MAS Region Pošembeří
V Českém Brodě dne 14.12. 2015
Tento dokument bude zveřejněn na www.posemberi.cz
Tento dokument bude dán na vědomí MoVý, VýKo, PrVý

