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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá hodnocením práce a spolupráce Místní akční 

skupiny Podlipansko. Cílem práce je zhodnotit možnosti rozvoje, mimo jiné zaměřením 

výzkumu na prověření vůle ze strany jejích členů.  

První část práce přibližuje teoretické přístupy k rozvoji venkova. Seznamuje 

s politikou rozvoje venkova, metodou Leader a místní akční skupinou.   

Druhá část práce je prakticky zaměřená, zkoumá stanovený cíl. Pomocí 

dotazníkového šetření se členy MAS, rozhovoru s ředitelkou organizace a analýzy 

získaných dokumentů odpovídá na stanovené výzkumné otázky. 

Klíčová slova: regionální politika, lokální rozvoj venkova, metoda Leader, místní akční 

skupina 

 

Abstract 

This Diploma Thesis deals with the evaluation of cooperation within The Local 

Action Group “Podlipansko“. The aim of the work is to evaluate possibilities of the 

group´s development by focusing on attitudes and willingness of its members. 

The first part consists of theoretical approaches towards the development of  

countryside. It speaks about the policy of countryside development as well as about the 

“Leader method” and the Local Action Group. 

The second part examines the desired aim. By means of gathering questionnaires 

with “MAS” members, the interview with the director of the organization and the 

analysis of acquired documents it provides answers to the questions asked. 

Key words: regional policy, local rural development, Metod Leader, local action group 
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1 Úvod 
 

Politika rozvoje venkova je čím dál tím důležitější součástí společné zemědělské 

politiky (SZP). Tato politika podporuje udržitelný rozvoj venkovských oblastí Evropy 

a zároveň řeší hospodářské, sociální a environmentální otázky. Více než polovina 

populace EU žije ve venkovských oblastech, které představují více než 90 % území EU 

(Přístup Leader – základní příručka 2006). 

Rozvoj venkova by měl být uplatňován prostřednictvím partnerství mezi 

veřejnými a soukromými organizacemi, a to v souladu s principy subsidiarity. Pokud 

chceme, aby rozvoj reagoval na místní a regionální požadavky, musí být obyvatelům 

venkova umožněn „stálý dialog při navrhování, zavádění, monitorování a hodnocení 

programů rozvoje“ (Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU (2004 – 

2013) 2003, s. 31). Podpora EU určená venkovským oblastem musí vycházet 

z iniciativy přímo z venkovských oblastí, na základě místního partnerství, s využitím 

zkušeností získaných z iniciativy Leader. 

V roce 2003 proběhla 2. konference k rozvoji venkova. Z této konference 

vyplynulo, že „investice do širší venkovské ekonomiky a venkovských společenství 

jsou klíčové pro zvýšení přitažlivosti venkovských oblastí, pro podporu trvale 

udržitelného růstu a vytváření nových pracovních příležitostí, zvláště pro mladé lidi 

a ženy. Toto musí být založeno na specifických potřebách různých oblastí a budováno 

s plným využitím potenciálu venkovských oblastí a společenství. (Koncepce agrární 

politiky ČR pro období po vstupu do EU (2004 – 2013) 2003). 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2 Cíle práce a metodika 
 

Hlavním cílem předkládané diplomové práce je zhodnotit možnosti rozvoje 

Místní akční skupiny (MAS) Podlipansko. Zaměřuji se na prověření vůle ze strany 

členů a možností rozvoje dalších činností v rámci MAS a tedy i rozšíření okruhu 

činností a dopadu aktivit MAS na celý region. 

MAS Podlipansko byla do programu LEADER vybrána ve druhé vlně 32 MAS 

počátkem roku 2009 a její činnost lze považovat za velice úspěšnou. Toto tvrzení mohu 

dokázat i díky provedenému šetření ze strany Ministerstva zemědělství, které proběhlo 

v období červen - září 2011. V rámci tohoto šetření byla Místní akční skupina 

Podlipansko vyhodnocena a zařazena do skupiny A (nejlépe fungující MAS – příklady 

dobré praxe) (blíže kap. 6.5). Z tohoto výsledku je zřejmé, že její práce působí 

„navenek“ velice efektivně. Toto tvrzení se budu snažit, v této diplomové práci, doložit. 

K tomu využiji Dotazník k činnosti Místních akčních skupin podpořených programem 

LEADER, který sloužil jako hlavní podklad při zmíněném šetření. Tento dotazník 

máme k dispozici od dalších 3 MAS (Pošembeří, Lípa pro venkov a Svatojiřský les) 

a na základě těchto dotazníků provedeme porovnání jejich práce.  

Dalším úkolem praktické části bude zjistit, jakým způsobem probíhá spolupráce 

uvnitř Místní akční skupiny Podlipansko. Budu sledovat zejména kvalitu sociálního 

kapitálu a sociálních sítí, jakožto jedny z hlavních faktorů regionálního rozvoje.  

K posouzení činnosti uvnitř MAS použiji dotazníkové šetření a řízený rozhovor 

s ředitelkou MAS Podlipansko. Tímto způsobem zhodnotím sledovaný sociální kapitál 

v souvislosti se spoluprácí aktérů uvnitř MAS Podlipansko.    

Stanovila jsem si tyto výzkumné otázky:  

1. Působí MAS Podlipansko jako regionální nadace (pouze rozděluje prostředky) 

nebo jako rozvojová agentura (poskytuje i další služby)? 

2. Práce MAS Podlipansko je hodnocena velice dobře. Jedná se o výsledek velmi 

dobré spolupráce mezi všemi aktéry v regionu, nebo se jedná jen o velmi 

dobrou práci několika aktérů/členů? 

3. Existují aktivity, které dělá MAS Podlipansko lépe/hůře než ostatní sledované 

MAS (Pošembeří, Lípa pro venkov, Svatojiřský les)? 
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V následujících dvou kapitolách je představena politika rozvoje venkova 

a iniciativa LEADER. V obou kapitolách jsou uvedeny jak teoretická východiska, tak 

i praktická využití, vycházející především z různých politických dokumentů. 

Praktickou část tvoří nejprve charakteristika Místní akční skupiny Podlipansko. 

Jedná se o představení vybraných geografických charakteristik území, rozvojových 

dokumentů, organizační struktury a projektů realizovaných organizací. Následuje 

nejdůležitější část práce, hodnocení efektivity. Jak je uvedeno výše, využiji několik 

zdrojů informací. Konkrétní metodika jejich vyhodnocení pro tyto potřeby bude 

probrána v úvodu daných kapitol. 

Cílem závěrečné části je posoudit efektivitu práce na základě zjištěných informací. 

Úkolem je také navrhnout možnosti řešení případných slabých stránek činnosti MAS 

Podlipansko. 
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3 Politika rozvoje venkova 
 

Dle Nařízení Rady č. 1698/2005 by politika rozvoje venkova měla „doprovázet 

a doplňovat politiku podpory trhu a politiku podpory příjmů v rámci společné 

zemědělské politiky, a přispívat tak k dosahování cílů této politiky stanovených 

ve Smlouvě1. Dále by také měla brát v úvahu obecné cíle politiky hospodářské 

a sociální soudržnosti stanovené v témže dokumentu“. 

Cíle uvedených společných politik jsou stanoveny ve Smlouvě o založení 

Evropského společenství: 

Cílem společné zemědělské politiky je:  

a)  zvýšit produktivitu zemědělství podporou technického pokroku a zajišťováním 

racionálního rozvoje zemědělské výroby a optimálního využití výrobních 

činitelů, zejména pracovní síly;  

b) zajistit tak odpovídající životní úroveň zemědělského obyvatelstva, a to 

zejména zvýšením individuálních příjmů osob zaměstnaných v zemědělství;  

c)   stabilizovat trhy;  

d)  zajistit plynulé zásobování;  

e) zajistit spotřebitelům dodávky za rozumné ceny (článek 33, konsolidovaná 

verze Smlouvy o založení Evropského společenství). 

Podle této Smlouvy by se mělo při vypracovávání společné zemědělské politiky 

přihlížet ke zvláštní povaze zemědělské činnosti, vyplývající ze sociální struktury 

zemědělství a ze strukturálních a přírodních rozdílů mezi různými venkovskými 

oblastmi (Nařízení Rady č. 1698/2005). 

Cílem politiky hospodářské a sociální soudržnosti je snížení rozdílů mezi úrovní 

rozvoje různých regionů a na snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů nebo 

ostrovů, včetně venkovských oblastí (článek 158, konsolidovaná verze Smlouvy 

o založení Evropského společenství). 

Politika rozvoje venkova by měla být v souladu s prioritami Společenství, proto 

musí být vytvořen strategický obsah této politiky, na jehož základě si každý členský stát 

                                                           
1 Smlouva o založení Evropského společenství 



13 
 

připraví svůj národní strategický plán rozvoje venkova, který vytvoří referenční rámec 

pro přípravu programů pro rozvoj venkova.  

 

 

3.1 Národní strategický plán rozvoje venkova 

 

„Národní strategický plán zajišťuje, aby byla podpora Společenství pro rozvoj 

venkova v souladu se strategickými směry Společenství a aby byly koordinovány 

priority Společenství s prioritami celostátními a regionálními. Národní strategický plán 

je referenčním nástrojem pro přípravu programování Evropského zemědělského fondu 

pro rozvoj venkova (dále EZFRV). Tento fond se provádí prostřednictvím programů 

rozvoje venkova“ (Nařízení Rady č. 1698/2005). To znamená, že každý členský stát 

předložil před zahájením současného programového období, tj. od 1. ledna 2007 do 31. 

prosince 2013, svůj národní strategický plán rozvoje venkova, který uvádí priority 

činnosti EZFRV a dotyčného členského státu. 

Dle Nařízení Rady č. 1698/2005 jsou cílem podpory EZFRV tyto priority: 

1. zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví podporou 

restrukturalizace, rozvoje a inovací 

2. zlepšování životního prostředí a krajiny podporou hospodaření s půdou 

3. zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a povzbuzení 

diverzifikace hospodářské činnosti. 

 

 

3.1.1  Národní strategický plán rozvoje venkova České republiky na období 

2007–2013 

 

V prosinci 2006 byl vydán Národní strategický plán rozvoje venkova ČR (NSPRV 

ČR) pro probíhající programové období. Ten vychází z hlavních strategických priorit 

EU pro roky 2007 – 2013.  

Důraz je kladen na zvyšování ekonomického růstu, vytváření nových pracovních 

příležitostí a udržitelný ekonomický rozvoj. Dále zajišťuje vazby mezi obecnými cíli 

rozvoje evropského venkova (viz. kapitola 3) a cíli rozvoje venkova ČR 
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(tj. konkurenceschopnost, ochrana přírody, životního prostředí a krajiny, a rozvoj 

a diverzifikace venkovského života). Kromě toho zajišťuje „spolupráci a koordinaci 

s ostatními nástroji politiky ČR a EU (strukturální politika, politika soudržnosti, ochrana 

životního prostředí a přírodních zdrojů, a rybářská politika) s cílem zabránit překryvům 

ve využívání těchto nástrojů a jejich účinným (efektivním) využíváním vytvářet 

synergické efekty“ (Národní strategický plán rozvoje venkova ČR 2006, s. 1).  

NSPRV ČR na období 2007 - 2013 je kompatibilní se základními národními 

strategickými dokumenty (zejména se Strategií regionálního rozvoje ČR, Strategií 

udržitelného rozvoje ČR, se Státní politikou životního prostředí ČR 2004 - 2010, 

Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR, Státním programem ochrany přírody 

a krajiny ČR a s Národním lesnickým programem). 

Strategie rozvoje venkova České republiky vychází z této rozvojové vize (NSPRV 

ČR, 2006, s. 16): 

„Do roku 2013 se změní tvář venkova České republiky a jeho hospodářská struktura 

v míře vedoucí k výraznému zlepšení životního prostředí, životní úrovně a životních 

podmínek jeho obyvatel, k posílení nosných oborů a diverzifikaci ekonomických aktivit 

zemědělství, lesního a vodního hospodářství, cestovního ruchu a dalších odvětví 

zabezpečujících hospodářskou a společenskou stabilitu venkova a k dosažení úrovně 

srovnatelné s venkovskými regiony vyspělých zemí Evropské unie. Komparativní výhody 

života na venkově zvýší atraktivitu venkova pro bydlení, práci a podnikání.“ 

Národní strategický plán rozvoje venkova ČR je realizován prostřednictvím 

Programu rozvoje venkova (PRV). 

 

 

3.2 Program pro rozvoj venkova 

 

Dle Nařízení Rady č. 1698/2005 EZFRP působí v členských státech 

prostřednictvím programů pro rozvoj venkova. „Tyto programy provádějí strategii 

rozvoje venkova prostřednictvím souboru opatření rozdělených do skupin podle os 

vymezených v hlavě IV, pro jejichž dosažení bude požadována podpora z EZFRV“ 

(Nařízení Rady č. 1698/2005, článek 15).  
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V tabulce č. 1  jsou vypsány 4 osy a pod ně spadající jednotlivá opatření, tak jak je 

stanoveno v Nařízení Rady č. 1698/2005. Ve zdrojovém dokumentu je pak u každého 

opatření uvedeno, jakým způsobem může být podpora poskytnuta.  

 

Tab. č. 1: Podpora rozvoje venkova – osy a opatření 

OSA I. - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 
podpora vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu 
restrukturalizace a rozvoj fyzického potenciálu a podpora inovací 
zlepšení kvality zemědělské produkce a produktů 

přechodná opatření pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, 
Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko 
OSA II. - Zlepšování životního prostředí a krajiny 
udržitelné využívání zemědělské půdy 
udržitelné využívání lesní půdy 

OSA III. - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace 
hospodářství venkova 
diverzifikace hospodářství venkova 
zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 

vzdělávání a informování hospodářských subjektů působících v oblastech, 
na něž se vztahuje osa III 
získávání dovedností a propagace za účelem přípravy a provádění strategie 
místního rozvoje 
OSA IV. - Leader 
provádění strategií místního rozvoje za účelem plnění cílů jedné nebo více 
ze tří dalších os 
provádění projektů spolupráce 
provozování místních akčních skupin, získávání dovedností a oživení 
daného území 

  Zdroj: vlastní zpracování dle Nařízení rady č. 1698/2005 

 

 

3.2.1 Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013 

 

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013 vychází 

z Národního strategického plánu rozvoje venkova. Dle Programu rozvoje venkova ČR 

tento dokument „zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova, blíže specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 strategie 

v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova 

do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci“ a tím přispívá k „k rozvoji 
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venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení 

stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského 

hospodaření“ (PRV ČR, 2010, s. 11).  

 

 

3.2.2 Financování Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 

 

Akce a projekty uskutečňující se prostřednictvím Programu rozvoje venkova jsou 

financovány z Evropského zemědělského fondu pro regionální rozvoj (EZFRV, EAFRD 

- European Agricultural Fund for Rural Development).   

Finance z EZFRV je možné použít jen v regionech konvergence, tj. na celé území 

České republiky mimo území hlavního města Prahy.  

V tabulce č. 2 jsou uvedeny osy a jejich procentuální finanční alokace. Z této 

tabulky je zřejmé, že největší podíl finančních prostředků jde na opatření osy II.  

 

Tab. č. 2: Rozdělení národních finančních prostředků z EZFRV,  
roční průměr 2007 - 2013 

Osy 
Veřejné zdroje Podíl na 

osy v % (z 
EZFRV) Celkem (EUR) EZFRV (EUR) ČR (EUR) 

Osa I 120 074 642,41 90 055 981,81 30 018 660,60 22,39 
Osa II 277 962 693,05 222 022 786,77 55 939 906,28 55,2 
Osa III 90 793 376,33 68 095 032,25 22 698 344,08 16,93 
Osa IV 25 138 449,59 20 110 759,67 5 027 689,92 5,00 

Technická pomoc 2 413 291,16 1 930 632,93 482 658,23 0,48 
Celkem 516 382 452,54 402 215 193,43 114 167 259,11 100 

Zdroj: vlastní zpracování dle Národní strategický plán rozvoje venkova 

 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=eafrd&source=web&cd=3&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Flegislation_summaries%2Fagriculture%2Fgeneral_framework%2Fl60032_en.htm&ei=MW3FTvyHGoXe4QTru5yXDQ&usg=AFQjCNF6KO0IuqH6YPq8fzJirvcVI-6MIQ
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4 Iniciativa LEADER 
 

Zkratka LEADER pochází z francouzského slovního spojení: „Liaison entre 

actions de développement rural“, což v překladu znamená „Propojování akcí 

hospodářského rozvoje venkova“ (Přístup LEADER – základní příručka, 2006). 

Iniciativa LEADER byla zahájena v roce 1991 a od té doby se stala velmi důležitou 

součástí venkovského života. Její hlavní předností je to, že napomáhá uspokojovat 

potřeby venkovských oblastí i přes jejich značnou rozmanitost. Venkovská území se 

snaží pomocí LEADERu vytěžit maximum ze svých předností a překonat různé 

problémy, které se v území vyskytují, např. stárnutí venkovské populace, nedostatek 

pracovních příležitostí, či nízká úroveň poskytovaných služeb. 

LEADER má dopad i na orgány veřejné správy a na politiku vnitrostátní, 

regionální i místní úrovně tím, že doplňuje další evropské a vnitrostátní programy. 

Činnosti v rámci iniciativy LEADER mohou například „aktivovat a mobilizovat místní 

zdroje tím, že podpoří přípravné projekty rozvoje (jako jsou diagnostické studie a studie 

proveditelnosti nebo budování místních kapacit), čímž se pro tyto oblasti zvýší 

dostupnost nejen prostředků vyčleněných na iniciativu LEADER, ale též dalších zdrojů 

pro financování jejich rozvoje (např. širší programy EU a vnitrostátní programy 

pro rozvoj venkova a regionů)“ (Přístup LEADER – základní příručka, 2006, s. 5). 

 

 

4.1 Teoretické ukotvení iniciativy LEADER 

 

Od počátku sedmdesátých let nastaly ve vyspělých zemích nové procesy, které 

měly za následek změny v rozložení obyvatelstva i ekonomických činností. Proces 

urbanizace se značně zpomalil a v některých venkovských oblastech, pro které byla 

typická klesající populace, došlo ke stabilizaci či k nárůstu obyvatelstva. Při pohledu 

z národního hlediska nebyl tento obrat nijak významný, ale v regionálním pohledu 

některé oblasti dosáhly významných změn, a tak se začaly dělit na rozvinuté a méně 

rozvinuté (Saraceno 1994).  

Tradiční programy pro rozvoj venkova v sedmdesátých a osmdesátých letech měly 

být schopny podstatně zlepšit životní podmínky venkovské populace. Avšak tyto 
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programy vycházely z konceptu plánování „shora – dolů“, tj. bez adekvátního zapojení 

zúčastněných stran, zejména místních obyvatel, a to bylo jedním z hlavních důvodů 

neúspěchu těchto programů (Korf, Oughton 2006). Například celý koncept původní 

společné zemědělské politiky (SZP) je toho důkazem. SZP byla ustanovena Římskou 

smlouvou a začala fungovat od roku 1962. Pravomoci týkající se rozhodování byly 

téměř zcela převedeny na Evropskou komisi (Palán 2007). Na celém systému fungování 

SZP byl nejdůležitější její finanční mechanismus, v jehož rámci byla domácím 

výrobcům garantována cena produkovaných plodin, a to jak na domácím, tak 

i zahraničním trhu. To mělo za následek stále větší nadprodukci potravin uvnitř 

Evropského společenství (Palán 2007). 

Od svého začátku prošla SZP mnoha dílčími reformami, avšak až McSharryho 

reforma z roku 1992 je prvním průlomem do dnešních tradičních postupů SZP. 

„Zásadní principy MacSharryho reformy spočívají ve snižování intervenčních cen, 

uvádění půdy do klidu a využívání zemědělské půdy pro jiné účely. Objevovaly se také 

náznaky ekologického zemědělství. „Revolučnost“ MacSharryho reforem spočívá také 

v tom, že poprvé není podpora farmářů nutně vázaná na produkci“ (www.euractiv.cz). 

Další reforma byla obsažena v Agendě 2000, a to především v důsledku očekávaného 

rozšíření EU. Návrhy se promítly do nového finančního rámce evropského rozpočtu 

2000 – 2006. Jedním z hlavních prvků této reformy je i „péče o rozvoj venkova s cílem 

ho zachovat jako součást evropského kulturního dědictví“ (Palán 2007, s. 7). 

V současné koncepci SZP mají zúčastněné strany možnost aktivně se zapojit 

do rozhodování o svém území, ať už se jedná o jednotlivé členské státy či zemědělce.   

Uvedený posun od venkovské politiky (politika působící ve venkovském prostoru, 

nebo vztahující se k venkovu) k politice na venkově, kdy je regulace „venkovosti“ 

primárním ohniskem konfliktu a debat, mělo vliv na význam, využití a regulaci 

venkovského prostoru (Woods 2003; in Gorlach, Lošťák, Money 2008). To se projevuje 

i změnou konceptu top-down na bottom-up. Avšak, jak je uvedeno v dokumentu 

vydaného skotskou vládou v roce 20002, metody top-down a bottom-up se vzájemně 

nevylučují a dokonce by měly být brány jako vzájemně se doplňující, nikoli 

konkurenční.  

                                                           
2 Methodologies used in the Evaluation of the Effectiveness of European Structural 
Funds: A Comparative Assessment 
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Konflikt zmíněný v předcházejícím odstavci a „ochrana venkova (venkovské 

krajiny, či venkovského způsobu života) před vnějším ohrožením“ souvisí se vznikem 

nových sociálních hnutí na venkově (Woods 2003; in Gorlach, Lošťák, Money 2008). 

Ačkoliv byla nová sociální hnutí často charakterizována jako městský fenomén, také 

Money (2000; in Gorlach, Lošťák, Money 2008) tvrdí, že obyvatelé venkova jsou 

schopni vytvářet kolektivní identity spojené s místem. Navíc Buechler (1995; 

in Gorlach, Lošťák, Money 2008) zdůrazňuje významnost procesů, které podporují 

spíše samostatnost a sebeurčení sociálních hnutí, než strategie pro maximalizaci vlivu 

a moci. To naznačuje, že aktéři sociálních hnutí jsou více zaměřeny na otázky typu 

„být“ než na otázky typu „mít“ (Buechler 1995; in Gorlach, Lošťák, Money 2008). 

Vesnickou komunitu nelze chápat jako komplexní entitu, ale jako lokalitu s rozmanitým 

počtem účastníků a zájmů, které jsou ovlivněny dalšími procesy, tj. např. hospodářské 

změny, globalizace. Rozvoj venkova je tedy nutno chápat v širším měřítku, a to 

ve spojení s procesy, které se odehrávají mimo hranice daného venkovského území 

(Korf, Oughton 2006).  

 

Nejen Evropská unie, ale i další organizace se zajímají o rozvoj venkovských 

území. Například Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) na svých 

webových stránkách uvádí, že „země potřebují mít konkurenceschopné, dynamické 

regiony, aby dosáhly svých hospodářských a sociálních cílů. Politika regionálního 

rozvoje doplňuje vnitrostátní makroekonomické a strukturální politiky“ 

(www.oecd.org).  V tabulce č. 3 je představeno nové paradigma venkova podle OECD.  

Perlín ve své přednášce přednášené na konferenci Venkov 2012 uvádí, že nové 

paradigma rozvoje venkova je založeno na odlišném vnímání prostoru, jinak 

budovaných sociálních sítích a vazbách, jinak formované komunitě obyvatel. 
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Tab. č. 3: Nové venkovské paradigma podle OECD 

NOVÉ VENKOVSKÉ PARADIGMA 
  starý přístup nový přístup 

Cíle 
vyrovnávání, farmářské příjmy, 
podpora konkurence  

konkurence venkovských oblastí, využití 
lokálních předpokladů, rozvoj nevyužívaných 
zdrojů 

Hlavní 
cílový 
sektor 

zemědělství  
rozdílné sektory venkovské ekonomiky (např. 
venkovský cestovní ruch, řemesla, informační 
technologie, průmysl 

Hlavní 
nástroje dotace investice 

Klíčoví 
aktéři 

národní vláda, farmáři 
všechny úrovně správy, nadnárodní, národní, 
regionální, lokální) rozdílné role aktérů 
(veřejné, privátní, neziskové)  

Zdroj: vlastní zpracování dle OECD 

 

 

Příkladem přístupu, který obsahuje výše zmíněné prvky je LEADER. Dle 

Larssona (2002; in Dargan, Shucksmith 2008) bylo původním účelem této iniciativy 

Společenství vyvinout inovativní nápady pro model rozvoje venkova, který by byl 

vhodný i v jiných oblastech. Ray (2000; in Marsden, Sonnino 2008) popisuje LEADER 

jako program, který pomáhá sociálně-ekonomické životaschopnosti dané lokality 

a podporuje inovační přístupy k rozvoji venkova na místní úrovni prostřednictvím 

využití místních zdrojů, jak fyzických, tak i lidských.  

Prvky, které se zdají být v iniciativě nejvíce inovativní, jsou samotný územní 

přístup k rozvoji venkova, spolu s budováním lidských kapacit, sociálních sítí a také 

diverzifikace venkovské ekonomiky. Tzn., že v tomto případě je inovace chápána 

z hlediska sociálního (podpora místních vazeb a kolektivu) a kulturního (zlepšení 

venkovského prostředí) (Dargan, Shucksmith 2008).  

 

V následujících podkapitolách jsou blíže popsány zmíněné prvky, které se odráží 

v iniciativě LEADER. 
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4.1.1 Bottom-up (přístup zdola-nahoru) 

 

Bottom-up je princip, kdy místní komunity zahajují nebo podporují vlastní vývoj 

a to tehdy, „když se role místních aktérů vyvinula do té míry, že jsou oprávněni 

definovat své vlastní potřeby a priority rozvoje“ (Laurent Van Depoele, s. 7). 

Při plánování, rozhodování a provádění sociálního a hospodářského rozvoje je nezbytná 

aktivní účast všech zainteresovaných osob a organizací. Jedná se o přístup, který 

umožňuje místním komunitám a občanům vyjádřit své názory a v souladu s jejich 

očekáváním a plány a definovat budoucí možný rozvoj. Tím jsou vytvářeny podmínky 

i pro zapojení nových aktivních občanů (Laurent Van Depoele). Díky tomu se posiluje 

komunikace v rámci venkovských lokalit a povzbuzuje se zapojení lidí do místních 

záležitostí. Zvyšuje se přímá účast občanů v konkrétních politických otázkách a tím se 

zužuje propast mezi občany a místní samosprávou (Korf, Oughton 2006). Komunity si 

sami posuzují problémy, kterým čelí, hledají vhodná řešení, navrhují a realizují různé 

strategie, které jsou v souladu s místními potřebami (Woods 2005). 

 Přístup zdola nahoru uplatňuje čtyři úrovně účasti občanů: 

- informování široké veřejnosti (zemědělci, nezemědělci, rezidenti, atd.) 

prostřednictvím veřejných setkání 

- konzultace aktivních skupin ve společnosti 

- společný vývoj projektu místní akční skupinou  

- kolektivní rozhodování při vytváření postupů a strategií (Laurent Van Depoele). 

Každý stupeň těchto úrovní předchází tomu druhému, přičemž v nejlepším případě 

se účast občanů v území vyvine až ve zmíněné kolektivní rozhodování.  

 

Výhodami přístupu zdola nahoru jsou tedy lepší reakce na místní problémy 

a potřeby, lepší organizace v oblasti rozvoje, lepší pochopení lokálních rozhodnutí, větší 

přijetí místních rozhodnutí nadřízených orgánů a spoluúčast na projektech vedoucích 

k inovativním místním akcím (Laurent Van Depoele).  

Využití tohoto principu ale není samo o sobě klíčem k řešení problémů venkova, 

neboť tyto problémy nejsou pouze místní, ale jsou spojeny i s dalšími procesy v širším 

geografickém měřítku, např. strukturální problémy. Jak uvádí Haskins (2003; in Korf, 
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Oughton 2006), integrace a propojení různých institucí a organizací ve venkovském 

plánování jsou nutné, ale nepostačují k řešení problémů zaostalosti na venkově.  

Můj původní názor, že na úrovni Evropy, jednotlivých států, jsou praktičtější 

metody shora-dolů a naopak na úrovni malých území jsou účinnější metody zdola-

nahoru, mi vyvrátili autoři dokumentu Metodiky používané k hodnocení účinnosti 

evropských strukturálních fondů (2000). Ti nesouhlasí s tím, že prostorové měřítko 

oblastí by bylo hlavním určujícím faktorem vhodnosti použití přístupu shora-dolů, nebo 

zdola-nahoru. Je totiž zřejmé, že státy a rozlehlejší regiony mají celou řadu údajů, např. 

makroekonomických, mohou těžit z předchozí existence vhodných a vyzkoušených 

modelů, a tak může být jejich model rozvoje aplikovaný metodou zdola-nahoru 

i na další území. V tomto případě tedy velice záleží na tom, na jaké pozici je sledovaný 

region. Přístup shora-dolů pak uplatňuje na svá menší území, naopak zdola-nahoru pak 

vůči nadřazenějšímu regionu. Tímto potvrzuji výše zmíněnou myšlenku, že metody top-

down a bottom-up by se měly vzájemně doplňovat..   

 

 

4.1.2 Multifunkční zemědělství 

 

Pojem „multifunkční zemědělství“ je používán různými autory různě a to nejen 

ve výzkumu, ale i politice. Jak uvádí Durand, Huylenbroeck (2003) jedná se o spojení 

mezi komoditními a nekomoditními výstupy, naopak dle Ploeg, Roep (2003, in Bulletin 

ÚZEI 2011) je zaměňována za mnohonásobnou aktivitu. Avšak jak je uvedeno 

v Bulletin ÚZEI (2011) často se pod pojmem multifunkční zemědělství skrývá obojí, 

i když ne vždy v úplném rozsahu. V prvním případě jde o více souběžných funkcí 

zemědělství jako procesu kultivace půdy a dalších důsledků environmentální povahy. 

Ve druhém případě jde o angažování se farmáře (lidí na farmě a jiných zdrojů farmy) 

v dalších aktivitách, které mohou být povahy jak soukromého tak veřejného zboží.  

Obecně by se tedy dalo říct, že multifunkční aktivita je činnost, která může přispět 

k regionálnímu rozvoji tím, že podporuje územní rozvoj prostřednictvím zajištění 

infrastruktury na venkově a veřejných statků, a tím, že přispívá k udržení regionální 

značky a identity (Ward et all 2003; in Marsden, Sonnino 2008). Role zemědělství 
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se tak přesouvá z pouhé produkce potravin i k ochraně přírody a kulturní funkce 

(Böcher, 2008).  

Ačkoliv by se mohlo zdát, že pojem multifunkční zemědělství je v současné době 

velice rozšířený a dle mě velice „moderní“, tak jeho samotný význam působí 

v zemědělství velice dlouho. Je jasné, že nikdy nebylo možné zemědělství považovat 

pouze jako producenta potravin, protože měl i jiné důsledky. Zmíněné udržování krajiny 

či jiné pozitivní environmentální externality, pracovní místa, přivedení dopravní 

infrastruktury do méně dostupných oblastí atd. To vše se odehrávalo jak v minulosti tak 

i v současné době. Jen dnes lze tyto externality označit pod pojem multifunkční 

zemědělství. 

 
 

4.1.3 Sociální kapitál 

 

Venkovské oblasti by měly být analyzovány s ohledem na tři typy obyvatelstva, 

které by mohly být přítomny: tradiční zemědělci; venkovská populace, pro které je 

zemědělství vedlejší nebo zájmovou činností a kteří pracují v místní ekonomice (ať už 

ve stejné venkovské oblasti, nebo v nedalekém městském centru) a venkovské 

obyvatelstvo, které již nemá žádné vazby se zemědělskou činností, ale žijí či pracují ve 

venkovských oblastech (Saraceno 1994). 

I Gorlach, Lošťák, Money (2008) dělí venkovské obyvatelstvo do tří skupin, ale 

dle jiných měřítek: 

První skupina se skládá ze členů různých skupin, které podporují komunitu. Jejich 

snahou je oživit venkov, obnovovat a rozvíjet sociální a duchovní život na venkově 

a posilovat venkovskou ekonomiku a prosperitu na venkově. Klade si za cíl motivovat 

dobrovolnictví v komunitním rozvoji, vytvářet místní a regionální sítě mezi obcemi 

a posílit sociální kapitál. Obvykle se tito občané účastní aktivit při rozvoji venkova, jako 

je iniciativa Leader. 

Další skupinu rozdělují na dvě podskupiny. První tvoří tradiční venkovští 

obyvatelé (např. drobní zemědělci) a starší lidé. Nejedná se o velkou skupinu, ale 

„půjčují legitimitu, symbolický kapitál, a inspiraci“. Druhá kategorie zahrnuje střední 

farmáře, kteří udržují některé rysy tradičního venkovského obyvatelstva a venkovské 

kultury.  
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Třetí skupinu reprezentují nezemědělští venkovští obyvatelé. Tvoří ji mladší, 

vysoce vzdělaní lidé, často narození ve městě. Na venkov se přestěhovali kvůli práci 

v tradičních venkovských řemeslech, drobném zemědělství, kvůli kulturním 

a uměleckým aktivitám a službách v cestovním ruchu (např. řízení restaurace). Umí 

využívat moderní formy komunikace, rozvíjí dobré vztahy a pracují pro zájmy 

komunity.  

V České republice je typická ještě jedna skupina, kterou tvoří chalupáři a chataři. 

Ti v některých venkovských oblastech mohou tvořit i větší podíl obyvatel než samotní 

obyvatelé obcí. Nicméně obvykle se neradi podílejí na činnosti obce, jen zřídka se 

účastní společných akcí a odmítají působit v orgánech obce či v zájmových a jiných 

organizacích (www.regionalnirozvoj.cz).   

Je patrné, že na venkově žije velké množství lidí s různými zkušenostmi 

a schopnostmi, přičemž každý nějakým způsobem více či méně ovlivňuje dění ve svém 

okolí. Jak uvádí Dargan a Shucksmith (2008), potenciální ztráta klíčových osob 

v procesu rozvoje venkova znamená více než jen ztrátu několika názorů.  

Současné paradigma se tedy snaží začlenit tyto místní komunity při analýze, 

plánování a realizaci vlastních rozvojových programů. Skupina přístupů, metod 

a chování umožňuje lidem vyjádřit a analyzovat jejich život a podmínky, radí, jaká 

opatření přijmout a jak vyhodnocovat výsledky (Korf, Oughton 2006).  

Pro představu uvádím tabulku č. 4, díky které se můžeme přesvědčit, že rozvoj 

venkova se dotýká velkého množství různých jedinců, organizací na všech úrovních. 

Tab. č. 4: Matice aktérů rozvoje venkova – prostorová úroveň vs. typ sektoru 

  Sektory 
  Veřejný Podnikatelský Neziskový 

Ú
R

O
V

E
Ň

 

Evropská 
Evropská komise  
(rámec SZP EU) 

Národní zájmová uskupení 
(svazy zemědlěců, 

výrobců a producentů 
Sítě 

Národní 
Ministerstva, Celostátní 

síť pro venkov 
Celostátní zájmová 

uskupení Spolky, svazy, sítě 

Krajská 
Kraj, Vysoké školy, 
Krajská informační 

střediska 
Podnikatelská sdružení Nezisková sdružení 

Lokální 
Obce, MAS, obcí 

zřizované organizace Podnikatelé, zemědělci Zájmová sdružení, 
spolky 

Zdroj: www.regionalnirozvoj.cz 
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4.1.4 Sociální sítě 

 

Regionální sítě jsou tvořeny tradičními demokratickými institucemi na místní 

a regionální úrovni prostřednictvím spolupráce všech příslušných veřejných 

a soukromých subjektů v regionu. Jednotlivci a skupiny spojené v těchto sítích jsou 

motivováni přes jejich společnou vizi a cíle v základních regionálních problémech. 

Regionální sítě prokazují svůj plný potenciál pouze tehdy, když jejich se členové 

vzájemně považují za partnery (Böcher 2008). 

Sítě jsou založeny hlavně na sociálních kontaktech a komunikaci. Společné 

zážitky v regionech, společné prostory způsobilosti a společná regionální identita 

přispívají k jejich stabilitě a budování vzájemné důvěry mezi účastníky sítě. Lepší 

komunikace a výměna informací jsou důležité předpoklady pro inovaci a učení (Böcher 

2008). Stejně tak Leeuwis a Ban (2004; in Dargan, Shucksmith, 2008) tvrdí, že pro 

šíření inovací je zapotřebí spolupráce mezi aktéry, různé formy poznání a zkušenosti, 

což může usnadnit právě přenos znalostí. Dle Majerové (2009) je důvěra založena 

na dlouhodobé osobní znalosti lidí v oblasti. 

Šíření a využívání kontaktů prostřednictvím sociálních sítí, a zejména pak 

aplikace takto získaných vědomostí při praktickém využití, je pak jedním ze zdrojů 

konkurenceschopnosti regionů na počátku 21. století. Ty regiony, které pak mimo jiné 

umí aplikovat vědomosti a mají schopnost učit se, se nazývají učící se regiony. Dle této 

teorie (teorie učících se regionů) by cílem regionů mělo být „identifikovat ty schopnosti 

a dovednosti, které jsou specificky vázány na jeho území a snažit se jich využít“ 

(Blažek, Uhlíř 2002 s. 160). To znamená, že každý region se vyznačuje určitými 

vazbami, vztahy a sítěmi kontaktů (mezi institucemi, podniky i jednotlivci). To, jak je 

který region úspěšný, nezávisí jen na přítomnosti velkého počtu vazeb, ale také na tom, 

jak jsou navzájem propojeny a co se jejich prostřednictvím šíří (Blažek, Uhlíř 2002). 

Na různých měřítkových úrovních se setkáváme s tzv. horizontálními 

a vertikálními vztahy mezi skupinami a sítěmi. Vertikální vazby na instituce (politické, 

administrativní a organizační) na vyšší teritoriální úrovni (zpravidla regionální, národní 

nebo nadnárodní) umožňují místním či regionálním společnostem „využívat jisté 

výhody“ (Sýkora, Matoušek 2008, s. 4). Takovéto propojení totiž umožňuje níže 

postaveným efektivnější přístup k vnějším zdrojům a také jim dává větší možnosti 

pro ovlivňování rozhodnutí a politik na vyšší úrovni. Horizontální vazby se pak 
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uplatňují při interakcích sousedních, odlišných sociálních skupin (Sýkora, Matoušek 

2008, s. 4). 

 
 

4.1.5 Lokální iniciativy 

 

Sdružení zaměřené na hospodářský rozvoj svého malého území, tzv. lokální 

iniciativa, je v tomto rámci hnací silou ekonomických a sociálních změn 

ve venkovských oblastech (Majerová 2009).  

V České republice existuje velké množství různých společenských organizací, 

občanských hnutí a iniciativ, a to naznačuje velký zájem na věcech veřejných, avšak jak 

uvádí Olbrichtová (2004; in Gorlach, Lošťák, Money 2008, s. 169) spíše realizují „méně 

formální akce, které většinou sledují jen úzké místní zájmy“. Dle Gorlach, Lošťák, 

Money (2008; s. 168) ale jdou ještě dál tím, že vznikají „hnutí za udržitelný rozvoj 

venkova a usilují o výstavbu nových norem posilující sociální aktivity, které jsou šetrné 

k životnímu prostředí, sociálně přijatelné a ekonomicky rentabilní“. 

Lokální iniciativy v zájmu svém i místních obyvatel často dělají různé aktivity. 

Ať už se jedná o sportovní, kulturní, společenské akce, objevují se mezi nimi rozdíly. 

Zásadní odlišností je, o jakou lokální iniciativu se jedná. Na venkově se vyskytují 

tradiční lokální iniciativy (myslivci, hasiči,...), ale i lokální iniciativy nové, spíše 

složené z členů různých zájmových skupin. Dle toho se pak liší nejen typ aktivity, ale 

i jejich množství, otevřenost veřejnosti apod. Jak je naznačeno v tabulce č. 5, tradiční 

lokální iniciativy realizují různé aktivity spíše pouze pro své členy, aktivity 

pro veřejnost jsou méně časté. Naopak nové lokální iniciativy preferují akce pro celou 

veřejnost.  

 

Tab. č. 5: Aktivity na venkově realizované lokálními iniciativami 

Forma lokální iniciativy aktivity pro členy aktivity pro veřejnost 
tradiční XXXXX XX 
nová X XXXXX 

   Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jednou z forem současné podpory regionálního rozvoje je zpracování regionálních 

rozvojových programů (strategií lokálního rozvoje) různými aktéry v regionu. 
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„Smyslem těchto regionálních programů je dohodnout se na společné perspektivní vizi 

rozvoje regionu a koordinace záměrů jednotlivých lokálních aktérů i koordinace aktivit 

vlády i místních orgánů a podnikatelů s cílem dosáhnout stanovené vize“ (Blažek, Uhlíř 

2002, s. 173). 

V případě LEADERu je takovou lokální iniciativou místní akční skupina. Jedná se 

o spolupráci mezi subjekty z veřejného a soukromého sektoru, kteří mají společný 

zájem – všeobecný rozvoj „svého“ regionu.  

Působnost MAS je široká. Formulují koncept regionálního rozvoje, který bude 

sloužit jako žádost o podporu na příslušném úřadu státní správy a jako institucionální 

rámec a model pro všechny projekty, které mají být realizovány. MAS také vybírá 

projekty regionálního rozvoje, které mají být financovány z prostředků EU (Böcher 

2008). 

Problémem u venkovských partnerství typu MAS je, že jejich zástupci nejsou 

demokraticky voleni, a přesto rozhodují o přerozdělování velkého objemu finančních 

prostředků v regionu. Dle Böchera (2008) lze tento problém vyřešit tím, že by MAS 

byly otevřené všem subjektům a občanům, tj. všem důležitým aktérům v regionu. Avšak 

z případových studiích je zřejmé, že v některých případech nejsou tyto podmínky 

splněny. Místní akční skupiny nejsou vždy otevřeny účasti nových aktérů, či naopak 

nově příchozí aktéři nemají zájem o účast (Böcher 2008). 

 

 

4.2 Vymezení přístupu LEADER 

 

V kapitole 4.1 jsme si nastínili teoretické ukotvení iniciativy LEADER, jak se 

vyvíjel proces vzniku a jaké přístupy se uplatňují. V této kapitole je vymezeno 7 

klíčových principů, které utváří iniciativu LEADER. Je patrné, že v podstatě 

konkretizují výše zmíněné teoretické přístupy. Těchto 7 hlavních principů je uvedeno 

v Nařízení Rady (ES) 1698/2005 (článek 61), blíže jsou specifikovány v Přístupu 

LEADER – základní příručka (2006): 

1) strategie místního rozvoje podle jednotlivých oblastí, určené pro řádně 

vymezená subregionální venkovská území, tj. malé, homogenní, společensky 

soudržné území, které se často vyznačuje společnými tradicemi, místní 
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identitou, pocitem sounáležitosti nebo společnými potřebami a očekáváními. 

U takto vymezeného území se pak usnadní „rozpoznání místních předností 

a slabin, hrozeb a příležitostí, vnitřního potenciálu a určení hlavních překážek 

udržitelného rozvoje“ (Přístup LEADER – základní příručka 2006, s. 8). 

2) partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni, známé jako 

místní akční skupina. Vytváření těchto skupin je významné, a to z toho důvodu, 

že „soustřeďují a kombinují lidské a finanční zdroje, které jsou k dispozici 

z veřejného, soukromého, občanského i neziskového sektoru; sdružují místní 

účastníky do společných projektů a víceodvětvových akcí s cílem dosáhnout 

součinnosti; posilují dialog a spolupráci mezi různými venkovskými subjekty; 

interakcemi mezi různými partnery usnadňují proces přizpůsobení a změny 

v zemědělství“ (Přístup LEADER – základní příručka 2006, s. 10). 

3) přístup zdola nahoru („bottom up“) spojený s tím, že rozhodovací pravomoc 

týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním 

akčním skupinám 

4) integrované a víceodvětvové akce založené na „spojení mezi různými 

hospodářskými, sociálními, kulturními, environmentálními subjekty 

a zúčastněnými odvětvími“ (Přístup LEADER – základní příručka 2006, s. 13). 

5) uplatňování inovačních přístupů, přičemž inovace jsou zde chápány v širším 

slova smyslu. Inovace ve venkovských oblastech „může znamenat přenos 

a přijetí inovací vyvinutých jinde, modernizaci tradičních forem know-how, 

nalézaní nových řešení přetrvávajících problémů venkova. Už i přijetí všech 

těchto sedmi rysů LEADER může představovat samo o sobě inovaci“ (Přístup 

LEADER – základní příručka 2006, s. 12). 

6) provádění projektů spolupráce zahrnuje účast MAS na společném projektu 

s jinou skupinou LEADER, nebo skupinou, která uplatňuje podobný přístup 

v jiném regionu, členském státu, nebo kdekoli jinde.  

7) vytváření sítí místních partnerství „zahrnuje výměnu dosažených výsledků, 

zkušeností a know-how mezi skupinami LEADER, venkovskými oblastmi, 

státními správami a organizacemi, které se podílejí na rozvoji venkova v EU bez 

ohledu na to, zda jsou přímými příjemci podpory v rámci iniciativy LEADER“ 

(Přístup LEADER – základní příručka 2006, s. 13). Sítě vytvářejí spojení mezi 
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lidmi, projekty a venkovskými oblastmi a mohou pomoci překonat izolaci, se 

kterou se musí vyrovnávat některé venkovské oblasti. 

 

Těmito hlavními principy se řídí všechny MAS v EU. Avšak všechny také 

rozšiřují své Strategické plány Leader (SPL) o specifické principy na národní či lokální 

úrovni, neboť „vzhledem k rozmanitosti venkovských oblastí se účinnost strategií 

rozvoje zvyšuje, pokud jsou příslušná rozhodnutí na místní úrovni činěna a prováděna 

místními subjekty, jsou používány jasné a transparentní postupy, je poskytována 

podpora ze strany příslušné veřejné správy a technická pomoc potřebná pro přenos 

osvědčených postupů“ (Přístup LEADER – základní příručka 2006, s. 8). 

 

 

4.3 Stručná historie iniciativy LEADER 

 

Tato iniciativa Evropské unie působí v regionech již od roku 1991 s hlavním cílem 

posílit rozvojový potenciál venkovských oblastí využitím místní iniciativy a dovedností, 

prostřednictvím místních venkovských obyvatel. Evropská komise tak vytvořila 

metodu, která venkovským komunitám umožňuje aktivně formovat vlastní budoucnost. 

Od počátku zavedení této metody byly postupně realizovány iniciativy LEADER I., 

LEADER II. A LEADER +. Na tyto aktivity plynule navazuje současný LEADER 2007 

– 2013 (Leader – budoucnost venkova 2009). 

Účelem LEADERu I. bylo zdůraznit důležitost vytváření sítí schopností jako 

regionálního rozvojového nástroje. Tyto sítě byly považovány za zdroj cenných 

vědomostí a informací pro místní akční skupiny, díky nimž se podařilo celé řadě 

venkovských obcí prorazit z izolace. Zajišťovala se dostupnost informací 

o nejdůležitějších akcích MAS co největšímu počtu lidí. Ovšem prozatím se jednalo 

pouze o program, který byl na úrovni nad lokálními rozvojovými programy, a proto 

nedocházelo žádnou formální cestou k mezinárodní spolupráci.  

Iniciativa LEADER II se od předcházející liší tím, že část zdrojů, konkrétně 

140 mil. eur, bylo věnováno na projekty mezinárodní spolupráce. Již během LEADER I 

totiž celá řada MAS v různých zemích spontánně navazovala kontakty s dalšími MAS, 

a to z důvodu výměny zkušeností, přenosu inovací, společných marketingových akcí 
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apod. Díky těmto zdrojům mohly MAS společně navrhovat, vytvářet a prodávat 

výrobky a služby ve všech oblastech venkovského rozvoje. Bylo však zřejmé, že může 

být těžké definovat společný projekt pro oblasti oddělené nejen vzdáleností, ale 

i jazykem a kulturou. Proto Evropská komise v rámci tohoto programu zavedla 

mechanismus, který umožňuje místním akčním skupinám, aby program před jeho 

zavedením do praxe řádně připravily. Tento mechanismus zabezpečuje tzv. Evropská 

konzervatoř, jejímž úkolem je koordinace průběhu projektu a informuje všechny 

zúčastněné o krocích, které je ještě nutné vykonat.  

LEADER+ šel ve svých záměrech ještě dál než předchozí iniciativa. Podporoval 

se vznik kvalitních a náročných integrovaných strategií pro rozvoj venkovských celků. 

Velmi silný důraz byl kladen na spolupráci a vytváření sítí mezi venkovskými oblastmi 

a cílem bylo motivovat a podporovat místní subjekty tak, aby uvažovaly 

o dlouhodobých perspektivách svého regionu (Čepelka 2001). 

V tabulce č. 6 vidíme základní údaje o ukončených iniciativách LEADER. 

Z tabulky je patrné, že počet MAS byl nejvyšší během LEADER II, ale celková rozloha 

dotčených oblastí byla větší během iniciativy LEADER +, z čehož vyplývá, že došlo 

k rozšíření území MAS, případně k jejich sloučení.  

 

Tab. č. 6: Základní údaje o ukončených iniciativách LEADER 

Iniciativy 
LEADER 

Období 
trvání Počet MAS Celková rozloha 

dotčených oblastí Financování EU 

LEADER I 1991 - 1994 217 367 000 km2 442 milionů EUR 
LEADER II 1994 - 1999 906 1 375 144 km2 1 755 milionů EUR 
LEADER + 2000 - 2006 893 1 577 386 km2 2 105,1 milionů EUR 

Zdroj: vlastní zpracování  dle Přístup LEADER – základní příručka 

 

 

4.3.1 Historie LEADER v ČR po vstupu do EU 

 

V historii LEADERu v České republice můžeme vysledovat dvě iniciativy. 

Ačkoliv mají stejné cíle, liší se formou podpory. První z nich je LEADER ČR, který je 

financován výhradně ze státního rozpočtu, druhým je LEADER jako iniciativa EU, pod 

kterou spadají níže uvedené iniciativy LEADER+ a LEADER 2007 – 2013.  
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Přehled počtu žádostí a přijatých MAS do uvedených iniciativ je uveden v tabulce 

č. 7. 

 

 

4.3.1.1 LEADER ČR 

 

V roce 2004 po vstupu do EU byl nastartován „Český LEADER“. Tuto iniciativu 

přebírá po ministerstvu pro místní rozvoj ministerstvo zemědělství a pod jeho vedením 

proběhl LEADER ČR 2004, 2005, 2006, 2007 a 2008, u nichž financování pocházelo 

výhradně ze státního rozpočtu.  

Cílem LEADER ČR, jako vnitrostátní regionální podpory, je dle Nařízení Komise 

1628/20063 „napomáhat hospodářskému rozvoji nejvíce znevýhodněných regionů 

prostřednictvím podpory investic a tvorby pracovních míst udržitelným způsobem. Dále 

podporuje rozšiřování, racionalizaci, modernizaci a diverzifikaci hospodářských 

činností podniků umístěných ve znevýhodněných regionech, obzvláště tím, že zde 

podporuje zakládání nových provozoven.“ Tím řeší nedostatky znevýhodněných 

regionů, podporuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost členských států 

a celého Společenství (Nařízení Komise 1628/2006). Program slouží jako doplňkový 

ke stávajícím programům národní podpory a podpory EU a zaměřuje se na národní 

specifika, která těmito programy nejsou řešena (Pravidla pro poskytování dotací 

ze státního rozpočtu v rámci Programu LEADER ČR 2004). 

V roce 2004 byla výše podpory ze státního rozpočtu 77 mil. Kč a pro realizaci 

místní strategie bylo vybráno 16 MAS z 31 přihlášených. V následujícím roce bylo 

vyhrazeno 70 mil. Kč a bylo vybráno 21 skupin ze 41 přihlášených. Stejná výše dotace 

byla rozdělena i v roce 2006, a to mezi 23 MAS z 64 přihlášených. V roce 2007 byl 

vypsán LEADER ČR 2007 a dotace se poskytla 24 místním akčním skupinám z 57 

přihlášených. Během roku 2008 bylo přijato 5 MAS (LEADER – budoucnost venkova 

2009; Realizace programu LEADER ČR v letech 2004 – 2006). 

 

 

                                                           
3 Nařízení Komise 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční 
podporu 
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4.3.1.2 LEADER+ a LEADER 2007 – 2013 

 

LEADER+ byl vypsán na roky 2004 – 2006 v rámci podopatření Operačního 

programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Pro tuto iniciativu bylo vybráno 

10 MAS.  

V roce 2007 do právě probíhajícího programovacího období 2007 – 2013 podalo 

celkem 102 MAS žádost do LEADER 2007 – 2013. V roce 2008 pak bylo v I. kole 

vybráno 48 MAS. V témže roce proběhlo II. kolo příjmu žádostí a počátkem roku 2009 

bylo vybráno 32 MAS z 84, které podaly žádost do II. kola. Tím byl naplněn 

předpokládaný limit 80 MAS, které měly působit v letech 2007 – 2013 v ČR. Ihned 

následovalo rozhodnutí tehdejšího ministra zemědělství Mgr. Petra Gandaloviče a ve II. 

kole bylo vybráno ještě dalších 32 MAS a tím se celkový počet MAS ustálil na 112 

(LEADER – budoucnost venkova 2009; Realizace programu LEADER ČR v letech 

2004 – 2006).  

 

Tab. č. 7: Přehled počtu podaných žádostí a přijatých MAS do uvedených iniciativ 

Iniciativa 
LEADER ČR LEADER+ LEADER  

2007 - 2013 
2004 2005 2006 2007 2008 2004 - 2006 I. Kolo II. Kolo 

Počet podaných 
žádostí 30 41 64 57   30 102 84 

Počet přijatých 
žádostí 16 21 23 24 5 10 48 32+32 

Zdroj: vlastní zpracování dle LEADER – budoucnost venkova 2009; Realizace 
programu LEADER ČR v letech 2004 – 2006 

 

 

Dle uvedených údajů je zřejmé, že díky tomuto principu dochází v naší zemi 

ke vzniku stále nových místních partnerství.  

 
 

4.4 LEADER součástí Programu rozvoje venkova 

 
Iniciativa LEADER po třech programových obdobích dospěla na úroveň, která 

venkovským oblastem umožňuje uplatňovat přístup LEADER v širším měřítku v rámci 

hlavního programování rozvoje venkova. Je tedy třeba stanovit použití základních zásad 

přístupu LEADER i pro programy, kterými se tvoří zvláštní osa, a vymezit místní akční 
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skupiny a opatření, která mají být podporována, včetně schopnosti partnerství, 

provádění místních strategií, spolupráce, vytváření sítí a získávání dovedností. 

 

V České republice je LEADER od roku 2007 ukotven jako Osa IV. v Programu 

rozvoje venkova. 

Dle dokumentu Program rozvoje venkova je účelem této osy především zlepšení 

kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu 

a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s posílením řídících 

a administrativních schopností na venkově. 

Každá osa z PRV obsahuje opatření, osa IV. zahrnuje tři opatření. 

 

 

4.4.1 Opatření IV.1.1. Místní akční skupina  

 
Místní akční skupiny uplatňují při místním rozvoji partnerský přístup a musí 

splňovat tyto podmínky: 

1. tvoří je buď skupina, na kterou se již vztahují předcházející ukončené 

iniciativy LEADER II nebo LEADER+, nebo skupina podle přístupu 

LEADER, nebo musí být novou skupinou zastupující partnery z jednotlivých 

společensko-ekonomických odvětví působících místně na dotyčném území. 

Podíl hospodářských a sociálních partnerů a jiných zástupců občanské 

společnosti, například zemědělců, žen a mladých lidí z venkova a jejich 

sdružení, musí v místním partnerství na úrovni rozhodování činit alespoň 50 % 

2. navrhnou ucelenou strategii místního rozvoje, jejíž základ tvoří alespoň prvky 

stanovené v čl. 61 písm. a) až d) a g) (viz. kap. 2.1. vymezení přístupu 

LEADER) a odpovídají za její provádění  

3. pro danou oblast prokáží schopnost definovat a provádět strategii rozvoje 

(Nařízení Rady (ES) 1698/2005, článek 62). 

 
Geografické podmínky pro území, kde může MAS působit, jsou: 

1) geograficky homogenní území s 10 000 až 100 000 obyvateli  

2) obce a města mohou mýt max. do 25 000 obyvatel 

3)  hustota obyvatel do 150 obyv/km2. 
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Oblast je vymezena katastrální hranicí všech okrajových obcí zahrnutých 

do území, kde konkrétní MAS působí. Toto vytyčené území má společnou 

charakteristiku a problémy.  

Všechny členské obce souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS a jsou 

seznámeni se Strategickým plánem LEADER.  

Oblast, na niž se vztahuje Strategický plán LEADER, musí být ucelená a nabízet 

dostatečné kritické množství lidských, finančních a hospodářských zdrojů na podporu 

udržitelné strategie rozvoje (Dokument PRV, červenec 2010). 

 

 

4.4.2 Opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie 

 
Podporu lze poskytnout na projekty, které jsou v souladu se schváleným 

Strategickým plánem LEADER konkrétní MAS. Oblast podpory je v souladu 

s jednotlivými opatřeními Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013, ale podpora 

nemůže být poskytnuta na opatření v rámci osy II (nároková podpora) a opatření v ose I: 

předčasné ukončení zemědělské činnosti, seskupení producentů a pozemkové úpravy.  

Projekty k realizaci vybírá na základě předem stanovených bodovacích kritérií 

místní akční skupina prostřednictvím své výběrové komise. Do bodovacích kritérií musí 

být jako kritérium zahrnuto uplatňování inovačních přístupů. Výběr projektů místními 

akčními skupinami musí probíhat minimálně jednou do roka (eagri.cz). 

 

 

4.4.3 Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce 

 
Podpora je poskytována na projekty spolupráce mezi územími na národní úrovni 

nebo nadnárodní spolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi místními akčními 

skupinami v rámci členských států a na území třetích zemí. Smyslem tohoto opatření je 

využití příkladů nejlepší praxe k posílení inovačních postupů a přenosu znalostí 

(eagri.cz). 
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4.5 Financování iniciativy LEADER v ČR 

 

Z tabulky č. 2 je patrné, že v případě České republiky je určeno na osu IV. pouze 

5% z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, to znamená, že na tuto osu 

je poskytováno nejméně finančních prostředků.  

V tabulce č. 8 je uvedeno, jakým způsobem jsou přerozdělovány finanční zdroje 

mezi jednotlivá opatření. Nejvíce je financováno opatření druhé, tj. realizace místní 

rozvojové strategie, protože opatření zabezpečuje financování projektů.  

Zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů 

je akreditovaná platební agentura, kterou je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). 

 

Tab. č. 8: Priority, cíle a opatření osy IV. 

Priorita 
Zlepšení řízení a mobilizace přirozeného vnitřního rozvojového 
potenciálu venkova % z osy 

Cíl Realizovat místní rozvojové strategie a spolupráci místních partnerství 100 

Opatření 
Místní akční skupina max. 18,3 
Realizace místní rozvojové strategie min. 73 
Realizace projektů spolupráce 8,7 

Zdroj: vlastní zpracování dle Programu rozvoje venkova 

 

 

4.6 Srovnání vybraných místních akčních skupin v Evropě 

 
V listopadu 2007 se v portugalské Évoře v regionu Alentejo konala konference 

Observatoře LEADER+ s názvem „Úspěchy iniciativy LEADER: rozmanitost 

zkušeností jednotlivých území“, jejímž cílem bylo ukázat různorodost rozvoje venkova 

a zkušeností jednotlivých území. Bylo vybráno celkem 16 úspěšných MAS, jednou 

z nich byla i MAS Posázaví z České republiky. Další MAS zastupovaly své území států 

Rakousko, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, 

Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království Velké 

Británie a Irska. Z tohoto výčtu je zřejmé, že povaha území jednotlivých MAS je velice 

rozdílná a proto i zdroje pro rozvoj budou velmi odlišné (LEADER+ Magazíne 2008).  
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Ať už se jedná o přírodní předpoklady, o historii či důvěru v místní obyvatelstvo, 

vždy je nutné při přípravě strategie svého území reagovat na tyto podmínky 

a přizpůsobit jim i oblasti rozvoje. To potvrdila a tato konference, kdy každá z 16 

vybraných MAS představila své území a svoji strategii.  

Téma LEADERu „zlepšení kvality života ve venkovských oblastech“ si každý 

přizpůsobuje dle svých možností tak, jak mu to umožňují výchozí podmínky. Rozdíl 

se objevuje i v tom, jak probíhá spolupráce členů, jaká je aktivita a úspěšnost 

v mezinárodních projektech apod.  

 
Pro představu následují 3 tabulky (tab. č. 9, 10, 11) vycházející ze SWOT analýz, 

které jsou uvedeny ve strategických plánech rozvoje vybraných evropských MAS. 

Jedná se o MAS Z Polska, Francie  a Finska. 

 

 

Tab. č. 9: Slabé a silné stránky území MAS Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi 

Płockiej, Polsko 

Polsko 
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej 

silné stránky slabé stránky 
· příznivé přírodní podmínky pro zemědělskou 
výrobu · rozptýlené osady 

· dostatečné vodní zdroje · nízká úroveň vzdělání a podnikání 

· dobrý stav kvality ovzduší · malé množství práce mimo zemědělství, 
nízká ekonomická různorodost 

· odpovídající infrastruktura, blízkost prodejen 
potravin · nízké příjmy venkovského obyvatelstva 

· stávající zdrojová základna pro zemědělství 
a potravinářství · špatná kvalita dopravní infrastuktury 

· vodní hospodářství na velmi vysoké úrovni · nevyhovující kvalita vody, nízka úroveň 
čištění odpadních vod 

· lidové tradice · nedostatečný počet sběrných míst, nízká 
úroveň technické infrastruktury 

· historické budovy jako atrakce regionu · přítomnost záplavových území 
· množství rekreačních ploch - lesy, jezera, 
park · nevyhovující lékařská péče 

Zdroj: vlastní zpracování dle Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich  
 2004-2006 
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Tab. č. 10: Slabé a silné stránky území MAS Pays d'Albret, Francie 

Francie 
Pays d'Albret 

silné stránky slabé stránky 
· kvalitní zemědělská činnost a hezká krajina · spíše uzavřené území 
· zvyšování obyvatelstva z důvodu příchodu 
nových obyvatel 

· zvyšování velikosti farem a zintenzivnění 
výroby 

· diverzifikované zemědělství · nedostatečná ochrana životního prostředí 

· růst stavebnictví · nerovnoměrné rozložení nově příchozí 
populace 

· dostatek pracovních míst v zemědělství, 
službách, stavebnictví · stárnutí obyvatelstva, odchod mladé populace 

· kvalitní dopravní i technická infrastruktura, 
výborné internetové spojení · končící tradiční řemeslná výroba 

· dostupná kvalitní zdravotní péče · uchazeči o zaměstnání mají nízkou kvalifikaci 

· cestovní ruch a agroturistika · potíže s uspokojováním potřeb nově 
příchozích (kultura, služby) 

· historie · nedostatečná organizace při pořádání 
společných akcí 

· územní identita   
Zdroj: vlastní zpracování dle Un project coherent de developpement durable en Pays 

d'Albret  
 
 
 

Tab. č. 11: Slabé a silné stránky území MAS Oulujärvi Leader, Finsko 

Finsko 
Oulujärvi Leader 

silné stránky slabé stránky 
· příroda a přírodní zdroje (v okolí jezera a 
kopce) · větší vzdálenosti 

· zachovalé kulturní dědictví · nedostatek pracovních míst 
· aktivní obyvatelé vesnic · jednostranná hospodářská struktura 

· dostačující turistická infrastruktura · nízké vzdělání, nedostatek talentovaných lidí 
(v oblasti marketingu) 

· bezpečné a klidné prostředí pro život · odchod mladých lidí a stárnutí populace 
· výroba energie z obnovitelných zdrojů · malá spolupráce obcí a podniků 

· internetové připojení · nedostatek kapitálu, žádné významné 
finanční zdroje 

· wellness služby   
Zdroj: vlastní zpracování dle Oulujärvi Leader Kehittämisohjelma 2007-2013 

 

 

Z výčtu slabých a silných stránek je patrné, že každá z uvedených MAS čelí 

podobným, ale i odlišným podmínkám. Při zpracovávání těchto tabulek mi také přišlo, 

že některé SWOT analýzy jdou více do hloubky než jiné, že jsou kvalitněji zpracované, 
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to by se dalo říci i o celých strategických plánech (nemyslím v případě těchto tří MAS, 

vyhledala jsem i jiné SPL). To je také další rozdíl mezi MAS, jak zodpovědně přistupují 

k rozvoji svého území. Venkovské oblasti totiž mají větší či menší možnost být 

konkurenceschopní a závisí to na každé konkrétní venkovské oblasti, která si určí svoji 

schopnost hrát aktivní roli v místní ekonomice (Saraceno 1994).   
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5 Místní akční skupina Podlipansko 
 

5.1 Vznik a cíle Místní akční skupiny Podlipansko 

 

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. vznikla dne 19. prosince 2005 zápisem 

do rejstříku obecně prospěšných společností.  

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, 

jejichž cílem je rozvoj regionu. Tyto služby jsou: 

1) koordinace projektů a produktů zaměřených na rozvoj regionu v souladu 

s přijatou integrovanou rozvojovou strategií území MAS 

2) zajištění služeb při administraci, financování, shromažďování a posuzování 

projektů k rozvoji regionu 

3)  podpora péče o krajinu, sídla, kulturní a přírodní dědictví 

4) dlouhodobá, koncepční a udržitelná podpora multifunkčního zemědělství 

rovnoměrně ve všech jeho rolích 

5) rozvoj lidských zdrojů regionu a podpora zapojování lidí do rozvojových procesů 

6) vytváření informačního zázemí k rozvoji regionu i příznivého obrazu regionu 

navenek (informace o regionu) 

7) vyhledávání a kultivace spolupráce s domácími i zahraničními subjekty 

ve prospěch rozvoje regionu 

8) hledání pro region komplexních řešení v oblasti služeb (zdravotnických, 

sociálních, komunálních i vzdělávacích) stejně jako ve všem, co ovlivňuje 

kvalitu života 

9) komunikace s orgány státní správy, samosprávy i s orgány Evropské unie 

ve prospěch rozvoje regionu 

10) podpora podnikání zejména malých a středních podniků a mikropodniků 

v regionu s cílem vytváření nových pracovních příležitostí 

11) podněcování rozvoje neziskového sektoru a využívání jeho potenciálu 

pro podporu zaměstnanosti 

12) podpora vzniku a provoz Informačních center v regionu Podlipansko 

13) rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu 
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14) poradenská činnost (Zakládací smlouva MAS Podlipansko, o.p.s. 2005, Výroční 

zpráva MAS Podlipansko 2010, o.p.s. 2011).  

 

K zajištění své činnosti má společnost také živnostenská oprávnění: 

1) Zprostředkování obchodu a služeb 

2) Velkoobchod a maloobchod 

3) Činnost informačních a zpravodajských kanceláří 

4) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

5) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 

6) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně-hospodářské 

povahy 

7) Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního 

ruchu 

8) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

činnosti 

9) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, prohlídek, prodejních, obchodních 

a obdobných akcí 

10) Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní 

činnosti (Výroční zpráva MAS Podlipansko 2010, o.p.s. 2011) 

 

 

5.2 Vymezení území Místní akční skupiny Podlipansko 

 

Území MAS Podlipansko je tvořeno zakladatelskými mikroregiony Dobrovolného 

sdružení obcí Pečecký region, Svazkem obcí mikroregionu Kouřimsko, Svazkem obcí 

mikroregionu Pod Chlumem, městem Kostelec nad Černými lesy a dalšími 

partnerskými obcemi.  

V tabulce č. 12 jsou uvedeny členské obce MAS Podlipansko (k lednu 2012). 

V současné době zahrnuje 56 obcí ze Středočeského kraje, konkrétně v částech okresů 

Kolín, Nymburk a Praha-východ. V příloze 2 vidíme mapu členských obcí a jejich 

příslušnost k zakladatelským mikroregionům. 
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MAS si vymezila hranice, kam až by se mohlo její území rozrůst. Obce, které jsou 

ještě vně těchto hranic, jsou obce Pňov- Předhrádí, Třebestovice, Sokoleč a Zvěřínek, 

dále obce Vyžerky, Prusice a  Oplany. 

 
Tab. č. 12: Členské obce MAS Podlipansko (k lednu 2012) 

Barchovice Kostelní Lhota Radim 
Bečváry Kouřim Radovesnice I 
Břežany I Krupá Ratboř 
Černé Voděrady Krychnov Ratenice 
Červené Pečky Křečhoř Sadská 
Dobřichov Libodřice Svojšice 
Dolní Chvatliny Lošany Tatce 
Drahobudice Malotice Toušice 
Horní Kruty Milčice Třebovle 
Hořany Nebovidy Velim 
Hořátev Nová Ves I Vitice 
Hradišťko Kersko Nučice Vrbčany 
Chotutice Oleška Vrbová Lhota 
Jevany Pašinka Vyžlovka 
Kbel Pečky Zalešany 
Klášterní Skalice Písková Lhota Zásmuky 
Konojedy Plaňany Žabonosy 
Kořenice Polepy Ždánice 
Kostelec n. Č. lesy Polní Voděrady  

     Zdroj: vlastní zpracování dle www.mas.podlipansko.cz 

 

 

5.3 Vybrané geografické charakteristiky území Místní akční skupiny 

Podlipansko 

 
Následující tabulky č. 13, 14, 15, 16, 17 vycházejí z Městské a obecní statistiky 

(MOS), dostupné na stránkách Českého statistického úřadu (ČSÚ). Každá z tabulek 

prezentuje vybrané charakteristiky a některé výsledné údaje jsou porovnávány s údaji 

územních celků (okresy Kolín, Nymburk, Praha-východ a Středočeský kraj). Níže 

uvedené geografické charakteristiky ale vyplývají ze starších dat uvedených 

na stránkách ČSÚ. MAS Podlipansko vychází ve své SPL také z těchto dat, avšak  roce 

2011 proběhla aktualizace tohoto dokumentu. Součástí bylo mimo jiné dotazníkové 

šetření spokojenosti obyvatel s kvalitou života v regionu Podlipansko a analýza území. 

Následující odstavce tak vychází i z tohoto aktualizovaného dokumentu. 
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Oblast MAS Podlipansko má rozlohu 49 722ha, což představuje zhruba 4 % 

rozlohy Středočeského kraje. Leží v nížině (200-450 m.n.m.), v kulturní krajině, kde 

podíl zemědělské půdy tvoří více než 73% (www.czso.cz). V tabulce č. 13 se můžeme 

podívat, jak jsou v území zastoupeny druhy pozemků (k 31.12.2010). Vidíme, že 

nejrozlehlejší je zemědělská půda. Ta je dle ČSÚ definována jako „souhrn druhů 

pozemků (kultur), sloužících bezprostředně zemědělskému výrobnímu procesu jako 

základní prostředek, z něhož se získává rostlinná produkce“. Převážnou část území tak 

tvoří zemědělská krajina, která je velice intenzivně využívaná. Chmelnice a vinice se na 

sledovaném území nevyskytují. Lesní porosty jsou typické spíše v jižní části oblasti. 

Ovocnářské oblasti s intenzivně využívanými ovocnými sady se vyskytují např. 

na území obcí Vitice, Ždánice.  

 
Tab. č. 13: Výměra pozemků na území MAS Podlipansko (k 31.12.2010) 

Celková výměra pozemku (ha) 49 722 
Zemědělská půda (ha) 36 637 
Orná půda (ha) 32 397 
Ovocné sady (ha) 1 730 
Zahrady (ha) 1 116 
Trvalé trávní porosty (ha) 1 396 
Chmelnice (ha) 0 
Vinice (ha) 0 
Lesní půda (ha) 8 093 
Vodní plochy (ha) 701 
Zastavěné plochy (ha) 1 059 
Ostatní plochy (ha) 3 232 

Zdroj: vlastní zpracování dle www.czso.cz 

 
Na území Podlipanska bylo k 1.1.2011 trvale přihlášeno celkem 43 096 obyvatel, 

tedy přibližně 3 % obyvatel Středočeského kraje. Polovina obcí na území MAS má 

méně než 500 obyvatel, celkově v těchto malých obcích žije pouze 18,5 % obyvatelstva. 

V obcích do 2000 obyvatel žije 68,8 %. Na území jsou pouze 4 obce, které mají více 

než 2000 obyvatel (viz tabulka č. 14) (www.czso.cz).  

Součet obcí v okresech Kolín, Nymburk a Praha-východ činí 286. Z toho vyplývá, 

že 19,5 % z tohoto počtu tvoří obce MAS Podlipansko. K 31.12.2010 žilo na území 

těchto 3 okresů 334 846 obyvatel. 12,8 % z nich žilo ve sledovaném území. Nicméně 

tuto hodnotu lze považovat za zkreslenou. Pouze na území Praha-východ žilo k danému 

datu 44% z celkového sečteného počtu obyvatel sledovaných 3 okresů, ale pouze 6 obcí 
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z 56 náleží okresu Praha-východ. To znamená, že kdybychom sledovali pouze okresy 

Kolín a Nymburk, výsledné procento obyvatel žijících na Podlipansku by bylo vyšší.  

Jev migrace do regionu, potvrzovaný i z jiných míst Středočeského kraje, je 

zdůvodněn stěhováním za lepším životním prostředím, kvalitnějším bydlením 

i pracovními příležitostmi v Kolíně nebo Praze. Rychlejší nárůst v regionu je limitován 

dopravní dostupností Prahy a nedostatkem dalších kvalifikovaných pracovních míst 

přímo v místě bydliště (SPL Cesty k lidem 2011). 

 
Tab. č. 14: Velikost obcí MAS Podlipansko (k 1.1.2011) 

Velikost obce ≤ 200 201 - 500 501 - 1000 1001 - 2000 ≥ 2001 
Počet obcí 6 22 17 7 4 

Celkový počet obyv.       
v obcích dané velikosti 

795 7 211 11 028 10 620 13 442 

   Zdroj: vlastní zpracování dle www.czso.cz 

 
Pro hodnocení úrovně vzdělání lze vycházet z údajů sčítání obyvatel v roce 2001, 

které ukázalo, že se snižující se velikostí obce se také snižuje dosažené vzdělání 

obyvatel. MAS Podlipansko patří k oblastem s nejnižším zastoupením vysokoškolsky 

vzdělaných obyvatel. Průměr 4,7 % je hluboko pod středočeským průměrem a téměř 

na polovině celostátního průměru. S tím také souvisí podíl obyvatel starších 14 let se 

základním nejvyšším dokončeným vzděláním na úrovni 27,3 %. (SLDB 2001; in SPL 

Cesty k lidem 2011). 

 

K 31.12.2011 působilo v území celkem 9 758 podnikatelských subjektů. Nejvíce 

zastoupení byli živnostníci, téměř 80 % (tabulka č. 16). O rok dříve bylo registrováno 

o 288 podnikatelských subjektů méně. Z tabulky č. 15 je zřejmé. že nejvíce 

podnikatelských subjektů pracuje v terciéru, nejméně v priméru. Z těchto dvou tabulek 

je patrné, že v oblasti figuruje velký počet různých aktérů, kteří se liší zaměřením 

činnosti i právní formou podnikání. 

Mezi významnější podniky v území patří ZPA, TONA a KOBLA v Pečkách, 

EKOBET v Plaňanech, INFUSIA v Hořátvi, SALIMA, CEBAL a KOV ve Velimi, 

LAVAT v Chotuticích, LONZA v Kouřimi či BAXTER v Bohumili - Jevanech. 
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Tab. č. 15: Počet podnikatelských subjektů dle převažující činnosti (k 31.12.2010) 

Primér 497 
Sekundér 3 056 
Terciér 5 917 

Zdroj: vlastní zpracování dle www.czso.cz 

 
 
 

Tab. č. 16: Počet podnikatelských subjektů dle právní formy (k 31.12.2011) 

Státní organizace 55 
Akciové společnosti 39 
Obchodní společnosti 642 
Družstevní organizace 23 
Finanční podniky 0 
Živnostníci 7 716 
Samostatně hospodařící rolníci 0 
Svobodná povolání 227 
Zemědělští podnikatelé 258 
Ostatní právní formy 798 

Zdroj: vlastní zpracování dle www.czso.cz 

  

Počet zařízení občanského vybavení je zobrazeno v tabulce č. 17. Rozehnalová, 

Tomíšková (2010, s. 2) uvádí, že „cílem rozvoje této obslužné funkce je zvýšení 

standardu kvality a pohotovosti všech služeb, které občanské vybavení nabízí 

obyvatelům sídla i těm, kteří za službami dojíždějí“. Uvedený počet zařízení je vedený 

k datu 31.12.2006 (u kulturního zařízení) a k 31.12.2010 (u ostatního zařízení). 

V území je zastoupeno nejvíce zařízení pro kulturu, z toho nejčastější je výskyt 

knihoven, včetně poboček (51). Další nejpočetnější kulturní zařízení tvoří sakrální 

stavby (42) a hřbitovy (44).  

Sportovní zařízení je v území také velice rozšířené. Nejvíce jsou zastoupeny hřiště 

(s provozovatelem nebo správcem) a tělocvičny (včetně školských). Obce, sportovní 

spolky a občanská sdružení se postupně snaží modernizovat technickou i materiální 

základnu pro volnočasové aktivity. 

Ze zdravotnických zařízení se ve sledovaném území nejvíce vyskytuje samostatná 

ordinace praktického lékaře pro dospělé a samostatná ordinace praktického lékaře – 

stomatologa. 

Počet školských zařízení je následující: 26 mateřských škol, 11 základních škol-

nižší stupeň, 22 základních škol-vyšší stupeň, 3 základní umělecké školy a 1 střední 
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odborná škola. Jiný typ školy se dle dostupných informací na ČSÚ ve sledovaném 

území nevyskytuje. Dle SPL (2011) jsou školy v obcích využívány i jako zařízení 

poskytující nabídku volnočasových aktivit. Školy a školky jsou v různém technickém 

stavu a na různé úrovni souladu se současnými požadavky kladenými českými 

normami. Obce hledají prostředky na jejich dosažení. 

Na území MAS Podlipansko se nachází celkem 16 zařízení sociální péče. 

Především v oblasti péče o seniory nepovažují obyvatelé počet míst nebo kvalitu 

za dostačující, navíc provoz těchto zařízení, pokud jsou v majetku obcí, velmi zatěžuje 

obecní rozpočty (SPL Cesty k lidem 2011). 

 
Tab. č. 17: Počet zařízení občanského vybavení 

Kultura 184 
Sport 122 
Zdravotnictví 77 
Školství 63 
Sociální oblast 16 

Zdroj: vlastní zpracování dle www.czso.cz 

 

Vybavení technickými sítěmi (plyn, vodovody, kanalizace) odpovídá 

středočeskému standardu. Obce usilují o zkvalitnění infrastruktury ve svém majetku 

(vodovody, kanalizace), aby tím podpořily další rozvoj svých území. Téměř třetina obcí 

je připojena k plynovodu. Určitým omezením většího rozvoje bydlení i podnikání může 

být nedostatečná kapacita připojení na elektrickou energii ve východní části MAS 

Podlipansko (SPL Cesty k lidem 2011). 

 

Dopravní napojení lze považovat za vyhovující. Velmi dobré je napojení 

některých obcí na Prahu (dálnice D11, I. železniční koridor). Intenzita dopravy 

na silnicích I. a II. třídy stále roste a hustý provoz se stal omezujícím faktorem v obcích, 

kterými tyto komunikace procházejí (Nová Ves I, Zásmuky, Bečváry, Oleška). Navíc 

vzhledem k vysoké dopravní zátěži se frekventované komunikace rekonstruují a těžká 

doprava se tak musí přesouvat na nevyhovující komunikace III. třídy.  

Obslužnost veřejnou dopravou je poměrně dobrá, díky Pražské integrované 

dopravě a Středočeské integrované dopravě. Nicméně tyto dopravní cesty působí hlavně 
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ve směru západ-východ. Dopravní osa směr sever-jih není v některých místech 

uspokojivě vyřešena (SPL Cesty k lidem 2011). 

 

Cestovní ruch je v území Podlipanska rozvinut nerovnoměrně. Tradičními 

rekreačními oblastmi jsou především území s větším podílem lesů v jihovýchodní části 

území, v ostatních obcích se pro cestovní ruch využívají kulturní památky nebo 

budované sítě cyklotras a hipostezek (mikroregiony Černokostelecko, Kouřimsko, 

Pečecko). Zachovalo se zde téměř pět set nemovitých památek, z nichž více než sto je 

evidováno Ústředním seznamem kulturních památek. Nicméně stav památkového fondu 

regionu lze komplexně hodnotit spíše jako špatný. Celkovou rekonstrukcí za uplynulých 

deset let prošlo či prochází pouze několik objektů (zámek v Kostelci nad Černými lesy, 

kostel sv. Štěpána v Kouřimi, zámek v Bečvárech, Bauerova vila v Libodřicích, zámek 

v Radimi apod.), většinou je totiž prováděna pouze základní údržba, někdy spojená se 

záchrannými akcemi či dílčími opravami většího rozsahu (zámek v Zásmukách, kostel 

N. Trojice v Drahobudicích). Za zmínku jistě stojí i existence nehmotného kulturního 

dědictví Podlipanska (Kouřim, bitva u Lipan, bitva u Kolína, Keramické dny apod.), 

ta je ale místním obyvatelstvem rozvíjena pouze částečně.  

V území stále chybí dostatečná ubytovací a stravovací kvalita i kapacita 

sportovně-rekreační infrastruktury, kterou by mohli využívat nejčastější uživatelé služeb 

cestovního ruchu – Pražané (Strategie rozvoje cestovního ruchu MAS Podlipansko 

2008, SPL Cesty k lidem 2011). 

 

 

5.4 Integrovaná strategie území 

 

Integrovaná strategie území (ISÚ) byla vypracována v roce 2005 týmovým 

komunitním způsobem. Tento dokument určuje hlavní směry rozvoje regionu a je 

základem pro Strategický plán LEADER. V příloze č. 3 je představena vize 

pro Podlipansko dle ISÚ a na ní navazující priority ISÚ. Z výčtu těchto priorit je 

zřejmé, že jsou řešitelná pomocí metody LEADER a odráží se tak i v SPL.  

Některé prioritní oblasti řešené v ISÚ ale nejsou součástí SPL. Jedná se o oblast 

životního prostředí. MAS uvádí, že této problematice se plánuje věnovat v rámci 
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Operačního programu životní prostředí a v rámci spolupráce s partnerskou MAS 

ve Francii. 

Významnou částí ISÚ je také oblast neinvestičních a organizačních projektů, jako 

prostředku pro zlepšení mezilidských a sousedských vztahů. Většinu těchto 

neinvestičních projektů nelze v rámci SPL podpořit. MAS proto získává finanční 

prostředky např. z krajských grantů (SPL Cesty k lidem 2011). 

V současné době probíhá aktualizace této strategie s cílem určit, kam se bude 

ubírat rozvoj Podlipanska po roce 2013, jaké budou priority rozvoje a do jakých oblastí 

budou směřovat dotace ze státních i evropských fondů. Na podzim 2012 proběhne 

veřejné projednání navržené Integrované strategie rozvoje území Podlipanska. Oficiální 

schválení valnou hromadou se předpokládá po novém roce 2013 

(www.mas.podlipansko.cz). 

 

 

5.5 Strategický plán LEADER – Cesty k lidem 

 

Rozvojová vize formulovaná v rámci integrované strategie území (viz příloha 3) 

je podkladem pro určení strategického cíle pro SPL, ke kterému chce průběhu 

následujících let MAS směřovat.  

Jak je uvedeno ve zdrojovém dokumentu4, „SPL vychází z podkladů analýzy 

území, SWOT analýzy a místních setkání formou komunitního plánování. V rámci 

přípravy SPL byly zohledněny požadavky všech dotčených zájmových skupin, které se 

na jeho přípravě podílely. SPL bere ohled na přírodní a kulturní podmínky regionu 

a na současné aktivity obyvatelstva stejně jako na podnikatelské aktivity“. 

Během tohoto postupu byly formulovány vlastnosti území, na kterých bylo možné 

strategický plán stavět nebo naopak, které by měly být SPL eliminovány.  

Přednosti území lze spatřovat v těchto vlastnostech:  

1) Na Středočeský kraj relativně zdravé a čisté životní prostředí – potenciál 

pro cestovní ruch  

                                                           
4
 Strategický plán Leader - Cesty k lidem, 2011 
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2) Aktivní přístup starostů a dalších subjektů k získávání finančních prostředků na 

investice  

3) Dobré dopravní spojení i do Prahy (dálnice, železnice, Pražská a Středočeská 

integrovaná doprava)  

4) Historický význam místa – Kouřim - nejstarší osídlení Lechem, Lipany, 

Kostelec  

5) Krajinné struktury, které vznikly dlouhým vývojem osídlení, tvoří historickou 

kostru území a dají se v „paměti“ krajiny dobře identifikovat  

6) Výhodná geografická poloha jako nepřímý zdroj pracovních příležitostí 

a volnočasových aktivit  

7) Vztah „k rodné hroudě“ je v Podlipansku velmi silný, je zde zřejmá kontinuita 

usídlených rodin i síť širokých příbuzenských vztahů, neroztrhaná ani 

současnou volností cestování a přesidlování 

8) V regionu jsou hodně aktivní ženy – výrazné zapojení v managementu MAS 

i v jednotlivých orgánech MAS 

Na druhé straně zápory daného území je možno charakterizovat takto:  

1) Nedostatek kvalitních ucelených turistických produktů, které by dokázaly 

návštěvníky zdržet v území několik dní  

2) Průměrně nižší vzdělanost obyvatel 

3) Špatný stav místních komunikací 

4) Snížená průchodnost krajinou 

5) Řada chátrajících historických památek a památek místního významu 

6) Nevyhovují infrastruktura (sportoviště, školy).  

 

Vypracování celkové podoby SPL pak vychází z tohoto postupu:  

Vize → Hlavní cíle → Priority → Specifické cíle → Fiche 

Z vize, představené v příloze č. 4, vychází hlavní cíle rozvoje. V případě MAS 

Podlipansko byly hlavní cíle formulovány takto: zlepšit kvalitu života na Podlipansku, 

zvýšit investice do atraktivity Podlipanska a zvýšit různorodost ekonomiky 

na Podlipansku. Aby mohlo dojít k naplnění těchto cílů a tím i celé rozvojové vize, byly 

stanoveny 4 priority, a to Cesty k Podlipansku krásnějšímu, Cesty k Podlipansku 

aktivnímu, Cesty k Podlipansku podnikajícímu a Cesty k Podlipansku spolupracujícímu. 
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V uvedené příloze jsou rozepsány tyto priority do specifických cílů. V závěrečném 

kroku jsou tyto cíle konkretizovány do opatření (tzv. fiche) tak, aby byly v souladu se 

stanovenými opatřeními vypsanými v Programu rozvoje venkova.  

V tabulce č. 18 jsou vypsány fiche, které si MAS Podlipansko určila jako klíčové 

při naplňování jejich rozvojové vize a jejich vztah ke struktuře PRV.  

 

Tab. č. 18: Vztah SPL Cesty k lidem ke struktuře PRV 

 SPL - fiche PRV 
1 Venkov a kulturní dědictví III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 
2 Zlepšení dopravní infrastruktury III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic 

3 Podopra občanské vybavenosti a spolkové 
činnosti III.2.1.2. Občanské vybavení a služby 

4 Celoživotní vzdělávání III.3.1. Vzdělávání a informace 

5 Podpora místních mikropodniků III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich 
rozvoje 

6 Venkovský cestovní ruch - služby III.1.3.2. Podpora cestovního ruchu 

7 Venkovský cestovní ruch - krajina III.1.3.1. Podpora cestovního ruchu 

8 Územní plány III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic 

9 
Regionální, národní i mezinárodní 
partnerství Osa IV. Opatření 2.1. 

10 Partnerství uvnitř území MAS Cíl v ose IV. PRV - Uplatnění principů 
LEADER 

Zdroj: vlastní zpracování dle Strategický plán Leader - Cesty k lidem, 2011 

 

MAS Podlipansko ukončila v roce 2011 podporu Fiche 4, nicméně bude 

spolupracovat v rámci regionu na vzdělávacích aktivitách a bude aktivně vyhledávat 

možnosti financování těchto aktivit zejména z Operačních programů Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost, Technická pomoc a Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost. 

 

 

5.6 Organizační struktura  

 

Organizační struktura Mas Podlipansko je znázorněna v příloze č. 5.  

Nejvyšším orgánem je Valná hromada, která je složena ze zakladatelů a partnerů. 

Má za úkol schvalovat změny zakladatelské smlouvy, výroční zprávu a složení dalších 

orgánů.  
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V tabulce č. 19 vidíme složení Valné hromady MAS Podlipansko k 31.12.2010. 

Grafické znázornění je v grafu č 1. Je zřejmé, že nejvíce členů je z veřejné sféry, 

zastoupení ostatních skupin je téměř vyrovnané, zřejmě to může souviset s tím, že 

pokud se podívám na členy jako jednotlivce, tak nejvíce zastoupeni jsou také členové – 

obce. 

 

Tab č. 19: Složení Valné hromady MAS Podlipansko k 31.12.2010 

Sektor Zakladatelé Partneři Celkem 
Nestátní neziskové organizace 4 4 8 
Podnikatelé 5 4 9 
Aktivisté a dobrovolníci 5 4 9 
Veřejná sféra 9 9 18 
Celkem 23 21 44 
Zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zpráva 2010 

 

 

 

Graf č. 1: Složení Valné hromady MAS Podlipansko k 31.12.2010 

18%

21%
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41%

Nestátní neziskové
organizace
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Zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zpráva 2010 
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5.7 Projekty realizované v současnosti  

 

5.7.1 Turisté vítáni 

 

Od roku 2009 realizuje MAS projekt „Podlipansko všemi smysly – turisté vítáni“. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj, konkrétně prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy.  

Cílem je „vytvořit komplexní propagační a informační nástroje a materiály 

informující o turistických možnostech a nabídce v regionu Podlipansko jak v českém, 

tak německém, anglickém a francouzském jazyce“ (Výroční zpráva 2010, s.18). 

V souvislosti s tím byla i rozšířena spolupráce veřejné sféry, neziskových organizací 

a podnikatelů v oblasti cestovního ruchu. Součástí je také podporovat zájem o výrobu 

místních produktů a specialit. 

Mezi hlavní přínosy projektu patří např. cílená propagace regionu, vytvoření 

nových marketingových nástrojů (informační tabule, propagační předměty,…), 

navázání a rozšíření  spolupráce se Zlatým pruhem Polabí, o.p.s. – Turistická oblast 

Severovýchod – Polabí.  

 
 

5.7.2 Ovocná stezka 

 
Jedná se o projekt spolupráce MAS Podlipansko a MAS Pošembeří. V roce 2010 

byl projekt vybrán k podpoře a vlastní realizace proběhla v roce 2011. 

V rámci projektu vznikla turistická a cyklistická tematická (ovocná) stezka 

na území obou regionů, která jsou součástí zemědělsky významné oblasti, 

charakteristické pěstováním různých druhů ovoce. Projekt počítá s tím, že stezka 

propojí místní aktéry, kteří se pohybují v oblasti ovocnářství. Rozšíří se tím aktivity 

ovocnářů, směrem k venkovské turistice. Stezka přispěje i k rozvoji poznání o dotčeném 

regionu a podpoří subjekty v oblasti ovocnářství – informační tabule poskytují 

informace o místních produktech (jablka, třešně, švestky, jahody….), o sadech a jejich 

zvláštnostech. Cílem projektu je vytvořit v dotčeném regionu podmínky pro aktivní 

trávení volného času v turistické sezoně (www.mas.podlipansko.cz). 
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5.7.3 Podlipansko sází stromy 

 
TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile) vyhlašuje každoročně grantový 

program Partnerství pro Kolínsko. Cílem programu je podpora projektů rozvíjejících 

region ve třech oblastech - životní prostředí, bezpečná doprava a vzájemné soužití 

(www.tpca.cz). 

Díky této podpoře se do projektů mohlo zapojit 10 členských obcí MAS a v nich 

bylo celkem vysázeno 635 stromů z toho 477 ovocných stromů starých odrůd. 

Spolupráce byla navázána s místní samosprávou, dobrovolníky, místními občanskými 

sdruženími a spolky (www.mas.podlipansko.cz). 

 
 

5.7.4 Polabí – regionální produkt 

 

Asociace regionálních značek, o.s. rozvíjí systém regionálních značek Domácí 

výrobky. V rámci tohoto systému byla v roce 2008 vytvořena značka Polabí – 

regionální produkt, jejímž koordinátorem je MAS Podlipansko. Tato značka garantuje 

zejména místní původ výrobku a vazbu na region Polabí, ale také jeho kvalitu a šetrnost 

k životnímu prostředí (www.regionalni-znacky.cz). 

 
 

5.7.5 Za poklady venkova 

 

Jedná se o projekt spolupráce čtyř českých a dvou zahraničních MAS - MAS 

Říčansko, MAS Podlipansko, MAS Krajina srdce a MAS Zálabí, ze zahraničí pak MAS 

Karhuseutu – Litva a MAS Kaunas District – Finsko. Projekt bude realizován v období 

od 1.11.2011 do 30.5.2013 (www.mas.podlipansko.cz). 

Záměrem je propagace místních tradic, regionálních výrobků, řemeslníků a rozvoj 

cestovního ruchu. Součástí budou různé festivaly regionální venkovské kultury, tradic 

a gastronomie. Tím se zvýší podpora místních výrobců a řemeslníků a zároveň zvýšení 

kulturního dění v regionech. 
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5.7.6 Komunitní plánování sociálních služeb 

 

Projekt je podpořen Evropským sociálním fondem v ČR, v rámci Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, která umožňuje obcím plánovat 

na svém území sociální služby tak, aby odpovídaly místním podmínkám a potřebám 

obyvatel. Metoda je založena na tomto postupu: 

1) otevřený proces hledání potřeb, zdrojů a nejvhodnějších řešení v oblasti 

poskytování soc. služeb v dané komunitě 

2) nastavení priorit, co řešit dříve, co později a porovnají se potřeby s dostupnými 

zdroji poskytovatelů (finančními, materiálními a lidskými) 

3) porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami 

uživatelů ale i potencionálních uživatelů 

4) propojení tzv. triády, což jsou poskytovatelé sociálních služeb + zadavatelé 

(obce a města) + uživatelé (veřejnost) s cílem vzájemné spolupráce 

a informovanosti (www.mas.podlipanska.cz). 

  
 

5.7.7 Fond kultury a sportu 

 

V roce 2009 byl zřízen Fond kultury a sportu. Cílem podpory jsou jednorázové 

či déle trvající kulturní a sportovní aktivity lokálního charakteru, které se realizují 

na území MAS Podlipansko. Slouží k obohacení kulturního a sportovního života 

místních občanů (www.mas.podlipansko.cz) 

 

5.8 Shrnutí 

 
Vybrané geografické charakteristiky popisují území z různých hledisek. MAS při 

výběru hlavních rozvojových aktivit čerpala informace ze statistických údajů, ale 

i dotazníkovým šetřením s obyvateli. Tím byly zjištěny hlavní problémy regionu a na ně 

mohla MAS navázat. Jelikož část tohoto území trochu znám, mohu s některými 

hlavními problémy souhlasit (stav místních komunikací a sportovišť, neopravené 

památky), nicméně ty se vyskytují nejen na území MAS Podlipansko. Domnívám se, že 
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vybraná fiche jsou v souladu s identifikovanými problémy a podporují rozvoj regionu 

ve všech oblastech. 

Z výčtu realizovaných projektů je patrné, že organizace MAS Podlipansko 

nenechává rozvoj regionu pouze na svých členech. Tyto projekty jsou vymýšleny 

a realizovány zejména zaměstnanci kanceláře MAS. Z uvedeného popisu jednotlivých 

projektů také vyplývá, že zdroje pro financování pocházejí z různých zdrojů a mnohdy 

je projekt výsledkem spolupráce s dalšími MAS.  

Velice kladně hodnotím i to, že každý z uvedených projektů se týká jiné oblasti. 

Jedná se o projekty podporující cestovní ruch, sportovní aktivity v regionu, životní 

prostředí, místní podnikatele i obyvatelstvo. Dá se tak říci, že organizace podporuje 

všestranný rozvoj regionu a nabízí nové aktivity pro všechny skupiny obyvatel. 
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6 Hodnocení práce Místní akční skupiny Podlipansko 
 

6.1 Vývojové stupně MAS a pozice MAS Podlipansko 

 

Vývoj jednotlivých místních akčních skupin neprobíhá vždy zcela stejně. Hlavní 

faktory, které od sebe odlišují jednotlivé MAS, jsou například doba vzniku, délka doby 

působení, míra spolupráce jednotlivých členů MAS, míra aktivity členů a vedení MAS. 

Jednou z možností, jak můžeme hodnotit přínos MAS, je určit, v jakém 

vývojovém stupni se nachází. Čepelka (2006, s. 21) uvádí 3 vývojové stupně (v případě 

vynechání stádia přípravného, zkušebního): 

1) MAS působící jako regionální nadace – „rozděluje prostředky svěřené 

ministerstvem zemědělství místním žadatelům v souladu se svou rozvojovou 

strategií (SPL) a v této souvislosti vykonávají předepsané administrativní, 

programové, finanční, kontrolní a další činnosti“ 

2)  MAS působící jako rozvojové agentury – „poskytují místním subjektům (nejen 

svým žadatelům) poradenské, vzdělávací, informační a podobné služby. 

Vyhledávají perspektivní záměry, koordinují vznik společných projektů 

různých subjektů, jsou iniciátory nových aktivit a akcí v regionu, pouštějí se 

do aktivit, které jsou v zájmu celého regionu a nejsou zajímavé pro jednotlivé 

subjekty (např. společná propagace regionu pro účely cestovního ruchu)“ 

3) Tyto MAS „jsou v regionu dobře známé, získávají a přerozdělují prostředky 

z různých finančních zdrojů, mají široké spektrum aktivit, působí plně jako 

nadace a jako agentura, posilují identitu regionu, pomáhají k růstu schopností 

a motivace lidí atd., takže se dá celkově říci, že je tím motorem změn 

v regionu, tvůrcem přeměny místního společenství, které je díky tomu 

prokazatelně aktivnější a soběstačnější než tomu bylo dříve.“ 

 

Na základě základního hodnocení převažujících činností realizovaných v rámci 

MAS Podlipansko (viz kapitola 5.1), je možné konstatovat, že MAS v současné době 

působí podle metodiky Čepelky převážně jako rozvojová agentura v regionu. Jak bylo 

uvedeno v předcházejících kapitolách, její činnost je různorodá. Společnost má 
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živnostenská oprávnění na různé poradenské služby, administrativní služby atd. (viz kap 

5.1).  

 
 

6.2 Dotazníkové šetření členů MAS Podlipansko 

 
Cílem této části práce je analýza úrovně sociálního kapitálu MAS Podlipansko 

zachyceného pomocí dotazníkového šetření. Zaměřuji se zejména na sociální kapitál 

jako kolektivní statek (blíže o sociálním kapitálu v kapitole 4.1.3). Typickou součástí 

kolektivně chápaného sociálního kapitálu je občanská participace, která je spojená se 

zájmem o veřejné dění a rozvojem sociálních sítí občanské angažovanosti (Majerová 

a kol. 2011). V našem případě tedy budeme sledovat, jak členové MAS Podlipansko 

mezi sebou spolupracují a jaká je angažovanost v samotné organizaci. 

  
 

6.2.1 Metodika použitého dotazníkového šetření 

 

MAS Podlipansko je organizace sdružující celkem 49 členů (v tabulce č. 20 jsou 

uvedeny počty členů v uvedených skupinách) a působí na území 56 obcí. Vzhledem 

k vysokému počtu aktérů působících v MAS Podlipansko byla zvolena metoda 

dotazníkového šetření.  

 

Tab. č. 20: Členové MAS Podlipansko 

Počet obcí v území 56 
Veřejný sektor - obce 20 
Veřejný sektor - příspěvkové organizace 1 
Neziskové organizace 10 
Podnikatelé - fyzické a právnické osoby 4 
Podnikatelé - zemědělci 6 
Nepodnikající fyzické osoby 8 
Zdroj: vlastní zpracování dle Dotazník k činnosti MAS 

podpořených programem LEADER a seznamu 
poskytnutého ředitelkou MAS 
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6.2.1.1 Tvorba dotazníku a metoda vyhodnocení 

 
Jedna z výzkumných otázek diplomové práce je:  

Práce MAS Podlipansko je hodnocena velice dobře. Nevíme ale, zda se jedná o výsledek 

velmi dobré spolupráce mezi všemi aktéry v regionu, nebo se jedná jen o velmi dobrou 

práci několika málo aktérů/členů?  

Otázkou tak je, jak jsou utvářeny sociální sítě v regionu, jak mezi členy navzájem, 

tak i vůči organizaci MAS Podlipansko. 

K vyhodnocení odpovědi slouží vytvořený dotazník (příloha 6). 

19 otázek z dotazníku bylo rozděleno do 4 okruhů: 

1. Základní aktivita členů v uskutečňování projektů (otázky 1, 2, 3, 4) 

2. Sociální sítě (otázky 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

3. „virtuální“ vztah mezi MAS Podlipansko a členy (otázky 12, 13, 14, 15, 16) 

4. Jak členové hodnotí MAS Podlipansko (otázky 17, 18, 19). 

 

Vyhodnocení otázek v dotazníku se liší jejich formou. Všechny otázky jsou 

uzavřené (výběr z několika variant odpovědí), avšak u některých je možnost vybrat více 

odpovědí, případně přiřadit pořadí důležitosti. Výsledky jsou zobrazeny v tabulkách, 

případně i v grafech.  

Pro vyhodnocení otázek, kde je možné použít více odpovědí podle důležitosti 

byla použita bodová metoda hodnocení. Pokud respondenti u odpovědí nezvolili pořadí 

důležitosti, byla použita průměrná bodová hodnota pro všechny označené odpovědi 

respondenta. 

Dotazník také u vybraných otázek rozlišoval respondenta – fyzickou nebo 

právnickou osobu a respondenta – obec. V dotazníku byla také uplatněna u vybraných 

otázek vzájemná provázanost zvolených dotazů formou filtračních otázek, kdy 

respondent v případě, že potvrdil svoji znalost (v tomto případě u otázky 12 webových 

stránek MAS a mikroregionu) byl dotazován na podrobnější informace o způsobu 

využití těchto stránek. Počet odpovědí od jednotlivých respondentů na jednotlivé otázky 

se proto liší.    
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6.2.1.2 Rozeslání dotazníku 

 
Pro naše potřeby byl zvolen on-line dotazník, který je možné vytvořit 

po přihlášení na internetové stránce www.oursurvey.biz. Byly vytvořeny 2 formy 

dotazníku, jedna pro členské obce, jedna pro další vybrané členy (uvedeno níže).  

Ze všech členů uvedených v tabulce č. 20 bylo obesláno 56 členských obcí a 19 

vybraných osob a organizací. Ze seznamu partnerů a zakladatelů poskytnutých MAS 

Podlipansko byly vybráni podnikatelé a nestátní neziskové organizace. Veřejný sektor  

(svazky obcí a obce) a dobrovolníci byly vyřazeni. Dále byla vyřazena i ředitelka MAS, 

přestože je současně i členkou MAS jako podnikatel v regionu. 

Dne 6. března 2012 byly rozeslány vybraným členům e-maily. Text e-mailu 

obsahoval informace o prováděném šetření, odkaz na vyplnění dotazníku a text e-

mailové zprávy byl doplněn o průvodní dopis od ředitelky MAS Podlipansko. Termín 

ukončení vyplňování dotazníků byl stanoven na 13. března, tzn. respondenti měli týden 

na vyplnění. Po ukončení tohoto termínu bylo zjištěno, že při vyplňování dotazníků 

nastal nečekaný technický problém, zaznamenala se jen část vyplněných dotazníků. 

Proto byli členové obesláni znovu (vynecháni ti, jejichž vyplnění dotazníku bylo 

zaznamenáno), tentokrát ale byl dotazník vložen do přílohy e-mailu (forma on-line 

dotazníku už v tomto případě nebyla použita). Opět byl stanoven týden na odpověď, 

ukončení dotazníkového šetření proběhlo 21. března. 

 

 

6.3 Řízený rozhovor s ředitelkou Místní akční skupiny Podlipansko 

 
Řízený rozhovor proběhl dne 6. dubna 2012 v kanceláři MAS Podlipansko. 

Zaměřily jsme se zejména na otázky týkající se výsledků mého dotazníkového šetření, 

vzhledem k tomu, že tyto výsledky mé práce ředitelku nejvíce zajímaly.  

Rozhovor byl veden tak, že jsem ředitelce sdělila výsledky otázek a co z toho 

vyplývá, ta na výsledky reagovala z pozice ředitelky organizace.  

Jelikož se rozhovor týkal jednotlivých otázek dotazníku, usoudila jsem, že je 

vhodné, abych poznatky a získané informace z rozhovoru přiřadila k slovnímu 

hodnocení jednotlivých otázek, tj. aby otázky byly hodnoceny jak z pozice členů, tak 

i z pozice ředitelky organizace.  
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6.4 Vyhodnocení výsledků 

 

Z celkového počtu obeslaných členů na dotazník odpovědělo 40, tj. necelých 54 % 

respondentů. Jeden respondent odpověděl s tím, že odmítá označit odpovědi. Dotazník 

je tak vyhodnocen z 39 odpovědí.  

Jak bylo uvedeno v kapitole 6.2.1.1, 19 otázek z dotazníku bylo rozděleno do 4 

okruhů: 

1. Základní aktivita členů v uskutečňování projektů (otázky 1, 2, 3, 4) 

2. Sociální sítě (otázky 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

3. „virtuální“ vztah mezi MAS Podlipansko a členy (otázky 12, 13, 14, 15, 16) 

4. Jak členové hodnotí MAS Podlipansko (otázky 17, 18, 19). 

Vyhodnocení je uvedeno buďto za jednou otázkou, nebo za více otázkami 

s ohledem na to, že některé spolu úzce souvisí.  

 

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

 Zakladatelskou smlouvu podepsalo celkem 23 subjektů (jeden v únoru 2011 

odstoupil), později přistoupilo 27 subjektů. Ze zmíněných 22 zakládajících subjektů 

jsou 3 dobrovolnými sdruženími obcí, které dohromady čítají 40 obcí (4 obce ale jsou 

zároveň zakládajícími subjekty i členy svazků obcí – počítám je jako zakládající členy). 

Výsledný počet zakládajících členů, pokud je hodnotím jako jednotlivce, je tedy 59.  

 Zařazením této otázky do dotazníku jsem chtěla zjistit, zda bude jedna skupina 

členů (zakládající člen x přístup později) mít větší zájem o vyplnění dotazníku. 

Při rozhovoru s ředitelkou MAS Podlipansko ale vyšlo najevo, že někteří respondenti, 

ač označili odpověď „přístup později“, jsou ve skutečnosti zakládajícími členy v rámci 

jednoho z mikroregionů. Proto zde neuvádím hodnoty vycházející z dotazníku, neboť 

jsou zavádějící. Zásadní je ale zjištění, že někteří členové (jedná se pouze o obce) neví, 

že jsou zakládajícími členy. Vysvětlit to lze tím, že se při volbách v obcích mění jejich 

vedení, avšak to neomlouvá tuto neznalost.  

 

2. Uskutečnili jste na území Vaší obce projekt financovaný z Programu LEADER 

prostřednictvím MAS Podlipansko? 

Respondenti častěji uváděli odpověď Ano (60 % respondentů). Tuto otázku chci 

ale vyhodnotit dle skutečných údajů. Využiji k tomu Kapro – katalog projektů 
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(www.katalogprojektu.eu). Zde jsou uvedeny všechny projekty, které jsou na území 

MAS realizované, tj. jak ve fázi schvalování, realizaci, i po ukončení. Můžeme se zde 

podívat i na projekty z dalších MAS, ne jen z Podlipanska.  

Pokud se podívám na realizované projekty dle příjemce – 63 % projektů 

realizovala veřejná správa, 25 % neziskové organizace a 12 % podnikatelé. Souvisí to 

i s počty přijatých projektů, kdy jich nejvíce podávají žadatelé z řad veřejné sféry. 

Velice zajímavé je také porovnání přijatých projektů dle členství MAS. Cca ¾ projektů 

bylo přijato od nečlenů MAS. 

Domnívám se, že aktivita v podávání projektových žádostí je vysoká, MAS 

Podlipansko zamítla cca 31 % přijatých projektů, nejčastěji z důvodu nedostatku 

financí. 

 

3. Uskutečnili jste na území Vaší obce projekt financovaný z III. osy Programu rozvoje 

venkova? 

Osa III podporuje rozvoj životních podmínek ve venkovských oblastech 

a diverzifikaci ekonomických aktivit na venkově. Mezi hlavní priority patří tvorba 

pracovních příležitostí, podpora využívání obnovitelných zdrojů energie, zlepšení 

podmínek kvality života ve venkovských oblastech, včetně vzdělávání a informování 

hospodářských subjektů a ochrana kulturních památek (eagri.cz). 

Z dotazníku vyplývá, že 43 % respondentů uskutečnilo na území obce projekt 

financovaný z III. osy PRV. Domnívám se, že některé priority v III. ose PRV jsou 

podobné těm, které si stanovila MAS Podlipansko. Výběry projektů pro financování 

samozřejmě probíhají dle jiných indikátorů. 

Počty projektů závisí také na velikosti obce z hlediska počtu obyvatel. 

V Programu rozvoje venkova (2010) jsou uvedeny velikosti obce, které mohou žádat 

o podporu v příslušném opaření.  

 

4. Uskutečnili jste na území Vaší obce od roku 2006 projekt s hodnotou vyšší než 

50 000 / 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. 

Respondenti označili častěji odpověď „Ano“. Celkem 57 % respondentů 

uskutečnilo projekt financovaný z jiných dotačních titulů než je PRV. Aktivita členů 
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v těchto dotacích je tak celkem vysoká. Ředitelka tuto aktivitu také hodnotí dobře 

a domnívá se, že nejčastěji byly projekty financovány prostřednictvím ROP. 

Respondenti také měli možnost uvést, z jakého dotačního titulu byly projekty 

financované. Odpovědi byly ROP Střední Čechy, FROM, Program obnovy venkova, 

Akce místních programů obnovy vesnice, Středočeský fond životního prostředí, Fond 

Asekolu, přičemž někteří respondenti jich uvedli více.  

 

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) 

 

 

Tab. č. 21: Vyhodnocení otázky 5 

0dpověď abs. % 
Krajský úřad 12 16 
Zastupitelstvo kraje 1 1 
Obec s rozšířenou působností 3 4 
Vedení mikroregionu 11 14 
Místní akční skupina 24 31 
Sousední obec 2 3 
Vlastní obec 1 1 
Poradenskou kancelář, projektant, 
konzultant 13 17 

Jiné 8 10 
Neoznačilo odpověď 2 3 
Celkem 77 100 

 Zdroj: vlastní šetření 
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Graf  č. 2: Vyhodnocení otázky 5 

Koho budete kontaktovat, když chcete poradit s podmínkami a 
možnostmi podpory z Programu rozvoje venkova?

Krajský úřad

Zastupitelstvo kraje

Obec s rozšířenou působností

Vedení mikroregionu

Místní akční skupina

Sousední obec

Vlastní obec

Poradenskou kancelář, projektant,
konzultant
Jiné

Neoznačilo odpověď
 

      Zdroj: vlastní šetření 

 

 

 

 

6. Koho budete kontaktovat v případě jiného typu dotace z fondů EU? Uveďte tři 

nejdůležitější a vypište do poznámky konkrétně koho (pozice, funkce) 

 

Tab. č. 22: Vyhodnocení otázky 6 

0dpověď abs. % 
Krajský úřad 12 16,5 
Zastupitelstvo kraje 1 1 
Obec s rozšířenou působností 2 3 
Vedení mikroregionu 4 5,5 
Místní akční skupina 19 26 
Sousední obec 2 3 
Vlastní obec 1 1 
Poradenskou kancelář, projektant, 
konzultant 16 22 

Jiné 12 16,5 
Neoznačilo odpověď 4 5,5 
Celkem 73 100 

Zdroj: vlastní šetření 
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Graf č. 3: Vyhodnocení otázky 6 

Koho budete kontaktovat v případě jiného typu dotace
z fondů EU?

Krajský úřad

Zastupitelstvo kraje

Obec s rozšířenou působností

Vedení mikroregionu

Místní akční skupina

Sousední obec

Vlastní obec

Poradenskou kancelář,
projektant, konzultant
Jiné

Neoznačilo odpověď
 

    Zdroj: vlastní šetření 

 

 

 

 

7. S běžným provozem obce (účetnictví, správa majetku, škola, územní rozvoj apod.) 

Vám může dobře poradit: 

 

Tab. č. 23: Vyhodnocení otázky 7 

Odpověď 1 2 3 bez pořadí   součet % 
Nikdo, jedná se o specifické podmínky 2 0 0 8 22 19 
Sousední obce 1 6 0 7 29 25 
Mikroregion 1 1 3 2 12 10,5 
Místní akční skupina 2 2 0 3 16 14 
Kraj 5 0 3 9 36 31,5 
Zdroj: vlastní šetření 
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S běžným provozem obce (účetnictví, správa majetku, 
škola, územní rozvoj,..)Vám může dobře poradit:

Nikdo, jedná se o
specifické podmínky
Sousední obce

Mikroregion

Místní akční skupina

Kraj

Graf č. 4: Vyhodnocení otázky 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Zdroj: vlastní šetření 

 

Otázky č. 5, 6 a 7 hodnotí úroveň vertikálních sociálních sítí. Z nich je možné 

určit, zda se respondenti informují na stejných úrovních, či vyšších.  

Otázky č. 5 a 6 se týkají dostupnosti informací o dotacích z fondů EU. 

V tabulkách č. 21 a č. 22 a v grafech č. 2 a č. 3, můžeme porovnat, které odpovědi byly 

nejvíce označované. V obou případech patří mezi nejčetnější odpovědi, jak z hlediska 

absolutních tak i relativních hodnot, krajský úřad, místní akční skupina, poradenská 

kancelář, projektant, konzultant a jiné (respondenti vypsali webové stránky PRV, SZIF, 

internet, UUR, nikoho – projekt si píšu sám). Při sledování odpovědí pouze pro otázku 

hodnotící možnost podpory a poskytnutí informací pro projekty v rámci Programu 

rozvoje venkova se respondenti často obracejí i na vedení mikroregionu.  

U obou otázek (č. 5 a 6) byla nejčastěji zaškrtávaná odpověď „místní akční 

skupina“ (31 % u otázky č. 5 a 26 % u otázky č. 6). I přesto, řeže se jedná o nejvyšší 

podíl odpovědí, je nutné upozornit, že právě MAS by měla v souladu se svým statutem 

i předmětem činnosti sloužit jako hlavní poradenské a konzultační místo pro další členy 

MAS a poskytovat jim kvalifikovanou poradenskou činnost. Proto je možné považovat 

výpověď, že pouze 31 %, resp. 26 % členů MAS se obrací na MAS pro získání 

informací pokynů a podrobností o získání jednotlivých dotačních programů ze poměrně 

nízký. Podobně u otázky č. 6. bylo možné očekávat vyšší četnost odpovědí krajský úřad. 

Protože právě Krajský úřad Středočeského kraje resp. Regionální rada NUTS II (totožné 
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s územím Středočeského kraje) by měl být hlavním kontaktním místem pro poskytování 

informací a podpory v případě projektů, které sám vyhlašuje a řídí.   

Další zajímavý výsledek byl zaznamenán u odpovědi „vedení mikroregionu“. 

Respondenti se na ně obrací s dotazy ohledně podpory z Programu rozvoje venkova, 

avšak počet respondentů, kteří je kontaktují ohledně získání informací z jiného typu 

dotace je téměř zanedbatelný. Je možné domnívat se, že v některých odpovědích 

respondenti zaměnili odpověď „Místní akční skupina“ a „mikroregion“, respektive, že 

obě odlišné jednotky ztotožnili. V rámci provedeného výzkumu ale není možné tyto 

rozdíly jednoznačně identifikovat. 

Respondenti se často spojí s poradenskou kanceláří, projektantem, konzultantem 

a s někým jiným, pokud chtějí získat informace o obou typech dotace. Z odpovědí je 

zřejmé, že se na ně více obrací s dotazy na jiné typy fondů EU, naopak se méně obrací 

na Místní akční skupinu Podlipansko. I ta má ale dostatek znalostí o jiných typech 

dotace, vzhledem k tomu, že sama uskutečňuje i projekty z jiných dotačních titulů, než 

jen z LEADER.  

Ředitelka se domnívá, že někteří respondenti si spletli Program obnovy venkova 

ze Středočeského kraje a Program rozvoje venkova. Dle svých zkušeností odhadla, že 

pouze cca polovina z mého vzorku respondentů zná rozdíly. Jinak si totiž ani nedokáže 

vysvětlit, z jakého důvodu byl zaškrtáván kraj jako jedna z nejčastějších možností 

u dotací z PRV, či z jakého důvodu bylo vůbec zaškrtnuto zastupitelstvo kraje. 

Co se týče výsledných hodnot u odpovědí Místní akční skupina a Poradenská 

kancelář, projektant, konzultant ředitelka uvedla, že cílem poradenské práce MAS 

Podlipansko je napsat kvalitní projekt, který má šanci uspět v soutěži s jinými projekty. 

Dnes je to tak, že projekty píší (zejména do krajských dotací) konkrétní jmenované 

projektové kanceláře. MAS dříve konzultovala různé projekty  (např. do ROP) a byly 

velice kvalitní a úspěšné. Bohužel v dnešní době je moc žadatelů na menší množství 

peněž a vše se tak provádí přes politické dohody. Z tohoto důvodu se setkali dokonce 

i s tím, že projekty, které měly výrazně nižší kvalitu než jejich, získaly dotaci. 

Některé projekty ani MAS nemá moc zájem konzultovat (např. kanalizace 

apod.), vzhledem k tomu, že takto zaměřených projektů je veliké množství a procento 

úspěšnosti získaných dotací na tyto projekty je velice malé.  
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Z toho vyplývá, že MAS konzultuje a pomáhá s projekty pouze tehdy, když 

se domnívá, že žadatel má šanci získat dotaci. Mnohdy se i stane, že žadatele pošlou 

za někým jiným (mnohdy za poradenskými kancelářemi) s tím, že u něj mají vyšší šanci 

na úspěch. MAS Podlipansko nechce být organizací, která získává finance na projekt 

za jakoukoli cenu. Ředitelka uznává, že výsledné procento je nízké, ale vzápětí dodává, 

že vzhledem k dlouhodobé působnosti a citové svázanosti s tímto regionem chtějí cíleně 

konzultovat jen projekty, které mají šanci na úspěch z toho důvodu, že budou kvalitně 

vypracovány a ne z důvodu lobbismu a kontaktů (jako je tomu např. u vybraných 

projektových kanceláří).   

Slova ředitelky mohu doložit několika různými články z tisku a internetu, kde je 

často zmíněno, že o dotacích z kraje rozhodují spíše stranické či osobní preference (MF 

Dnes 2009; in www.krajbezratha.cz). Typickým příkladem může být středočeská obec 

Hostivice, kde bydlí současný středočeský hejtman David Rath. Ten uvedl, že „je věc 

standardní a pochopitelná, když politik pomáhá městu a kraji, ve kterém žije“ (iDnes.cz, 

2011). Ve stejném článku jsou uvedena slova politologa a člena ČSSD Jana Bureše: 

„Stalo se v posledních deseti letech v Česku zvykem, že dotace získávají obce a města, 

kde vládne stejná strana jako na kraji. To bylo i za Bendla, ovšem teď má kraj celkově 

méně peněz, takže je to problematičtější“.  

Tyto politické dohody se ale netýkají jen dotací z kraje. Další příklad, kdy 

o přidělení dotace ze Státního fondu životního prostředí mohl rozhodnout lobbista, byl 

zveřejněn dne 6.4.2012 v MF Dnes. Jednalo se o moravské malé město, které chtělo 

vystavět sběrný dvůr s kompostárnou. Za 1,5 % z ceny projektu by byl lobbista schopen 

zařídit, že projekt projde a získá dotaci.  

 

Otázka č. 7 byla určena pouze obcím. Respondenti měli možnost zaškrtnout až 

3 odpovědi a k nim přiřadit pořadí důležitosti. Odpovědi se tak lišily v počtu 

zaškrtnutých odpovědí s přiřazením či nepřiřazením pořadí důležitosti (tab. č. 23, graf č. 

4).   

 Starostové/starostky členských obcí hodnotí kraj jako nejdůležitější místo, kde 

by dobře poradili s běžným provozem obce. Ačkoliv krajský úřad má v popisu práce 

poskytovat odbornou a metodickou pomoc obcím (www.kr-stredocesky.cz) v oblastech 

působnosti státní správy a samosprávy, je zajímavé, že se na ně respondenti nejvíce 

obracejí i s žádostmi o radu a podporu v běžných provozních záležitostech obce. 
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To může dokládat na jedné straně jistou míru bezradnosti nebo nejistoty představitelů 

obcí při výkonu státní správy a samosprávy a tedy nutnost konzultace a současně může 

výsledek dokládat vysokou míru komplikovanosti a složitosti rozhodovacích 

mechanismů i v rámci běžného provozu obce a tedy nutnost odborného 

a profesionálního zázemí například na krajské úrovni.  Pokud tuto odpověď porovnáme 

s předcházející otázkou, lze předpokládat, že míra podpory ze strany krajského úřadu by 

měla být vyšší u otázek přípravy projektů a jiných žádostí o podporu z ROP (otázka 

č. 6) a menší u otázek běžného provozu obce (otázka č. 7). Výsledky i po zohlednění 

rozdílného počtu možných odpovědí, tomu ale nenasvědčují. 

 Ti, kteří mohou poradit s běžným provozem obce a také reagují na místní 

podmínky, jsou dále sousední obce, mikroregion a místní akční skupina. Respondenti se 

tak po krajském úřadu nejvíce radí se sousedními obcemi, což je pochopitelné, protože 

mají stejné či podobné problémy. Z těchto 3 nabízených odpovědí pak využívají rad 

i místní akční skupiny, ale radí se s ní málo (14 %). Původně jsem se domnívala, že je to 

z toho důvodu, že místní akční skupiny jsou obecně vnímány spíše jako organizace 

zprostředkující dotace, ale s běžným provozem obce již poradit neumí. Ačkoliv MAS 

Podlipansko poskytuje poradenské služby a má živnostenská oprávnění na poskytování 

služeb, které jsou využitelné i při běžném provozu obce, tak dle slov ředitelky se MAS 

tomuto moc nevěnuje. Pokud přijde požadavek z organizací sdružující místní obce, že 

jednotlivé obce chtějí s něčím pomoci, tak s organizací pomohou, ale cíleně poradenství 

neposkytují, není to jejich prioritou. 

  Z výsledků je také patrné, že některé členské obce nemají moc zájem se v této 

oblasti radit (19 % u odpovědi „Nikdo, jedná se o specifické podmínky“). 

  

8. Obrátila se na Vás někdy jiná obec s prosbou o pomoc, či radu s žádostí nebo 

čerpáním dotačních titulů? 

 

Tab. č. 24: Vyhodnocení otázky 8 

Odpověď % 
Ne 58,5 
Výjimečně 27,5 
Občas 14 
Pravidelně 0 

     Zdroj: vlastní šetření 
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9. Když děláte v obci kulturní, společenskou, sportovní akci pro veřejnost, pozvánka 

a plakát jsou vyvěšeny: 

Tab. č. 25: Vyhodnocení otázky 9 

Odpověď % 
V naší obci (i místních částech) 33 
V sousedních obcích 23 
V obcích mikroregionu 5 
V obcích MAS 0 
Na našem webu 30 
Na webu mikroregionu 3 
Na webu MAS 3 
Nedělám žádné akce 3 

Zdroj: vlastní šetření 

 
Graf č. 5: Vyhodnocení otázky 9 

Když děláte v obci kulturní, společenskou, sportovní akci 
pro veřejnost, pozvánka a plakát jsou vyvěšeny:

V naší obci (i místních částech)

V sousedních obcích

V obcích mikroregionu

V obcích MAS

Na našem webu

Na webu mikroregionu

Na webu MAS

Nedělám žádné akce

 
Zdroj: vlastní šetření 

 

10. Máte v mobilním telefonu kontakty na další členy MAS Podlipansko? 

Tab. č. 26: Vyhodnocení otázky 10 

Odpověď % 
Ano, více než 10 28 
Ano, 6 - 10 33,5 
Ano, 3 - 5 20,5 
Ano, 1 - 2 13 
Ne 5 
Zdroj: vlastní šetření 
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11. S kolika starosty členských obcí MAS Podlipansko si pravidelně telefonujete nebo 

se vidíte alespoň 1x za 14 dní? 

Tab. č. 27: Vyhodnocení otázky 11 

Odpověď % 
Více než 10 7 
6 - 10 17 
3 - 5 7 
1 - 2 48 
0 21 
Zdroj: vlastní šetření 

 

 Otázky č. 8 a 9 se týkají horizontálních sociálních sítí mezi občany (viz kap. 

4.1.1). Otázka 8 byla určena pouze členským obcím.  

Dle odpovědí otázky č. 8 (tab. č. 24) je zřejmé, že necelých 60 % obcí nemá 

zkušenosti s tím, že by se na ně obrátila jiná obec s prosbou o pomoc, či radu s žádostí 

nebo čerpáním dotačních titulů. Tento výsledek odpovídá i tomu, co bylo zjištěno 

u otázek č. 5 a č. 6. Počet respondentů, kteří se obracejí na sousední členské obce 

s dotazy ohledně financování projektů z fondů EU, byl velice malý. 

Jak uvedla ředitelka MAS, domnívá se, že zde hraje velkou roli umístění 

v regionu Podlipanska. Na severu působí Pečecký mikroregion, kde je spolupráce mezi 

členy na vysoké úrovni. Každý měsíc se schází, radí si, informují se. Domnívá se, že 

odpověď „občas“ uváděli zejména členové Pečeckého mikroregionu. Přesto ale obecně 

všichni tyto informace ohledně dotací považují za své know-how, které si raději 

nechávají pro sebe. Tyto zkušenosti z jednotlivých obcích jdou spíše přes MAS, ať už se 

jedná o pozitivní, tak i negativní zkušenosti. Při bližším vyhledání, zda v tomto ohledu 

hraje roli umístění v mikroregionech, musím konstatovat, že takové tvrzení nemohu, dle 

odpovědí respondentů, potvrdit. Nezaznamenala jsem, že by odpověď „občas“ výrazně 

převládala v obcích Pečeckého mikroregionu.  

V otázce č. 9 (tab. č. 25, graf č. 5) bylo možné zaškrtnout více odpovědí. Z nich 

je zřejmé, že propagace akcí probíhá nejčastěji v dané obci a na webu. Častější byla 

i odpověď „v sousedních obcích“. To je zajímavé zjištění, neboť v předcházejících 

odstavcích bylo uvedeno, že obce mezi sebou si moc ve vybraných oblastech neradí, ale 

pro propagaci svých akcí sousední členské obce využívají.  
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Celkově ale není snaha akce propagovat na rozsáhlejším území, tzn. že ani není 

zájem o seznámení se s občany dalších členských obcí (jak z mikroregionů, tak i z MAS 

Podlipansko). 

Odpověď o propagaci akce obce v rámci celého území Podlipanska je také velmi 

nízká, stejně tak propagace akcí obcí, členů MAS neprobíhá prostřednictvím webových 

stránek MAS, prostřednictvím mikroregionu, nebo dalšími možnostmi. Na web MAS 

si pozvánku či plakát nechá umístit pouze zanedbatelný počet obcí, členů MAS. 

Ačkoliv se jedná o velice jednoduchý postup (zaslání pozvánky do kanceláře MAS, ta ji 

do kalendáře akcí umístí), není využívaný. Může to souviset i s vyhodnocením otázky 

14 (tab. č. 30), kde bylo zjištěno, že web MAS Podlipansko není členy často 

navštěvovaný, a tudíž ani není snaha tam akce propagovat.  

V otázce nebyla specifikována „velikost“ akce měřená například počtem 

návštěvníků nebo jejím lokálním, mikroregionálním, nebo regionálním dopadem. Ze 

znalosti situace v území MAS Podlipansko, je ale možné prohlásit, že v letech 2009-

2011, žádná z členských obcí MAS neorganizuje velké regionální společenské, kulturní 

nebo sportovní aktivity a všechny akce. Míra nezájmu nebo neochoty informovat 

a pozvat na akce obce i další partnery, členy MAS pak svědčí o malé míře propojenosti 

jednotlivých členů MAS o malém zájmu vytvářet nebo upevňovat sociální sítě mezi 

představiteli obcí nebo dokonce mezi aktivními občany, konkrétními pořadateli 

jednotlivých akcí.  

Ředitelka přiznala, že členové pozvánky do všech obcích MAS skutečně 

nedávají. Hlavní problém ale vidí v nevyužívání webových stránek MAS pro tyto účely. 

Ačkoliv kancelář MAS velice často žádá členy o zasílání těchto novinek, aktivita členů 

v tomto ohledu skutečně není. Nedokáže říci, z jakého důvodu tomu tak je. Na mé 

vyjádření, že je to zřejmě z důvodu malé návštěvnosti webu, reagovala tak, že 

návštěvnost webu je nižší, než by si přála (vyjádření níže). 

 

Otázky č. 10 a 11 považujeme za otázky hodnotící úroveň neformálních sítí. 

Otázka č. 11 byla určena pouze obcím a to z toho důvodu, že ostatní vybraní členové 

jsou podnikatelé, firmy a neziskové organizace, jejichž práce je zcela odlišná a proto se 

domníváme, že rozvíjení neformálních sítí pravidelnými telefonáty nebo návštěvami 

nebude tak časté jako u starostů/starostek členských obcí.  
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Z odpovědí na otázku č. 10 (tab. č. 26) je zřejmé, že kontakt na další členy mají 

téměř všichni odpovídající respondenti (95 %). Přes než 60 % má více než 6 kontaktů. 

Tento výsledek hodnotíme jako velice dobrý, dokládá vzájemnou znalost členů mezi 

sebou a vytváří předpoklady pro budování a rozvíjení vzájemných kontaktů. 

Z otázky č. 11 (tab. č. 27) ale vyplývá, že starostové členských obcí MAS nejsou 

v častém osobním kontaktu nebo nevyužívají možnosti komunikace prostřednictvím 

telefonních kontaktů. Téměř ¾ respondentů – starostů je v pravidelném kontaktu 

(alespoň) jednou za 14 dní pouze s 1-2 starosty nebo nekomunikuje se sousedy vůbec. 

Je tedy zřetelné, že ačkoliv se starostové vzájemně znají a mají vybudovány 

komunikační kanály, vzájemně mezi sebou komunikují jen sporadicky a to pouze 

s velmi omezeným počtem dalších starostů.  

Při zhodnocení výpovědí na otázky, které sledovaly úroveň horizontální 

spolupráce starostů v rámci MAS je zřetelné, že i přes dobře vytvořené podmínky je 

zatím úroveň spolupráce, úroveň informovanosti i vzájemná komunikace mezi 

představiteli veřejné správy v rámci MAS na relativně slabé úrovni a MAS neslouží 

jako komunikační platforma mezi jednotlivými členy MAS.  

Slova ředitelky, že opravdu spolupracující jsou obce v severní části MAS, 

tj. v Pečeckém mikroregionu, mohu potvrdit pouze částečně. Souhlasím s tím, že 

starostové Pečeckého regionu mají na sebe větší množství kontaktů (nejčastěji 

zaškrtávána odpověď 6 – 10 a více než 10) a setkávají se s vyšším počtem členů MAS. 

Dle slov ředitelky vyplývá, že obce v  mikroregionech Kouřimsko a Pod Chlumem 

spolupracují méně než v Pečeckém regionu. Zaznamenala jsem, že členské obce těchto 

dvou mikroregionů mají na sebe vyšší množství kontaktů, ale setkávají a volají 

si nejčastěji s 1 – 2 starosty. Skutečně tak mohu potvrdit, že obce Pečeckého regionu 

mají lépe vytvořené podmínky pro spolupráci, avšak nemohu přímo prokázat, že obce 

mikroregionů Kouřimsko a Pod Chlumem spolupracují méně. Pokud bych hodnotila 

úroveň spolupráce prostřednictvím jiných otázek, je možné, že bych toto tvrzení 

potvrdila, ale z této použité sady otázek nemohu toto tvrzení ověřit. U dalších obcí, 

které nejsou členy žádného z mikroregionů, jsem zaznamenala odlišný počet kontaktů 

i odlišný počet setkávání. Z toho vyplývá, že některé z těchto obcí mají lépe vytvořené 

podmínky pro spolupráci než jiné.  
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12. Znáte tyto webové stránky? 

Tab. č. 28: Vyhodnocení otázky 12 

Odpověď absolutní hodnota % 
Ano, znám dobře stránky mikroregionu 25 64 
Ano, znám dobře stránky MAS Podlipansko 34 87 
Ne, neznám dobře ani jedny z uvedených stránek 5 13 
Zdroj: vlastní šetření 

 

 

 

13. Jak často se na web mikroregionu díváte? 

Tab. č. 29: Vyhodnocení otázky 13 

Odpověď % 
Častěji než 1x za týden 4 
1x za týden 17,5 
1x za 14 dní 30,5 
1x za měsíc 30,5 
méně často 17,5 

 Zdroj: vlastní šetření 

 

 

 

14. Jak často se na web MAS Podlipansko díváte? 

Tab. č. 30: Vyhodnocení otázky 14 

Odpověď % 
Častěji než 1x za týden 3 
1x za týden 9 
1x za 14 dní 25 
1x za měsíc 44 
méně často 19 

 Zdroj: vlastní šetření 
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15. Máte na svém webu odkaz na MAS Podlipansko, na mikroregion nebo na jinou 

regionální organizaci? 

Tab. č. 31: Vyhodnocení otázky 15 

Odpověď % 
Ano, na MAS 58 
Ano, na mikroregion nebo jinou regionální organizaci 27 
Ne, ale chceme to udělat 17 
Ne, stránky slouží pouze obci 17 

Zdroj: vlastní šetření 

 

16. Dostáváte z MAS Podlipansko na Vaši e-mailovou adresu pravidelně novinky? 

Tab. č. 32 : Vyhodnocení otázky 16 

Odpověď % 
Ano 92,4 
Ne, ale mám zájem 2,5 
Ne 2,5 
Neoznačilo odpověď 2,5 
Zdroj: vlastní šetření 

 

 

Otázky č. 12, 13, 14, 15, 16 hodnotí úroveň virtuálních sítí.  

Z tabulky č. 28 vyplývá, že stránky mikroregionu zná dobře 64 % respondentů, 

stránky MAS Podlipansko 87%. Tento rozdíl je způsoben mimo jiné i proto, že ne 

všechny obce Podlipanska jsou i členy jednoho ze zakládajících mikroregionů. 

V odpovědích byly zaškrtnuty různé možnosti, tj. znám jen stránky mikroregionu, nebo 

MAS Podlipansko, nebo oboje. Stránky MAS Podlipansko jsou hlavním 

zprostředkovatelem informací mezi MAS a členy, proto se domnívám, že by tyto 

stránky měl znát, alespoň dobře, každý. 

Na tuto otázku navazovaly otázky č. 13 a 14 – Jak často se na uvedené webové 

stránky díváte. V poznámce k těmto otázkám bylo uvedeno, že v případě, že neznáte ani 

jedny z uvedených stránek, neodpovídejte na tyto otázky. Vzhledem k tomu, že někdo 

na tyto otázky odpověděl a není jasné, kdo se danými pokyny řídil, byly odpovědi 

u otázek č. 13 a 14 vyřazeny v případě, že dotyčný u otázky č. 12 označil, že dané 

stránky nezná. Z výsledků (tab. č. 13 a č.14) pak vyplývá, že web mikroregionu je těmi, 
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kteří ho dobře znají, navštěvován častěji než web MAS Podlipansko. Pokud tento 

poznatek propojíme s vyhodnocením otázky 16 (tab. č. 32), zjistíme, že přes 90 % 

respondentů si zažádalo o pravidelné zasílání novinek z webu MAS Podlipansko. Z toho 

lze usoudit, že když chodí členům pravidelně informace na jejich e-mail, nemají důvod 

navštěvovat častěji webové stránky. Pravidelné informační e-maily zasílané 

zaregistrovaným obsahují novinky a informace. Každá z nich je uvedena krátkým 

úvodním textem s možností prokliknout se na webové stránky MAS, což zvyšuje jejich 

návštěvnost Nicméně tento informační e-mail neobsahuje všechny novinky, které jsou 

vystaveny na webu MAS. Z výsledků tak lze konstatovat, že členové nemají zájem se 

pravidelně informovat o tom, jaké aktivity MAS realizuje. Není tak ani zájem ze strany 

členů se informovat o činnostech a akcích v celém regionu. Ačkoliv web MAS 

Podlipansko by mohl sloužit jako komunikační platforma mezi všemi členy, kde by si 

mohli sdělovat své zkušenosti, rady a nápady, či jen propagovat a případně i vkládat 

fotografie z již proběhnutých akcí, členové tuto možnost nevyužívají.  

Ze slov ředitelky vyplývá, že návštěvnost webu je skutečně nižší, než by si přála.  

Jak uvedla, na začátku byla měsíční návštěvnost cca 100 lidí, dnes se tato hodnota blíží 

k 1 000 návštěvníků, jak ale vyplynulo, stránky tedy spíše navštěvují obyvatelé regionu 

a další lidé, než vlastní členové. Nejčastěji jsou webové stránky navštěvovány v době 

výzev. Umísťování pravidelných novinek, akcí pořádaných na Podlipansku, nic z toho 

neláká členy se na tyto stránky dívat častěji, též není snaha ze strany členů zanechat na 

webových stránkách informace o dění ve své obci. Ředitelka přiznala, že bohužel neví, 

jak tuto situaci vylepšit, ale uvedla, že v nejbližší době plánují předělat webové stránky 

a také být aktivní na Facebooku. Myslím si, že členové MAS nejsou naučeni 

zveřejňovat akce a informace ze své obce na webech pro širší veřejnost (např. na webu 

mikroregionu či MAS). Myslím si ale také, že toto není případ jen MAS Podlipansko, 

že i členové jiných organizací neinformují o dění v jejich regionu další členy. 

Domnívám se, že se jedná o myšlení typu „když oni ne, tak já také ne“. Myslím si, že 

kdyby se kanceláři MAS podařilo přesvědčit několik aktivních členů, aby pravidelně 

umísťovali různé informace (o dění v obci, realizovaných projektech, akcích – minulých 

i budoucích) na web MAS, že by další členy tato možnost propagace oslovila. Tím by se 

zvýšila i návštěvnost webu a myslím, že by se vylepšila i úroveň vztahů mezi 

jednotlivými členy.  
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 Otázka č. 15 byla určena obcím a hodnotí, zda propagují na svých stránkách 

regionální organizace. Vystavit na obecní web odkaz na MAS Podlipansko je jedna 

z mála věcí, kterou může obec pro její propagaci udělat. Jak vyplývá z odpovědí na 

otázku 17 (tab. č. 33), jako jednu z velkých výhod členství v MAS Podlipansko členové 

hodnotí i vlastní propagaci. Tato propagace by jistě měla být obousměrná a tudíž by 

odkaz na MAS Podlipansko mělo mít na svých webových stránkách více členských 

obcí. Další možností, jak členové mohou propagovat MAS, je při různých akcích, 

kterých se členové účastní. V takovém případě jim kancelář poskytne propagační 

materiály. Bohužel členové je ale velice málo o těchto akcích informují. Takto 

informujících členů je prý velice málo. Ředitelka uznává, že propagace organizace 

ze strany členů je nedostačující. Může to souviset s tím, co vyplynulo během rozhovoru, 

že členové se necítí být členy organizace, pro kterou by měli něco dělat, nemají proto 

ani zájem ji propagovat.  

  

17. Co Vám přináší členství v MAS Podlipansko? 
 

Tab. č. 33: Vyhodnocení otázky 17 

Odpověď 1 2 3 4 5 bez pořadí součet 
Společné projekty 1 3 2 0 1 3 33 
Možnost dotace 16 1 1 1 0 6 107 
Nové aktivity 1 2 4 2 1 2 36 
Výměna kontaktů a informací 3 4 4 3 0 6 67 
Lepší spolupráce 1 0 0 1 1 3 17 
Možnost ovlivňovat rozvoj 
území 1 4 1 0 1 3 34 

Propagace 3 2 3 0 2 3 43 
Posílení identity regionu 2 1 0 1 2 3 27 
Nic 1 0 0 0 0 0 5 
Zdroj: vlastní šetření 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

Graf č. 6: Vyhodnocení otázky 17 

Co Vám přináší členství v MAS Podlipansko?

Společné projekty

Možnost dotace

Nové aktivity

Výměna kontaktů a informací

Lepší spolupráce

Možnost ovlivňovat rozvoj území

Propagace

Posílení identity regionu

Nic

 
Zdroj: vlastní šetření 

 
 
 
18. Jste spokojeni se současným vedením MAS Podlipansko? 

 
Tab. č. 34: Vyhodnocení otázky 18 

Odpověď % 
Ano 73 
Vcelku ano, ale je potřeba některé lidi vyměnit 10 
Spíše ne 2 
Ne 5 
Neznám vedení MAS 5 
Neoznačilo odpověď 5 

   Zdroj: vlastní šetření 

 

19. Jste ochoten/ochotna se ucházet o místo ve správní radě MAS, v programovém nebo 

monitorovacím výboru? 

 

Tab. č. 35: Vyhodnocení otázky 19 

Odpověď % 
Ano 20,5 
Možná ano 36 
Spíše ne 13 
Ne 25,5 
Neoznačilo odpověď 5 

          Zdroj: vlastní šetření 
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Závěrečná skupina otázek se týkala toho, jak členové hodnotí MAS Podlipansko.  

 V otázce č. 17 bylo možné zaškrtnout až 5 odpovědí s možností přiřadit pořadí 

důležitosti. Odpovědi se stejně jako u otázky č. 7 lišily v počtu zaškrtnutých možností 

s přiřazením či nepřiřazením pořadí. Z výsledků (tab. č. 33, graf č. 6) vyplývá, že 

členství v MAS Podlipansko přináší hlavně veliké výhody členům (možnost dotace, 

výměna kontaktů a informací, propagace). Ačkoliv byly zaškrtávány i s přiřazením 

vyšší důležitost výhody členství, které přinášejí zisk celé organizaci a regionu, tak 

celkově mohu konstatovat, že z povahy odpovědí, které získaly nejvíce bodů, výhody 

čerpají spíše jednotliví členové, než MAS, jako organizace. Musím ale zmínit, že 

jednou z možností, jak se porovnávají MAS a jaká je jejich efektivita práce, je 

hodnocení plnění monitorovacích kritérií. A ty se naplňují uskutečněnými projekty. 

Možnost získat dotaci je tak samozřejmě důležitá pro rozvoj jednotlivých členů i celé 

organizace. Jak je ale uvedeno výše, respondenti upřednostňují takové výhody členství, 

které jsou prospěšné jednotlivým členům.  

V kapitole 6.1. je uvedeno, co všechno pro své členy poskytují MAS v daném 

vývojovém stupni (dle metodiky Čepelky). Pokud porovnáme působnost MAS jako 

rozvojové agentury a to, jak hodnotí respondenti výhody členství, zjistíme, že vnímají 

MAS Podlipansko spíše jako regionální nadaci než jako rozvojovou agenturu (velká 

odlišnost získaných bodů u daných odpovědí). 

Tyto výsledky potvrzuje i ředitelka. Členové skutečně využívají nejvíce toho, co 

jim dává organizace (dotace, propagace), ale sami do ní nic nedávají, nebo jen 

minimálně. Necítí odpovědnost za to, že by do ní měli něco dávat. Spíše organizaci 

vnímají jako jednostrannou službu. Zdá se, že se necítí být členy organizace o kterou by 

se měli starat, ale spíše vnímají MAS jako dodavatele, od něhož mohou pouze odebírat 

služby. 

 
Z otázky č. 18 vyplývá, že 5 % respondentů (2 členové) neznají vedení MAS 

(tab. č. 34). MAS je organizací, do které členové vstupují dobrovolně a se zájmem o její 

činnost. Vedení rozhoduje o dalším směřování MAS, o tom jaké budou podporovány 

projekty apod. a je v zájmu každého člena znát tyto lidi. 

Hodnocení závěrečné otázky vyplývá pro MAS Podlipansko dobře. Přes 50 % 

respondentů by případně bylo ochotno se ucházet o místo v uvedených orgánech 

(někteří z nich členy již jsou). Z toho lze soudit, že v organizaci jsou lidé, kteří chtějí 
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být i jejími aktivními členy. S tím ale souvisí i snaha členů působit v té či oné 

organizační složce. Orgány, kde je vždy velký zájem ze strany členů, jsou správní rada, 

dozorčí rada a výběrová komise. O programový výbor a monitorovací výbor je malý 

zájem, protože mají málo kompetencí. Bohužel, jak uvedla ředitelka, většina aktivních 

starostů z Pečeckého regionu se spíše organizují v tamtím managementu, vzhledem 

k tomu, že se spíše cítí být spjati s vlastním regionem.  

Z materiálu poskytnutého ředitelkou vyplývá, že 65,31 % členských subjektů je 

členy organizačních struktur MAS. Vyšší členství je z řad zakladatelů. Jako příklad 

uvádím, že z 11 členů správní rady je pouze jeden člen, který nebyl zakladatelem.  

 
 

6.4.1 Shrnutí 

 

Tímto dotazníkovým šetřením jsem chtěla zjistit, jaká je spolupráce mezi členy 

navzájem a vůči MAS. Z celkového vyhodnocení odpovědí ale vyplývá, že spolupráce 

mezi členy není na tak vysoké úrovni, jak by mohla být.  

Ředitelka potvrdila, že problémy, které jsem identifikovala pomocí dotazníku 

skutečně existují a že je to veliký problém. Jako největší problém vnímá hlavně to, že se 

členové necítí být členy Podlipanska. Z tohoto tvrzení pak vyplývá vše ostatní. Členové 

nejsou vůči organizaci loajální, nemají zájem spolupracovat a setkávat se, nedostatečně 

organizaci propagují. 

Ředitelka uvedla, že z jiných výzkumů vyšlo najevo, že cca 60 % obyčejných 

obyvatel žijících na území MAS o organizaci ví, ale ne z toho důvodu, že by ji 

propagovali vlastní členové (nelze ale říci, že by nikdo z členů nepropagoval). Jedná se 

zejména o propagaci ze strany kanceláře. Obyčejní lidé organizaci vnímají, ale vlastní 

členové (ne všichni) nejsou s organizací ztotožněni. Dokonce se dá říci, že téměř celou 

práci organizace vykonává kancelář. 

V rozhovoru byl také ze strany ředitelky naznačen problém s počtem členů – 

podnikatelů. Pokud se podíváme na členy jako jednotlivce, nejvyšší procento členů tvoří 

veřejná sféra představována obcemi. Myslím si, že velké množství starostů/starostek 

vykonává i vlastní práci mimo správu obce. Ti jsou pak velice zaměstnáni, mají málo 

času a myslím, že proto ani není z jejich strany zájem se více zapojit do práce MAS. Dle 

mého názoru také někteří z nich nemají ty správné schopnosti a vědomosti potřebné 
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k vyhledávání různých příležitostí v regionu, tak jako je tomu u podnikatelů (nemohu 

ale říci, že by se toto mé tvrzení týkalo všech starostů a podnikatelů). Ti jsou v tomto 

ohledu aktivnější a zkušenější, vzhledem k tomu, že musí při své práci hledat stále nové 

možnosti pro uplatnění svého podnikatelského záměru.  

 

 

6.5 Činnost místních akčních skupin podpořených programem LEADER 

 

„Hlavním cílem hodnocení je poskytnout přehled o činnosti jednotlivých MAS, 

stavu plnění jejich strategických plánů LEADER a rozlišit úroveň prováděných aktivit z 

pohledu kvality i rozsahu. Hodnocení v neposlední řadě poslouží jako zpětná vazba 

pro nastavení systému – může být v budoucnu využito jako nástroj k případným 

úpravám podmínek pro podporu MAS.“ (Ministerstvo zemědělství 2010, s.1) 

 

 

6.5.1 Metodika šetření 

 
Hodnocení MAS se uskutečnilo v červnu a září 2011 a probíhalo formou 

veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství. Členy hodnotitelské komise 

byli zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, 

Národní sítě Místních akčních skupin ČR a zástupci hodnotitele za IV. osu Programu 

rozvoje venkova ČR. 

Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v 7 oblastech: 

1) Strategické dokumenty MAS 

2) Personální zajištění činnosti MAS 

3) Administrace výzev a výběr projektů v rámci Strategického plánu LEADER 

4) Integrace a rozvoj MAS 

5) Monitoring a evaluace MAS 

6) Propagace MAS 

7) Nadstavba aktivit MAS (oblast průřezová, místní akční skupiny v ní dostaly 

možnost pochlubit se činnostmi, o kterých se domnívají, že mohou sloužit 

jako příklady dobré praxe pro ostatní MAS). 
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Jako podklad pro hodnocení sloužil komisi dotazník vyplněný místními akčními 

skupinami. Hodnoceno bylo období od července 2010 do června 2011. V dotazníku 

byly MAS informovány, kolik bodů a za co mohou získat. Maximální počet bodů byl 

stanoven na 200. Minimum, které by každá MAS v rámci hodnocení měla získat, tvoří 

50 bodů. Tato minimální hranice vyplývá ze struktury otázek obsažených v dotazníku, 

kde byly zahrnuty i základní podmínky, které MAS musí plnit dle Pravidel o poskytnutí 

dotace pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina. 

Stejně jako v loňském roce byly MAS rozřazeny do následujících 4 skupin dle 

získaného počtu bodů (tab. č. 36). 

Tab. č. 36: 4 skupiny MAS 

 Název skupiny Doplňující komentář 

A nejlépe fungující MAS – 
příklady dobré praxe 

vysoce transparentní a důvěryhodné, aktivní a aktivizující 
území 

B dobře fungující MAS 

je u nich prokazatelná nadstavba metody LEADER  
(tj. umí nejen rozdělovat peníze, ale mají jasnou strategii  
a distribuce finančních prostředků přes ně má přidanou 
hodnotu oproti centralizovanému rozdělování) 

C průměrné MAS 
splňují formální požadavky pro existenci a čerpání,  
efekt je téměř stejný, jako kdyby finance byly 
přerozdělovány centrálně 

D 
MAS, které by svůj 
přístup měly přehodnotit 

jsou na hranici toho, co se od nich očekává, splňují pouze 
formální pravidla 

Zdroj: vlastní zpracování dle www.eagri.cz 

 

Pro 48 MAS vybraných v rámci 1. kola a pro 32 MAS vybraných v rámci řádného 

2. kola výběru byly počty bodů pro zařazení do skupin nastaveny shodně. Pro dodatečně 

vybraných 32 MAS (tzv. MAS 32+) byly bodové hranice posunuty níže, neboť roční 

finanční alokace těchto MAS zdaleka nedosahuje úrovně financování zbylých 80 MAS. 

Bodová rozmezí pro rozřazení MAS do skupin uvádí následující tabulka č. 37: 

Tab. č. 37: Zařazení do skupin 

  A B C D 
48 MAS 200 - 160 159 - 140 139 - 120 119 - 50 
32 MAS 200 - 160 159 - 140 139 - 120 119 - 50 
MAS 32+ 200 - 140 140 - 120 120 - 100 99 - 50 

Zdroj: vlastní zpracování dle www.eagri.cz 

 



81 
 

6.5.2 Výsledky šetření 2011 

 
Při srovnání loňských a letošních výsledků hodnocení MAS bylo zjištěno, že 

celkem 62 zůstalo ve stejné kategorii jako loni, z toho 28 MAS zůstalo ve skupině A, 27 

ve skupině B, 3 ve skupině C a 4 ve skupině D.  

Celkem 32 MAS si v letošním hodnocení polepšilo, naopak 17 MAS si 

pohoršilo. Zajímavostí je, že celkem 3 MAS si polepšily z kategorie „D“ do „A“ – 

Znojemské vinařství, Rýmařovsko a Rožnovsko a jedna MAS z „C“ do A“ - Sdružení 

Splav (Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 2011, s. 3). 

V grafu č. 7 vidíme celkové shrnutí počtu Místních akčních skupin mezi roky 

2010 a 2011.  

 

Graf č. 7: Porovnání počtu MAS v jednotlivých skupinách mezi roky 2010 / 2011 
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Zdroj: vlastní zpracování dle Výsledky hodnocení Místních akčních skupin v roce 2011 

 
 

 V následujícím grafu č. 8 můžeme porovnat úspěšnost místních akčních skupin 

podle krajů. Z grafu lze vyčíst počet MAS v jednotlivých krajích. MAS Podlipansko 

leží ve Středočeském kraji, kde působí 11 MAS, z nichž 6 spadá do skupiny A. 

Příloha č. 7 obsahuje mapu České republiky, kde jsou zobrazeny všechny MAS 

s jejich přiřazením do příslušné skupiny.  
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Graf č. 8: Hodnocení MAS v roce 2011 podle krajů – absolutní počty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: vlastní zpracování dle Výsledky hodnocení Místních akčních skupin 
v roce 2011 

 

6.5.3 Porovnání vybraných místních akčních skupin 

 

Pro vyhodnocení efektivity práce MAS Podlipansko využiji Dotazník k činnosti 

místních akčních skupin podpořených programem LEADER. Tento dotazník byl 

základním zdrojem informací při výše zmíněném šetření.  

Pro porovnání byly vybrány 3 MAS ze Středočeského kraje. Jedná se o MAS 

Pošembeří, Lípa pro venkov a Svatojiřský les. Chtěla jsem porovnat MAS 

ze Středočeského kraje, tj. z podobného socioekonomického prostředí, aby si byly 

geograficky blízké a aby každá z nich spadala do skupin uvedených v tabulce č 36. 

Poté, co byly tímto způsobem vybrány výše zmíněné MAS, oslovila jsem je s žádostí 

o poskytnutí dotazníku. Všechny 3 MAS ho bez problému poskytly. 

Na úvod této kapitoly chci uvést, že ačkoliv tento dotazník slouží jako podklad 

pro hodnocení práce všech MAS, lze konstatovat, že jeho vyplnění a následné 

vyhodnocení je z části subjektivní. Většina otázek je objektivní, bodové hodnocení je 

přiřazeno na základě zaškrtnutí jasné odpovědi. Nicméně některé otázky lze považovat 

za subjektivní, zejména v oblasti Nadstavba aktivit MAS. V této části mají MAS 

možnost vypsat aktivity, které mohou sloužit jako příklady dobré praxe pro další MAS. 

V této části tedy mohou MAS uvést aktivity, o kterých se domnívají, že jsou zajímavé, 
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přínosné apod. Je tedy zřejmé, že zde dají přednost jiným aktivitám před ostatními, a to 

dle jejich vlastního uvážení. Hodnotitelská komise pak přiřazuje k těmto aktivitám body 

(max. 3 v každé sledované oblasti), a to dle uvážení jejích členů. I zde se tak setkáme 

s jistou subjektivitou ze strany hodnotitelské komise.  

O tomto pak svědčí i samotný fakt, že sama MAS uvádí získaný počet bodů 

v každé oblasti a získaný počet bodů za celý dotazník tak, jak ona sama vnímá svoji 

práci. Komise pak také přiřazuje získané body k jednotlivým otázkám na základě 

uvedených informací od MAS (u některých otázek má MAS možnost uvést doplňující 

informace) na základě vlastních zkušeností. Z materiálu poskytnutého ředitelkou MAS 

(seznam MAS ze Středočeského kraje a jejich bodové hodnocení) pak lze vyčíst, že 

v některých případech se počty bodů mezi MAS a Komisí liší. Zajímavé je, že se 

objevují oba případy různého hodnocení, tj. Komise udělila více nebo méně bodů.  

Jak je uvedeno v kapitole 6.3.1, činnost MAS byla hodnocena v 7 oblastech. 

Z každé oblasti tak uvádím vybrané charakteristiky a rozdílnosti práce sledovaných 

MAS, na jejichž základě porovnávám činnost MAS Podlipansko s ostatními, případně 

doporučuji nějakou aktivitu. 

 

Oblast 1: Základní parametry a strategické dokumenty MAS 

V tabulce č. 38 uvádím základní údaje sledovaných MAS. Vidíme zařazení 

do skupin MAS. Jejich charakteristiku si můžeme připomenout v tabulce č. 36.   

Počet obcí u MAS Podlipansko se v tomto případě neshoduje s počtem obcí 

uvedeným v tabulce č. 12. Údaj 54 obcí je hodnota k 30.6.2011, kdy byl vyplňován 

dotazník. Po tomto datu přistoupily k MAS Podlipansko 2 obce, proto aktuální počet 

obcí je 56. 

V tabulce č. 38 je uveden počet členů. Je zřejmé, že nejméně členů má MAS 

Svatojiřský les, nejvíce Lípa pro venkov. Velice zajímavé je porovnání členů – veřejný 

sektor, neziskové organizace, podnikatelé – mezi jednotlivými MAS. U MAS 

Podlipansko a Pošembeří převažují členové – obce a poté členové – neziskové 

organizace. Lípa pro venkov má nejpočetnější členskou základnu, nejvíce zastoupeni 

jsou podnikatelé – fyzické a právnické osoby, poté obce a neziskové organizace, 

přičemž všechny tyto tři skupiny jsou z hlediska počtu členů téměř vyrovnané. MAS 
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Svatojiřský les má nejvíce členů představovaných neziskovými organizacemi (17 z 32). 

Zbylý počet je téměř vyrovnaně rozdělen mezi další skupiny.  

Domnívám se, že počet členů a zastoupení jednotlivých skupin hraje velikou roli 

při vzájemné spolupráci. Myslím si, že MAS Lípa pro venkov má již veliký počet členů, 

avšak z hlediska zastoupení skupin je na tom nejlépe. Má vysoký počet členů – 

podnikatelů, kteří jsou dle mého názoru hlavními hybateli rozvoje regionu. Oproti tomu 

MAS Svatojiřský les má vysoký počet členů – neziskových organizací a velice malý 

počet členů – obcí. Z tohoto výsledku usuzuji, že MAS Svatojiřský les, či spíše okolní 

obce, nemají zájem se účastnit práce MAS a tím se zasadit o rozvoj regionu. Spíše se 

domnívám, že MAS Svatojiřský les působí pouze jako regionální nadace a z tohoto pak 

i vyplývá její zařazení do skupiny C.  

Pokud vyhodnotím počet členů – podnikatelů mezi MAS Podlipansko 

a Pošembeří – jejich procentuální zastoupení mezi členy je stejné – 22 %. Domnívám 

se, že tento počet by měl být vyšší. Vše ale samozřejmě souvisí s aktivitou jednotlivých 

členů a jak jejich aktivitu podněcují zaměstnanci MAS.  

Tab. č. 38: Základní údaje sledovaných MAS 

  Podlipansko Pošembeří Lípa pro venkov Svatojiřský les 
Skupina MAS A A B C 
Rozloha (km2) 474 253 702 269 
Počet obcí 54 37 67 26 
Počet členů 47 63 75 32 

       Zdroj: vlastní zpracování dle Dotazník k činnosti MAS podpořených programem 
LEADER 

 

Oblast 2: Personální zajištění činnosti MAS 

Aktivitu zaměstnanců můžeme vysledovat při porovnání účasti na vzdělávacích 

akcích v daném období (tab. č. 39). První číslo udává počet akcí, druhé číslo počet 

zaměstnanců. 

Nejvíce takto zaměřených akcí se účastnili zaměstnanci MAS Podlipansko 

a Pošembeří. Z těchto výsledků lze také vyčíst, že tyto 2 MAS se účastnily častěji akcí 

týkajících se širší strategie. Spadají do skupiny A, u níž by měla být práce v PRV dobře 

zvládnutá a je proto důležité rozšiřovat vědomosti využitelné v širší strategii. Lípa 
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pro venkov spadá do skupiny B, účastnila se častěji akcí a školení do PRV. MAS 

Svatojiřský les ze skupiny C se účastnila školení PRV.   

Je nutné zmínit, že MAS Podlipansko se jako jediná ze sledovaných MAS 

účastnila vzdělávací akce v zahraničí, v Bruselu.  

Tab. č. 39: Přehled o účasti na vzdělávacích akcích – počet zúčastněných osob 

  Podlipansko Pošembeří Lípa pro venkov Svatojiřský les 
PRV 2/5 2/6 3/4 1/1 
Širší strategie 3/5 3/4 2/3 0 

 Zdroj: vlastní zpracování dle Dotazník k činnosti MAS podpořených programem 
LEADER  

 

Oblast 3: Administrace výzev a výběr projektů v rámci SPL 

Tabulka č. 40 uvádí počet fiche v SPL a počty projektových žádostí ve 

sledovaném období. Počty projektů souvisí s počtem členů MAS, dále hodnota závisí i 

na tom, kolika výzev od SZIF se MAS zúčastnily a kolik a jaké fiche v nich bylo 

vypsáno. 

Domnívám se, že počet fiche u MAS Podlipansko, Pošembeří a Lípa pro venkov 

je optimální. Svatojiřský les má více fiche v SPL, myslím si, že vyšší počet fiche 

znamená pro kancelář větší administrativní náročnost při přípravě SPL, výzev a celkově 

při práci v souvislosti s projektovými žádostmi. Myslím si, že to opět souvisí s tím, jak 

na mě působí MAS Svatojiřský les. Dle mého názoru působí spíše jako regionální 

nadace a nemá větší zájem o rozvoj regionu a proto byly fiche vybrány tak, jak to 

požadovali jednotlivé skupiny členů. Myslím si, že nižší počet fichí značí lepší domluvu 

mezi členy. Samozřejmě to ale závisí i na tom, jak jsou fiche koncipovány, tj. spíše 

konkrétněji/obecněji.  

V řádku „hodnocených“ je znázorněno, kolik % podaných projektů bylo Místní 

akční skupinou hodnoceno. Čím vyšší hodnota, tím lépe. MAS Podlipansko hodnotila 

97% podaných projektů, tzn. nehodnotila 2 projekty. 

Procentuální hodnota u vybraných značí, kolik % projektů hodnocených bylo 

vybráno k podpoře. Zde opět platí, čím vyšší hodnota, tím lepší. Z výsledků je zřejmé, 

že MAS Podlipansko vybírá k podpoře nejvyšší procento projektů, které byly 

hodnoceny. Nicméně Lípa pro venkov sice vybírá k podpoře 54 %, ale podaných 

projektů bylo 120, tzn. že MAS Lípa pro venkov vybrala k podpoře více projektů než 
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MAS Podlipansko. Celkově ale vyplývá, že když si žadatel podá projekt v MAS 

Podlipansko, má několikrát vyšší šanci, že bude jeho projekt vybrán, než je tomu 

v ostatních MAS.   

Poslední řádek tabulky uvádí, kolik % projektů z vybraných vyřadil SZIF. Čím 

nižší hodnota, tím lépe. V MAS Podlipansko SZIF vyřadil za sledované období celkem 

3 projekty. Ačkoliv procento vyřazených projektů je v porovnání se sledovanými MAS 

vyšší, domnívám se, že vyřazení 3 projektů ze 47 nelze považovat za neúspěšnou 

administraci projektů, což svědčí o tom, že MAS je dobře seznámena s pravidly čerpání 

finančních prostředků.  

Tab. č. 40: Fiche a počty projektů 
  Podlipansko Pošembeří Lípa pro venkov Svatojiřský les 

Počet fiche 8 7 8 11 
Podaných projektů 62 96 120 33 
Hodnocených % 97 99 100 91 
Vybraných % 78 60 54 60 
Vyřadil SZIF % 6 3,5 12,3 0 

  Zdroj: vlastní zpracování dle Dotazník k činnosti MAS podpořených programem   
LEADER 

 

V této části dotazníku jsou také otázky týkající se komunikace se žadateli. 

V tomto se mezi sledovanými MAS nevyskytují téměř žádné rozdíly. Jediný rozdíl je 

v tom, jak se uskutečňuje vyhodnocování konzultací. Zde není možné nějaké 

doporučení, každá MAS provádí vyhodnocení tak, jak ji to vyhovuje.  

 

Oblast 4: Integrace a rozvoj MAS 

Aktivita členů MAS je jednou z nejdůležitějších faktorů rozvoje celé organizace. 

Pokud hodnotíme aktivitu jako podílení se na činnosti orgánů a komisí MAS, účast na 

akcích, tak MAS Podlipansko uvádí stejně jako další 2 MAS (Pošembeří a Lípa 

pro venkov) hodnotu 60 % – 89,9 % členů (dle materiálu poskytnutého ředitelkou je 

hodnota 65,31 %). Tuto hodnotu jsme prokázali i vlastním výzkumem, kdy tuto aktivitu 

potvrdilo 56,5 % respondentů (tab. č. 35). Žádná ze sledovaných MAS nedosáhla 

hodnoty vyšší než 89,9 %. 
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Všechny sledované MAS jsou členy Národní sítě MAS ČR, Celostátní sítě 

pro venkov a spolupracují s krajským sdružením NS MAS ČR. MAS Podlipansko je 

pak ze sledovaných MAS jediná, která je zapojena do další organizace integrující 

sdružení na venkově, a která nepůsobí jen místně. Jedná se o Asociaci regionálních 

značek, MAS Podlipansko je koordinátorem značky Polabí – regionální produkt (viz 

kap. 5.7.4). 

V získávání finančních prostředků vlastní činností (kromě dotací a členských 

příspěvků) v daném období je MAS Podlipansko hodnocena výrazně nejlépe. Za dané 

období to bylo více než 500 000 Kč. Všechny ostatní nepřesáhly hodnotu 250 000 Kč.  

 

Oblast 5: Monitoring a evaluace MAS 

 Plnění monitorovacích kritérií je jednou z hlavních možností, jak hodnotit MAS. 

Podlipansko a další 2 MAS (Lípa pro venkov, Svatojiřský les) splnily k danému datu 

60 % - 80 % indikátorů na 60 % a více. Další sledovaná MAS splnila 80 % a více 

indikátorů na 60 % a více.  

Je samozřejmostí, že některá monitorovací kritéria jsou plněna na více než 

100 % (tzn., že výsledný počet (případně plocha) je několikrát vyšší než původně 

stanovená hodnota), ale i na velice málo (v případě MAS Podlipansko byl nejnižší stav 

plnění jednoho monitorovacího kritéria 24 %). Důležité je, zda je prováděn pravidelný 

monitoring a zda pak dochází k realizaci postupů, které vychází z monitoringu 

a evaluace. MAS Podlipansko realizaci provádí, např. aktualizovala fiche, i SPL.  

 

Oblast 6: Propagace MAS 

Pod záštitou Národní sítě MAS byly ve sledovaném období pořádané 4 akce 

(Země živitelka 2010, Modlitba za domov 2010, Konference Venkov 2010, Leaderfest 

2011). MAS Podlipansko se zúčastnila spolu s MAS Lípa pro venkov 3 akcí. Účast na 

těchto akcích je tak hodnocena jako častá a značí snahu MAS se propagovat 

a seznamovat se s dalšími MAS, případně navazovat spolupráci. 

 Propagační akce, kde byla MAS Podlipansko pořadatelem či spolupořadatelem, 

byly nejvíce navštěvované (cca 6000 návštěvníků, akce Podlipanský den a Kostelecké 

vykulení, Vánoční koncert, Pečecká desítka, Podlipanské country).  
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 Kancelář MAS Podlipansko vydává pravidelně vlastní zpravodaj s působností 

na celém území MAS, kde mimo jiné informuje o své činnosti, zveřejňuje výzvy 

pro příjem projektových žádostí, představuje realizované projekty a také informuje 

o sportovních a kulturních akcích v regionu. Kancelář spolupracuje se školskými 

zařízeními, a to i v současné době, kdy sbírá podkladové údaje pro aktualizaci ISÚ. 

 Další formy propagace MAS jsou velice podobné. Z forem uvedených 

v dotazníku MAS Podlipansko je nejvíce zajímavá propagace formou tabulí „Vítá vás 

Podlipansko“, které jsou umístěny po obvodu regionu. Od ostatních sledovaných MAS 

je možno doporučit další formy propagace – umístění informací o Podlipansku 

do školských zařízení (letáčky na nástěnky, do vitrín,..). 

Pokud porovnám propagaci mezi sledovanými MAS, opět je zde zřejmý rozdíl. 

Nejvíce bodů za propagaci získali MAS Podlipansko a Pošembeří (organizaci propagují 

všemi uvedenými formami (vlastní zpravodaj, výroční zpráva, webové stránky, 

příspěvky do místních periodik, příspěvky do celostátních nebo regionálních periodik, 

příspěvky do celostátních nebo regionálních rozhlasových nebo televizních stanic). 

MAS Lípa pro venkov propaguje také všemi sledovanými formami, avšak méně často 

než tomu je u Podlipanska a Pošembeří, proto v této oblasti získala méně bodů. MAS 

Svatojiřský les propaguje organizaci a její činnost pouze pomocí několika forem 

propagace (vlastní zpravodaj, výroční zpráva, webové stránky). 

 

Oblast 7: Nadstavba aktivit MAS 

Velice zajímavou částí dotazníku je okruh otázek s názvem „Nadstavba aktivit 

MAS“. Tato část obsahuje 6 otázek. Na základě odpovědí uvádíme činnosti, které 

provádí MAS Podlipansko, v opačném případě pak můžeme doporučit vybrané 

doplňkové aktivity pro MAS Podlipansko, vycházející z práce ostatních MAS. Musím 

uvést, že v tomto případě mohu porovnávat zejména s MAS Pošembeří, Lípa 

pro venkov v této části získala 1 bod, Svatojiřský les 0 bodů. 

 V oblasti „administrace výzev, výběr projektů v rámci SPL“ uvádí MAS 

Podlipansko následující: zavedení systému KAPRO (Katalog projektů). Tento systém 

byl vyvinut v MAS Posázaví, Podlipansko se připojilo a napomáhá s rozvojem. Systém 

slouží k podrobnému vedení projektu od první konzultace po jeho monitoring. Další 
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aktivitou je zavedení tzv. tvrdých hodnotících kritérií (ty jsou přiděleny na základě 

tvrdých dat z Českého statistického úřadu či jiných veřejných dat), které tvoří více než 

50% přidělených bodů. To výrazně omezuje možnost subjektivního hodnocení. Poslední 

aktivitou je velice důsledné zajištění nepodjatosti výběrové komise.  

U ostatních sledovaných MAS je dle mého názoru nejzajímavější tzv. Zásobník 

projektů, kam potenciální žadatelé v předstihu vkládají své projektové záměry (nejen 

do SPL). To umožňuje získat přehled o dotačních potřebách v regionu, to může mít 

za následek i úpravu fichí. Za zmínku stojí i vlastní elektronická osnova projektů 

do SPL, díky níž dochází k eliminaci zbytečných chyb a zpřehlednění pro administraci. 

Nicméně na podobném principu funguje i zmíněné KAPRO. Ředitelka uvedla, že mají 

také podobnou službu jako je Zásobník projektů, ale aktualizace projektů se v tomto 

seznamu dělá pouze jednou ročně, systematické doplnění nedělají.  

 Oblast „Integrovaná strategie území“ je na Podlipansku rozvíjena 

prostřednictvím projektu Podlipansko sází stromy a koordinací Regionální značky 

Polabí. Zajímavá je dobrovolnická jarní akce Ukliďme Pošembeří! (dle uvedených 

údajů se akce zúčastnilo 1200 lidí). Podobnou akci dělá letos i MAS Podlipansko, jedná 

se o akci „Ukliďme Výrovku – Ukliďme svět“, které se účastní 6 obcí. 

 Oblast „Integrace a rozvoj MAS“ je na Podlipansku představována aktivitou 

Fond kultury a sportu (viz kap. 5.7.7). Doporučit můžeme uspořádání pravidelných 

společensko-pracovních setkání starostů a starostek (cca 2x ročně) jako jednu 

z možností vylepšení situace v kvalitě sociálních sítí. V rozvoji členské základny jedné 

z MAS se uplatňuje systém 1+1. Stávající člen přivede do MAS dalšího zájemce (z řad 

nestátních neziskových organizací, podnikatelů), čímž rovněž garantuje důvěryhodnost 

nového subjektu. Otázkou však zůstává, zda by o to byl v MAS Podlipansku zájem, 

neboť více členů znamená více potenciálních žadatelů o dotaci a tím „vyšší 

konkurenci“.  

 Oblast „Monitoring a evaluace MAS“ byla pro MAS Podlipansko v daném 

období aktuální. Provedla komunitně vedenou evaluaci, zapojilo se 70 osob z regionu. 

Byla pojata nejen jako zhodnocení práce, ale i hledání dalších témat, projektů a oblastí, 

které je třeba zlepšit. Dále MAS Podlipansko uvádí, že pokud není projekt v realizaci 



90 
 

ještě dokončen, musí být žadatelem po 6 měsících vydaná monitorovací zpráva 

o průběhu realizace projektu. 

 Doporučit můžeme umístění „Balíčku pro úspěšné“ na web, který obsahuje 

návod a dokumenty, jak postupovat ve fázi realizace a udržitelnosti projektu. Ředitelka 

uvedla, že organizace provádí Školení pro žadatele a Školení pro realizátory, která jsou 

velice navštěvovaná.   

V oblasti „Propagace MAS“ je Podlipansko úspěšné díky projektu Podlipansko 

všemi smysly – turisté vítáni. Přijímá zástupce zahraničních MAS (ze Slovenska, Litvy, 

Francie). Dále uvádí, že pravidelně rozesílá novinky z regionu všem zaregistrovaným 

na webových stránkách. Je jistě dobře, že novinky jsou rozesílány všem, nejen členům. 

Nicméně jak bylo zjištěno, nižší návštěvnost webu členy může být způsobena právě 

tímto rozesíláním novinek.   

Propagace u jiných MAS probíhá i díky spolupráci s vlastními členy. Uvedeny 

byly např. tyto formy propagace – slavnostní otevírání projektů realizovaných nejen 

z SPL („stříhání pásky“), propagace při závodu historických vozidel konaného 

na vlastním území – MAS věnovala pohár pro nejúspěšnějšího jezdce ze Středočeského 

kraje, dále logo jedné z MAS je umístěno na horkovzdušném balonu, jehož vlastníkem 

je člen dané MAS (smluvně upraveno). Balon létá příležitostně a v rámci akcí, 

na kterých MAS spolupracuje.  

Ředitelka uvedla, že v případě, kdy je kancelář pozvaná na slavnostní otevření 

projektů, většinou se někdo účastní, ale snahou kanceláře MAS není být fyzicky 

na místě, propagace v tomto případě probíhá prostřednictvím různých reklamních 

předmětů (tabulí) umístěných v místě realizace. 

Z tohoto výčtu je zřejmé, že pro propagaci dané MAS jsou hodně využíváni 

členové. To u Podlipanska není zřejmé. Opět se tedy potvrzuje, že aktivita jednotlivých 

členů  v propagaci organizace je nedostačující. Někteří členové propagují organizaci 

prostřednictvím infomíst, kde probíhá aktivní propagace, a to zejména formou 

propagačních materiálů.  Ředitelku velice zaujal nápad, obrátit se na každého člena 

zvlášť a domluvit se s ním na nějaké formě propagace MAS Podlipansko, a to dle jeho 

vlastních možností.  
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6.5.4 Shrnutí 

 

Z uvedeného porovnání lze říci, že MAS Podlipansko lze hodnotit oficiálně jako 

velice úspěšnou. V materiálu poskytnutého ředitelkou MAS je uvedeno, že MAS 

Podlipansko získala ve zmíněním šetření celkem 176 bodů a mezi středočeskými MAS 

se umístila na 4 místě.  

Pomocí porovnání jsem také chtěla zjistit, zda práce všech sledovaných MAS 

odpovídá tomu, jak jsou zařazeni do skupin uvedených v tabulce č. 36. Myslím si, že se 

mi toto zařazení podařilo potvrdit. Ze sledovaných dotazníků na mě skutečně působí 

nejlépe práce MAS Podlipansko a Pošembeří a že jsou tak příklady dobré praxe. 

Problémem, který ale vnímám je to, že práce MAS Podlipansko je takto 

hodnocená zejména kvůli vysokému pracovnímu nasazení kanceláře.  

Některé mé poznatky a nápady na vylepšení práce si ředitelka během rozhovoru 

poznamenala. 
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7 Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit možnosti rozvoje MAS Podlipansko. 

Zaměřila jsem se na prověření vůle ze strany členů a možností rozvoje dalších činností 

v rámci MAS a tedy i rozšíření okruhu činností a dopadu aktivit MAS na celý region. 

První výzkumnou otázkou bylo určit, zda MAS Podlipansko působí, dle metodiky 

Čepelky, jako regionální nadace (pouze rozděluje prostředky) nebo jako rozvojová 

agentura (poskytuje i další služby). Ze zjištěných aktivit lze soudit, že MAS působí 

v regionu převážně jako rozvojová agentura, bohužel samotní členové ji vnímají spíše 

jako regionální nadaci. 

Druhou výzkumnou otázkou bylo zjistit, zda práce MAS, která je navenek 

hodnocena velice dobře, je způsobena velmi dobrou spoluprácí mezi všemi aktéry 

v regionu, nebo jestli se jedná jen o velmi dobrou práci několika aktérů/členů. Pomocí 

dotazníkového šetření a rozhovoru s ředitelkou MAS lze říci, že téměř (ne zcela) celá 

práce je zajišťována kanceláří a samotní členové se v organizaci moc neuplatňují. 

Využívají MAS spíše pouze pro své vlastní zájmy a spolupráce členů mezi sebou i vůči 

MAS je nedostačující.  

Poslední výzkumnou otázkou bylo zjistit, zda existují aktivity, které dělá MAS 

Podlipansko lépe/hůře než ostatní sledované MAS (Pošembeří, Lípa pro venkov, 

Svatojiřský les). Vzhledem k hodnocení práce MAS Podlipansko a několikrát 

zmíněnému zařazení MAS do skupiny A, lze soudit, že její práce je velice efektivní 

a kladně hodnocená. Mohu říci, že některé aktivity dělá MAS Podlipansko lépe než 

ostatní (zejména v porovnání s MAS Lípa pro venkov a MAS Svatojiřský les), s tím ale 

samozřejmě souvisí zařazení do skupin. Jak se ale domnívám, organizace takto působí 

zejména díky vysokému pracovnímu nasazení zaměstnanců kanceláře a několika málo 

aktivních členů. Kancelář spravuje veškerou činnost organizace a práci si tak 

přizpůsobili svým možnostem. Z Dotazníků k činnosti MAS podpořených programem 

LEADER také byly vybrány aktivity, které by mohla kancelář MAS Podlipansko 

přizpůsobit svým možnostem a případně tak vylepšit práci MAS.  

Jak bylo uvedeno v předcházejících kapitolách, členové bohužel nejsou spjati 

s územím a organizací. Pokud se členové necítí být občany regionu Podlipansko, dá se 

v podstatě říci, že MAS není dobře vymezená. Tento problém vnímám jako základní, 
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neboť pokud se necítím být členem jakkoliv vymezeného regionu, pak nemám ani 

osobní zájem na jeho všestranném rozvoji. S tím pak souvisí i nedostatečná snaha 

o rozvoj regionu prostřednictvím MAS. Myslím si, že to, jak člověk cítí spojení 

s regionem, nelze tak rychle změnit. Dle mého názoru by tento stav šel vylepšit tak, že 

pokud by organizace MAS Podlipansko byla natolik známá mezi všemi občany 

v regionu, spolupracující apod., že pro členy by byla čest být členy takové organizace, 

v této souvislosti by se poté mohla vylepšit i identita spojená s geografickým územím 

Podlipanska.  

Identifikovaný druhý hlavní problém je to, že členové se necítí být členy 

organizace, do které by měli něco dávat. Domnívám se, že malá spolupráce členů je 

částečně způsobena i tím, že v organizaci působí poměrně dost členských subjektů (při 

porovnání s jinými organizacemi v území – např. DSO). Je možné, že členové (ti, kteří 

nejsou členy hlavních rozhodovacích orgánů) si myslí, že jejich nápady a připomínky 

nebudou v rámci MAS vítány a proto zde ani není snaha prosadit se. Domnívám se, že 

jedinou možností, jak vylepšit spolupráci uvnitř MAS je obrátit se na každého člena 

zvlášť, během osobního rozhovoru zjistit, jak vnímají oni sami celý region, organizaci, 

jaké mají pochybnosti a problémy, či naopak nápady. Připomínky každého z členů by se 

pak měly nějakým způsobem promítnout při práci v organizaci, případně i připomínky 

zahrnout do SPL, který bude aktualizován pro nové programovací období. Řadoví 

členové pak uvidí, že byly jejich připomínky, nápady přijaty a že má cenu se angažovat 

v organizaci, která má poměrně vysoký počet členských subjektů.  

V současné době z výše uvedeného mohu konstatovat, že ačkoliv metoda 

LEADER je založena na spolupráci aktérů v regionu, členové MAS Podlipansko 

nedostatečně spolupracují, jak mezi sebou, tak i s kanceláří MAS, která vykonává 

většinu práce organizace.  

Měla jsem možnost poznat osobně práci kanceláře, a to v srpnu loňského roku, 

kdy jsem tam absolvovala studentskou praxi. Ačkoliv jsem nevěděla, jak dopadnou 

výsledky mého dotazníkového šetření, musím se přiznat, že už tehdy jsem si zapsala 

poznámku, že „práce MAS by jistě nebyla taková, kdyby nebylo vysokého pracovního 

nasazení zaměstnanců kanceláře“. Již tehdy na mě působili velice zaměstnaně, ale 

i spokojeně, protože je tato práce naplňuje. 
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Cílem diplomové práce bylo zhodnotit možnosti rozvoje MAS Podlipansko. 

Myslím si, že v současné době by se měla MAS nejprve zaměřit zejména na vlastní 

členy a navázat s nimi lepší spolupráci. A poté by se s nimi měla domluvit na dalších 

možnostech rozvoje celého regionu. 
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9 Přílohy 
 

 

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. 
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a) V naší obci (i místních částech) 
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 
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b) Ano, na mikroregion nebo jinou regionální organizaci 
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 
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