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Příloha 1:

SWOT analýza osy IV

SILNÉ STRÁNKY

· aktivita regionálního managementu v krajích, tradice spolupráce obcí

· dvouleté zkušenosti s metodou LEADER

· dovednosti s přípravou a realizací místních rozvojových strategií

· silná vůle na venkově vzájemně si pomáhat

· rozvinutý spolkový život

· zkušenosti se zapojováním zemědělců do metody LEADER

SLABÉ STRÁNKY

· nedostatečně rozvinuté partnerské vztahy zúčastněných subjektů

· nedostatečně osvojené participační metody spolupráce

· absence vlastních prostředků místních akčních skupin

· málo navázaných vztahů mezi mikroregiony ČR nebo se zahraničím, absence sítí

PŘÍLEŽITOSTI

· rostoucí zájem o metodu LEADER ve venkovských obcích

· podpora metody LEADER ze strany EU

· možnost využít 15leté zkušenosti s metodou LEADER ve starých členských státech

· šíření nejlepších příkladů prostřednictvím celostátní sítě pro rozvoj venkova a   
napojení na evropskou síť

· možnost využití poradenství a budování schopností

HROZBY

· legislativní bariéry

· nedůvěra k místním organizacím 

· růst vnitřních periferií regionů a výskyt nepříznivých sociálně ekonomických 
charakteristik

· problematika zajištění finančních zdrojů na dofinancování projektů LEADER

Zdroj: vlastní zpracování dle Dokument PRV, červenec 2010
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Příloha 2: 

Mapa území MAS Podlipansko (k prosinci 2010)

Zdroj: Výroční zpráva MAS Podlipansko, 2010
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Příloha 3:

Vize a priority Podlipanska dle ISÚ

Vize pro Podlipansko dle ISÚ:

V regionu Podlipansko stojí za to lidem žít. Každý, kdo chce přispět má prostor a podporu. 

Lidi baví komunikovat, spolupracovat, pomáhat, tvořit. Aktivní sousedství a partnerství se 

rozšiřuje do všech stran. Prostor pro uplatnění se nabízí všem generacím. Využívá se 

potenciálu mladých i seniorů. Celoživotní vzdělání je přístupné všem v blízkosti místa, kde 

žijí. Skupina pro místní akce buduje prostředí důvěry. Rozšiřuje prostor pro setkávání a 

komunikaci mezi generacemi, odstraňuje bariéry mezi zájmovými skupinami, zprostředkovává 

informace a možné zdroje. Naplňuje podmínky pro všestranný rozkvět regionu. Na 

Podlipansku slunce svítí všem!

Priority Podlipanska dle ISÚ:

1. Vzdělání 2. Zdravý a životní styl

1.1 Kvalitní a dostupné vzdělání 2.1 Aktivní využití volného času

1.2 Celoživotní vzdělávání 2.2 Společenský a kulturní život

1.3 Ekologické chování a výchova 2.3 Dostupnost volnočasových aktivit

2.4 Infrastruktura pro zdravý životní styl

3. Zdravé životní prostředí 4. Služby

3.1 Infrastruktura pro ŽP 4.1 Dopravní obslužnost

3.2 Žít v krásné krajině 4.2 Obchody

3.3 Obnova přirozené funkce krajiny 4.3 Zdravotní péče

3.4 Architektura ve vztahu s krajinou 4.4 Infrastruktura pro služby

3.5 Čistota a kulturnost prostředí

3.6 Nakládání s odpady

5. Materiální podmínky lidí 6. Mezilidské vztahy a duchovní život

5.1 Dostatečné finanční zázemí občanů 6.1 Sousedské vztahy

5.2 Pracovní příležitosti 6.2 Hledání a podpora místních lídrů

5.3 Příležitost k uplatnění 6.3 Aktivní spolky

5.4 Podpora podnikání 6.4 Církve

5.5 Kvalita bydlení

7. Vztah k místu, kde žiji 8. Občanské jistoty

7.1 Vazba na území, kde žiji 8.1 Důstojné stáří

7.2 Vážit si odkazu předků 8.2 Sociální péče a zázemí

7.3 Posílení patriotismu 8.3 Důvěra v instituce a pocit bezpečí

7.4 Udržování tradic a památek

7.5 Vytváření nových tradic

     Zdroj: vlastní zpracování dle Strategický plán LEADER – Cesty k lidem, 2011
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Příloha 4:

Vize a priority Podlipanska dle SPL

Vize pro Podlipansko dle SPL 

Podlipansko je krásnou krajinou s využívaným kulturního dědictvím i dopravní 

infrastrukturou. Na Podlipansku žijí aktivní lidé, kteří se věnují spolkové činnosti a venkovský 

prostor oživují sportovními, společenskými i kulturními aktivitami. Podlipansko má dostatek 

ubytovacích kapacit. Místním podnikatelům záleží na celkové prosperitě území Podlipanska. 
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Priority a opatření dle SPL

Priorita 1: Cesty k Podlipansku krásnějšímu
Cíle priority Opatření = fiche

· Zlepšit technický stav objektů důležitých pro 
zachování kulturního dědictví venkova

Opatření 1: Venkov a kulturní dědictví    

    Opatření 2: Zlepšení dopravní 
infrastruktury 

                                        
Opatření 8: Územní plány

· Snížit procento nevyužívaných prostor a budov

· Zlepšit technický stav místních komunikací a 
zvýšit počet bezbariérových komunikací a 
zklidněných komunikací

· Zlepšit spolupráci s občany při územním 
plánování a zvýšit využití procesu územního 
plánování jako metody vedoucí ke koncepčnímu 
rozvoji obce

Priorita 2: Cesty k Podlipansku aktivnímu
Cíle priority Opatření = fiche

· Modernizovat technicko-materiální podmínky 
a prostorovou základnu pro NNO aktivních na 
území MAS Podlipansko Opatření 3: Podpora občanské 

vybavenosti a spolkové 
činnosti

· Zvýšit nabídku prostor a sportovišť pro 
volnočasové aktivity

· Zkvalitnit a zvýšit nabídku prostor MŠ, ZŠ, 
OÚ a zdravotních středisek

Priorita 3: Cesty k Podlipansku podnikajícímu
Cíle priority Opatření = fiche

· Podpořit vývoj regionálních potravinových a 
řemeslných produktů a rozvoj trhu s těmito 
produkty Opatření 5: Podpora místních 

mikropodniků       
                                  
Opatření 6: Venkovský cestovní ruch -

služby       
                                          
Opatření 7: Venkovský cestovní ruch -

krajina

· Zvýšit kapacitu a kvalitu ubytovacích zařízení 
pro účely cestovního ruchu
· Zvýšit počet podnikatelských subjektů v území 
MAS

· Zvýšit počet pracovních příležitostí v území 
MAS
· Zvýšit konkurenceschopnost nezemědělských 
mikropodniků prostřednictvím modernizace 
jejich technologických a prostorových kapacit

Priorita 4: Cesty k Podlipansku spolupracujícímu

Cíle priority Opatření = fiche
· Zvýšit úroveň a míru zapojení subjektů do 
návrhu a řešení rozvojových projektů a do 
zajišťování udržitelnosti

Opatření 9: Regionální, národní a 
mezinárodní partnerství   

                                            
Opatření 10: Partnerství uvnitř území 

MAS

· Zlepšit propojování sektorů uvnitř MAS

· Zvýšit provázanost a propojenost jednotlivých 
rozvojových projektů a aktivit uskutečňovaných 
v území MAS
· Zvyšovat míru spolupráce mezi subjekty v 
území MAS a subjekty mimo toto území, a to 
jak na úrovni ČR, tak i na úrovni mezinárodní

  Zdroj: Strategický plán LEADER – Cesty k lidem, 2011
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Příloha 5:

Přehled organizační struktury MAS Podlipansko

Zdroj: Výroční zpráva MAS Podlipansko, 2010
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Příloha 6:

Dotazník členům MAS Podlipansko

1. Řadíte se mezi zakládající členy, nebo jste přistoupili později?

2. Uskutečnili jste na území Vaší obce projekt financovaný z Programu LEADER 
prostřednictvím MAS Podlipansko?
Ano Ne

3. Uskutečnili jste na území Vaší obce projekt financovaný z III. osy Programu rozvoje 
venkova?
Ano Ne

4. Uskutečnili jste na území Vaší obce od roku 2006 projekt s hodnotou vyšší než 150 000 
Kč financovaný z jiných dotačních titulů (např. tematický OP, ROP Střední Čechy, 
Fond rozvoje obcí a měst,..)? Pokud ano, vyplňte z jakého/jakých dotačních titulů.
Ano Ne

5. Koho budete kontaktovat, když chcete poradit s podmínkami a možnostmi podpory z 
Programu rozvoje venkova? Uveďte tři nejdůležitější a vypište do poznámky konkrétně 
koho (pozice, funkce)
a) Krajský úřad
b) Zastupitelstvo kraje
c) Obec s rozšířenou působností
d) Vedení mikroregionu
e) Místní akční skupinu 
f) Sousední obec 
g) Poradenskou kancelář, projektanta, konzultanta 
h) Jiné: 

6. Koho budete kontaktovat v případě jiného typu dotace z fondů EU? Uveďte tři 
nejdůležitější a vypište do poznámky konkrétně koho (pozice, funkce)
a) Krajský úřad 
b) Zastupitelstvo kraje
c) Obec s rozšířenou působností
d) Vedení mikroregionu
e) Místní akční skupinu 
f) Sousední obec 
g) Poradenskou kancelář, projektanta, konzultanta 
h) Jiné: 

7. Obrátila se na Vás někdy jiná obec s prosbou o pomoc, či radu s žádostí nebo 
čerpáním dotačních titulů?
Ne Výjimečně Občas Pravidelně

8. Když děláte v obci kulturní, společenskou, sportovní akci pro veřejnost, pozvánka a 
plakát jsou vyvěšeny:
Můžete zaškrtnout i více variant.
a) V naší obci (i místních částech)
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b) V sousedních obcích
c) V obcích mikroregionu
d) V obcích MAS
e) Na webu obce
f) Na webu mikroregionu
g) Na webu MAS

9. Máte v mobilním telefonu kontakty na sousední starosty členských obcí MAS 
Podlipansko?
a) Ano, více než 10
b) Ano, 6 – 10
c) Ano, 3 – 5
d) Ano, 1 – 2
e) Ne

10. S kolika starosty členských obcí MAS Podlipansko si pravidelně telefonujete nebo se 
vidíte alespoň 1x za 14 dní?
a) Více než 10
b) 6 – 10
c) 3 – 5
d) 1 – 2
e) 0

11. Znáte tyto webové stránky?
1. Stránky mikroregionu 
2. Stránky MAS Podlipansko
a) Ano, znám dobře stránky mikroregionu
b) Ano, znám dobře stránky MAS Podlipansko
c) Ne, neznám dobře ani jedny z uvedených webových stránek

Pokud jste v předcházející otázce odpověděli NE, přeskočte tuto a následující otázku.

12. Jak často se na web mikroregionu díváte?
a) častěji než 1x za týden
b) 1x za týden
c) 1x za 14 dní
d) 1x za měsíc
e) méně často

13. Jak často se na web MAS Podlipansko díváte?
a) častěji než 1x za týden
b) 1x za týden
c) 1x za 14 dní
d) 1x za měsíc
e) méně často

14. Máte na svém webu odkaz na MAS Podlipansko, na mikroregion nebo na jinou 
regionální organizaci?
a) Ano, na MAS
b) Ano, na mikroregion nebo jinou regionální organizaci
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c) Ne, ale chceme to udělat
d) Ne, stránky slouží pouze obci

15. Dostáváte z MAS Podlipansko na Vaši e-mailovou adresu pravidelně novinky?
a) Ano
b) Ne, ale mám zájem
c) Ne 

16. S běžným provozem obce (účetnictví, správa majetku, škola, územní rozvoj apod.) 
Vám může dobře poradit:
Zaškrtněte tři a za odpovědi připište pořadí důležitosti:
1 - nejdůležitější
2 - méně důležité
3 - nejméně důležité
a) Nikdo, jedná se o specifické podmínky
b) Sousední obce
c) Mikroregion
d) Místní akční skupina
e) Kraj

17. Co Vám přináší členství v MAS Podlipansko?
Zaškrtněte pět možností a za odpovědi připište pořadí důležitosti:
1 - nejdůležitější, ... , 5 - nejméně důležité
a) Společné projekty
b) Možnost dotace
c) Nové aktivity
d) Výměna kontaktů a informací
e) Lepší spolupráce
f) Možnost ovlivňovat rozvoj území
g) Propagace obce
h) Posílení identity regionu
ch) Nic

18. Jste spokojeni se současným vedením MAS Podlipansko?
a) Ano
b) Vcelku ano, ale je potřeba některé lidi vyměnit
c) Spíše ne
d) Ne
e) Neznám vedení MAS

19. Jste ochoten/ochotna se ucházet o místo ve správní radě MAS, v programovém nebo 
monitorovacím výboru MAS?
a) Ano
b) Možná ano
c) Spíše ne
d) Ne
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Příloha 7:

Zdroj: Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 2011




