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ABSTRAKT
Cílem diplomové práce „Vliv sektorového složení vybraných místních akčních
skupin na jejich fungování“ je rozšířit předchozí bakalářskou práci o detailnější
zhodnocení vlivu sektorového složení na celkové fungování MAS. Hlavním rysem
Programu LEADER je spolupráce, a to hlavně mezi sektorem veřejným, soukromým
a neziskovým, ale i mezi dalšími aktéry v území. Dalším cílem této diplomové práce
je tedy zhodnocení, zda je tento rys ve skutečnosti naplněn. Teoretická část obsahuje
vysvětlení základních pojmů a teoretických přístupů vztahující se k rozvoji venkova.
Praktická část se skládá z analýzy interních dat ze SZIF, interních dat zkoumaných
MAS, ex post hodnocení MAS, běžně dostupných dokumentů a z rozhovorů
s jednotlivými představiteli a členy MAS. Jako zájmové území byly zvoleny tři MAS,
a to MAS Podlipansko, o.p.s, MAS - Partnerství Moštěnka, o.s. a Region Pošembeří
o.p.s.
Klíčová slova: Místní akční skupina, venkov, LEADER, spolupráce, sektory

ABSTRACT
The goal of the thesis „The influence of sectoral composition of selected local
action groups on their functioning” is to enhance previous bachelor thesis with a more
detailed assessment of the sectoral composition impact on LAG overall functioning.
Main feature of the LEADER program is cooperation, mainly between public, private
and non-profit sector but also between other sectors in the area. Another goal of this
thesis is an evaluation of this feature fulfillment. Theoretical part contains
the explanation of basic terms and theoretical approaches related to rural development.
Practical part consists of analysis of an SAIF internal data, internal data surveyed
by LAGs, LAGs ex post evaluation, commonly available documents and interviews
with leaders and members of LAGs. Three LAGs were selected as an area of interest,
LAG Podlipansko, o.p.s, LAG - Partnership Moštěnka, o.s. and Region Pošembeří o.p.s.
Keywords: local action group, countryside, LEADER, cooperation, sectors
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1 ÚVOD
Velkou část území evropských států tvoří venkov, a proto je důležité mu věnovat
náležitou pozornost jak v politických, tak v ekonomických rozhodnutích (Majerová,
2008). Přístupů k vymezení venkova je mnoho a tento úkol ještě více komplikuje
neexistence jednotně přijímané definice venkovského a městského prostoru a také
proces suburbanizace, který je příčinou modifikace venkovských i městských oblastí.
Mezi městem a venkovem není ostrá hranice, ale mluvíme zde o kontinuu
město-venkov, díky kterému se stává zařazení území do venkovského (městského)
prostoru ještě složitější (Pászto a kol., 2016).
Venkov zahrnuje zastavěné i nezastavěné území a nejčastějším kritériem
pro rozlišení venkova je počet obyvatel. Program LEADER je přijímán jako inovativní
cesta pro další rozvoj venkova v EU (Falkowski, 2013) a snaží se rozvinout a využít
potenciál venkovských regionů prostřednictvím spolupráce veřejného, soukromého
a neziskového sektoru neboli pomocí MAS. Mezi hlavní rysy Programu LEADER patří
spolupráce, síťování a přístup zdola nahoru. Tedy jde o to, že lokální aktéři znají nejvíce
problémy a potřeby v daném regionu, mohou se podílet na jejich řešení a díky tomuto
konceptu mohou skutečně iniciovat rozvoj regionu a díky znalostem území může dojít
k pokroku mnohem rychleji než při přístupu top down.
Obyvatelé venkova se vyznačují specifickým životním stylem a hlavně
intenzivnějším vztahem k území, ve kterém žijí. O vztahu člověka k určitému místu
pojednává koncept regionální identity a právě ta je důležitá, pokud chceme docílit
rozvoje a společného řešení problémů. Právě soudržnost, mezilidské vztahy
a spolupráce je základem regionální identity. Dle Bourdieu (1998) je také významný
sociální kapitál, což jsou zdroje, kontakty a známosti, které dle Putnama (2000) zajišťují
prospěch celého společenství a vzniká také důvěra mezi lidmi. Vlastností jedinců je
lidský kapitál, který v sobě jistě zahrnuje vzdělání, ale podstatnou součástí jsou
zkušenosti, dovednosti, které jsou nepřenositelné a nedají se naučit ve škole.
Ke spolupráci vede i jeden z konceptů, ze kterého tato práce vychází,
a to k teorii

učících

se

regionů.

Podle

Lundvalla

(1994

In

Morgan)

jsou

nejstrategičtějším zdrojem znalosti a nejdůležitějším procesem je učení. K učení
a tvorbě znalostí dochází nejlépe právě při spolupráci. Výsledkem sociálního působení
mezi aktéry z různých sektorů jsou také inovace, které přináší do regionu nové zdroje
10

a příležitosti. Inovativnost je deklarována jako jeden z rysů Programu LEADER
a v případě MAS je inovací např. komunitní projednávání strategie.
Na českém venkově máme velké množství malých obcí, které nemají
ani finanční, ani lidské kapacity na velké rozvojové projekty. Nemají zkušenosti
s administrativou a obec často řídí neuvolněný starosta, který těžce zvládá všechny
povinnosti spojené s chodem obce. Proto je využit Program LEADER, který
zprostředkovává finanční podporu obcím pomocí Místních akčních skupin (MAS).
Téma předkládané diplomové práce jsem si vybrala na základě tématu své
bakalářské práce, kterou jsem chtěla podrobněji rozpracovat. Cílem diplomové práce je
pomocí analýzy sektorového složení MAS a jeho vlivu na typ podpořených
a realizovaných projektů a na celé fungování MAS v minulém programovacím období
2007-2013 zjistit, zda je splněn hlavní rys Programu LEADER, a to spolupráce.
Předmětem práce je rozdělení finančních prostředků mezi sektory, jaké typy projektů se
obecně nejvíce vyskytují, které jsou podpořené a proč. Důležitým aspektem je zaměření
strategických dokumentů a složení orgánů MAS dle sektorového složení.
V empirické části definuji cíle práce a popisuji metodiku, která byla použita.
Následuje teoretický rámec, kde jsou diskutovány přístupy ukotvující tuto práci.
V dalších

kapitolách

se

zabývám

tématem

venkova,

jeho

vymezením

jak

kvantitativním, tak kvalitativním. Shrnuji možnosti získání finanční podpory
pro potřeby venkova a dále pak popisuji programové dokumenty nutné k získání
finanční podpory.
V praktické části se zaměřím na zájmové území tří MAS, a to MAS Moštěnka
o.p.s., MAS Podlipansko o.p.s. a Region Pošembeří o.p.s., které nejdříve stručně
představím. V první fázi pomocí grafů analyzuji data získaná ze SZIF, od jednotlivých
MAS a z běžně přístupných dokumentů. Dalším nástrojem pro splnění cíle a ověření
hypotéz budou strukturované rozhovory s představiteli MAS a členy MAS.
V závěru, na základě diskuze literatury a výsledků vlastního výzkumu, formuluji
obecné závěry, odpovím na výzkumné otázky a vyvrátím nebo potvrdím stanovené
hypotézy.
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2 CÍLE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY
Cílem této diplomové práce je zjistit, jakou roli hraje sektorové složení MAS
v celém jejím fungování. Sektorovým složením je myšlen podíl tří sektorů (veřejný
sektor, neziskový sektor a soukromý sektor) na složení členů MAS. Úkolem MAS je
tyto tři sektory sdružovat, podporovat jejich spolupráci a využívat výhody z toho
plynoucí. Je to základní rys MAS a cílem této diplomové práce je zjistit, jestli je tento
důležitý rys využíván pro rozvoj venkova. Nebo zda je MAS vytvořena jen formálně
ze tří sektorů a aktivní jsou pouze některé z nich. V takovém případě se nejedná
o spolupráci, ale pouze o nástroj k čerpání dotací.
Pro dosažení cíle je nutné zanalyzovat celkové složení MAS, rozdělení finančních
prostředků mezi sektory, zjistit, kdo jsou nejčastější žadatelé, jaká témata (fiche) MAS
vyhlašuje a do které spadá nejvíce žádostí o podporu, složení orgánů MAS a obsah
strategických plánů LEADER. Motivem pro tuto práci bylo rozšíření výzkumu mé
bakalářské práce s názvem Regionální rozdíly v sektorovém složení místních akčních
skupin Česka, kde jsem se vlivem sektorového složení zabývala jen okrajově. Dalším
důvodem je nedávné ukončení programového období 2007–2013 a vydání všech
závěrečných evaluací MAS.
Položila jsem si následující výzkumné otázky:


Kopíruje rozdělování prostředků v MAS její sektorové složení? Platí tedy, že
MAS, kde je větší zastoupení veřejné správy, budou více podporovat obce?



Jaké další faktory mohou ovlivňovat rozdělení financí?



Jde v MAS opravdu o participaci a snahu dosáhnout společného cíle, nebo jde
jen o čerpání dotací?

12

3 METODIKA
Pro účely této diplomové práce byly spojeny tři rysy Programu LEADER
pod pojem spolupráce, který je zde hodně využíván. Jde o rys síťování, čímž je myšlena
kooperace tří sektorů (veřejný sektor, neziskový sektor a soukromý sektor). Dále rys
spolupráce, což je podle Programu LEADER spolupráce mezi několika MAS, a třetím
je rys bottom up, kde je kladen důraz na řízení a aktivitu ze zdola skrze lokální aktéry.
Pro analýzu bylo třeba vybrat MAS, které jsou na stejné úrovni fungování. Proto
bylo využito hodnocení Národní sítě MAS za programovací období 2007–2013, kde
byly MAS rozděleny do skupin A, B, C, D podle získaného počtu bodů. Ty byly
rozdělovány na základě otázek, které se týkaly šesti oblastí, a to:
1. Základní parametry a strategické dokumenty MAS
2. Personální zajištění činnosti MAS
3. Administrace výzev a výběr projektů v rámci SPL
4. Integrace a rozvoj MAS
5. Monitoring a evaluace MAS
6. Propagace MAS
(eAgri, Hodnocení MAS 2012).
Vybrány byly tři MAS spadající do skupiny A, tedy nejlépe fungující MAS
– příklady dobré praxe. Jsou jimi MAS Podlipansko, o.p.s, MAS - Partnerství
Moštěnka, o.s., Region Pošembeří o.p.s. Nejlépe fungující MAS byly vybrány z toho
důvodu, protože lze předpokládat, že zde dochází ke správné realizaci projektů a ke
správnému fungování institucí MAS. Dále lze předpokládat, že tyto MAS splňují rysy
Programu LEADER a právě z toho důvodu jsou dobře ohodnocené. Pro praktickou část
byla jako vstupní data použita konečná evaluace projektů a veřejně přístupná data
(excerpce dokumentů, analýzy dokumentů) z webových stránek jednotlivých MAS.
Byly využity interní zdroje Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Jde o
přehledy členů MAS a členů jednotlivých orgánů, celkové shrnutí alokací za jednotlivé
roky, seznamy projektů včetně zařazení do fichí a Strategické plány LEADER.
Vzhledem k tomu, že MAS neměly povinnost hlásit neschválené žádosti na SZIF, tato
instituce pouze archivuje projekty schválené MAS a projekty s ukončenou administrací.
Z tohoto důvodu nemůže být provedeno vyhodnocení minulého programovacího období
pro celé Česko, které by mohlo být do budoucna přínosné. Pro potřeby této diplomové
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práce bylo třeba získat seznamy i nepřijatých žádostí, a proto byly kontaktovány
jednotlivé MAS, které data poskytly ze svých interních zdrojů.
Součástí analýzy bylo i vytvoření tzv. metafichí, kdy byly sloučeny fiche
jednotlivých MAS do nejčastěji podporovaných témat. V celkovém součtu jich vzniklo
šest, a to občanská vybavenost, dopravní a technická infrastruktura, cestovní ruch,
podnikatelé, zemědělci a ostatní. Cílem této analýzy bylo podrobněji ukázat, o jaké typy
žádostí se nejčastěji jedná a podpora jakého sektoru je nejčastější.
Druhá kvalitativní část byla provedena pomocí strukturovaných rozhovorů, které
tvořil předem připravený seznam otázek, na které se tazatel ptal. Respondenti byli
požádáni o spolupráci nejdříve oficiálně emailem vedoucím práce RNDr. Radimem
Perlínem, Ph.D. a byli upozorněni, že budou telefonicky kontaktováni. Všichni z vedení
zkoumaných MAS a zástupce neziskového sektoru byli ochotni na otázky odpovědět.
Se zástupci soukromého a veřejného sektoru se mi nepodařilo spojit, a proto byli
vybráni náhradní respondenti a byli kontaktováni telefonicky. Rozhovory probíhaly
v období 18. 3. – 5. 4. 2016. Otázky nebyly striktně ohraničené a mohly být
přeformulovány podle potřeby, s podmínkou zachování jejich významu. Oslovený
neměl přesně dané možnosti, ale v seznamu byly možnosti předpřipravené a odpovědi
byly zařazené k dané možnosti nebo do kolonky jiné. Bylo tedy zachováno zaměření
rozhovoru, zároveň však měl tazatel i oslovený volnost přesně vyjádřit svůj vlastní
názor.
Rozhovory můžeme rozdělit do několika tematicky zaměřených oblastí.
U rozhovoru s vedením MAS šlo o čtyři oblasti a první otázka byla zaměřena
na počátky a důvody vzniku MAS. Další oblast tvoří otázky týkající se spolupráce
v MAS, aktivity členů a komunikace s MAS, orgánů MAS a jejich změn.
Na to navazuje téma vzniku Strategického plánu LEADER a vznik vyhlašovaných fichí.
Největší tematickou oblastí bylo hodnocení žádostí, postup jejich výběru a zhodnocení
aktivity různých typů žadatelů. Rozhovory s členy MAS se dělí pouze do tří
tematických oblastí, které jsou však podobného zaměření. Jde zde o motivaci vstupu
do MAS a očekávání. Dále pak jde o spolupráci s MAS, o aktivitu členů, jak
dotazovaných, tak o názory na aktivitu ostatních členů a sektorů. Poslední oblast se týká
podávaných žádostí.
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Cílem rozhovoru bylo získat informace o fungování MAS v praxi, zkušenosti
a názory dotazovaných k posouzení pravdivosti/nepravdivosti formulovaných hypotéz.
Dalším cílem bylo konfrontování získaných znalostí s výsledky analýzy. Důraz byl
kladen na individuální zhodnocení současného stavu a reality v daném území.
Výběr byl proveden dle funkce dotazovaných a dle sektoru, který zastupují.
Oslovena byla ředitelka MAS Podlipansko Ing. Markéta Pošíková, za Region
Pošembeří byl osloven ředitel MAS Mgr. Miloslav Oliva, který přizval i manažerku
pro LEADER Ing. Šárku Pučálkovou. Za MAS Moštěnka byla dotazována ředitelka
Markéta Poláchová Kropáčková. Dále byl osloven pan Ing. Milan Bena CSc., jakožto
zástupce neziskového sektoru, který je členem Správní rady a Kontrolního orgánu MAS
Podlipansko. Jako zástupce soukromého sektoru byl osloven pan Ing. Stanislav Kosík,
bývalý majitel firmy Bek s.r.o a člen Regionu Pošembeří. Jako zástupce veřejného
sektoru pan Mgr. Tomáš Drobný, starosta obce Kostelní Lhota, zastupující DSO
Pečecko a člen Správní rady MAS Podlipansko.
Rozhovory byly vyhodnoceny podle funkcí dotazovaných a témat tak, že nejprve
byly vyhodnoceny rozhovory s vedoucími zkoumaných MAS a poté rozhovory s členy
MAS. V závěru byla témata vzájemně diskutována a byly vyvozeny obecné závěry
vyplývající z uskutečněných rozhovorů a z předchozí analýzy interních zdrojů SZIF
a MAS.
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4 TEORETICKÉ ZARÁMOVÁNÍ
Velkým tématem současnosti je problém vzniku nerovností mezi regiony
a zvyšování rozdílů mezi nimi. Oproti jiným evropským státům, kde má regionální
politika notnou tradici, se u nás do popředí toto téma dostává od druhé poloviny 90. let
20. století, kdy začalo zajímat stále více politiků a různých odborníků i u nás (Blažek,
Uhlíř, 2011, str. 7).
Moderní přístupy k rozvoji venkova proměňují paradigmata od původních
nástrojů rozvoje venkova, které vznikly z principů regionální politiky EU a byly
charakteristické pro top – down přístup. Moderní přístupy se od něj odklání a kladou
větší důraz na lokální aktivitu a lokální zdroje rozvoje. Tím se více přibližují k novějším
teoretickým přístupům.

4.1 Teorie učících se regionů
Podle Floridy (1995) jsou regiony ústředním ohniskem pro vytváření a tok
myšlenek a znalostí. V 90. letech 20. století se během politických debat dospělo
k názorům, že hlavním zdrojem konkurenceschopnosti mezi regiony jsou právě
vědomosti, informace a schopnost je získávat. Podle Teorie učících se regionů jsou
nejstrategičtější surovinou a mimo to je také důležité vytvářet kulturní klima, které
napomáhá inovacím (Blažek, Uhlíř, 2011). Nejpříznačnějším druhem učení pro aktéry
v učících se regionech je spolupráce mezi nimi (Lundvall, 1992 In Blažek, 2011).
Znalosti rozlišujeme na kodifikované, které můžeme prodávat jako komodity
a můžeme je bez větších nákladů dopravit kamkoliv. Nekodifikované znalosti není tak
lehké převést z jednoho prostředí do druhého a k předání tohoto druhu znalosti nestačí
ani podrobný návod. Jsou tedy zdrojem konkurenční výhody a jsou vázány na konkrétní
prostředí (Blažek, Uhlíř, 2011, str. 191). Právě princip partnerství v rámci MAS
se zaměřuje na šíření a sdílení kodifikovaných znalostí.
Druhý způsob je dělení znalostí do čtyř skupin – znalost co, znalost proč, znalost
jak a znalost kdo. U znalosti co se jedná o znalost fakt neboli informací o dané situaci
nebo jevu. Znalosti proč reprezentují principy a zákony v přírodě i ve společnosti.
Znalost jak je o dovednostech, které získáváme dlouhodobou zkušeností, a znalost kdo
informuje, kdo má znalost co a kdo má znalost co kdo má dělat. Tato znalost také
zahrnuje schopnost spolupráce a komunikace mezi různými lidmi (Johnson, Lundvall,
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2001). Právě principy spolupráce mezi partnery a vytváření sítí v MAS jsou zaměřeny
na znalost jak, tedy zkušenosti, a znalost kdo, tedy kdo má znalost, kdo co umí dělat.
Teorie učících se regionů je v současnosti četně využívaný nástroj v regionální
politice a je mimo jiné využíván prostřednictvím místních akčních skupin, které
zprostředkovávají znalosti a dovednosti pro všechny partnery na celém území MAS.
Jedním z rysů MAS je spolupráce jak mezi sektory uvnitř MAS, tak mezi MAS
samotnými nebo spolupráce MAS s jinými institucemi z vnějšku (ELARD). To je podle
Lundvalla (1992 In Blažek, 2011) typickým znakem učících se regionů. Významný
je také rys inovace, který se však v MAS velmi málo uplatňuje a jde spíše o přenos
kodifikovaných znalostí, které si MAS jsou schopné mezi sebou předávat na různých
konferencích a seminářích a navzájem si tím pomáhají. Nejde ale o nové nápady, tedy
skutečné inovace.

4.2 Regionální inovační systémy
Učící se ekonomika je založena na myšlence, že inovace mají hlavně sociální
charakter a jsou obvykle výsledkem spolupráce a interakce mezi firmami a jinými
aktéry kolem nich (Lundvall, Borras, 1997 In Doloreux, 2004). Pro rozvoj venkova
je jistě důležitá inovační výkonnost, podpora učení a získávání vědomostí a tyto dva
aspekty zkoumá koncept Regionálních inovačních systémů. Ten klade důraz
na prostorovou blízkost a koncentraci, což usnadňuje proces tvoření, získávání
a využívání znalostí (Blažek, Uhlíř, 2011).
Koncept RIS rozvinul Philip Cook v 90. letech 20. století na základě národních
inovačních systémů, které definoval Lundvall (1992 In Blažek, 2011) jako systém
skládající se z prvků a vztahů, které se účastní tvorby, šíření a využití nových
a ekonomicky užitečných znalostí (Blažek, Uhlíř, 2011, str. 198). Cook rozlišil dva
základní subsystémy – subsystém tvorby znalostí, např. vysoké školy, výzkumné
instituce, a subsystém znalosti ekonomicky zhodnocující, např. firmy v regionu
(Asheim, Coenen, 2005). Pod tímto pojmem tedy rozumíme komplex spolupracujících
institucí a výrobní sféry, který podporuje konkurenceschopnost a upgrading
a je důležitým doplňkem synergických efektů plynoucích z aglomeračních výhod
(Blažek, 2012).
Dle Lundvalla a Borrase (1997) jsou inovace výsledkem sociální kooperace, což
je hlavním rysem (ELARD) a důvodem vzniku MAS, a proto v souvislosti s nimi
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můžeme hovořit o konceptu regionálních inovačních systémů. Jako inovaci většinou
chápeme vynález, nový výrobek, nový postup při výrobě nebo například službu.
V MAS se však tyto typy inovací příliš neuplatňují. Jde zde především o tzv. měkké
inovace, z nichž nejčastější jsou třeba nové způsoby komunitního plánování, nové
metody při řešení problémů nebo navázání nových partnerství (MAS Nad Orlicí).
4.3 Bottom up
Bottom up neboli přístup zdola nahoru. Jde o přístup, který můžeme definovat
jako proces, kde místní komunita iniciuje nebo podporuje zahájení rozvoje na svém
vlastním území. Hlavní myšlenkou je, že rozvoj venkova by měl být více participativní,
demokratický a měly by být zainteresované všechny zúčastněné strany (Korf, Oughton,
2006). Podle Furmankiewicze (2011, str. 266) je pro bottom up přístup charakteristické,
že místní komunita je klíčová pro identifikaci potřeb a budování strategie pro rozvoj.
Je využita dobrá znalost území místními obyvateli. Ti si jsou vědomi potenciálu
a problémů daného území a mohou s těmito znalostmi efektivně pracovat na dalším
rozvoji (Dejmková a kol. 2013). Prostředkem využití tohoto přístupu je program
LEADER, zaměřený na výměnu zkušeností mezi místními akčními skupinami, které
zprostředkovávají dotace pro PRV a napomáhají tak k rozvoji území. Důležitými
aspekty pro bottom up přístup jsou tedy tvorba partnerství, v tomto případě mezi
veřejným a soukromým sektorem, a tvorba sítí. Přístup má čtyři úrovně, na kterých
se místní aktéři mohou podílet:


šíření informací pomocí veřejných schůzí (obyvatelé, zemědělci)



kolektivní porady všech aktivních skupin na daném území



společný vývoj projektu prostřednictvím místní akční skupiny



kolektivní rozhodování akcí a strategií

Díky takovéto spolupráci může dojít ke stimulaci nových nápadů a vytvoření
projektů napomáhajících k inovacím v území (Laurent Van Depoele, 2005).
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4.4 Regionální identita
Lidé na venkově mají svůj charakteristický životní styl a mají specifickou vlastní
identitu, která bývá silnější než v městském prostředí. Rozlišujeme sociální identitu,
která vyjadřuje, jak se člověk cítí být venkovanem, a identitu regionální, což je vztah
k určitému místu. Obecně identita znamená „způsob, jímž se jednotlivec nebo skupina
jednotlivců definuje, pociťuje svou existenci a o který se opírá, když si uvědomuje sama
sebe ve vztahu k jiným“ (Heřmanová, Chromý 2009, s. 312). Definice Nikischera říká,
že regionální identita je vztah člověka k prostoru, díky němuž můžeme přiřadit určitý
subjekt ke konkrétnímu prostoru. Proces přiřazení je podobný jako proces identifikace
osob v jiných životních situacích, kdy je přiřazení vnímáno jako součást socializace
jednotlivce (Nikischer. 2013). Je možné odlišit tři základní elementy regionální identity.
Za prvé element kognitivní, tedy jak si lidé uvědomují region a jeho odlišení
od ostatních, za druhé emocionální, tedy jak lidé cítí region a stupeň, na jakém
poskytuje rámec pro společnou identitu, a poslední, instrumentální, jak je region
využíván pro mobilizaci společných akcí k dosažení politických a jiných cílů (Paasi,
2003).
V tvorbě identity hrají velkou roli mezilidské vztahy v daném místě, pospolitost
a soudržnost obyvatel. A právě tyto měkké faktory jsou důležité při snaze o rozvoj,
o zlepšování životního prostředí na venkově. Čím silnější regionální identita, tedy
silnější identifikace s daným místem, tím větší snaha o zapojení se do vzniku nových
rozvojových impulsů. Koncept regionální identity se promítá do prvků programu
LEADER. Strategie je založena na znalostech obyvatel, jejich konkrétních potřeb
a problémů v daném území. Negativním vlivem může být přílišné uvědomění si vlastní
identity a odlišnosti od ostatních regionů, a tím může dojít k uzavřenosti regionů vůči
společným aktivitám. Instrumentální regionální identita je klíčová identita, využívaná
k vyvolání kolektivních činností, což MAS uplatňují skrze rys spolupráce nebo síťování
(Paasi, 2003).
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4.5 Sociální kapitál
Jak již bylo řečeno, venkov od města můžeme odlišit i pomocí měkkých faktorů,
mezi které řadíme i sociální kapitál. Myšlenka, že spolupráce ve skupinách může mít
skupinové i individuální výhody, pochází z 19. století a hlavními představiteli jsou Karl
Marx, Emil Durkheim a Ferdinand Tonnies (Johnston, 2000). Dnešní koncept
sociálního kapitálu se v tématu regionálního rozvoje rozvinul během posledních třiceti
let.
Sociální kapitál je těžko postižitelný, těžko vymezitelný a těžko definovatelný.
Je také značně interdisciplinární, tedy je zde mnoho vlivů podílejících se na jeho
formování a zasahuje do mnoha oblastí našeho života (Čechová, 2014, str. 16). Proto se
v literatuře objevuje několik odlišných pojetí sociálního kapitálu. Hlavními třemi
představiteli novodobého konceptu jsou Bourdieu (1986), Coleman (1988) a Putnam
(1993).
Bourdieu (1980) definoval koncept sociálního kapitálu jako „agregát skutečných
nebo potencionálních zdrojů, které jsou propojeny s vlastnictvím trvalé sítě více či méně
institucionalizovaných vztahů vzájemné znalosti a uznání“ (Bourdieu, 1980 In Johnston,
2000).
Definice Colemana (1988, str. 98) říká: „Sociální kapitál je definován svou
funkcí. Není to pouze jeden celek, ale celá řada subjektů se dvěma společnými prvky.
Skládají se z elementů sociální struktury a usnadňují práci některým aktérům,
ať už jedincům nebo právnickým osobám.
Podle Putnama (1995, str. 67) „nástroje, které zvyšují sociální kapitál, jsou sítě,
normy a sociální důvěra a usnadňují tak koordinaci a spolupráci vedoucí k vzájemnému
prospěchu“.
Podle Pilečka (2010) rozlišujeme formy sociálního kapitálu. Rozlišujeme formy:
a) individuální nebo kolektivní, kdy prospěch je přinesen buď jednotlivci,
skupině nebo společnosti jako celku.
b) Dále pak formu strukturální vs. kognitivní. V prvním případě jde
o formy sociální organizace a kognitivním sociálním kapitálem jsou
myšleny normy, postoje, přesvědčení, hodnoty, které napomáhají
ke vzájemné spolupráci mezi aktéry (str. 69).
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c) Sociální kapitál může být buď sociálním, nebo politickým prostředím,
máme tedy formy občanský a vládní sociální kapitál.
d) Svazující/přemosťující/spojující/korporační sociální kapitál.
Svazující sociální kapitál se vyznačuje silnými vztahy mezi
jedinci ve skupině, díky kterým se mohou bránit narušujícím vlivům
zvenčí. Příkladem této formy jsou například rodinné vztahy.
Přemosťující sociální kapitál je u vztahů slabých s menší
hustotou. Jedná se o vzdálenější skupiny nebo jedince z různých
sociálních oblastí, které však mají nějaký společný cíl, kterého se snaží
dosáhnout. Příkladem jsou různé neziskové organizace, jako třeba
sportovní kluby nebo mateřská centra.
Skupiny rozdílného sociálního a ekonomického statusu sdružuje
spojující sociální kapitál. V tomto případě je výhodou, že aktéři
na lokální úrovni mohou využít vazeb na klíčové aktéry. Snadněji tak
mohou získávat finanční prostředky i informace a tím podporují rozvoj
celé komunity.
Korporační sociální kapitál je sociální kapitál, jehož povaha
může

být

ovlivněna

pozitivně

nebo

negativně

různými

např.

dobrovolnickými organizacemi nebo politickými stranami (Pileček,
2010, str. 68).
Jak již bylo řečeno, měřitelnost sociálního kapitálu je velmi složitá. Charakter
měření se také liší podle toho, jestli používáme kvalitativní nebo kvantitativní data,
a podle toho, na jaké řádovostní úrovni jsme. Nejčastěji uváděným indikátorem je míra
důvěry. Vedle celé řady dalších studií je však nejrozšířenější a nejpoužívanější způsob
měření Putnamův index sociálního kapitálu, který bere v potaz pět indikátorů,
a to komunitně organizovaný život, angažovanost ve věcech veřejných, komunitní
dobrovolnictví, neformální sociabilita a sociální důvěra (Sedláčková, Šafr, 2005
In Pileček, 2010).
Příkladem aplikace konceptu sociálního kapitálu je studie Granovettera, která
se zabývá vztahem sociálního kapitálu a rozvoje území. Podle něj je významným
aspektem organizace ekonomiky míra důvěry. Na tom, že důležité v dané společnosti
jsou sítě kontaktů, vztahy, míra spolupráce, důvěra (Rataj, 2014) nebo třeba
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i mechanismy šíření informací (Hampl, Blažek, Žížalová, 2008), se shoduje většina
definic konceptu sociálního kapitálu (Pileček, 2010).
V činnosti MAS můžeme hovořit o sociálním kapitálu definovaném funkcí
(Coleman, 1988). Jedná se zde totiž o společenství několika subjektů ze tří sektorů,
které se spojily, aby dohromady dosáhly lepších výsledků v rozvoji svého území
a co nejvíce využily jeho potenciálu. Zvyšování kvality sociálního kapitálu tak, jak ho
chápe Putnam (1995), by měly dosahovat všechny MAS, ale v realitě je to doménou
pouze dobře fungujících MAS, které uplatňují hlavní rysy např. síťování
nebo spolupráci. Sociální kapitál v MAS můžeme definovat jako kolektivní,
strukturální, občanský, někdy přemosťující, někdy spojující (Pileček, 2010). Kolektivní
ve smyslu, že cílem MAS je prospěch celé komunity a všech aktérů, které do dané MAS
patří. Otázkou je, v jaké míře dochází k uplatnění kolektivního sociálního kapitálu. Jsou
jistě případy, kdy je přinesen užitek pouze jedinci, tedy se jedná o individuální sociální
kapitál. Cílem programu LEADER je zajistit přemosťující sociální kapitál, tedy vytvořit
vazby mezi vzdálenějšími aktéry z různých sociálních oblastí (Pileček, 2010)
i mezi jednotlivými MAS. Pro tyto skupiny je klíčový společný cíl, kterého se všichni
snaží dosáhnout. U skupin s různým sociálním a ekonomickým postavením je uplatněn
spojující kapitál, kdy aktéři v území využívají zkušenosti aktérů na vyšší než lokální
úrovni.

4.6 Lidský kapitál
Klíčové v rozvoji venkova jsou lidské zdroje, kam řadíme i lidský kapitál. Oproti
sociálnímu kapitálu je to spíše vlastností jedinců než společenství (Coleman, 1988).
Podle Colemana (1988) je tvořen změnami chování jedinců, kteří nesou dovednosti
a schopnosti a umožňují tak tvorbu nových přístupů a metod. Další definici přináší
OECD (Ministerstvo zahraničních věcí, 2008), podle té lidský kapitál „zahrnuje
znalosti, dovednosti, schopnosti a vlastnosti, jež zjednodušují tvorbu osobních,
společenských a ekonomických hodnot a blahobytu“.
Do lidského kapitálu jistě patří vzdělání. Rozlišujeme dva typy vzdělání,
a to formální a neformální. Když řekneme vzdělanost, máme většinou na mysli formální
vzdělání, které se uskutečňuje v rámci vzdělávací instituce. Podle Scribner a Colea
(1973) se často u tohoto typu vzdělávání učíme věci v každodenním životě méně
užitečné. Neformálním vzděláváním myslíme hlavně zkušenosti a znalosti získané
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činnostmi v každodenním životě. Avšak v poslední době se rozvíjejí aktivity, které
rozvíjí dovednosti a znalosti mimo formální školní vzdělávání. Patří sem aktivity
pro mládež, jazykové kurzy, kurzy informatiky (Národní ústav pro vzdělávání, 2016).
Jak píše Coleman, (1988) k tvorbě nových přístupů je třeba lidský kapitál, ten je
tedy vedle sociálního kapitálu další složkou vytváření nových nápadů a přístupů
k rozvoji venkova. Jedním z hlavních rysů MAS je tvorba inovací (ELARD). Lze
předpokládat, že právě uplatňování inovativních přístupů a postupů v práci MAS a při
usměrňování lokálního rozvoje ze strany představitelů konkrétní MAS bude vyžadovat
kromě jiného i kvalitní lidský kapitál. Je možné předpokládat, že vůdčí osobnosti MAS
budou zkušení a vzdělaní odborníci nebo lokální znalci, kteří disponují nejen relativně
velkou důvěrou, ale také znalostmi, a tím také mají relativně vysoce formalizovaný
i neformální lidský kapitál.
Z výše zmíněných konceptů a přístupů jsem si stanovila následující hypotézy:
1. Pro úspěšné fungování MAS je nutné zapojení/spolupráce všech tří sektorů, což je
hlavním rysem Programu LEADER.
Čím více je splněn rys spolupráce, tím více dochází k inovacím, nebo spíše
k zavádění nových postupů (Lundvall, Borras, 1997 In: Doloreux, 2004). A čím více
se blíží MAS ke čtvrtému stupni vazeb mezi aktéry – kooperaci (viz kapitola
8 dále), tím dochází k intenzivnějšímu partnerství (Perlín, Klečková, 2014) a tedy
vyšší úspěšnosti. Kooperace je forma spolupráce, která má pozitivní dopad
na fungování celé MAS, a je to vlastně ideální stav, kterého chceme dosáhnout.
2. V MAS bude zastoupeno minimálně 50 % zástupců soukromé (zahrnuje soukromý
a neziskový sektor) sféry a maximálně 50 % zástupců veřejné sféry, což je jedno
z pravidel pro vznik MAS. Avšak zastoupení všech 3 sektorů nebude rovnoměrné,
protože pro to neexistují žádná pravidla.
Je-li důležité partnerství (ELARD), pak by v řídících orgánech měly být
rovnoměrně zastoupeny všechny tři sektory a stejně tak by měla být rozdělena
i finanční podpora. Podle Pravidel MAS však nejsou stanoveny formální limity pro
všechny tři sektory, tudíž se dá předpokládat, že počty partnerů v jednotlivých
sektorech budou rozdílné. Bude však dodrženo pravidlo, že v řídících orgánech
budou zástupci veřejné správy zastoupeny maximálně z 50 %.
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3. Jednotlivé sektory se podílí na vzniku celkové strategie.
Podle přístupu bottom up, který je jedním z hlavních rysů vzniku MAS, je hlavní
ideou pro rozvoj venkova participace všech zúčastněných stran (Korf, Oughton,
2006). Rozvojové impulsy by měly vycházet od aktérů z daného území, kteří moc
dobře znají silné i slabé stránky regionu. V tomto druhu spolupráce jsou jistě
důležité neformální znalosti, tedy zkušenosti z dlouholeté praxe, které se nedají
získat v žádné vzdělávací instituci. To byl další důvod vzniku MAS, která
zprostředkovává dovednosti a informace od dobře fungujících MAS a organizuje
různé semináře a přednášky.
4. MAS vytváří spojující sociální kapitál.
Pileček (2010) rozlišuje několik druhů sociálního kapitálu, z nichž cílem programu
LEADER je dosáhnout sociálního kapitálu spojujícího. Jde o sdílení informací
a zkušeností mezi aktéry různého sociálního a ekonomického statusu. Tím se opět
dostáváme k důležitosti spolupráce a partnerství.
5. Zprostředkování dotací pomocí MAS je určitě důležité, ale MAS hlavně plní funkci
rozvojové agentury.
Dle Čepelky (2008) by MAS měly místní aktéry vzdělávat, pomáhat
s vyhledáváním dotačních titulů, s přípravou žádostí o finanční podporu a měly by
propojovat soukromý, veřejný a neziskový sektor. To by mělo být smyslem MAS.
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5 VENKOV
Již v dávné minulosti, v době neolitické revoluce, vznikala dichotomie
město-venkov. V době feudalismu vznikaly skupiny lidí, kteří nemuseli pracovat
v zemědělství, a tak vznikala první sídla jako centra duchovní a správní moci
(Majerová, 2008). V této době byly mezi městem a venkovem ostré hranice, často
oddělené hradbami, a až do 70. let 20. století se pohlíželo na město a venkov
dichotomicky, což bylo kritizováno s tím, že město a venkov tvoří neoddělitelný
systém, kdy je venkov závislý na městu (Maříková, 2008).

Nový koncept město

a venkov jako kontinuum byl rozvinut mezi 60. a 70. lety. Tento koncept zdůrazňuje
spojité stupňování způsobů života mezi dvěma póly – venkovskou komunitou
a městskou společností, bere v potaz venkovské a městské extrémy, ale zdůrazňuje
hlavně transformaci jednoho pólu ve druhý (Johnston, 2000). Tento pojem byl však
použit už mnohem dříve různými autory. Koncept byl popsán například v roce 1941
Robertem Redfieldem pod pojmem folk- urban continuum. Dále pak ve Wirthově
Městském způsobu života nebo Tonniesově diferenciaci mezi Gemeinschaft
a Gesellschaft (Johnston, 2000).

5. 1 Vymezení venkova
Existuje několik charakteristik, které odlišují město od venkova, nelze však
jednoznačně říci, která charakteristika je ta pravá. Je důležité si uvědomit, že venkov
neexistuje pouze jeden. V následujícím textu je uveden stručný přehled různých druhů
kritérií vymezení venkova.
Podle Perlína je nutné rozlišovat rozdíl mezi venkovem a venkovskou obcí. Pojem
venkov zahrnuje zastavěné i nezastavěné území, tedy venkovská sídla i volnou krajinu,
kdežto venkovské obce jsou nespojité jednotky (Perlín, 2009). Základním ukazatelem
pro vymezení venkovské obce je počet obyvatel, což je velmi dobře dostupný údaj,
který se dá porovnávat a který se často kombinuje i s kvalitativními znaky. Při
vymezení venkova je možné pracovat s kritériem hustoty zalidnění (Perlín, 2009).
Program LEADER se zaměřuje hlavně na potenciál rozvoje venkovských komunit
a regionů. Jako orgán, který má a může podporovat rozvoj jednotlivých komunit
a rozvoj venkovské ekonomiky, byly ustanoveny na základě rozhodnutí orgánů EU
MAS jako společné orgány neziskového, veřejného a soukromého sektoru. Cílem je
v rámci konkrétní MAS zajistit vyšší stupně partnerství, prohloubit spolupráci
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konkrétních zapojených lokálních aktérů ze jmenovaných tří hlavních sektorů,
realizovat společné rozvojové strategie a tím zvýšit kvalitu života v regionu. Hranice
venkova je určena počtem obyvatel dle Perlína (2009), tedy 3 000, což je však v rozporu
s definicí OECD, kdy je rozhodující hustota obyvatel, kdy na místní úrovni NUTS 5 je
hranicí hustota zalidnění 150 ob/km2. Rozlišujeme oblasti převážně venkovské,
významně venkovské a převážně městské oblasti (Pělucha, 2006) a díky rozdrobené
struktuře obcí v Česku spadá do venkovských oblastí téměř celé Česko. Dle pravidel
MAS můžou být součástí MAS i města do 25 000 obyvatel, což není v souladu
s definicí venkova dle Perlína (2009), tudíž MAS mohou být relativně městské.
Problémem zapojení větších měst může být odčerpání prostředků na finančně náročnější
projekty a může se stát, že nebude brán zřetel na ty malé „méně důležité“. Větší města
mají totiž více prostředků, které jsou nutné pro dofinancování projektů, a také více
odborníků, kteří jsou schopni vytvořit kvalitnější podklady pro podání žádosti.
Nemůžeme tedy jednoznačně říci, že se v případě MAS jedná pouze o venkovské
regiony.
Dalšími kritérii jsou kritéria kvalitativní, která vyjadřují tu pravou podstatu
venkova, ale nelze je však využít v praxi. Z pohledu sociologického je venkov méně
anonymní, lidé se zde znají, znají navzájem svoje příběhy, osudy a dokážou si navzájem
pomáhat. Vznikají tu přátelství na celý život a jsou tu různé „spletence“ příbuzenských
vztahů. Důležité jsou skupinové aktivity posilující soudržnost a podporující rozvoj dané
oblasti např. kulturní akce a dodržování tradic. Důležitou úlohu na venkově mají také
neziskové organizace, které získávají finance na akce, do kterých se mohou zapojit sami
obyvatelé. Jde o úklid obce, sázení stromů nebo třeba setkání pamětníků. Mezi
ně řadíme i právě Místní akční skupiny (MAS).

5.2 Postavení malých obcí v Česku
Česko se vyznačuje velmi rozdrobenou sídelní strukturou s velkým množstvím
venkovských obcí. Ve srovnání s jinými evropskými zeměmi má Česko na svou rozlohu
vysoký počet obcí. To se potvrzuje i ve srovnání s jinými evropskými zeměmi (Hampl,
Müller, 1998). I přesto, že tu v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století docházelo
ke slučování obcí, po roce 1990 opětovně začaly vznikat malé obce, a to dezintegrací
velkých obcí. Neexistoval totiž žádný předpis, který by určoval, kolik má být minimální
počet obyvatel při vzniku nové obce (Čmejrek, Čopík, 2010). A tak se z počtu 4 100
obcí v roce 1990 stalo dnešních 6253 (ČSÚ, 2015). Nejvyšší nárůst počtu obcí byl
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v letech 1991 a 1992, při čemž po roce 1992 už docházelo k velmi pomalému nárůstu
počtu obcí. V roce 2000 zákon č. 128/2000 Sb. stanovil, že pokud se chce některá část
obce oddělit, musí mít minimální počet obyvatel 1 000. Ovšem zůstaly obce, které
vznikaly před změnou zákona (Čmejrek, Čopík, 2010).
Tabulka 1: Vývoj počtu obcí Česka

Česko

1990

1991

1992

2000

2001

2002

2013

2016

4 100

5 768

6 097

6 251

6 258

6 254

6 253

6 253
+4

Zdroj: upraveno dle ČSÚ

Můžeme si myslet, že pokud má obec málo obyvatel, je to výhodné, protože
v malé obci se všichni znají a je pro ně jednodušší spolupracovat. Podle Hampla
a Müllera (1998, str. 4) však dochází k přecenění kvantitativních i kvalitativních hodnot
malých obcí, protože rozsah jejich obytných funkcí výrazně převyšuje rozsah
a vyvinutost funkcí ekonomických a sociálních.
Významným problémem je samostatné fungování malých obcí a jejich
soběstačnost. U malých venkovských obcí je také malá stabilita volených orgánů,
nedostačující plnění zákonů a snížená kvalita správních úkonů (Hampl, Müller, 1998).
Hlavní nevýhodou malých obcí je nedostatek finančních prostředků. Jsou také méně
atraktivní pro soukromý sektor a mají menší úspěšnost v získávání finančních podpor
z různých fondů. Malé obce nemají tak velké rozpočty, aby mohly financovat větší
projekty a někdy bohužel ani ty, které jsou třeba pro každodenní fungování a život
v obci. Příkladem takového projektu je například výstavba kanalizace, čističky
odpadních vod nebo silničních komunikací (Illner, 2006). Problémem také může být to,
že v malých obcích je často neuvolněný starosta, který vykonává správu obce ve svém
volném čase, tudíž nemá na svou funkci mnoho času. Jen těžko může znát veškeré
nutné činnosti potřebné ke správě obce a problematické je často zajistit jen běžný chod
obce, na činnosti navíc, jako je například vyhledávání dotačních titulů, často nezbývá
čas. V tom mu mohou pomoci různé instituce jako např. MAS (MAS Sdružení Splav).
Na chodu obce by se měli podílet členové zastupitelstva, což tak v praxi většinou není
a starostovi vypomáhá pouze místostarosta nebo jeden až dva členové zastupitelstva
(Perlín, 2000).
Mezi největší problémy malých obcí podle Skály (2009. str. 10) tedy řadíme
nedostatek

financí,

málo

pracovních
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příležitostí,

nedostatečnou

technickou

infrastrukturu, obtížnou dostupnost základních služeb a malý počet obyvatel. Naopak
výhody můžeme spatřovat ve větší sounáležitosti než u větších obcí a měst. To je často
spojeno s větší motivací svou obec rozvíjet, se zlepšováním kvality života a s větší
aktivitou samotných obyvatel. Nemůžeme tedy říci, že ve všech případech malé obce
svou vlastní samosprávu nezvládají. Pokud je tu podnět zdola, zájem a schopní lidé,
je možné samosprávu dělat kvalitně.
Malé obce mohou finanční prostředky čerpat z EU, což je pro ně však značně
složité (Váchalová, 2011), a proto začaly vznikat různé formy regionální spolupráce
obcí, jako například dobrovolné svazky obcí a měst nebo místní akční skupiny
(Čmejrek, Čopík, 2010, str. 63).
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6 FINANČNÍ PŘÍJMY OBCÍ
K uskutečnění některých rozvojových impulsů je třeba mít dostatek financí. Mezi
základní příjmy obcí se řadí dotace ze státního rozpočtu (daňové příjmy),
ze kterého je přerozdělována část nejvýnosnějších daní. Další důležitou součástí
rozpočtu obce jsou nedaňové příjmy, tzn. příjmy z činnosti obce. Máme několik druhů
příjmů a to: nenávratné, které jsou buď účelové, nebo neúčelové, a dále návratné, které
jsou většinou účelové (Peková, Pilný, Jetmar, 2008).

6.1 Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti
Nová cesta k dalším finančním prostředkům se otevřela při vstupu Česka
do Evropské unie. Jedním z hlavních pilířů EU je Politika hospodářské a sociální
soudržnosti (Kohezní politika), která napomáhá k nivelizaci hospodářských a sociálních
rozdílů mezi regiony členských států a je podstatná při tvorbě jednotného trhu
(Euroskop, 2015). Finanční prostředky se rozdělují podle tří cílů stanovených
v příslušném programovacím období. Pro podporu těchto cílů byly čtyři strukturální
fondy v období 2004–2006: Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský
sociální fond (ESF), Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF),
Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu (FIFG). Pro další období 2007–2013 zůstaly
pouze ERDF a ESF. EAGGF nahradil Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
(EAFRD), který je součástí Společné zemědělské politiky (SZP). Podrobněji viz
Abeceda fondů, 2007.
Pro získání podpory z fondů EU je nutné předložit programové dokumenty, kde
jsou definované cíle a priority pro dané programové období (Provazníková, 2008).
Každý členský stát musí vypracovat Národní strategický referenční rámec. Ten uvádí
strategii a seznam OP pro daný stát (Euroskop, 2015).
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7 PROGRAMOVÉ DOKUMENTY ROZVOJE VENKOVA
7.1 Společná zemědělská politika
Vznikla v 50. letech 20. století a jedná se tedy o jednu z nejstarších politik EU.
Stala se velmi důležitou nadnárodní politikou EU a nepochybně přinesla rozvoj
zemědělství díky intenzifikaci, restrukturalizaci, zvýšení produktivity a tržním
intervencím (Lowe, Buller, Ward, 2002).
Stěžejní cíle vymezila Římská smlouva a spadají sem oblasti ekonomické,
sociální i politické. Šlo hlavně o zvýšení produktivity, využití nových technologií,
zlepšení životních podmínek obyvatelstva pracujícího v zemědělství nebo o stabilizaci
trhu.

7.2 Národní strategický plán rozvoje venkova
Národní strategický plán rozvoje venkova ČR (NSPRV) je strategický dokument
vydaný Ministerstvem zemědělství. Zabezpečuje spojitost mezi cíli rozvoje venkova
v Česku a cíli na úrovni EU, které odpovídají třem strategickým rozvojovým
osám - konkurenceschopnost, ochrana přírody, životního prostředí a krajiny, rozvoj
a diverzifikace venkovského života. Koordinuje také vztahy mezi dalšími nástroji
politik Česka a EU, aby se zabránilo překryvům a byla podpořena efektivita využití
těchto nástrojů (NSPRV ČR, 2006). Pro období 2007–2013 byl NSPRV realizován
prostřednictvím Programu rozvoje venkova (PRV).

7.3 Program rozvoje venkova
Jedná se o programový dokument, díky kterému můžeme čerpat prostředky
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a díky kterému dochází
k realizaci cílů NSPRV na národní úrovni. Dokument byl vypracován v souladu
s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 a prováděcími pravidly uvedené normy (SZIF).
Program rozšiřuje cíle NSPRV o jednotlivá opatření a detailněji popisuje strategii
jednotlivých os. Nejdříve byla zpracována analýza situace na území celého Česka mimo
Hlavní město Prahu. Byly definovány silné a slabé stránky i strategie pro rozvoj dané
oblasti. Na základě této analýzy byly vytvořeny hlavní osy, tedy témata, kterými
je třeba se zabývat (PRV, 2013). V programovém období 2007–2013 byl program
strukturován do čtyř os (Vošta, 2010):
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I. Zlepšení konkurenceschopnosti v zemědělství a lesnictví
II. Zlepšování životního prostředí a krajiny
III. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
IV. LEADER
(NSPRV, 2006)
V programovacím období 2007–2013 byl kladen důraz hlavně na podporu ve III.
a IV. ose, tedy na rozvoj venkovského prostředí Česka na bázi trvale udržitelného
rozvoje a mimo jiné na vytváření nových pracovních míst na venkově a podporu
posílení sounáležitosti venkovanů, což vyplynulo z již zmíněné prvotní analýzy území
Česka. V současném programovacím období 2014–2020 je podpora III. a IV. osy
mnohem menší a orientuje se spíše na první dvě osy, které jsou zaměřené na oblast
zemědělství.
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8 PROGRAM LEADER
Jedná

se

o

IV.

Liaison Entre Actions

osu

PRV.

Tato

de Développement

de

zkratka

vychází

z francouzského

l’Economie Régionale

a

znamená

v překladu Propojení aktivit pro rozvoj ekonomiky venkova. Vznik tohoto programu
sahá do roku 1991, kdy vznikla Iniciativa LEADER I, která fungovala do roku 1993.
Záměrem bylo sjednocení tří typů sektorů a tím pomoci společnému budování venkova
aktéry, kteří na venkově žijí a působí. Poté se změnila na LEADER II (1994–1999)
a do roku 2006 tu byla pod názvem LEADER+, kdy byl LEADER+ jako samostatný
program každého státu s vlastním financováním vyčleněným na úrovni EU (Přístup
LEADER, základní příručka str. 6) financovaný z EAGGF. V dalších obdobích (2007–
2013, 2014–2020) byl LEADER zařazen jako součást ostatních politik rozvoje venkova
společně s dalšími osami a je financovaný z EAFRD.
Tento program se vyznačuje sedmi důležitými rysy, které se navzájem podporují.
Při komplexním využití všech těchto rysů dochází k větší efektivitě dané strategie pro
venkov (Přístup LEADER - základní příručka, 2006). Tyto rysy vychází z několika
teorií regionálního rozvoje, které jsou popsané výše. Jedná se o teorii učících
se regionů, teorii regionálních inovačních systémů, přístup bottom up, koncept lidský
a sociální kapitál a teorii regionální identity.
1. Strategie místního rozvoje
Jde o malé, homogenní, sociálně soudržné území, jehož hlavními charakteristikami je
dodržování tradic, lokální identita, společné potřeby a očekávání, a jde o cílové území
pro provádění politiky. Oblast má předem definované administrativní hranice a dostatek
financí na provádění strategie místního rozvoje.
2. Přístup zdola tzv. bottom up
Důležitým rysem je to, že se lokální aktéři podílejí na volbě priorit a na rozhodnutích
týkajících se strategie. Díky znalosti a sledování daného území mohou lokální aktéři
jasně definovat potřeby a požadavky obyvatel.
3. Místní akční skupina
MAS shlukuje a kombinuje dostupné lidské i finanční zdroje ze tří sektorů – veřejný
sektor, soukromý sektor a neziskové organizace. Rozhoduje o alokaci finančních
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prostředků a spravuje je. Sdružování lokálních aktérů všech sektorů kolem společných
projektů vede ke zlepšení konkurenceschopnosti dané oblasti.
4. Inovace
MAS má široký záběr působnosti, je flexibilní a svobodná, a tak se může rozhodnout,
jakou aktivitu bude podporovat. Inovace ve venkovských oblastech znamená např.
přenos a přizpůsobení inovací vyvinutých jinde, modernizaci tradičních forem knowhow nebo nalézání nových řešení přetrvávajících problémů venkova, které další
politické zásahy nebyly schopny vyřešit uspokojivým a udržitelným způsobem.
5. Integrovaný a více odvětvový přístup
LEADER je program, který integruje několik sektorů dohromady. Podporuje
a koordinuje akce a projekty v místních strategiích. Integrace se může týkat akcí
prováděných v jednom sektoru, všech akcí programu, konkrétních skupin akcí nebo,
co je nejdůležitější, zahrnuje vazby mezi různými hospodářskými, sociálními,
kulturními, environmentálními hráči a sektory.
6. Vytváření sítí

Je to komplex nástrojů, objektů, implementací, aktérů a způsobů uspokojování potřeb
členů. V síti dochází k výměně úspěchů, zkušeností, know-how mezi sektory
ve venkovských oblastech, úřady a organizacemi zapojenými do rozvoje venkova
v rámci EU. Jde tu také o přenos osvědčených postupů a šíření inovací.
7. Spolupráce
Spolupráce je vyšší úroveň než síťování. Jde o nějaký společný projekt MAS s jinou
MAS, kdy využívají podobný přístup každá ve svém regionu. Spoluprací se mohou řešit
některé problémy, na které by sama MAS nestačila, může zde dojít k propojení zdrojů
(jak finančních, tak lidských), které jsou potřebné k nastartování určitého projektu.
Příkladem spolupráce může být společný marketing v různých regionech, které jsou
si blízké zaměřením na nějaký produkt, který chtějí propagovat (ELARD).
Dle Perlína a Klečkové (2014) rozlišujeme čtyři úrovně spolupráce.
Na nejnižším stupni máme konkurenci, kde nedochází k výrazným záměrným
interakcím mezi aktéry rozvoje. U kompetice dochází ke vzájemnému poznání
a soutěžení mezi aktéry. Dalším krokem je koordinace, kdy se aktéři chovají a působí
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podle působení ostatních aktérů. Posledním stupněm je kooperace, což je ten nejlepší
způsob spolupráce, kterého se snažíme dosáhnout. Tento typ spolupráce uplatňuje
nejintenzivnější vazby mezi aktéry a vede k maximalizaci společné činnosti v daném
území.
LEADER podporuje projekty rozvoje venkova prostřednictvím partnerství
místních akčních skupin a jejich vlastních strategií (Čepelka, 2001).

8.1 Místní akční skupina
Program LEADER se zaměřuje na podporu partnerství tří místních aktérů
– veřejné správy, podnikatelského sektoru a neziskových organizací. Tato partnerství
jsou pak označována jako Místní akční skupiny, LAG – Local action group (Falkowski,
2013), a patří mezi opatření IV. osy Programu rozvoje venkova. Cílem je prozkoumání
hlubších vztahů mezi lokálními a regionálními aktéry a mezi přístupem „shora“
a „zdola“ v současném rozvoji venkova. Je to přístup založený na inovační činnosti
na místní úrovni, která je koordinovaná spoluprací a vznikem sítí. To přispívá k plnění
předem určených strategií a konkrétních cílů (Bosworth, 2015). Pro vznik MAS musí
být splněno několik požadavků. Podle Pravidel MAS (2005, str. 35) musí být v MAS
zastoupeno maximálně 50 % členů veřejného sektoru a tedy minimálně 50 %
soukromého sektoru (zahrnuje neziskový a soukromý). Strategie musí být uplatněna
mimo území Hlavního města Prahy, na území České republiky. Území zahrnuté v MAS
má počet obyvatel v rozmezí 10–100 tisíc, města mohou být součástí MAS do 25 tisíc
obyvatel, území MAS je vymezeno hranicí katastrálních území členských obcí. Musí
být vytvořena výběrová komise, MAS má manažera pro realizaci SPL a smluvené
účetní služby. Dále je vytvořen orgán pro zpracování SPL a MAS musí být založena
minimálně 6 měsíců, aby mohlo dojít k podávání žádostí pro opatření IV. 1. 1. v rámci
PRV (podrobněji viz Pravidla MAS, 2005).
Místní akční skupinu zřizuje o.p.s. jako svou organizační složku a díky tomu
může naplňovat cíle strategického plánu LEADER. Statutárními orgány o.p.s. je správní
a dozorčí rada. Výkonnými orgány MAS jsou výběrová komise, programový výbor
a monitorovací výbor. Zřizovacím orgánem je Plénum MAS. Právní poměry,
organizační uspořádání a popis činností jednotlivých orgánů jsou vymezeny v zákoně
248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, v zakládací listině statutu MAS.
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Obrázek 1: Organizační struktura MAS Česka

Zdroj: vlastní zpracování dle MAS Krušné hory
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9 NOVÉ OBDOBÍ 2014–2020
Na celém území Česka bylo v minulém programovém období 179 MAS, z nichž
112 jich bylo podpořených ve IV. ose Programu rozvoje venkova. V novém
programovém období 2014–2020 musely všechny MAS, které chtějí pokračovat dále
a čerpat z fondů Regionální a Společné zemědělské politiky EU, splnit požadované
standardy. Splněním těchto standardů MAS prokážou svoji schopnost podílet
se na uskutečňování programů, které jsou financovány z evropských investičních
a strukturálních fondů. Tyto požadavky byly stanoveny Ministerstvem zemědělství.
Standardy jsou členěny do pěti tematických okruhů – územní působnost, místní akční
skupina, orgány MAS, kancelář MAS a institucionalizace MAS (podrobněji viz
Metodika pro standardizaci MAS v programovém období 2014–2020). Žádost
o standardizaci pro období 2014–2020 podalo 180 MAS a všechny splnily standardy.
Nyní MAS podávají Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na Ministerstvo
pro místní rozvoj, kde bude posouzena (Interní zdroje SZIF, 2016).
V novém programovacím období se výrazně změní způsob financování práce
MAS. Zatímco dosud byly MAS financovány prostřednictvím II. pilíře SZP
prostřednictvím

Programu

rozvoje

venkova,

nyní

jsou

MAS

financovány

prostřednictvím strukturální politiky EU z jednotlivých operačních programů.
Představitelé MAS sdružení v Národní síti MAS vyjednali pravidla pro podporu práce
MAS ze všech operačních programů kromě OP PIK (Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost). Největší objem prostředků pro práci MAS je zajištěn
z Integrovaného regionálního operačního programu IROP, který řídí MMR ČR.
Na rozdíl od minulého období, kdy MAS čerpaly 5 mld. Kč v rámci PRV,
je pro programovací období 2014–2020 přislíbeno zatím 17 mld. Kč s potenciálním
navýšením v rámci relokace uvnitř OP až na 35 mld. Kč. Problematickou neznámou
je zatím vůle řídících orgánů jednotlivých OP, poskytovat jednotlivým MAS globální
dotaci, která pak bude v souladu s obecnými pravidly OP rozdělována v rámci
jednotlivých MAS pro konečné žadatele (Večerka, 2016).
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10 PRAKTICKÁ ČÁST
Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci z roku 2014, jejímž hlavním
cílem bylo zjistit existenci rozdílů v sektorovém složení MAS a zhodnotit webové
stránky pomocí předem určených kritérií. Dalším cílem bylo prozkoumat, jestli
sektorové složení ovlivňuje typ podporovaných projektů. Třetí cíl byl spíše jako
doplňkový a byl zkoumán na třech MAS a ne příliš dopodrobna. Tohoto cíle se týkala
výzkumná otázka: Ovlivňuje struktura MAS typ realizovaných projektů? Přičemž
výsledek byl celkem nejednoznačný (Lásková, 2014). Proto bych tuto otázku chtěla více
rozvinout ve své diplomové práci a na základě analýzy dat z minulého období a hlavně
na základě rozhovorů zjistit, zda má spolupráce sektorů nějaký dopad na fungování
MAS a zda je tento základní rys Programu LEADER naplněn.
Nejvíce podpořené projekty byly ty, které zastřešoval veřejný sektor,
a to i v případě, že v MAS převažoval jiný sektor než veřejný. V práci jsem tento
výsledek odůvodnila tím, že fiche se právě nejvíce zaměřují na rozvoj obcí. Obce
se také snaží získat co nejvíce financí prostřednictvím Programu LEADER a je to pro
ně významný zdroj financí. Pokud se ale vyloučil veřejný sektor, tak ostatní sektory této
hypotéze odpovídaly. Výsledek je však zkreslený, protože jde o velmi malý vzorek
a k výzkumu byly použity pouze počty podpořených projektů za roky 2012 a 2013
a fiche jednotlivých MAS. Do diplomové práce budou zahrnuty konečné výsledky
evaluace za celé období 2007–2013. Hlavní je počet projektů v jednotlivých sektorech
a informace o nich. Tedy počet podaných žádostí, počet podpořených/nepodpořených.
Dále pak zařazení projektů do tematických fichí a konkrétní finanční podpora.
Do výzkumu budou vstupovat také informace o složení orgánů a zaměření strategických
dokumentů. Výsledky analýzy těchto dat budou ověřeny pomocí strukturovaných
rozhovorů s představiteli a členy MAS.

10.1 MAS – Partnerství Moštěnka
10.1.1 Základní charakteristika

Území MAS Moštěnka leží na východě Česka a zasahuje do dvou krajů –
Olomouckého a z větší části do Zlínského. Nejdříve v roce 2004 vzniklo partnerství
podnikatelů, obcí a neziskových organizací a v roce 2005 vznikla MAS o základně 20
partnerů. Území MAS zahrnuje 51 obcí (příloha č. 1) s více než 42,5 tisíci obyvateli
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a rozlohou 33 712 ha. Podle dat SZIF (21. 1. 2013) má Moštěnka 99 členů (příloha
č. 2) (SPL, Sedm statečných fiší pro Moštěnku, 2013).
DSO Mikroregion Moštěnka existuje od roku 2001 a patří do něj 22 obcí.
Do Mikroregionu Holešovsko spadá další 19 obcí a do Mikroregionu Židelná 8 obcí
na jihu regionu. Zbylé obce ve Zlínském kraji do žádného mikroregionu nespadají
(Výroční zpráva MAS Moštěnka, 2014).

Mikroregion Moštěnka se nachází

na jihovýchodě a jihu Olomouckého kraje a tvoří tedy severní část MAS. Tato část má
rovinný charakter a táhne se od Hornomoravského úvalu směrem k Moravské bráně.
Od jihozápadu k východu území protéká říčka Moštěnka (SPL, Sedm statečných fiší pro
Moštěnku, 2013). Skládá se z venkovských obcí a, co se týče využití území, převažuje
zde zemědělská půda, která se rozkládá na 22 599 ha. Mikroregion Holešovsko, jehož
přirozeným centrem je město Holešov, leží na Holešovské plošině, na úpatí
Hostýnských vrchů a jeho územím protéká řeka Rusnava. Na severním okraji sousedí
s mikroregionem Moštěnka a leží tedy na severu Zlínského kraje. Má největší podíl
zemědělské i orné půdy (ISRÚ Partnerství Moštěnka, My a svět, 2007). Vyskytují
se zde různé velikosti obcí. Největší podíl obyvatelstva představují obce ve velikostní
kategorii

700–1000

obyvatel,

a

to

15,7

%.

Největší

počet

je

obcí

do 300 obyvatel, avšak mají nejmenší podíl a to téměř 10 % (r. 2006). Pokud sledujeme
vývoj počtu obyvatel, od roku 2001 do roku 2006 došlo k růstu o 309 obyvatel na celém
území MAS, přičemž ve městě Holešov došlo k úbytku obyvatel o 147 obyvatel.
V roce 2007 míra nezaměstnanosti činila 6,9 %. Vedle zemědělství jsou důležitými
zdroji město Holešov a město Přerov, kam směřuje velká část dojížďky za prací (SPL,
Sedm statečných fiší pro Moštěnku, 2013).
Obrázek 2: Území MAS Moštěnka

Zdroj: vlastní zpracování
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10.1.2 Strategický plán LEADER

Z prvotní analýzy vyplývá, že pro MAS Moštěnka jsou důležité lidské zdroje,
tedy kvalita vzdělávání a rozvoj školství. Z důvodu množství přírodních i kulturních
památek má MAS Moštěnka dobré předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu, a proto
je jedním z hlavních cílů rozvoj v oblasti turistiky a služeb cestovního ruchu. V regionu
je množství zemědělských podniků i drobných zemědělců a řemeslníků, proto
je přikládána důležitost i podpoře podnikání v oblasti zemědělství. Protože se zde
nachází velké množství ploch pro novou výstavbu, je nutné zlepšení nebo nové
vybudování technické infrastruktury. Za slabou stránku je také považován nedostatek
financí pro NNO a také malé povědomí o akcích sdružení a spolků, z čehož vyplývá
další cíl, a to je podpora spolkového života (SPL, Sedm statečných fiší pro Moštěnku,
2013). Svých cílů se snažila dosáhnout pomocí spolupráce a partnerství za využití
Metody LEADER (ISRÚ Partnerství Moštěnka, My a svět, 2007). Pro období
2007–2013 bylo ustanoveno Sedm aktivních opatření Strategického plánu LEADER.
Tabulka 2: Seznam vyhlášených fichí pro období 2007–2013 v MAS Moštěnka

Název

Plánovaná alokace

Fiche 1:

Pohledné vesnice – krásnější region

25 %

Fiche 2:

Pestrý život u nás doma na venkově

40 %

Fiche 3:

Cesty k oživení místních tradic

10 %

Fiche 4:

Fiche 5:

Nové příležitosti podnikání a
agroturistiky
Zemědělští hospodáři – uspořádaná
krajina

8%

11 %

Fiche 6:

Pravidla moštárny – síla chuti

3%

Fiche 7:

Krok za krokem po zelené

5%

Fiche 8:

Podpora řemesel a živností – rozvoj
podnikání

3%

Zdroj: upraveno dle Výroční zpráva, 2014

Na začátku období bylo definováno 7 fichí a později byla fiche 7 zrušena
a vznikla fiche 8. V programovacím období 2007–2013 bylo vyhlášeno celkem 10
výzev, v každé bylo vyhlášeno několik vybraných fichí podle zájmu žadatelů a potřeby
území.
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10.1.3 Organizační struktura

MAS Partnerství Moštěnka ustanovila několik orgánů (Výroční zpráva MAS
Moštěnka, 2014). Valné shromáždění je nejvyšší rozhodovací orgán, v němž má každý
člen MAS Partnerství Moštěnka jeden hlas. Pro schválení je nutná nadpoloviční většina
hlasů. Hlavou MAS je statutární zástupce, který jedná jménem MAS a je volen na 1 rok.
Výbor partnerství má minimálně 7 členů a schvaluje nové členy a projekty mimo
LEADER. Programový výbor je povinný a v první řadě připravuje SPL a schvaluje
projekty schválené výběrovou komisí. Výběrová komise má pevně 15 členů,
ale projekty hodnotí pouze 5–7 z nich. Komise vybírá projekty dle kritérií a zajišťuje
vzdělávání členů. Na uskutečnění SPL dohlíží monitorovací výbor, sleduje míru
naplnění

strategie.

Dalšími

orgány jsou

revizní

komise,

pracovní

skupiny

nebo projektové týmy (SPL, Sedm statečných fiší pro Moštěnku, 2013).

10.2 MAS Podlipansko
10.2.1 Základní charakteristika

Území MAS Podlipanska leží na východě Středočeského kraje a rozkládá
se na 470,78 km2. Počet obyvatel ke konci roku 2007 je 37 591. Zakladatelskými
mikroregiony jsou DSO Pečecký region, Svazek obcí mikroregion Kouřimsko, Svazek
obcí Mikroregionu Pod Chlumem, město Kostelec nad Černými lesy a další partnerské
obce. Celkem je tedy v současnosti do MAS Podlipanska zahrnuto 55 obcí (viz příloha
č. 4), (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, 2015). Nyní MAS Podlipansko
čítá 53 členů (viz příloha č. 5). Více než tři čtvrtiny obcí spadají do kategorie do 2000
obyvatel. Více než polovina obyvatel patří do kategorie obcí s méně jak 500 obyvateli.
Největšími městy, překračující hranici 2000 obyvatel jsou, Nymburk, Pečky a Kostelec
nad Černými lesy. Podlipansko je převážně intenzivně zemědělsky obhospodařované
území s velmi úrodnými půdami. Některé obce jsou také významnou ovocnářskou
oblastí jako např. Ždánice nebo Křečhoř (Strategický plán LEADER, Cesty k lidem,
2008). V regionu pracuje více jak 200 dobrovolných spolků.
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Obrázek 3: Území MAS Podlipansko

Zdroj: vlastní zpracování dle Interní zdroje MAS Podlipansko

10.2.2 Strategický plán LEADER

Podle strategického plánu je slabou stránkou v regionu dopravní infrastruktura,
jejíž technický stav je nevyhovující a cílem je také zvýšení její bezpečnosti
nebo zkvalitnění hromadné dopravy. V Podlipansku se vyskytují i rekreační oblasti,
na jejichž rozvoj a tedy i rozvoj cestovního ruchu se chce MAS zaměřit. Na základě
SWOT analýzy byla definována vize do budoucna a z ní se poté odvodily 4 priority
a 8 opatření neboli fiche, které jsou následující:
Tabulka 3: Seznam vyhlášených fichí pro období 2007–2013 v MAS Podlipansko

Název

Plánovaná alokace

Fiche 1

Venkov a kulturní dědictví

10 %

Fiche 2

Zlepšení dopravní infrastruktury

30 %

Fiche 3

Podpora občanské vybavenosti a
spolkové činnosti

21 %

Fiche 4

Celoživotní vzdělávání

5%

Fiche 5

Podpora místních mikropodniků

8%

Fiche 6

Venkovský cestovní ruch

8%

Fiche 7

Venkovský cestovní ruch - krajina

(7,5) %

Fiche 8

Územní plány

(1,3) %

Zdroj: Strategický plán LEADER, Cesty k lidem, 2008

Na počátku období bylo vyhlášeno 6 fichí. Zbylých 18 % bylo vynaloženo
na režijní náklady. Během programovacího období došlo ke vzniku fichí 7 a 8 a zanikla
fiche 4, kvůli nezájmu žadatelů. V programovacím období 2007–2013 bylo vyhlášeno
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celkem 10 výzev, v každé bylo vyhlášeno několik vybraných fichí podle zájmu žadatelů
a potřeby území. Celková plánovaná alokace na počátku období byla 70 mil. Kč
(Strategický plán LEADER, Cesty k lidem).
10.2.3 Organizační struktura

Hlavním orgánem je valná hromada, kterou tvoří především zakladatelé MAS
Podlipansko a někteří další partneři. Ta se schází minimálně jednou za rok a při jednání
rozhoduje nadpoloviční většina členů. Mezi hlavní funkce Valné hromady patří
předkládání návrhů a podnětů, podílení na akcích, volení do ostatní orgánů a hodnocení
práce všech orgánů a případné sjednání nápravy.
Správní rada je orgán čítající 12 členů a jeho povinností je zpracovat
a uskutečnit Strategický plán LEADER. Funkční období členů jsou tři roky a mohou být
voleni dvě po sobě jdoucí období. Radu řídí předseda správní rady, který zastupuje
MAS Podlipansko navenek. Dozorčí rada je kontrolním orgánem MAS a měla by mít
minimálně tři členy. Podává správní radě report o výsledcích provedené kontrolní
činnosti. Dalším orgánem je monitorovací výbor, který má minimálně pět členů a jejím
členy jsou zástupci všech sektorů. Dohlíží na plnění SPL, na efektivitu a plnění
podmínek. Zpracování SPL se také věnuje programový výbor, který musí mít
minimálně pět členů. V první řadě navrhuje opatření Strategie pro vypisování výzev
k podávání projektů. Posledním orgánem je výběrová komise, která se stará se o výběr
projektů podle kritérií, schvaluje a boduje projekty. Seznam všech členů jednotlivých
orgánu viz příloha č. 3 (Strategický plán LEADER, Cesty k lidem, 2008)

10.3 Region Pošembeří
10.3.1 Základní charakteristika

Region Pošembeří se nachází ve Středočeském kraji na východním okraji
Hlavního města Prahy. Celková rozloha území je 252,66 km2 a ke konci roku 2007 má
33 125 obyvatel. Vznikl v roce 2007 z potřeby prolomit komunikační bariéry mezi
představiteli obcí v území a vytvořit jiné fungující partnerství, než byl do té doby DSO
Pod Klepcem (SPL MAS Region Pošembeří, 2008). Rozkládá se na území 37 obcí
(příloha č. 7) a podle dat SZIF k 31.1. 2013 má 72 partnerů (příloha č. 8). Na území
působí Svazek obcí Úvalsko a Svazek obcí Výmola, svoji činnosti v roce 2007 ukončil
již zmíněný Svazek obcí Pod Klepcem (IRS Pošembeří). Oficiální názvem je Region
Pošembeří o.p.s., přičemž organizační složkou je MAS Pošembeří. Území se povětšinou
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rozkládá na Českobrodské tabuli a protékají jím řeky Výmola a Šembera. Jedná
se o zemědělskou oblast a nejčastějšími plodinami jsou obilí, řepka nebo slunečnice.
Ze sídelní struktury zde převažují obce do 2000 obyvatel, ve kterých žije 62 %
obyvatel. Největšími obcemi v regionu jsou obce Český Brod a Úvaly. Je patrný vliv
Hlavního města Prahy jak na demografický vývoj, tak na ekonomický vývoj. Díky tomu
je například nezaměstnanost v regionu srovnatelná s průměrem Středočeského kraje
i Česka a činí tak 6 %.
10.3.2 Strategický plán LEADER

Region se potýká s vysokým odlivem vzdělanějšího obyvatelstva i financí
do Prahy. Naopak kvůli blízkosti Prahy je zde velký potenciál ke zvyšování počtu
obyvatel, kteří dojíždějí za prací do Prahy. V regionu vznikají satelitní městečka,
problémem je však nedostačující technická i dopravní infrastruktura, občanská
vybavenost a nabídka služeb. Z tohoto důvodu vznikly první dvě fiche - Náš domov,
které jsou zaměřené na zlepšení kvality a zvýšení kapacity bydlení. Díky kulturním
a přírodním památkám a cyklistickým a turistickým trasám má region šanci rozvíjet
cestovní ruch, na to je ale potřeba zvýšit počet stravovacích a ubytovacích zařízení,
informačních center nebo půjčoven sportovního vybavení. Na území Regionu
Pošembeří jsou dobré podmínky pro zemědělství, které je zde tradičním odvětvím,
a proto je dalším cílem MAS zvýšit konkurenceschopnost zemědělců. SWOT analýza se
zaměřuje na potřebu vzniku nových institucí pro vzdělávání jak občanů, tak zastupitelů
a představitelů různých spolků a sdružení. To by pomohlo v orientaci mezi příležitostmi
získat finanční podporu pro rozvoj.
Tabulka 4: Seznam vyhlášených fichí pro období 2007–2013 v Regionu Pošembeří

Název
Fiche 1

Fiche 2

Fiche 3

Fiche 4

Fiche 5

Plánovaná alokace

NÁŠ DOMOV- atraktivní obce pro bydlení,
podnikání a relaxaci
NÁŠ DOMOV - dobré místo pro současný i
budoucí život
NÁVRAT KE KOŘENŮM - cestou našich
předků
Příměstský turistický ruch - i za humny je
hezky
Zemědělci (zemědělství) důležitá součást
našeho regionu
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15 %

35,6 %

19,4 %

6%

2,4 %

Fiche 6

LES - místo pro všechny

0%

Fiche 7

Vzdělávání napříč generacemi i regionem

0,6 %

Fiche 8

CESTY A MÍSTA – propojení regionu

10 %

Fiche 9

Fiche 10

ZEMĚDĚLCI (ZEMĚDĚLSTVÍ) důležitá
součást našeho regionu
PODNIKÁNÍ -dobrý základ pro rozvoj
regionu

5%

6%

Zdroj: upraveno dle SPL Region Pošembeří (2008)

Celková finanční podpora pro období 2009–2013 činila 50 mil. Kč (SPL MAS
Region Pošembeří, 2008). V programovacím období 2007–2013 bylo vyhlášeno celkem
9 výzev, v každé bylo vyhlášeno několik vybraných fichí podle zásobníku projektů
a potřeby území.
Obrázek 4: Území Regionu Pošembeří

Zdroj: vlastní zpracování

10.3.3 Organizační struktura

Nejvyšším orgánem MAS Pošembeří je plénum MAS. Schvaluje strategii rozvoje
MAS, projednává výroční zprávy a má na starosti audit. Programový výbor schvaluje
znění opatření, kritéria pro výběr projektů, jmenuje členy výběrové komise
a monitorovacího výboru. Výběrová komise má na starosti výběr projektů dle zadaných
kritérií a jejich bodování. Dále pak vytváří soupis žádostí, které byly schváleny a které
byly neschváleny. Výkonný monitorovací výbor má 7 členů a monitoruje probíhající
projekty a zjišťuje, jestli jsou plněny podmínky při realizaci. Dále navrhuje změny
v MAS a ty schválené uskutečňuje. Hlavou MAS Pošembeří je ředitel, který jedná
jménem MAS. Řediteli přiděluje pravomoce Správní rada (SPL MAS Region
Pošembeří, 2008).
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11 ANALÝZA DAT SZIF
Do analýzy byly zahrnuty všechny žádosti, bez rozdílu jestli byla žádost přijata
nebo byla v některé fázi odmítnuta. Klíčové je v tomto případě to, kdo o finanční
podporu žádá, v jaké výši a o jaký druh projektu jde. Jsou odlišeny projekty schválené,
neschválené nebo projekty s ukončenou administrací. Rozlišujeme neschválené projekty
a projekty s ukončenou administrací, ale v obou případech jde o projekty, které nebyly
uskutečněny. Na počátku programového období byly schváleny projekty, které prošly
administrativní kontrolou a byly schváleny výběrovou komisí. U těch ostatních byl
nastaven status neschválený. Pokud však nebyly splněny podmínky, mohlo dojít
k neschválení SZIF. Projekt mohl být ukončen i z aktivity MAS nebo žadatel sám
odstoupil. V těchto případech byl nastaven status ukončení administrace (Interní zdroje,
SZIF).
Pro hodnocení byl využit počet partnerů k 21. 1. 2013 (Interní zdroje, SZIF).
Během programového období z MAS vystupovali a naopak přicházeli noví členové
a do analýzy žádostí jsou započítány všechny podané žadateli, kteří byli zrovna v tu
dobu partnery. Programové období bylo v letech 2007–2013, ale z důvodu vyhlášení
první výzvy pro podávání žádostí o finanční podporu až v roce 2009, je analýza
provedena za období 2009–2013.

11.1 Výsledky za MAS Moštěnka
Graf 1: Sektorové rozdělení partnerů MAS Moštěnka v období 2009–2013
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Zdroj: vlastní zpracování dle interní zdroje SZIF

Na grafu č. 1 vidíme, zastoupení jednotlivých sektorů v celkovém počtu partnerů
MAS Moštěnka. Ze dvou pětin je zde zastoupen veřejný sektor a téměř 2/5 zastoupení
má i sektor neziskový, který má 37 % z celkového počtu partnerů. Nejmenší zastoupení
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mají firmy a podnikatelé, tedy soukromý sektor, což může být z důvodu malé motivace
rozšíření počtu podnikatelských subjektů v území, z důvodu blízkosti velkých měst
(Zlín, Kroměříž) nebo také malou inovační aktivitou v této sféře (SPL, Sedm statečných
fiší pro Moštěnku, 2013). Dle grafu můžeme tvrdit, že MAS Moštěnka plní pravidla
z kapitoly 8. 1 diplomové práce, protože partneři z veřejného sektoru zaujímají pouze
41,4 %.
Graf 2: Počet podaných a podíl schválených žádostí v MAS Moštěnka v období 2009–2013
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Zdroj: vlastní zpracování dle interní zdroje SZIF a MAS Moštěnka

Z grafu č. 2 můžeme vyčíst, že ve všech letech byla nadpoloviční většina žádostí
schválena až na rok 2013, kdy bylo 50 % projektů schválených, 45 % neschválených
a 5 % s ukončenou administrací. Oproti předchozímu roku 2012 se snížil počet
schválených žádostí o 31 %. To bylo nejspíše způsobeno velkým počtem žádostí
v posledním roce období 2009–2013, kdy bylo podáno celkem 44 žádostí, což
je v porovnání s rokem 2009 dvojnásobek. Také to mohlo být již vyčerpáním prostředků
na konci období. V každém roce také došlo k ukončení administrace některých projektů,
tedy nesplnění některých podmínek pro přiznání finanční podpory, kdy nejvyšší počet
byl v letech 2009 a 2010. Projekty s ukončenou administrací se vyskytují ve všech třech
sektorech. Více jich bylo na začátku období a to může být dokladem jisté nezkušenosti
se zpracováváním žádostí o finanční podporu. Dle dat ze SZIF na schválení/neschválení
žádosti nemá vliv výše nutné finanční podpory. Mezi neschválenými jsou projekty
pohybující okolo 2 milionů Kč i projekty okolo 200 tisíc Kč. Z celého počtu 149
podaných žádostí bylo schváleno a podpořeno 64 %.
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Graf 3: Podíly podaných žádostí dle sektorů v MAS Moštěnka v období 2009–2013
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Zdroj: vlastní zpracování dle interní zdroje SZIF a MAS Moštěnka

Graf 4: Podíly celkových výdajů (v %) v jednotlivých sektorech MAS Moštěnka v období 2009–2013
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Zdroj: vlastní zpracování dle interní zdroje SZIF a MAS Moštěnka

V grafu č. 3 a 4 vidíme pokles jak podílu podaných žádostí, tak i objemu
finančních prostředků pro žádostí veřejného sektoru a naopak růst v soukromém
sektoru. Počet projektů u veřejného sektoru je nejvyšší v roce 2009 a stále, až na rok
2011, se nevzdaluje od 10 podaných žádostí. Čemuž odpovídá podíl na celkovém
součtu všech projektů, který činí 39 %. Nárůst o 34 % můžeme zaznamenat
u neziskového sektoru v letech 2009 a 2010 a celkový podíl je 35 %, což je srovnatelné
s veřejným sektorem. Dle SPL Sedm statečných fiší pro Moštěnku (2013, s. 10)
můžeme říci, že důvodem dominance veřejného sektoru a většího počtu žádostí
u neziskového sektoru než u soukromého může být větší zkušenost s projektovou prací,
která je spojena s administrací dotací. Dále vidíme nárůst u soukromého sektoru
v letech 2010 a 2011, jehož celkový podíl je 27 %. Důvodem tohoto nárůstu
v soukromém sektoru by mohlo být přidání fiche 8 Podpora řemesel a živností – rozvoj
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podnikání a také výhoda v tom, že podnikatelé mají prostředky na větší míru
spolufinancování. Největší podíl žádostí spadá do veřejného sektoru (graf č. 5)
a můžeme vidět, že projekty z veřejného sektoru jsou spíše s větším vynaložením
finančních prostředků, protože se často jedná o větší projekty s výdaji někdy až přes
2 miliony. I když u žádostí z neziskového sektoru můžeme nalézt i projekty s celkovými
výdaji okolo 1,2 milionu Kč, většinou se jedná spíše o menší, levnější projekty. To
je dáno tím, že neziskové organizace nemají prostředky na spolufinancování a už vůbec
ne na to, aby mohly celý projekt předfinancovat. Naopak u neziskového sektoru
se vyskytují spíše méně finančně náročnější projekty, i když vyskytují se zde i projekty
s celkovými výdaji 1,2 milionu Kč.
Graf 5: Celkový podíl žádostí v MAS Moštěnka za období 2009–2013
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Zdroj: vlastní zpracování dle interní zdroje SZIF a MAS Moštěnka

Graf 6: Podíl celkových výdajů v jednotlivých sektorech v MAS Moštěnka za období 2009–2013
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Zdroj: vlastní zpracování dle interní zdroje SZIF a MAS Moštěnka

V grafu č. 7 a 8 je patrné, do které fiche bylo zařazeno nejvíce projektů a kolik
z celkové sumy finančních prostředků na ní bylo vynaloženo. Nejvíce žádostí bylo
ve fichi 2: Pestrý život u nás doma na venkově, čemuž odpovídá i alokace na tuto fichi,
která je 40%. Do této fiche spadají projekty, které se týkají zlepšení kvality života
v obcích. Často jde o rekonstrukce škol, kulturních zařízení nebo sportovních areálů.
To odpovídá tomu, že nejvíce jsou dotace využívané veřejným sektorem. Na druhou
stranu nejméně žádostí bylo ve fichi 4: Nové příležitosti podnikání a agroturistiky.
To odpovídá SWOT analýze, ve které je mezi slabé stránky zařazen malý potenciál
v oblasti cestovního ruchu a nezájem obyvatel o podnikání v tomto oboru. Z toho
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důvodu nejspíš není moc partnerů, kteří by finance z této fiche využili, což potvrzuje
i celková evaluace (Metodika monitoringu a evaluace MAS, 2015). Alokace je 8 %,
čímž patří tato fiche mezi 3 nejméně podpořené. U fiche 7 Krok za krokem po zelené,
můžeme vidět, že nebyly podpořeny žádné projekty. Je to z důvodu nezájmu o tuto
oblast a proto byla fiche v roce 2011 zrušena a nahrazena Fichí 8 Podpora řemesel
a živností – rozvoj podnikání (Metodika monitoringu a evaluace MAS, 2015), která
je třetí nejvyužívanější fichí, což může být proto, že je cílena na soukromý sektor
a dává možnost startu novým podnikatelům v regionu a podporuje místní produkty.
Graf 7: Počet a podíl (%) žádostí rozdělené dle fichí v MAS Moštěnka v období 2009–2013
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Zdroj: vlastní zpracování dle interní zdroje SZIF a MAS Moštěnka

Graf 8: Podíl celkových výdajů (%) dle fichí v MAS Moštěnka v období 2009–2013
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50%

Graf 9: Sektorové složení orgánů MAS Moštěnka k 31. 1. 2013
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Z grafu č. 9 vyčteme, že podle sektorů jsou členové rovnoměrně rozloženi pouze
u monitorovacího výboru. Členy monitorovacího výboru je vždy jeden zástupce
za každý sektor. Členy programovacího výboru, výběrové komise i správní rady je
nejméně členů ze soukromého sektoru, což může být dáno nejmenším počtem partnerů
celkově v MAS Moštěnka. U dozorčí rady soukromý sektor zcela chybí. Nejvíce členů
je u většiny orgánů z neziskového sektoru, z čehož můžeme vyvodit, že neziskové
organizace

mají

největší

zájem

zapojit

se

do

rozhodování

v rámci

MAS

a pravděpodobně také čerpat finanční podporu. To podporuje také více podaných
žádostí za celé období 2009–2013 než soukromý sektor. Z hlediska objemu finančních
prostředků je však podpora pro soukromý sektor významnější než pro sektor neziskový.
11.1.1 Závěr

V MAS Moštěnka bylo v uplynulém období 2009–2013 přijata většina žádostí
o finanční podporu. Avšak v roce 2013 bylo 50 % neschválených projektů, díky
nadprůměrnému zájmu o finanční podporu a nejspíš i díky nedostatku finančních
prostředků ke konci období. Pokles žádostí zaznamenal veřejný sektor, ale za celkové
období měl nejvíce žádostí a tomu také odpovídal podíl financí vynaložený na projekty
z veřejného sektoru. Co se týče počtu projektů, nejméně jich má na kontě soukromý
sektor, který využívá příležitost získat finanční podporu mnohem méně než ostatní dva
sektory. Celkové výdaje na žádosti ze soukromého sektoru jsou však vyšší a stejně tomu
tak u veřejného sektoru. Z analýzy je patrné, že více levnějších projektů se vyskytuje
u neziskového sektoru. Rozdělení žádostí do fichí je velmi nevyrovnané, což se dá
předpokládat díky různé míře podpory v každé fichi, také díky různě širokému
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tematickému zaměření a díky typu vyhlašovaných fichí ve výzvách. Kvůli absenci
pravidel pro složení rozhodovacích orgánů MAS, jsou počty členů v jednotlivých
orgánech nerovnoměrně rozložené. Nejmenší zastoupení má soukromý sektor, v dozorčí
radě dokonce bez zastoupení. Nejvíce členů téměř ve všech orgánech je z neziskového
sektoru. Důvodem je zájem spolků a sdružení o finanční podporu, protože nemají
příležitost získat finance nikde jinde i s odbornou konzultací pro sepsání žádosti.

11.2 Výsledky za MAS Podlipansko
Graf 10: Sektorové rozdělení partnerů MAS Podlipansko v období 2009–2013
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Zdroj: vlastní zpracování dle interní zdroje SZIF

Graf č. 10 ukazuje stejný trend jako u předchozí MAS Moštěnka. Nejvíce partnerů
je ve veřejném sektoru, ale i přesto je splněna podmínka maximálně 50 % partnerů
z veřejného sektoru. V tomto případě je ve veřejném sektoru 47 % partnerů. 34 %
partnerů je v neziskovém sektoru, což je stále velká část a může to být dokladem
většího zájmu neziskových organizací o rozvoj území nebo jen o finanční podporu.
Nejméně partnerů je ze soukromého sektoru, což může být způsobeno malým
množstvím podnikatelských subjektů a také tím, že podnikatelé nespatřují v tomto
druhu partnerství větší výhody.
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Graf 11: Počet podaných a podíl schválených žádostí v MAS Podlipansko v období 2009–2013
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Zdroj: vlastní zpracování dle interní zdroje SZIF a MAS Podlipansko

Počty schválených, neschválených projektů a projektů s ukončenou administrací
vidíme na grafu č. 11. Počty podaných žádostí v období 2009–2012 klesaly a naopak
stoupal počet neschválených žádostí. V roce 2013 došlo k přijetí 90 % podaných
žádostí, což může být dáno jejich malým počtem oproti minulým dvěma letům. Mohlo
jít také o snahu vyčerpat všechny finanční prostředky, aby nedošlo k jejich propadnutí.
Žádostí s ukončenou administrací není za celé období mnoho. Ve čtyřech případech šlo
o ukončení ze strany SZIF, v ostatních šlo o odstoupení ze strany žadatele. Z celkových
175 podaných žádostí za období 2009–2013 bylo vybráno 65 %, které byly proplaceny.
Graf 12: : Podíly podaných žádostí dle sektorů v MAS Podlipansko v období 2009–2013
18 %

2013

32 %
9%

rok

2012

30 %

10 %

2011

50 %

32 %

60 %

soukromý

59 %

neziskový

10 %

2010

21 %

69 %

17 %
17 %

2009
0%

20%

veřejný

67 %

40%

60%

80%

podíl podaných žádostí
Zdroj: vlastní zpracování dle interní zdroje SZIF a MAS Podlipansko

Grafy č. 12 a 14 ukazují, který sektor nejvíce žádal o podporu v letech
2009–2013. Ve všech jednotlivých letech to byl veřejný sektor a v některých letech
zažádal o více jak dvojnásobek žádostí než ostatní sektory. Za celé období neziskový
sektor podal 27 % žádostí a počty jeho žádostí se s časem zvyšovaly. Pouhých 12 %
žádostí podal soukromý sektor i přesto, že byla fiche 5: Podpora místních mikropodniků
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vyhlášena v každém roce, vyjma roku 2012. Můžeme tedy usuzovat, že je v území
nedostatek podnikatelů, kteří by měli zájem o spolupráci a o to být v MAS aktivní. Dle
SPL Cesty k lidem (2008) není dostatečně využívána společenská odpovědnost
podnikatelských subjektů a také stejně jako u MAS Moštěnka nemusí vidět výhody
v této spolupráci.
Graf 13: Podíly celkových výdajů (v %) v jednotlivých sektorech MAS Podlipansko v období 2009–2013

2013

59 %

11 %

2012
rok

26 %

15 %

33 %

10 %

2011

10 %

2010
2009

34%

soukromý

56 %

21 %

neziskový
69 %

veřejný

40 %

18 %

0%

55 %

42 %

20%

40%

60%

80%

podíl celkových výdajů
Zdroj: vlastní zpracování dle interní zdroje SZIF a MAS Podlipansko

Další grafy (č. 13 a 15) nám ukazují podíl výdajů v jednotlivých sektorech v Kč.
Můžeme usoudit, že podíly výdajů v jednotlivých sektorech odpovídají počtu podaných
žádostí. V roce 2009 byly finančně náročnější projekty ze soukromého sektoru než
z veřejného sektoru, což vidíme i ve srovnání grafů 14 a 15. Dále zde vidíme dominanci
veřejného sektoru v počtu žádostí, která činí 61 %, přičemž podíl finančních prostředků
vynaložených na projekty z veřejného sektoru je téměř totožný. Oproti MAS Moštěnka
je zde v každém roce nadpoloviční podíl žádostí z veřejného sektoru, což může dokládat
aktivitu starostů obcí, kteří mají jisté zkušenosti s administrací žádostí. Dalším důvodem
je jistě existence více fichí, které jsou zaměřené na činnosti spojené s obcí a tyto fiche
jsou také nejčastěji vyhlašovány.
Graf 14: Celkový podíl žádostí v MAS Podlipansko za období 2009–2013
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Zdroj: vlastní zpracování dle interní zdroje SZIF a MAS Podlipansko
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Graf 15: Podíl celkových výdajů v jednotlivých sektorech v MAS Podlipansko za období 2009–2013
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Zdroj: vlastní zpracování dle interní zdroje SZIF a MAS Podlipansko

Graf 16: Počet a podíl (%)žádostí rozdělené dle fichí v MAS Podlipansko v období 2009–2013
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Zdroj: vlastní zpracování dle interní zdroje SZIF a MAS Podlipansko

Graf 17: Podíl celkových výdajů (%) dle fichí v MAS Podlipansko v období 2009–2013
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Podle grafu č. 16 nejvíce žádostí spadalo do fiche 3: Podpora občanské
vybavenosti a spolkové činnosti. Tato fiche se vztahuje hlavně k veřejnému
a neziskovému sektoru, ve kterých je většina partnerů. Alokace pro tuto fichi je 21 %,
což je méně než pro fichi 2: Zlepšení dopravní infrastruktury, kde je méně žádostí
o podporu. To může být způsobeno tím, že do fiche 3 spadají finančně méně náročné
projekty, tudíž jich může být více. Dále je to pak způsobeno častějším vyhlašováním
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těchto fichí (viz výše), protože je o ně největší zájem. Z 10 výzev byla fiche 2 a 3
vyhlášena šestkrát a dále pak fiche 1 a 6 čtyřikrát, což se v grafu výše projevuje.
Nejméně žádostí spadá do fiche 4: Celoživotní vzdělávání, kde je i nejmenší alokace,
a to 5 %. Na počet žádostí v dané fichi má v tomto případě i vliv, v kolika výzvách byla
daná fiche vypsaná pro finanční podporu. Dalším důvodem by mohlo být zrušení fiche
4 v roce 2011 a přesunutí alokace do fiche 3. Finanční stránku můžeme vidět v grafu
č. 17, která celkem odpovídá počtu žádostí.
Graf 18: Sektorové složení orgánů MAS Podlipansko 31. 1. 2013
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Zdroj: vlastní zpracování dle interní zdroje SZIF

Sektorové složení orgánů MAS Podlipanska je velmi různorodé, jak můžeme
vidět z grafu č. 18. Zajímavé je, že ve výběrové komisi a v monitorovacím výboru chybí
zastoupení členů ze soukromého sektoru, což může způsobovat právě malou aktivitu
ze strany podnikatelů, a i v ostatních orgánech má nejméně členů. Dle dat ze SZIF
v případě monitorovacího výboru není splněno pravidlo maximálně 50 % členů řídících
orgánů z veřejného sektoru (Pravidla MAS, 2005), protože je zde 56 % zástupců
z veřejného sektoru.
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11.2.1 Závěry

Podíl jednotlivých sektorů na celkovém počtu partnerů je podobný jako
v předchozím

případě.

Nejvíce

partnerů

je

z veřejného

sektoru,

nejméně

ze soukromého. Jak v počtu podaných žádostí, tak v podílu celkových dotací dominuje
veřejný sektor, což je vidět i dle rozdělení žádostí do fichí, kde převažují fiche
zaměřující se na aktivity ve veřejném sektoru a ty byly také nejčastěji vyhlašovány
ve výzvách. Na druhou stranu nejmenší aktivitu v MAS Podlipansko vykazuje
soukromý sektor jak v počtu žádostí, tak v podílu financí. Důvodů může být několik,
jako například nejmenší počet členů soukromého sektoru nebo nezájem o dění v území
a podílení se na společném rozvoji. Více jak polovina žádostí v období 2009–2013 byla
schválena. Nejvíce neschválených žádostí bylo v letech 2011 a 2012, což bylo možná
důvodem pro přijetí 90 % žádostí v dalším roce. Mohlo totiž dojít k opakovanému
podání totožných žádostí a zmíněno také bylo, že v posledním roce mohla být snaha
o vyčerpání veškerých alokovaných prostředků, aby nedošlo k jejich propadnutí.
Z analýzy vychází, že v soukromém sektoru se objevují spíše finančně náročnější
projekty než u ostatních dvou sektorů. Soukromý sektor má také nejmenší podíl členů
v rozhodovacích orgánech MAS. U ostatních dvou sektorů jsou podíly počtu členů
vyrovnané.

11.3 Výsledky za Region Pošembeří
Graf 19: Sektorové rozdělení partnerů Regionu Pošembeří v období 2009–2013
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Zdroj: vlastní zpracování dle interní zdroje SZIF

Region Pošembeří má odlišné sektorové složení než předešlé dvě MAS (viz graf
č. 19). Stále má nejvíce partnerů veřejný sektor, je to 43 %, takže je splněna i podmínka,
že nesmí být partnerů veřejného sektoru více jak 50 %. Rozdíl je však v tom,
že nejméně partnerů je zastoupeno v neziskovém sektoru, a to pouze čtvrtina. Převaha
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soukromého sektoru (32 %) nad neziskovým může být způsobena velkým počtem
podnikatelských subjektů v regionu a množstvím rozvojových ploch pro podnikání
(SPL MAS Region Pošembeří).

počet žádostí

Graf 20: Počet podaných a podíl schválených žádostí v Regionu Pošembeří v období 2009–2013
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Zdroj: vlastní zpracování dle interní zdroje SZIF a Region Pošembeří

Ze všech podaných žádostí jich bylo schváleno 57 %. Nejvíce schválených žádostí
bylo v letech 2009 a 2013. V prvním případě byl důvodem malý počet žádostí
a dostatečné množství financí. V druhém případě mohlo jít o dočerpávání finančních
prostředků jako v předchozím případě, které by jinak propadly. Naopak nejvíce
neschválených žádostí bylo v roce 2011, což mohlo být způsobeno velkým množstvím
žádostí, a tím pádem i větší potřebou financí. Po přiznání podpory došlo u 11 projektů
k ukončení administrace, což mohlo být z důvodu nesplnění formálních náležitostí
nebo mohlo dojít k odstoupení ze strany žadatele.
Graf 21: : Podíly podaných žádostí dle sektorů v Regionu Pošembeří v období 2009–2013
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Zdroj: vlastní zpracování dle interní zdroje SZIF a Region Pošembeří
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Graf 22: Podíly celkových výdajů (v %) v jednotlivých sektorech Regionu Pošembeří v období 2009–2013
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Zdroj: vlastní zpracování dle interní zdroje SZIF a Region Pošembeří

Na grafu č. 21 a 23 je zřejmé, že opět nejvíce žádostí (52 %) bylo z veřejného
sektoru, stejně jako u MAS Podlipansko a MAS Moštěnka. I přesto, že má neziskový
sektor menší podíl na celkovém počtu partnerů, má o mnoho více podaných žádostí než
soukromý sektor, který jich má pouze 13 %. Důvody mohou být stejné jako
u předchozích dvou MAS, podnikatelé neshledávají až takové výhody v tomto
partnerství a jsou méně aktivní než ostatní sektory. Neziskové organizace naopak
nemají jiné možnosti pro získání finančních prostředků, a tak tuto cestu využívají více.
Co se týká finanční podpory, poměry celkových výdajů odpovídají poměrům počtu
podaných žádostí. Při srovnání grafů 23 a 24 můžeme vyvodit, že nejvíce finančně
náročné jsou projekty ze soukromého sektoru. To je nejvíce vidět v roce 2012, kdy
soukromý sektor podal 38 % žádostí ze všech, ale 66 % ze všech financí šlo právě
soukromému sektoru. Na grafech č. 21 a 22 je vidět, že se v případě soukromého
sektoru nejedná o konzistentní aktivitu. Jedním z důvodů vysokého čerpání prostředků
v roce 2012 mohlo být to, že byly pouze v tomto roce vyhlášeny fiche 9 a 10, které jsou
zaměřeny právě na podnikatele.
Graf 23: Celkový podíl žádostí v Regionu Pošembeří za období 2009–2013
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Zdroj: vlastní zpracování dle interní zdroje SZIF a Region Pošembeří
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Graf 24: Podíl celkových výdajů v jednotlivých sektorech v Regionu Pošembeří za období 2009–2013
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veřejný
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Zdroj: vlastní zpracování dle interní zdroje SZIF a Region Pošembeří

Graf 25: Počet a podíl (%)žádostí rozdělené dle fichí v Regionu Pošembeří v období 2009–2013
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Zdroj: vlastní zpracování dle interní zdroje SZIF a Region Pošembeří

Graf 26: Podíl celkových výdajů (%) dle fichí v Regionu Pošembeří v období 2009–2013
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Zdroj: vlastní zpracování dle interní zdroje SZIF a Region Pošembeří

Dle grafu č. 25 je jasná dominance žádostí spadající do fiche 2: Náš domov
– dobré místo pro současný i budoucí život, kterých je více jak 50 %. To naprosto
odpovídá prostředkům, které jsou určeny na tuto fichi, a to 35,6 %. To je nejvíc
i v porovnání s ostatními dvěma MAS. Jedná se o projekty méně finančně náročné,
až na některé výjimky, do půl milionu a žádosti jsou podávány neziskovým
nebo veřejným sektorem. Také je tato fiche tematicky široká a není tak konkrétně
zaměřená jako např. fiche 9: Zemědělci (zemědělství) důležitá součást našeho regionu.
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Ve fichi 1 je druhý nejvyšší počet žádostí, čemuž i odpovídá alokace 15 %. Méně
žádostí zde může být proto, že se zde vyskytují projekty s vyššími finančními nároky
okolo milionu, jeden dokonce i více než milion. Na druhou stranu žádná žádost
neproběhla ve fichi 6 LES - místo pro všechny, důvodem mohlo být vyhlášení pouze
v jedné výzvě. Z důvodu nezájmu byla tato fiche v roce 2010 zrušena a na přelomu roku
2010 a 2011 vznikla nová fiche 8 Cesty a místa – propojení regionu a v roce 2012 dvě
nové

fiche

9 Zemědělci

(zemědělství)

důležitá

součást

našeho

regionu

a 10 Podnikání – dobrý základ pro rozvoj regionu. Z důvodu, že byly fiche vyhlášeny až
později, v nich nebylo podáno tolik žádostí. Důvodem takového rozdělení žádostí
i prostředků do fichí je i kolikrát byla daná fiche vyhlášena v jednotlivých výzvách.
V tomto případě byly nejčastěji vyhlašované fiche 2 a 3, které mají nejvíce žádostí
i finančních prostředků. Co se týká podílu celkových výdajů na jednotlivých fichích, tak
odpovídají podílu žádostí (graf č. 26).
Graf 27: Sektorové složení orgánů Regionu Pošembeří k 31. 1. 2013
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Zdroj: vlastní zpracování dle interní zdroje SZIF

Nerovnoměrné sektorové rozložení je opět vidět na grafu č. 27. U výběrové
komise dominuje veřejný a neziskový sektor, stejně jako u předešlých dvou MAS.
Může to poukazovat na zkušenosti starostů a obcí a na velký zájem sdružení a spolků
o finanční podporu. Jsou to neziskové organizace, tzn. jediným příjmem jsou dotace
nebo různé členské příspěvky a dary. Menší zájem má sektor soukromý, jak již bylo
zmíněno výše, není v regionech zakořeněn zájem firem o společenské dění
a podnikatelé nespatřují v tomto druhu spolupráce větší výhody.
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11.3.1 Závěr

Oproti ostatním dvěma MAS je Region Pošembeří specifický ve větším počtu
partnerů ze soukromého sektoru oproti neziskovému. I přesto je zde soukromý sektor
nejméně aktivní podle ukazatelů podávání žádostí o dotace i členství v rozhodovacích
orgánech. Jako v předchozích případech zde byla většina žádostí vybrána k podpoře
a vyskytovaly se zde i žádosti s ukončenou administrací, což mohlo mít více důvodů,
stejně jako u předchozí MAS. Zajímavé však je, že podíl finanční podpory pro
soukromý sektor téměř dosahuje 21 %, což znamená, že se jedná o projekty finančně
náročnější. U této MAS docházelo k nezájmu o fichi 6, tudíž byla v roce 2010 zrušena
a během období vznikaly nové fiche 8, 9 a 10, což ukazuje snahu MAS o zlepšení
a snahu o větší efektivitu jejich práce a velmi rychlé jednání a provedení této celkem
náročné změny. Nejčastější byly žádosti z fiche 1, 2 a 3, což jsou nejčastěji vyhlašované
fiche a je na ně alokováno nejvíce finančních prostředků. Také jsou to fiche zahrnující
široké spektrum témat, která spadají do činnosti obcí a může zde hrát roli i jistá
zkušenost starostů s administrací podobných žádostí o dotace.
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12 SHRNUTÍ ANALÝZY MAS
Z analýzy dat SZIF, evaluací a dat poskytnutých MAS vyplývá, že nejvíce členů
v každé MAS spadá do veřejného sektoru a je jich více jak 40 % u všech tří MAS.
U MAS Moštěnka a MAS Podlipansko je více partnerů v neziskovém sektoru než
v soukromém,

zatímco

v Regionu

Pošembeří

převažuje

soukromý

sektor

nad neziskovým, což může mít spojitost s dobrým prostředím pro podnikání a s velkým
potenciálem pro vznik dalších podnikatelských subjektů. Méně partnerů v neziskovém
sektoru může být proto, že lidé dojíždí za prací do blízkých velkých měst a nemají už
čas na nějakou vedlejší neziskovou činnost. U všech zkoumaných MAS je splněno
pravidlo, které určuje poměry jednotlivých sektorů. Tedy že MAS nemůže mít více jak
50% partnerů z veřejného sektoru (Pravidla MAS, 2005).
U každé MAS bylo více jak 50 % žádostí schváleno. Průměrně bylo tedy v každé
MAS schváleno okolo 66 % žádostí za celé období. Schválení/neschválení projektu jistě
závisí

na

počtu

podaných

žádostí

a

u

všech

MAS

můžeme

říci,

že se vyskytl určitý výkyv, kdy bylo podáno více žádostí než v minulých letech.
Příkladem je Region Pošembeří, kde bylo v roce 2011 podáno 69 žádostí, a důvodem
velkého počtu neschválených žádostí mohl být nedostatek finančních prostředků.
Žádosti s ukončenou administrací se vyskytovaly v každé MAS, ale bylo jich
z celkového počtu žádostí pouhých 5 %.
Z analýzy rozdělení žádostí dle sektorů můžeme usoudit, že u všech tří MAS
převládají žádosti ve veřejném sektoru, což bude nejspíše dominancí veřejného sektoru
i v počtu partnerů. Z důvodu existence zdrojů ve veřejném sektoru mohou být
realizovány větší projekty, protože je třeba některé projekty dofinancovat a finance se
také musí zaplatit dopředu, na což nemají např. neziskové organizace prostředky.
V MAS Moštěnka jsou všechny tři sektory v počtu žádostí celkem vyrovnané. U dalších
dvou MAS značně převládá veřejný sektor (více jak 50 %). Poté je neziskový sektor,
u kterého se jedná o menší projekty, méně finančně náročné. Což může být z důvodu
nutnosti dofinancování každého projektu, na což většina neziskových organizací nemá
mnoho prostředků. V počtu žádostí je tedy nejslabší soukromý sektor, který ale naopak
realizuje nejvíce finančně náročné projekty, což můžeme vidět u Regionu Pošembeří,
která má 13 % žádostí soukromého sektoru, ale využívá 21 % finanční podpory.
Důvodem menší aktivity může být malá otevřenost k tomuto typu spolupráce a zároveň
nespatřování výhod spojených s partnerstvím MAS.
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Z personálního hlediska je složení jednotlivých orgánů MAS výrazně různě
početné. To může být výsledkem neexistence pravidel pro počty členů v orgánech.
V následující tabulce jsou uvedeny počty členů v každém z orgánů jednotlivých MAS,
přičemž vidíme, že nejvíce členů je aktivně zapojeno v MAS Moštěnka.
Tabulka 5: Počty členů v orgánech zkoumaných MAS

typ orgánu

MAS Moštěnka

MAS Podlipansko

Region Pošembeří

správní rada

15

12

9

výběrová komise

15

5

8

programový výbor

15

12

7

monitorovací výbor

3

9

7

dozorčí rada

3

6

6

Zdroj: vlastní zpracování dle Interní zdroje SZIF

Zde je odražena neexistence pravidel pro složení orgánů MAS. Jediné pravidlo je,
že orgány nesmí obsahovat více jak 50 % členů z veřejného sektoru, což je většinou
splněno, až na dvě výjimky. U Dozorčí rady Regionu Pošembeří je přesně 50 % členů
veřejného sektoru a u Monitorovacího výboru MAS Podlipansko má veřejný sektor
o jednoho člena více, než soukromý a neziskový sektor dohromady, což je také
způsobeno absencí soukromého sektoru.
Z hlediska dělení žádostí dle fichí je určitě důležité, jak velká je alokace do dané
fiche, a většinou platí, že čím je větší, tím je více žádostí. Samozřejmě také závisí
na frekvenci vyhlášení fiche v jednotlivých výzvách a na zaměření fiche, čím širší
a obecnější, tím více žádostí. V každé ze tří analyzovaných MAS převažují nejvíce
žádosti týkající se fiche, která podporuje rozvoj občanské vybavenosti a služeb
a podporu spolkových činností. Nejčastěji se jedná o různé rekonstrukce obecních
úřadů, škol, školek, knihoven, sokoloven, hasičských zbrojnic.

Také jde o vznik

nových kluboven, kulturních center nebo sportovních areálů. Druhá nejčetnější skupina
žádostí spadá do fiche Zlepšování dopravní a technické infrastruktury, do které řadíme
i úpravu veřejného prostranství a obnovu zeleně. U MAS Podlipansko a MAS Moštěnka
to byla druhá nejčastější fiche hned po fiche občanská vybavenost a služby. U Regionu
Pošembeří je fiche dopravní infrastruktura na třetím místě. Na druhém je fiche Návrat
ke kořenům – cestou našich předků, která se týká obnovy kulturních památek,
výstavbou expozic a muzeí a budováním tras, cest a cyklostezek. V MAS Podlipansku
podobná fiche, zabývající se kulturním dědictvím, byla třetí nejčastěji vyskytující
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se. Projekty se nejčastěji týkají opravy kostela, zvonice, soch nebo například renovace
varhan. U MAS Moštěnka se na třetím místě vyskytla fiche Podpora řemesel a živnosti,
která pomáhá zakládat nové malé podniky nebo přispívá na nové stroje. Některé z fichí
byly nevhodně zvolené a nikdo se do nich nehlásil s žádostí o podporu. Proto začaly
během období 2009–2013 vznikat nové fiche a zanikat původní, nevhodně
formulované. To svědčí o aktivním přístupu managementu MAS k řešení aktuálních
problémů a schopnosti tento relativně administrativně náročný úkol připravit
a projednat s nadřízenými orgány a schválit v již probíhajícím období. Příkladem
takovéto změny je Region Pošembeří, ve kterém vznikly během období hned tři nové
fiche. Po takovéto změně nedochází již k úpravě strategického plánu, ale vzniká Hlášení
o změně (Interní zdroje SZIF).

12.1 Shrnutí zaměření jednotlivých fichí ve všech zkoumaných MAS
Každá MAS v programovacím období 2007–2013 při formulaci jednotlivých
fichí – témat která bude MAS podporovat, pojmenovávala svoje fiche individuálně
s přihlédnutím k historickým nebo jiným souvislostem v regionu. Přesto se jednotlivé
fiche tematicky blíží nebo jsou dokonce velmi podobné. Proto byly fiche navržené
jednotlivými MAS nejprve redukovány do obecnějších tematicky sjednocených
metafichí a následně bylo provedeno tematické srovnání podpory mezi třemi
sledovanými MAS a vyhodnocena byla i celková struktura podpory ve všech třech
MAS.
Graf 28: Rozdělení žádostí do metafichí v MAS Moštěnka
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Zdroj: vlastní zpracování dle Interní zdroje SZIF

V MAS Moštěnka (graf č. 28) okolo dvou třetin žádostí o finanční podporu bylo
na rozvoj občanské vybavenosti a na dopravní a technickou infrastrukturu. Na začátku
programovacího období vznikla i fiche Les, do které ovšem nebyla podaná jediná žádost
a proto byla tato fiche během programovacího období zrušena. MAS Moštěnka má
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ze všech tří vybraných MAS nejvíce podnikatelských fichí, které jsou odděleně
pro zemědělce a pro ostatní podnikatele.
Graf 29: Rozdělení žádostí do metafichí v MAS Podlipansko
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Zdroj: vlastní zpracování dle Interní zdroje SZIF

U MAS Podlipansko (graf č. 29) je podíl žádostí o podporu na občanskou
vybavenost a dopravní a technickou infrastrukturu obdobný jako u MAS Moštěnka.
Metafiche cestovní ruch zaujímá 22 % žádostí, cože je o 15 % více než u MAS
Moštěnka. Další fiche s tematicky zaměřují na vzdělání a územní plánování.
Graf 30: Rozdělení žádostí do metafichí v Regionu Pošembeří
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Zdroj: vlastní zpracování dle Interní zdroje SZIF

Jako v předchozích případech je v Regionu Pošembeří (graf č. 30) největší podíl
žádostí na podporu rozvoje občanské vybavenosti a na dopravní a technickou
infrastrukturu. Žádostí podporující cestovní ruch je zde ještě více než u MAS
Podlipansko a stejný podíl má zde fiche vzdělání. Jako u MAS Moštěnka byla zpočátku
období stanovena fiche Les, o kterou však nebyl zájem a tak byla během
programovacího období zrušena.
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Tabulka 6: Počet podaných žádostí ve všech zkoumaných MAS podle zaměření fichí

občanská vybavenost
dopravní a technická
infrastruktura
cestovní ruch
podnikatelé
zemědělci
ostatní
celkem

abs.
258

v%
49%

94

18%

103
44
21
8
528

20%
8%
4%
2%
100%

v Kč
120 944 384
48 127 390

Kč v %
45 %

54 350 998
23 745 076
20 264 750
1 501 786
268 934 384

20 %
9%
8%
1%
100 %

18 %

Zdroj: vlastní zpracování dle Interní zdroje SZIF

Graf 31: Rozdělení žádostí do metafichí ve všech zkoumaných MAS
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Zdroj: vlastní zpracování dle Interní zdroje SZIF

Ve všech třech MAS převažuje metafiche občanská vybavenost, která tematicky
pokrývá oblast rozvoje občanské vybavenosti a na podporu spolkové činnosti. Do fiche
jsou zařazeny aktivity jako např. rekonstrukce škol, sokoloven nebo například
hasičských zbrojnic.
Další tradiční aktivitou ve sledovaných MAS je podpora cestovního ruchu
V MAS Podlipansko a v Regionu Pošembeří má metafiche zaměřená na cestovní ruch
více jak 20 % podaných žádostí kdežto v MAS Moštěnka pouhých 7 %. To může být
z důvodu již dostatečně rozvinutého cestovního ruchu v MAS Moštěnka a v ostatních
dvou jde o snahu podpořit nedostatečné využití potenciálu území pro cestovní ruch.
Jsou zde obsažené žádosti ze všech tří sektorů, nejčastějším žadatelem je však
neziskový sektor.
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Téměř stejný počet žádostí ve všech třech MAS bylo zaměřeno na výzvy
z metafiche veřejná infrastruktura která celkově zaujímá 18 %, jde především o opravy
chodníků, osvětlení nebo také plynofikaci, takže jsou to opět témata využívaná
především obcemi.
Podnikatelské fiche byly vytvořeny u každé MAS odlišně, jak početně tak
zaměřením. V MAS Podlipansko je pouze jedna fiche, přičemž je zaměřena
na mikropodniky a nerozlišuje zemědělce od ostatních. V Regionu Pošembeří jsou
celkem tři fiche tematicky zaměřené na podnikatele a jedna z nich, přímo na zemědělce.
V MAS Moštěnka jsou čtyři podnikatelské fiche a dvě jsou určeny pro zemědělce.
Z celkové tabulky č. 6 vidíme, že počet žádostí mají zemědělci dvakrát nižší než ostatní
podnikatelé, ale když porovnáme finanční prostředky na tyto žádosti, žádají zemědělští
podnikatelé obdobně jako ti ostatní.
Podnikatelské fiche jsou zastoupeny velmi okrajově v MAS Podlipansko
a i v Regionu Pošembeří oproti MAS Moštěnka, tudíž mají podnikatelé méně
příležitostí získat finanční podporu a protože pro ně MAS nemá přínos, mají menší
zájem se aktivně zapojit. I díky tomu, že MAS Moštěnka má dvě zemědělské fiche
a dvě fiche pro ostatní podnikatele, došlo k tomu, že je v soukromém sektoru více
žadatelů než v ostatních MAS. Všechny ze zkoumaných MAS deklarují snahu o zvýšení
aktivity soukromého sektoru. MAS Moštěnka skutečně vymezila a realizovala konkrétní
podporu jak pro zemědělské podnikání, tak i pro ostatní podnikatele v regionu. Mezi
ostatní témata bylo zařazeno vzdělání, územní plán a fiche zaměřená na lesy, které jsou
využívané opravdu minimálně a některé dokonce vůbec a proto byly během
programovacího období zrušeny.
Na fiche zaměřené na občanskou vybavenost plyne téměř 50 % veškeré finanční
podpory, o kterou žadatelé žádali v minulém programovém období, což odpovídá
i počtům žádostí. Zemědělci podali pouze 4 % žádostí, avšak podíl výdajů byl 8%, což
se téměř vyrovnalo ostatním podnikatelům s 8 % žádostí. To dokazuje, že zemědělci
provádějí finančně náročnější projekty.
Grafy výše ukazují, že zkoumané MAS se zaměřují hlavně na veřejný sektor, což
může být problémem při podněcování aktivity ostatních aktérů. Otázkou však je,
nakolik mohou představitelé MAS ovlivnit tato zaměření a jak moc je do nich
zasahováno nadřízenými orgány.
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13 ANALÝZA ROZHOVORŮ
Druhým krokem praktické části bylo provedení strukturovaných rozhovorů,
na základě kterých byly vyhodnoceny stanovené hypotézy a výzkumné otázky. Cílem
bylo získat poznatky o fungování MAS a o zkušenostech dotazovaných z praxe. Celkem
bylo provedeno šest rozhovorů. V každé zkoumané MAS by osloven vedoucí
představitel
a dále byli osloveni tři členové MAS, z každého sektoru jeden.

13.1 Rozhovory s představiteli MAS
V této části diplomové práce budou vyhodnoceny rozhovory s vedením MAS
Moštěnka, MAS Podlipansko a Regionem Pošembeří. Rozhovor s Ing. Markétou
Pošíkovou byl uskutečněn 18. 3. 2016. Jedná se o klíčovou osobu, která stála u vzniku
MAS. Mezi její pracovní náplň patří koordinace práce zaměstnanců MAS, zpracovávání
výročních zpráv, podkladů pro zasedání orgánů nebo zajištění komunikace se SZIF
a MZe (Strategický plán LEADER, Cesty k lidem).
Za Region Pošembeří byl osloven ředitel MAS Mgr. Miloslav Oliva. Rozhovor
s nimi proběhl dne 29. 3. 2016. Mgr. Miloslav Oliva byl jedním ze zakladatelů Regionu
Pošembeří a náplní jeho práce je koordinace orgánů a zaměstnanců MAS. Zajišťuje
přehled o stavu financování a zpracovává výroční zprávy. Má zodpovědnost za realizaci
a administraci projektů a SPL. Přítomna byla i manažerka pro LEADER Ing. Šárka
Pučálková, jejíž příspěvky k tématům rozhovoru byly velmi přínosné. V Regionu
Pošembeří má na starosti projekty LEADER a jejich monitoring (SPL MAS Region
Pošembeří).
Za MAS Moštěnka byla dotazována ředitelka Markéta Poláchová Kropáčková,
která byla také na počátku vzniku MAS jako starostka obce Líšná. Rozhovor proběhl
30. 3. 2016. Její náplní práce je např. koordinace zaměstnanců, vypracovávání
závěrečných zpráv, dohled nad realizací SPL (SPL MAS Partnerství Moštěnka, 2013).
Otázky byly rozděleny do 4 tematických oblastí, a to cíle vzniku MAS,
spolupráce, aktivita členů a jednotlivých sektorů, vznik a zaměření Strategického plánu
LEADER a poslední oblast se týká procesu výběru žádostí a jejich struktury. Témata
byla zvolena na základě výsledků předchozí analýzy interních zdrojů SZIF
a jednotlivých MAS, a hlavně se zaměřením na cíl práce. Pro ověření naplnění hlavního
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rysu Programu LEADER, tedy spolupráce, byla velká část otázek zaměřena
na zapojování členů do dění v území, chodu a orgánů MAS.
13.1.1 Cíle vzniku MAS

Dle analýzy strukturovaných rozhovorů s představiteli vybraných MAS byly
MAS ve všech třech případech založeny již na základech mikroregionu např.
dobrovolném svazku obcí, které se zabývaly získáváním dotací na projekty a kooperací
lokálních aktérů, např. v případě Podlipanska DSO Pečecko. Zakladatelé MAS měli
zkušenosti s podobným typem činnosti a s administrací projektů. Motivem vzniku MAS
bylo rozvinutí již vzniklé spolupráce s dalšími aktéry v daném regionu, protože jak bylo
řečeno p. Ing. Pošíkovou: „Najednou jsem začala vidět, že jak tady děláme 3 roky ty
projekty, tak opravdu pořád dělám jenom se starosty a že mají pravdu, že pro život
v tom území je důležité, aby se ti starostové ptali nebo spojili s těmi spolky. A řada
úspěšných podnikatelů právě už dneska kooperuje se svými podnikateli. ….pokud
budeme dělat jen se starosty, tak budeme dělat pořád ty samé projekty.“ Motivem bylo
především předávání informací a zkušeností jak uvnitř MAS, tak mezi ostatními MAS
a dále byl oceněn koncept přístupu zdola nahoru, který je pro definování hlavních
problémů a hlavních rozvojových os klíčový. Druhým důvodem pro vznik MAS
respondenti uvádí získání finančních prostředků pro rozvoj území, nicméně během
rozhovorů se všemi představiteli MAS byl tento aspekt zmiňován jako hlavní motivace
aktivity členů MAS. Již před vznikem MAS tedy docházelo ke spolupráci hlavně se
starosty, a i když motivem vzniku bylo právě navázání na neziskové organizace,
podnikatele nebo i například na dobrovolníky, převažuje stále aktivita obcí a jejich
starostů.
13.1.2 Spolupráce, aktivita členů a jednotlivých sektorů

Snaha o propojení aktérů z různých oblastí je vidět i při diskuzi, plánování oblastí
rozvoje a předávání informací. U každé MAS je spolupráce kanceláře s ostatními, ať už
členy nebo jinými aktéry v regionu, různě intenzivní. To potvrdili všichni dotazovaní
z vedení MAS. V případě MAS Podlipanska je vytvořena síť odborníků z regionu
na různá témata, která se aktuálně řeší. Většina z nich je zastoupena v orgánech MAS,
ale vyskytují se zde i aktéři mimo MAS. U MAS Moštěnka byla mimo jiné zmíněna
i součinnost s dalšími pěti MAS, které se jednouza dva měsíce schází a vyměňují si
zkušenosti a příklady dobré praxe. Na činnostech spojených s chodem MAS Moštěnka
se většinou podílí kancelář, tedy zaměstnanci MAS a výjimečně předsedové výkonných
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orgánů. I Region Pošembeří spolupracuje se svými členy a má vytvořenou síť aktérů,
kteří jsou vždy nápomocní, a z větší části jde o členy orgánů. Pan Mgr. Oliva ale uvádí
i spolupráci s místními firmami, které vůbec členy MAS nejsou a spolupráce s nimi je
často velmi rychlá a efektivní. Členové všech MAS mohou aktivně vstupovat
do rozhodovacích procesů v rámci MAS, otázkou však je kolik ze všech členů MAS má
zájem se aktivně podílet na lokálním rozvoji. Podle vyjádření jednotlivých respondentů
je v každé MAS největším úkolem zapojovat členy do procesů ovlivňování
a usměrňování

lokálního

rozvoje

v regionu,

motivovat

je

ke společné

práci

a k činnostem napomáhající rozvoji. Přístup některých členů MAS je často vnímán
pouze jako snaha o přiblížení možnosti dotace, a nikoliv jako snaha nalezení dalších
předpokladů a podmínek rozvoje.
Zájem o dění v území ukazuje i změna počtu členů v MAS, kolik členů
za programovací období přišlo a kolik jich z MAS odešlo. Co se týká změny počtu
členů MAS během programovacího období 2007–2013, dochází více k příchodu nových
členů do MAS. Většina příchozích členů spadá do neziskového sektoru a minimálně
se stávají novými členy podnikatelé. Změny zaznamenal i veřejný sektor, ale ve všech
MAS se jednalo spíše o příchod nových členů než naopak. Hlavním důvodem odchodu
členů ve všech zkoumaných MAS byl nedostatečný přínos, a tím pádem i ztráta
motivace se podílet na práci MAS a být její součástí. Další důvody byly různé jako
například osobní spory nebo neochota platit členské příspěvky. Jako důvod příchodu
do MAS byl uváděn hlavně zájem o spolupráci, získávání zkušeností a informací
a na základě toho samozřejmě jednodušší získání finančních prostředků. Přičemž často
je podávání žádostí o finanční podporu jejich jediná aktivita.
Kooperace a vzájemné předávání zkušeností a znalostí je podporováno také
pořádáním seminářů různých témat a workshopů. Ve všech MAS jsou zabezpečeny
semináře pro žadatele a pro příjemce. Další semináře bývají vytvářeny dle požadavků
členů, což je dokladem komunikace mezi členy a vedením MAS, jako příklad bychom
mohli uvést semináře týkající se výsadby stromů před realizací projektu Podlipansko
sází stromy. U MAS Moštěnka jsou opět využívány vazby na regionální úrovni než jen
uvnitř MAS a jsou pořádány společné semináře s mikroregiony v Olomouckém
a Zlínském kraji, kde dochází k výměnám zkušeností z praxe.

70

Dalším druhem aktivity vedle účasti na seminářích, podílení se na chodu
a plánování v MAS je působení v některém z orgánů MAS a přímé zasahování
do rozhodování v rámci MAS. Dle všech dotazovaných po skončení funkčního období
dochází ke změnám, ale mnozí zůstávají do dalšího období. Jedním z důvodů podle
respondentů může být to, že je málo členů, kteří mají zájem působit a aktivně se účastnit
rozhodovacích procesů, a ve volbách nedochází k přílišnému převisu zájemců. Mimo
funkční období dochází k výměně členů pouze mimořádně např. kvůli osobním
konfliktům, úmrtím. I navzdory složitým pravidlům od nadřízených orgánů mohou mít
MAS i svá interní pravidla, která podle potřeby mohou změnit nebo zachovat ta, která
se osvědčila. Pozitivní je, že reagují na momentální požadavky a nedostatky v chodu
MAS. Příkladem toho může být MAS Moštěnka, která kladla důraz na rovnoměrné
rozložení členů na celém svém území, avšak ukázalo se, že tento požadavek nelze
splnit, a tak bylo toto pravidlo zrušeno.
Sektory jsou v různých společných aktivitách a ve všech orgánech MAS
zastoupeny všechny, každý však v jiném poměru. Soukromý sektor je zastoupen jak
početně, tak i z hlediska aktivit méně výrazně. Z podnikatelů jsou v rámci každé
sledované MAS podle vyjádření respondentů velmi aktivní především jednotliví
soukromí farmáři, kteří zastupují ve velké většině v rámci orgánů MAS podnikatelský
sektor. Ostatní typy podnikání (živnostenské) nemají o práci a aktivity MAS velký
zájem, a pokud ano, jedná se o jednoho jedince, který je ovšem velmi aktivní. I přes
veškerou snahu stále přetrvává to, že většina členů sleduje pouze své zájmy a nevidí
v MAS příležitost propojení a podpoření se navzájem. Právě MAS hledá možné vazby
mezi různými projekty a hledá možnosti, jak by si mohli být členové vzájemně
nápomocni, aktivita však nevychází od členů, což je cílem Programu LEADER.
13. 1. 3 Vznik a zaměření Strategického plánu LEADER

Strategický plán LEADER na minulé programovací období 2007–2013 byl
vypracován kombinací různých způsobů u všech MAS. Základem pro SPL byla
Integrovaná strategie rozvoje území (ISRÚ), která byla vytvořena z části expertní
metodou a zčásti komunitní, v každé MAS v jiném poměru. Přímo SPL byl vytvořen
metodou komunitního plánování za zúčastnění celé řady aktérů. U jednotlivých MAS
se však lišil typ aktérů, kteří se zúčastnili společné diskuze.
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V MAS Moštěnka byl kladen velký důraz na komunitní způsob projednávání.
Vznikly pracovní skupiny a konala se veřejná projednání na více místech v regionu, aby
se mohlo zapojit co nejvíce lidí. Výsledky těchto akcí průběžně vyhodnocoval
programový výbor. V MAS Podlipansko byl použit jako základ ISÚ, který sloužil také
k testování použitých metod, které byly posléze využity při tvorbě SPL. Byl aplikován
přístup týmového postupu s komunitními prvky (SPL, Cesty k lidem). Převážně na SPL
pracovala členská základna, která se scházela na Valných hromadách MAS a poradách
programovacího výboru, a vznikly pracovní skupiny z členů MAS. Lokální aktéři byli
zapojeni pomocí komunitních workshopů a podkladem pro tvorbu SPL byla dvě
dotazníková šetření – se starosty obcí a s občany.
U Regionu Pošembeří byl ustanoven pracovní tým pro SPL, kde hlavními byli
členové Programového výboru a svou roli v tvorbě SPL hráli i externí supervizoři. Dále
byla jako podklad pro tvorbu SPL využita dotazníková šetření s občany, kde byly
zjišťovány názory a poznatky široké veřejnosti. Výsledkem tedy je poznatek, že při
tvorbě SPL mají klíčovou roli zaměstnanci a členové MAS, ale vždy jsou součástí
prvky komunitního plánování a je zde snaha o zapojení široké veřejnosti, což je jeden
ze základních rysů Programu LEADER.
Hlavním nástrojem na zaměření finanční podpory jsou fiche, které přímo navazují
na výsledky a závěry SPL, který vymezuje a specifikuje oblasti rozvoje. Formulovány
byly po zpracování strategie v závislosti na pravidlech uvedených v Metodice pro
tvorbu Fiche. V první řadě se jejich zaměření odvíjelo od zásobníku projektů, kam
žadatelé přidávali žádosti s předběžnými tématy, o které by měli zájem. Podle
představitelky MAS Podlipansko Ing. Pošíkové jsou nejdříve posouzeny žádosti
z hlediska potřeby v regionu, dále pak podle šance na podporu a k tomu je využíván
právě zásobník projektů. Dle všech představitelů zkoumaných MAS se během období
samozřejmě vyskytují i žádosti, které nebyly před vyhlášením výzev přidány
do zásobníku projektů. Přednost mají však ty, které tam vloženy byly. Do každé fiche je
alokováno jiné množství finančních prostředků a dle výsledků předchozí analýzy
i výpovědí jednotlivých respondentů je také o každou fichi jiný zájem. Veřejný sektor
má nejvíce členů, je také nejvíce aktivnější, má finanční prostředky na kofinancování
a nejvíce zkušeností s administrací projektů. To jsou všechny aspekty, díky kterým jsou
fiche spíše zaměřené na veřejný sektor a plyne do něj nejvíce prostředků. Sektorové
rozložení žádostí i dle rozhovorů závisí na druhu fiche a četnosti jejího vyhlášení při
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výzvách. Podle vyjádření představitelů, mají MAS snahu o podnícení aktivity ostatních
sektorů, tedy soukromého a neziskového, ale i přesto jsou nejčastěji vyhlašované fiche
zaměřené hlavně na veřejný sektor. Přihlíží se totiž na zaměření žádostí v zásobníku
projektů, protože nechtějí riskovat, že po vyhlášení jiné výzvy, než o kterou byl zájem,
se fiche nenaplní a finanční prostředky propadnou. Na druhou stranu ředitelka MAS
Moštěnka Markéta Poláchová Kropáčková říká, že si myslí, že pokud by bylo více
prostředků pro neziskové organizace, bylo by i více žádostí v tomto sektoru. Na tento
problém je třeba se zaměřit již na počátku tvorby fichí a výše navrhovaných alokací
v nich, jinak se budou MAS stále potýkat se stejnými problémy. Pozitivní je, že vedení
MAS dokáže pružně reagovat na nedostatky v zaměření fichí a provést tyto náročné
změny během programovacího období. Z důvodu nezájmu o některé fiche došlo
ve všech MAS k jejich zrušení a také vznikly nové fiche, o které byl projeven zájem
ze strany členů, resp. potenciálních žadatelů. U MAS Moštěnka nebyl velký zájem
o fichi 7 Krok za krokem po zelené, kvůli tomu byla fiche v roce 2011 zrušena
a nahrazena fichí 8 Podpora řemesel a živností – rozvoj podnikání. V MAS Podlipansko
zanikla v roce 2011 fiche 4 Celoživotní vzdělávání. Naopak vznikly další dvě fiche,
a to fiche 7 Venkovský cestovní ruch - krajina a fiche 8 Územní plány. Fiche 6 Les –
místo pro všechny byla zrušena v Regionu Pošembeří. Vznikly dvě nové, fiche 8 Cesty
a místa – propojení regionu a v roce 2012 dvě nové fiche 9 Zemědělci (zemědělství)
důležitá součást našeho regionu a 10 Podnikání – dobrý základ pro rozvoj regionu.
13. 1. 4 Proces výběru žádostí a jejich struktura

Další oblast uskutečněných rozhovorů byla zaměřena na práci výběrové komise,
na způsob hodnocení a posuzování žádostí o podporu. Bylo zjištěno, že se práce
výběrové komise mezi zkoumanými MAS v mnohém liší, ale co se týká kritérií
hodnocení, můžeme říci, že jsou v jádru stejné. Zatímco v MAS Podlipansko
hodnotitelé hodnotí projekty každý zvlášť a poté se sejdou a společně diskutují
o správnosti svých hodnocení, v Regionu Pošembeří probíhá hodnocení a výběr
projektů anonymně, tak aby se jednotliví hodnotitelé navzájem neovlivňovali. V MAS
Moštěnka se hodnocení, veřejné prezentace i konečné schválení Programovým výborem
koná v jeden den. U všech MAS je nedílnou součástí výběru projektů opatření proti
nepodjatosti, kterou má na starosti předsedkyně výběrové komise, nebo jsou hodnotitelé
povinni podepsat etický kodex. Projekty se vybírají dle hodnotících kritérií, z nichž
některá kritéria jsou povinná a některá si tvoří sama MAS. Všechny zkoumané MAS
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hodnotí jak finanční stránku žádosti, tak i jeho kvalitu. Jako první téma u všech MAS
bylo uvedeno, že k výši celkové dotace je určitě přihlíženo a více bodů dostanou
ty žádosti, kde je vyšší míra spolufinancování. MAS preferují tedy menší a levnější
projekty, protože míra spolufinancování se málokdy zvyšuje. Co se týká financí,
je kontrolován rozpočet projektu, u MAS Podlipansko se hodnotí často každá položka
zvlášť. Všechny MAS hodnotí také propojenost, zda na projektu spolupracuje více
subjektů v regionu, kladně je také hodnocen finanční příspěvek na projekt od jiného
subjektu. Je zde vidět snaha o propojení všech sektorů, ale ne vždy dochází
ke korektním jednáním a spolupráce je zde někdy vytvořena pouze jen účelově kvůli
získání bodů u výběrové komise, a ne kvůli zájmu o spolupráci. Kvalitativně je projekt
hodnocen z hlediska frekvence využívání záměru a kladně je hodnocen nadregionální
význam. Po schválení žádostí výběrovou komisí musí být žádosti ještě schváleny
na SZIF, a až poté mohou být realizovány.
U každé ze zkoumaných MAS bylo několik projektů ukončeno během realizace,
tzv. jde o projekty s ukončenou administrací. Důvody k ukončení administrace se dosti
různí – pouze jednou bylo uvedeno nedokončení z důvodu nedostatku peněz
na kofinancování, dále pak ukončení ze strany žadatele. Řadíme mezi ně i žádosti
zamítnuté přímo na SZIF.
Představitelé MAS se shodli, že nejvíce žádostí podává veřejný sektor, což
koresponduje s předchozí analýzou. Starostové mají větší zkušenosti s administrací
žádostí, mají prostředky na kofinancování a můžeme říct, že automaticky žádají
o finance a často automaticky počítají s pomocí MAS. Neziskový sektor má také určitý
potenciál realizovat rozvojové projekty, ale je tu problém s nedostatkem prostředků
na kofinancování a s nezkušeností tvorby žádostí. Naopak se nedaří ve velké míře
zvyšovat aktivitu soukromých podnikatelů, pro které je možnost dotace z MAS méně
lákavá než u ostatních sektorů, a to především z důvodu vyšší administrativní náročnosti
při podávání žádosti a nejistotě podpory. Malá aktivita podnikatelů je patrná i ve složení
orgánů. A i přesto, že je v Regionu Pošembeří více členů soukromého sektoru
než neziskového, je soukromý sektor nejméně aktivní. To dokládá i výrok pana Mgr.
Miloslava Olivy o podnikatelích: „Oni mají svých starostí dost. Druhak míra té dotace
je nejméně výhodná pro tenhle sektor, to má taky nějaký vliv. A za třetí, když půjdou
napřímo, je to pro ně objemově mnohem významnější, kdežto u nás je méně peněz a více
práce s žádostí…výhodné je, že o tom rozhodují lidi z místa a jinak všechno ostatní je
pro ně spíše v zásadě nevýhoda.“
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13.2 Rozhovory s členy MAS
V druhé skupině rozhovorů byli osloveni tři členové ze zkoumaných MAS,
z každého sektoru byl osloven jeden zástupce. Jako zástupce soukromého sektoru byl
osloven pan Ing. Stanislav Kosík, bývalý majitel firmy Bek s.r.o a člen Regionu
Pošembeří. Pan Ing. Kosík byl na počátku vzniku MAS, nebyl členem žádného z orgánů
ani neprojevoval žádnou jinou aktivitu. Veřejný sektor zastupuje pan Mgr. Tomáš
Drobný, starosta obce Kostelní Lhota, v MAS zastupující DSO Pečecko. Jako člen
Správní rady MAS Podlipansko je součástí rozhodovacích procesů MAS. Dále byl
osloven pan Ing. Milan Bena CSc., jakožto zástupce neziskového sektoru a aktivista,
který je členem Správní rady a Kontrolního orgánu MAS Podlipansko a patří tak
mezi nejaktivnější členy MAS Podlipansko.
13. 2. 1 Důvody vstupu do MAS a očekávání

Jedním z hlavních důvodů pro vstup a pro členství v MAS byl uveden zájem
o čerpání dotací u veřejného sektoru. Pro soukromý sektor je to hlavně příležitost
k získání kontaktů, uplatnění svých služeb v regionu a obchodní kooperace s obcemi.
Pro veřejný i neziskový sektor byl uveden i zájem o podílení se na realizaci společného
programu a smyslem vstupu bylo také předávání a získávání zkušeností. Pro všechny
oslovené měl vstup do MAS přínos, hlavně co se týká získání zkušenosti a kontaktů.
Ohledně získávání dotací byl nejaktivnější, a tím pádem i nejúspěšnější zástupce
veřejného sektoru, jehož dvě podané žádosti ze tří byly úspěšné.
13. 2. 2 Spolupráce a aktivita v MAS

Podle názorů respondentů jsou vzdělávací semináře hodně cílené na veřejný
a neziskový sektor, což potvrzuje i dotazovaný zástupce veřejného sektoru pan Mgr.
Tomáš Drobný. Podle zástupce pana Ing. Kosíka je málo zajímavých příležitostí
a seminářů vyhovující potřebám soukromého sektoru, a proto je ani nikdy
nenavštěvoval. V každé MAS se konají pravidelné schůze valné hromady aj., kterých
se všichni z dotazovaných pravidelně zúčastňovali, ale pan Ing. Kosík, jako zástupce
soukromého sektoru nebyl poslední 4 roky aktivní vůbec, což souvisí i s celkovým
přínosem MAS pro něj. Nebyl také oproti dalším dvěma dotazovaným členem žádného
orgánu a neúčastnil se společných diskuzí. Na otázku dominance sektoru byly reakce
rozporuplné, ale ve výsledku podle dotazovaných převažuje opět veřejný sektor
a na druhém místě je neziskový, ovšem důležití jsou v tomto směru dobrovolníci, kteří
nesledují pouze vlastní zájmy. Problémem neaktivity je podle pana Ing. Beny také to,
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že množství obyvatel regionu ani neví, že jsou součástí MAS nebo nejsou s tímto
regionem spjati, a tudíž nemají ani zájem o zapojení do činnosti MAS. Může to být také
nevhodným vymezením MAS a její velkou rozlohou, což způsobuje malou soudržnost
členů MAS.
13. 2. 3 Žádosti

Respondenti uvádějí, že nejaktivnější v počtu podaných žádostí je veřejný sektor,
protože obce mají finanční kapacity na kofinancování a předfinancování a mají také
zkušenosti s vytvářením žádostí. Podle zástupce soukromého sektoru je myšlenka
Programu LEADER smysluplná, ale lidé u nás nemají potřebu spolupracovat a Program
LEADER není bohužel nastaven pro soukromý sektor a už vůbec ne pro střední a velké
podniky. Pro ně je možná finanční dotace zanedbatelná a práce s přípravou žádosti tomu
neúměrná. Pokud jde o živnostníka, tak ten nemá čas a zkušenosti na zpracovávání tak
náročné dotace, je to spíše příležitost pro malé rodinné firmy. Důvodem k nepodání
žádosti o dotaci za celé programové období bylo také to, že MAS nevyhlásila ani jednu
fichi, kde by měla žádost možnost uspět a pokud ano, muselo by dojít k velkému
upravení žádosti, aby byly splněny všechny podmínky. Jiný názor na rozložení
podaných žádostí mezi sektory má pan Mgr. Tomáš Drobný, podle něj je rozložení
rovnoměrné, což je možná dokladem toho, že v MAS Podlipansku jsou aktivní někteří
soukromí zemědělci.
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14 ZÁVĚR
Cílem předložené diplomové práce bylo analyzovat vliv sektorového složení
na práci a fungování vybraných MAS. Dalším cílem je posoudit naplnění jednoho
z hlavních rysů Programu LEADER, kterým je spolupráce aktérů lokálního rozvoje.
Míra spolupráce byla hodnocena prostřednictvím míry zapojení všech tří sektorů
(veřejný, neziskový, soukromý) i jiných lokálních aktérů, podle jejich aktivity
a způsobu zapojení při rozhodovacích procesech v době přípravy strategického
dokumentu LEADER. Pro hodnocení byla využita data z právě ukončeného
programovacího období 2007–2013. Jako příklady hodnocení byly vybrány celkem
3 MAS, které byly na základě autoevaluace hodnoceny jako úspěšné, tedy jako MAS,
které plní všechny kritéria nejen pro čerpání prostředků, ale která naplňují současně
i principy LEADER. Jedná se MAS Moštěnka, Region Pošembeří a MAS Podlipansko.
Pro vlastní práci byly stanoveny tři výzkumné otázky a pět hypotéz. Vlastní
výzkum byl proveden na základě jednak kvantitativní analýzy interních zdrojů SZIF,
interních zdrojů jednotlivých akčních skupin, které se týkají postupu čerpání
jednotlivých prostředků na konkrétní projekty včetně těch, které nebyly úspěšné. Dále
bylo hodnocení založeno na analýze veřejně přístupných dokumentů MAS a kvalitativní
hodnocení bylo provedeno na základě vyhodnocení strukturovaných rozhovorů
s vedoucími představiteli MAS a s členy MAS.
První výzkumná otázka se týkala rozdělování prostředků podle sektorového
složení. Předmětem výzkumu byl především vztah mezi zastoupením určitého sektoru
v rozhodovacích orgánech a zastoupení sektoru mezi žadateli o dotace. Dle analýzy
a provedených strukturovaných rozhovorů můžeme říci, že ačkoliv ve všech
zkoumaných MAS bylo více členů veřejného sektoru a i nejvíce žadatelů,
u ostatních sektorů toto pravidlo neplatilo vždy. I přes to, že v Regionu Pošembeří bylo
více členů soukromého sektoru než neziskového, byla zde u podnikatelů patrná malá
aktivita v podávání žádostí, což odrazuje celkové malé zapojení soukromého sektoru
v MAS. Je zde nutné zmínit, že na míru aktivity jednotlivých typů žadatelů má vliv
i mnoho jiných faktorů. K tomu se váže i druhá výzkumná otázka.
Druhá výzkumná otázka navazuje na tu předchozí a zabývá se dalšími faktory
ovlivňujícími rozdělení podpory pro konečné příjemce. Kromě aktivity a počtu členů
v sektoru má na rozdělení prostředků vliv především druh vyhlášené fiche, její zaměření
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a hlavně frekvence jejího vyhlašování v jednotlivých výzvách. Velikost finanční
alokace v dané fichi může určit výši možné dotace na jeden projekt, což může také
podnítit nebo naopak odradit žadatele k podání žádosti.
Třetí výzkumná otázka byla zaměřena na zkoumání míry naplnění rysu spolupráce
jednotlivých

aktérů

z různých

sektorů

v rámci

MAS.

Z analýzy

a provedených rozhovorů vyplývá, že velkou část práce odvádí vedení a kancelář MAS,
ale dochází zde i k zapojení některých členů a v různém poměru sektorů.
Nejaktivnějšími členy jsou ti, kteří jsou členy orgánů MAS a hlavně jsou to starostové
obcí. Hodnocené MAS se potýkají hlavně s malým zájmem zástupců podnikatelského
sektoru o spolupráci při fungování MAS, tak s malým zájmem o získávání finančních
prostředků.
Všechny tři vybrané MAS působí navenek jako úspěšné a proto byly dle
hodnocení NS MAS vyhodnoceny jako příklady dobré praxe. V první hypotéze
předpokládáme, že „pro úspěšné fungování MAS je nutné zapojení / spolupráce všech 3
sektorů, což je hlavním rysem Programu LEADER.“ Lze tedy předpokládat, že v takto
hodnocených úspěšných MAS funguje kooperace mezi všemi třemi sektory a všechny
jsou zapojeny do činnosti MAS. Dle všech představitelů MAS byly MAS založeny
na základě zkušeností s dotacemi např. v mikroregionech a impulsem pro vznik byla
právě možnost propojit různé druhy aktérů, protože do té doby probíhala spolupráce
převážně se starosty obcí. Motivací vzniku MAS byla podpora lokálního rozvoje nejen
pomocí dotací, ale i společnými aktivitami a společným řešením problémů. Z výsledků
této práce vyplývá, že jsou zapojeny všechny tři sektory, ale nejčinnější je stále veřejný
sektor. Důvodem pro vyšší míru aktivity zástupců veřejného sektoru je jednak bohatší
zkušenost s žádostmi o finanční podporu, a dále i existence disponibilních finančních
prostředků, které jsou potřeba na předfinancování i kofinancování. Pro tuto skupinu
konečných příjemců je MAS přínosem, zapojují se také do činností spojené s tvorbou
strategie a rozhodovacích procesů. Zástupci neziskového sektoru jsou také aktivní
a mají zájem, jak o dění a rozvoj v území, tak i o finanční podporu na svoje aktivity
a činnosti. Míra jejich zapojení do čerpání prostředků je však omezena nedostatečnými
možnostmi vlastních finančních zdrojů na kofinancování i předfinancování projektů.
I proto jsou představitelé neziskového sektoru méně zapojení než zástupci veřejného
sektoru. Výzkum jednoznačně prokázal, že jednotlivé sektory jsou do práce MAS
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zapojeny velmi nerovnoměrně a že nedochází k plnému naplnění jednoho z hlavních
rysů Programu LEADER. Hypotéza nebyla potvrzena.
Druhá hypotéza zní: „V MAS bude zastoupeno minimálně 50 % zástupců
soukromé (zahrnuje soukromý a neziskový sektor) sféry a maximálně 50 % zástupců
veřejné sféry, což je jedno z pravidel pro vznik MAS. Avšak zastoupení všech 3 sektorů
nebude rovnoměrné, protože pro to neexistují žádná pravidla.“ Tuto hypotézu můžeme,
na základě výsledků analýzy, potvrdit. Všechny tři MAS splnily maximální podíl členů
veřejného sektoru a další dva sektory jsou zastoupeny velmi nerovnoměrně. Mimo
neexistenci pravidel je to dáno i malým zájmem soukromého sektoru o působení
v MAS. I přesto, že má soukromý sektor v případě Regionu Pošembeří více členů
než neziskový sektor, členové jsou tam podle dotazovaných, až na některé výjimky,
spíše jen formálně, než aby plnili nějakou významnou funkci a zapojovali se do
lokálního rozvoje.
Hypotéza: „Jednotlivé sektory se podílí na vzniku celkové strategie.“ Díky práci
a snaze vedení MAS dochází k zapojení všech sektorů, ale nemůžeme říci, že všech
členů. Všechny SPL vznikly na bázi komunitního plánování, do kterého byli zapojeni
členové MAS, probíhaly schůze a pracovní skupiny s členy všech sektorů. Míra
zapojení jednotlivých sektorů do přípravy SPL LEADER se liší podle postupu
zpracování tohoto dokumentu. I když všechny MAS použily komunitní metodu
zpracování SPL, zapojení jednotlivých aktérů se významně liší. V MAS Podlipansko
se ze soukromého sektoru zapojují soukromí zemědělci, v Regionu Pošembeří byli
do zpracování SPL zapojeni pouze aktivní jedinci, kteří také reprezentují podnikatelský
sektor. Ve všech sledovaných MAS velmi výrazně dominuje zastoupení představitelů
veřejného sektoru.
Hypotézu „MAS vytváří spojující sociální kapitál“, můžeme na základě
rozhovorů s vedením MAS potvrdit. V rámci MAS dochází k posílení lokálních
kontaktů, rozšiřování sítě kolegů, kteří řeší podobné problémy nebo kteří řeší problémy
ve stejném území. Hlavním hybatelem a největší podíl na vytváření těchto typů kapitálů
má kancelář a manažer MAS a dále pak někteří klíčoví aktivní členové. Z analýzy
a rozhovorů vyplývá, že stále převažuje postoj, že řadoví členové MAS se každý
zajímají o svoji oblast zájmu a vedení MAS hledá vazby a společné aktivity, které by
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mohly napomoci více členům najednou a navzájem. I přes to má vznik MAS kladný
vliv propojování aktérů lokálního rozvoje.
Poslední hypotéza se týká celkového významu MAS: „Zprostředkování dotací
pomocí MAS je určitě důležité, ale MAS hlavně plní funkci rozvojové agentury.“
Na základě výsledků analýzy u aktivních a kvalitně vedených MAS nemůžeme tuto
hypotézu potvrdit. Všechny sledované MAS jistě částečně plní funkci rozvojové
agentury, dochází k podněcování aktivity v území, kancelář MAS připravuje samostatné
projekty a vytváří prostředí pro sdílení informací. Manažerský tým MAS vynakládá
velké úsilí, aby byla MAS vnímána jako rozvojová agentura. Z rozhovorů s členy i
s představiteli MAS však vyplývá, že členové vidí toto členství jako účelový prostředek
k získání finanční podpory a většina z nich se i kvůli tomu stává členy MAS. V případě,
že se členům nedaří získávat finanční prostředky, tak MAS opouští nebo je pouze
pasivním členem.
Diplomová práce prokázala nutnost podrobnějšího hodnocení práce MAS. Ani pro
tři velikostně podobné a úspěšně hodnocené MAS není možné předpokládat obdobné
nebo dokonce stejné výsledky činnosti MAS. Práce prokázala, že dominantní roli při
sledování aktivit MAS hraje manažer MAS a kancelář MAS a někteří hlavní
představitelé MAS. Systém mikroregionálního partnerství formou MAS se ukázal jako
velmi vhodný a efektivní převážně pro zástupce veřejné správy a dále částečně pro
představitele neziskového sektoru. Pro zástupce podnikatelského sektoru je spolupráce
v rámci MAS zatím méně efektivní, protože nevidí velké pozitiva v budování
dlouhodobého partnerství v regionu, kde působí, ale jejich zájmy a potřeby jsou více
orientovány na podnikatelské vztahy mezi dodavateli a odběrateli – zákazníky
jednotlivých nabízených služeb. I přes podmínku, aby ani jeden sektor nebyl v orgánech
MAS většinově zastoupen, práce prokázala jednoznačnou dominanci veřejného sektoru
v práci, činnostech i v aktivitách MAS. Sledované MAS i přes zjevnou snahu a aktivitu
zatím plně nerealizují hlavní koncept strategie LEADER a to je vytváření partnerství,
spolupráce a důvěry mezi lokálními aktéry v mikroregionu.
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PŘÍLOHY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Beňov
Bezuchov
Bochoř
Bořenovice
Čechy
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Fryšták
Holešov
Horní Lapač
Horní Moštěnice
Hostišová
Kostelec u Holešova
Křtomil
Kurovice
Kyselovice
Lechotice
Lipová
Líšná
Ludslavice
Lukoveček
Machová
Martinice
Míškovice
Mysločovice
Nahošovice
Němčice
Pacetluky
Podolí
Pravčice
Prusinovice
Přestavlky
Přílepy
Racková
Radkova Lhota
Radkovy
Roštění
Rymice

687
187
982
187
343
227
576
1 532
3 709
11 602
261
1 640
494
975
447
263
495
433
274
242
488
419
628
744
589
621
160
365
231
225
731
1 234
269
955
804
206
154
694
604

Rozloha
Počet
obyvatel
na km2

Obec

Počet
obyvatel

Příloha 1: Seznam obcí v MAS Moštěnka k 15.12. 2011

864
396
944
162
455
221
427
848
2 417
3 395
79
982
265
1 502
404
550
676
493
501
374
585
2 270
315
476
718
359
294
291
256
216
699
1 069
365
318
1 118
210
253
687
552
88

80
47
104
115
75
103
135
181
153
342
330
167
186
65
111
48
73
88
55
65
83
18
199
156
82
173
54
125
90
104
105
115
74
300
72
98
61
101
109

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Říkovice
Sazovice
Stará Ves
Tečovice
Třebětice
Turovice
Věžky
Vlkoš
Zahnašovice
Žalkovice
Želatovice
Žeranovice

479
743
635
1 313
287
221
213
703
320
598
549
766

385
392
932
667
603
363
240
895
568
681
442
538

124
190
68
197
48
61
89
79
56
88
124
142

Zdroj: SPL Sedm statečných fichí pro Moštěnku, 2013

Příloha 2: Seznam členů MAS Moštěnka k 21.1.2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Příjmení
Procházka
Pospíšilík
Pospíšil
Pospíšil
Polášek
Pitner
Pala
Ostrčil
Odložilík
Němec
Němec
Netopil
Nejedlý
Mádrová
Mrtvý

Jméno
Tomáš
Mgr. Zdeněk
Vratislav
Antonín
Radek
Ivo
Radomír
Ing. Marek
Tomáš
JUDr.
Stanislav
František
Petr
Ing. Ludvík
Jiřina
Pavel

Možiš
Michna
Metelková
Maňásek
Martínek
Martinková

Radomír
Ivan
Jana
Ing. Petr
Ing. Vladimír
Vlastimila

21
22 Malina
Macháčková,
23 DiS.
24 Lipner
25 Říkovská
26 Červený
27 Čermáková

Název subjektu
Sbor dobrovolných hasičů Stará Ves
obec Bezuchov
"Spokojenost občana"
AGROSTIS, s.r.o.
Občanská společnost DSI, o.s.
obec Beňov
obec Žalkovice
obec Dobrčice
TJ Sokol Rymice
obec Žeranovice

Sektor
Neziskový
Veřejný
Neziskový
Soukromý
Neziskový
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Neziskový
Veřejný
Neziskový
Soukromý
Veřejný
Veřejný
Neziskový

Ing. Martin
Jana

MS Doubrava Zahnašovice
Petr Netopil
obec Lukoveček
obec Stará Ves
Sbor dobrovolných hasičů
Dřevohostice
obec Říkovice
obec Bochoř
obec Podolí
Občanské sdružení Lechotice.NET
obec Horní Moštěnice
Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Beňov
Tvrz Kurovice, o. s.
obec Přestavlky

Petr
Ing. Marta
Ing. František
Ing. Jarmila

Petr Lipner
Sportovní klub Kyselovice
Ing. František Červený
AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ,

Soukromý
Neziskový
Soukromý
Soukromý

89

Veřejný
Veřejný
Veřejný
Neziskový
Veřejný
Neziskový
Soukromý
Veřejný

28 Žákovský
29 Žák
Žižlavská
30
31 Švéda
Šulák
32
33 Štěpánek
34 Škrabala
35 Šašek
Šafránek
36
37 Zoubek
38 Zemánek
39 Zelina
40 Zavadil
41 Zakopal
42 Vrána
43 Vlasatý
44 Trhlík
45 Stojan
46 Sobek
47 Smolková
Smiřický
48
49 Páník
50 Pumprla
51 Hlobil
Hlobil
Habčák
Grussová
Foukal
Dvořák

Zbyněk
Pavel
Jana
Ing. Zdeněk
Tomáš
Michal
Martin
Jaroslav
Jiří
Jaroslav
Václav
Petr
Michal
Pavel
Martin
Ing. Radim
Zdeněk
Ing. Antonín
Pavel
Marta
Mgr. Zdeněk
František
Aleš
Tomáš
Ing. Petr
Štěpán
Ilona
Milan
Václav

Drda
Dovrtěl

Ladislav
Lukáš

Dostál
Dostál
Dostál
Doležel
Doležal
Darebníček
Darebník
Chytilová
Chytil

Petr
Jiří
Jaromír
Mgr. Lubomír
Ing. Jaromír
Pavel
Ladislav
Ing. Ivana
Václav

družstvo
obec Prusinovice
Obec Mysločovice
Římskokatolická farnost Horní
Moštěnice
SALIX MORAVA a.s.
Středomoravská agentura rozvoje
venkova, o.p.s
obec Němčice
obec Roštění
obec Pravčice
"Moravský ornitologický spolek středomoravská pobočka ČSO"
Sportovně střelecký klub
Václav Zemánek
obec Míškovice
Football Club Beňov
Pavel Zakopal
Martin Vrána
obec Kyselovice
Zdeněk Trhlík
AGRAS Želatovice,a.s.
Tělocvičná jednota SOKOL Vlkoš
obec Hostišová
Vlastivědná společnost Žerotín
Dřevohostice
Sbor dobrovolných hasičů Přestavlky
TJ Prusinovice, o.s.
TJ Moravan Kostelec u Holešova
obec Kostelec u Holešova
Myslivecké sdružení Beňov - Prusy
"Mariánov"
Jezdecký klub o.s. Radkova Lhota
Jezdecký klub Pravčice Občanské
Sdružení
Horolezecký klub Bezuchov, o.s.
Sbor dobrovolných hasičů
Mysločovice
městys Dřevohostice
Jiří Dostál
Jaromír Dostál
město Fryšták
obec Tečovice
Sportovní klub Pacetluky
obec Pacetluky
"Centrum pro volný čas Dřeváček o.s."
VaSivara s.r.o.
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Veřejný
Veřejný
Neziskový
Soukromý
Neziskový
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Neziskový
Neziskový
Soukromý
Veřejný
Neziskový
Soukromý
Soukromý
Veřejný
Soukromý
Soukromý
Neziskový
Veřejný
Neziskový
Neziskový
Neziskový
Neziskový
Veřejný
Neziskový
Neziskový
Neziskový
Neziskový
Neziskový
Neziskový
Veřejný
Soukromý
Soukromý
Veřejný
Veřejný
Neziskový
Veřejný
Neziskový
Soukromý

Chromčík
Bělařová
Bednárek
Baďura
Bartík
Adamík
Ležák
Ležák
Lajda
Kubíčková
Kubík
Kroupa
Koutná
Konečný
Kolář
Koláčková
Kociánová
Klvaňová
Klementa
Kaňa
Kačor
Jurčíková
Jura
Jančík
Janalík
Janalík
Hýžová
Hrbáčková
Hradílek
Hradil
Hošťálek
Horák

Sbor dobrovolných hasičů Beňov
Ing. Hana Bělařová
obec Bořenovice
obec Turovice
obec Rymice
obec Ludslavice
Martin Ležák
Josef Ležák
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
obec Křtomil
Tělocvičná jednota Sokol Beňov
obec Vlkoš
obec Kurovice
obec Ludslavice
Sportovní klub policie Holešov
TJ Jezdec Bochoř
Aktivní klub Křtomil
Marie Klvaňová
obec Machová
Obec Racková
obec Lechotice
obec Líšná
obec Zahnašovice
Myslivecké sdružení "ŠANCE Horní
Moštěnice", o.s.
Libor
Libor Janalík
František
František Janalík
Miroslava
Občanské sdružení přátel sportu
Bořenovice
Edita
obec Sazovice
Ing. Jaroslav
obec Domaželice
Lukáš
Sbor dobrovolných hasičů Pacetluky
Petr
obec Lipová
ThLic. Bedřich Římskokatolická farnost Beňov
Bohuslav
Ing. Hana
Jakub
Pavel
Ing. Martin
Vojtěch
Martin
Josef
Petr
Mgr. Eva
Ing. František
Miroslav
Mgr. Lenka
Miroslav
Mgr. Dan
Anna
Šárka
Marie
František
Ing. Jaroslav
Mgr. Tomáš
Hana
Drahomír
Tomáš

Zdroj: upraveno dle dat SZIF
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Neziskový
Soukromý
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Soukromý
Soukromý
Neziskový
Veřejný
Neziskový
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Neziskový
Neziskový
Neziskový
Soukromý
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Neziskový
Soukromý
Soukromý
Neziskový
Veřejný
Veřejný
Neziskový
Veřejný
Neziskový

Název
orgánu

Sektor

Název
subjektu

Jméno

Příjmení

Příloha 3: Členové a sektorové složení orgánů MAS Moštěnka

Maňásek

Ing. Petr

Občanské sdružení Lechotice.NET N

DR = MV

Koláček

Martin

obec Přestavlky

V

DR = MV

Klvaňová

Marie

Marie Klvaňová

S

DR = MV

Pospíšilík

Radoslav

obec Kostelec u Holešova

V

Sněm MAS a SR = PV

Pala

Radomír

Obec Žalkovice

N

Sněm MAS a SR = PV

Němec

František

MS Doubrava Zahnašovice

N

Sněm MAS a SR = PV

Mrtvý

Pavel

SDH Dřevohostice

N

Sněm MAS a SR = PV

Martínek

Ing. Vladimír obec Horní Moštěnice

V

Sněm MAS a SR = PV

Čermáková

Ing. Jarmila

AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ,
družstvo

S

Sněm MAS a SR = PV

Šulák

Tomáš

Středomoravská agentura rozvoje
venkova, o.p.s

N

Sněm MAS a SR = PV

Václavík

obec Machová

V

Sněm MAS a SR = PV

Skýpala

MVDr.
František
Stanislav

městys Dřevohostice

V

Sněm MAS a SR = PV

Dokoupil

Antonín

obec Žeranovice

V

Sněm MAS a SR = PV

Bělařová

Ing. Hana

Ing. Hana Bělařová

S

Sněm MAS a SR = PV

Lipner

Petr

Petr Lipner

S

Sněm MAS a SR = PV

Ležák

Martin

Martin Ležák

S

Sněm MAS a SR = PV

Kolář

Mgr. Dan

Sportovní klub policie Holešov

N

Sněm MAS a SR = PV

Koláčková

Anna

TJ Jezdec Bochoř

N

Sněm MAS a SR = PV

Hošťálek

Petr

obec Lipová

V

Výběrová komise

Pospíšil

Antonín

AGROSTIS, s.r.o.

S

Výběrová komise

Polášek

Radek

Občanská společnost DSI, o.s.

N

Výběrová komise

Pitner

Ivo

obec Beňov

V

Výběrová komise

Mádrová

Jiřina

obec Stará Ves

V

Výběrová komise

Štěpánek

Michal

obec Němčice

V

Výběrová komise

Šafránek

Jiří

"Moravský ornitologický spolek středomoravská pobočka ČSO"

N

Výběrová komise

Pumprla

Aleš

TJ Prusinovice, o.s.

N

Výběrová komise

Hlobil

Tomáš

TJ Moravan Kostelec u Holešova

N

Výběrová komise

Habčák

Štěpán

N

Výběrová komise

Grussová

Ilona

Myslivecké sdružení Beňov Prusy
"Mariánov"

N

Výběrová komise

Dostál

Petr

TJ Sokol Dřevohostice

N

Výběrová komise

Doležal

Ing. Jaromír

obec Tečovice

V

Výběrová komise

Ležák

Josef

Josef Ležák

S

Výběrová komise

Dostál

Petr

TJ Sokol Dřevohostice

N

Výběrová komise

N – neziskový, V – veřejný, S – soukromý, DR – dozorčí rada, MV – Monitorovací výbor, SR – Správní rada, PR –
Programový výbor
Zdroj: upraveno dle dat SZIF
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Dobřichov
Hořátev
Chotutice
Kostelní Lhota
Milčice
Nová Ves I
Pečky
Plaňany
Písková Lhota
Radim
Ratenice
Tatce
Vrbčany
Vrbová Lhota
Barchovice
Dolní Chvatliny
Horní Kruty
Klášterní Skalice
Krychnov
Malotice
Polní Voděrady
Svojšice
Toušice
Třebovle
Vitice
Zalešany
Zásmuky
Žabonosy
Kouřim
Bečváry
Drahobudice
Kbel
Kořenice
Křečhoř
Lošany
Pašinka
Radovesnice I
Ratboř
Kostelec n.Č.lesy
Červené Pečky
Hořany

745
765
509
837
302
1 228
4 577
1 803
418
1 209
599
614
371
456
199
435
525
141
96
314
161
597
338
467
1 096
101
1 855
233
1 850
1 006
266
203
603
460
336
335
352
548
3 605
1 804
136

Počet
obyvatel
na km2

Obce

Počet
obyvatel
Celková
výměra
(ha)

Příloha 4: Seznam obcí v MAS Podlipansko k 1. 1. 2015

620
715
387
866
651
1 029
1 076
1 384
643
503
473
443
620
603
1 774
1 222
1 434
332
258
857
407
983
719
1 096
2 242
491
2 412
310
1 440
1 628
556
202
1 031
968
675
382
301
477
1 770
1 617
380

120
107
132
97
46
119
425
130
65
240
127
139
60
76
11
36
37
42
37
37
40
61
47
43
49
21
77
75
128
62
48
100
58
48
50
88
117
115
204
112
36
93

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Jevany
Krupá
Nebovidy
Nučice
Polepy
Oleška
Sadská
Hradištko Kersko
Konojedy
Třebestovice
Libenice
Pňov - Předhrádí
Nymburk
Oseček

705
370
669
375
624
936
3 305
531
248
843
282
536
14 881
137

1 292
563
476
497
242
1 194
1 642
1 825
513
338
482
941
2 059
488

55
66
141
75
258
78
201
29
48
249
59
57
723
28

Zdroj: Portál regionu Podlipansko, [13. 03. 2016]

Příloha 5: Seznam členů MAS Podlipansko k 31.1.2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Příjmení
Stejskal
Bačina
Buřičová
Delong
Demo
Drobný
Dürr
Dušková
Fojtík PhDr.
Frumarová
Havelková
Hejduková
Holub
Charvát

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Chmelíková
Jandl
Jarošová
Jirků
Jurinová
Kahoun
Kašpar
Kašparová
Kollár
Kubeček
Librová
Librová
Marcin
Mokroš
Pánek

Jméno
Jan
Jaroslav
Jana
Ing. Armin
Ing. Mikuláš
Mgr. Tomáš
Petr
Danuše
Pavel
Anděla
Ing. Jana
Kateřina
Jan
Mgr. Martin
Samuel
Ing. Ewa
Ing. Jaroslav
Romana
Lubomír
Eva
Ing. Jiří
Ing. Jaromír
RNDr. Ivana
Josef
Ing. Jiří
Iveta
Iveta
Lubomír
Martin
Ing. Zdeněk

Název subjektu
Obec Jevany
Tělocvičná Jednota Sokol Velim
Libenický okrašlovací spolek, o. s.
obec Oseček
Zemědělské družstvo "Podlipan" Vitice
obec Kostelní Lhota
Sbor dobrovolných hasičů v Pečkách
Svazek obcí mikroregionu Pod Chlumem
město Nymburk
Obec Hořany
Ing. Jana Havelková
RC Kolečko
Jan Holub
Základní škola Plaňany

Sektor
Veřejný
Neziskový
Neziskový
Veřejný
Soukromý
Veřejný
Neziskový
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Neziskový
Neziskový
Soukromý
Veřejný

Sportovní střelecký klub
Jandl, s. r. o.
obec Nučice
Městys Červené Pečky
Město Sadská
Město Kostelec nad Černými lesy
Obec Nebovidy
RNDr. Ivana Kašparová
AMALA. s. r. o.
Ing. Jiří Kubeček
Maminky sobě, o. s.
Klub rodičů a přátel MŠ Třebovle
Obec Libenice
Obec Krupá
Ing. Zdeněk Pánek

Neziskový
Soukromý
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Neziskový
Soukromý
Neziskový
Neziskový
Neziskový
Veřejný
Veřejný
Soukromý
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Pavel
Pošíková
Protiva
Richterová
Růžičková
Růžková
Seifert
Staněk
Tučková
Tůma
40 Urban
41 Urbanec
42 Váňová
Vedral
43
44 Vedral
Vodička
45
46 Vodochodský
47 Vorel
48 Zámečník
Zapletal
49
50 Zelenka
51 Žaludová
52 Žert
53 Bena, CSc
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

SALIMA družstvo Velim
Ing. Markéta Pošíková
Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko
Ing. Zdena Richterová
Obec Konojedy
Obec Třebovle
obec Velim
Nadace českého Kubismu
Občanské sdružení ASANACE
obec Pňov - Předhradí
Dobrovolný svazek obcí Pečecký region
Obec Vitice
Obec Třebestovice
Sportovní klub Kostelec nad Černými
lesy
Ing. Jaroslav obec Oleška
Ing.
Obec Polepy
Rostislav
Tomáš
Dej Bůh štěstí, s. r. o.
Šimon
Medito, s. r. o.
Milan
Milan Zámečník
Ing.
Ing. Miloslav Zapletal
Miloslav
Josef
Obec Hradištko
Mgr. Hana
o. s. Pašiňáci
Zdeněk
Žert o.s.
Ing. Milan
Ing. Milan Bena, CSc
Drastil
Ing. Markéta
František
Ing. Zdena
Michaela
Lenka
Josef
František
Ing. Lenka
Tomáš
Milan
Luděk
Jitka
Jiří

Zdroj: upraveno dle dat SZIF
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Soukromý
Soukromý
Veřejný
Neziskový
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Neziskový
Neziskový
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Neziskový
Veřejný
Veřejný
Soukromý
Soukromý
Neziskový
Soukromý
Veřejný
Neziskový
Neziskový
Neziskový

Bačina
Kašparová
Pajkrtová
Šálek

Jaroslav
RNDr. Ivana
PaedDr.
Cecílie
Lubomír

Tučková
Vorel
Bačina
Bena, CSc
Havelková
Kristl

Ing. Lenka
Šimon
Jaroslav
Ing. Milan
Ing. Jana
Josef

Protiva

František

Richterová
Růžičková
Šálek

Ing. Zdena
Michaela
Lubomír

Štramberská
Bena, CSc
Brčáková
Fojtík
Havelková
Hejduková
Charvát
Kašparová
Kollár
Pánek
Protiva

Helena
Ing. Milan
Michaela
PhDr. Pavel
Ing. Jana
Kateřina
Mgr. Martin
Samuel
RNDr. Ivana
Josef
Ing. Zdeněk
František

Valenta
Žert
Pošíková

Martin
Zdeněk
Ing. Markéta

Bena, CSc
Demo

Ing. Milan
Ing. Mikuláš

Drobný

Mgr. Tomáš

Dürr

Petr

Fojtík

Phdr. Pavel

Název
orgánu

Sektor

Název
subjektu

Jméno

Příjmení

Příloha 6: Členové a sektorové složení orgánů MAS Podlipansko k 31.1. 2013

Tělocvičná Jednota Sokol Velim
RNDr. Ivana Kašparová
Město Sadská

N
N
V

Dozorčí rada
Dozorčí rada
Dozorčí rada

Svazek obcí mikroregionu Pod
Chlumem
Sportovní střelecký klub
Medito, s. r. o.
Tělocvičná Jednota Sokol Velim
Ing. Milan Bena, CSc
Ing. Jana Havelková
Dobrovolný svazek obcí Pečecký
region
Svazek obcí mikroregionu
Kouřimsko
Ing. Zdena Richterová
Obec Konojedy
Svazek obcí mikroregionu Pod
Chlumem
Obec Krupá
Ing. Milan Bena, CSc
Maminky sobě, o. s.
město Nymburk
Ing. Jana Havelková
RC Kolečko
Základní škola Plaňany

V

Dozorčí rada

N
S
N
N
N
V

Dozorčí rada
Dozorčí rada
Monitorovací výbor
Monitorovací výbor
Monitorovací výbor
Monitorovací výbor

V

Monitorovací výbor

N
V
V

Monitorovací výbor
Monitorovací výbor
Monitorovací výbor

V
N
N
V
N
N
V

Monitorovací výbor
Programový výbor
Programový výbor
Programový výbor
Programový výbor
Programový výbor
Programový výbor

RNDr. Ivana Kašparová
AMALA. s. r. o.
Ing. Zdeněk Pánek
Svazek obcí mikroregionu
Kouřimsko
Obec Vitice
Žert o.s.
Ing. Markéta Pošíková

N
S
S
V

Programový výbor
Programový výbor
Programový výbor
Programový výbor

V
N
S

Ing. Milan Bena, CSc
Zemědělské družstvo "Podlipan"
Vitice
Dobrovolný svazek obcí Pečecký
region
Sbor dobrovolných hasičů
vPečkách
město Nymburk

N
S

Programový výbor
Programový výbor
Ředitel MAS
Podlipansko, o. p. s.
Správní rada
Správní rada

V

Správní rada

N

Správní rada

V

Správní rada
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Město Kouřim
AMALA. s. r. o.
Ing. Jiří Kubeček
Ing. Zdeňka Richterová
Město Kostelec nad Černými
lesy
Vodička
Ing. Rostislav Obec Polepy
Zapletal
Ing. Miloslav Ing. Miloslav Zapletal
Dürr
Petr
Sbor dobrovolných hasičů
vPečkách
Klouda
Ing. Josef
Město Kouřim
Richterová Ing. Zdena
Ing. Zdena Richterová
Tučková
Ing. Lenka
Občanské sdružení ASANACE
Vodička
Ing. Rostislav Obec Polepy
N – neziskový, V – veřejný, S – soukromý
Klouda
Kollár
Kubeček
Richterová
Svatoš

Ing. Josef
Josef
Ing. Jiří
Ing. Zdeňka
Ing. Jan

Zdroj: upraveno dle dat SZIF
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V
S
N
N
V

Správní rada
Správní rada
Správní rada
Správní rada
Správní rada

V
S
N

Správní rada
Správní rada
Výběrová komise

V
N
N
V

Výběrová komise
Výběrová komise
Výběrová komise
Výběrová komise

Celková
výměra
(ha)

Počet
obyvatel
na km2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Obec

Počet
obyvatel

Příloha 7: Seznam obcí v Regionu Pošembeří k 1. 1. 2015

Břežany II
Bříství
Černíky
Český Brod
Dobročovice
Doubravčice
Horoušany
Hradešín
Chrást
Chrášťany
Jirny
Klučov
Kounice
Kozojedy
Kšely
Květnice
Masojedy
Mochov
Mrzky
Poříčany
Přehvozdí
Přistoupim
Přišimasy
Rostoklaty
Sibřina
Sluštice
Šestajovice
Škvorec
Štíhlice
Tismice
Tuchoraz
Tuklaty
Úvaly
Vrátkov
Vykáň
Vyšehořovice
Zlatá

696
390
129
6 876
265
576
1 151
405
518
886
2 652
963
1 310
809
230
1 447
100
1 294
145
1 519
257
453
762
492
794
409
3 418
1 584
154
518
463
891
6 381
263
391
611
280

911
360
388
1970
358
918
705
424
492
617
826
1444
1129
716
452
284
180
932
286
576
283
443
699
703
442
410
542
1276
519
703
593
817
1097
242
617
660
112

76
108
33
349
74
63
163
95
105
144
321
67
116
113
51
509
55
139
51
264
91
102
109
70
180
100
631
124
30
74
78
109
582
109
63
93
249

Zdroj: SPL MAS Pošembeří, MOS ČSÚ, [13. 03. 2016]
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Příloha 8: Seznam členů Regionu Pošembeří k 31. 1. 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Příjmení

Jméno

Slováček
Slováček
Skořepa
Rubín
Píša
Prášil
Procházková
Prkno, ml.
Pokorný
Pokorná

Simon
Marcel
Stanislav
Antonín
Pavel
Ondřej
Martina
Jaroslav
Vítězslav
Jitka

Pillerová
Pačesová
Pačes
Pažout
Pavlíček
Olmr
Oliva
Nováková
Nováková
Nezavdal
Černý
Šťastný
Šplíchal
Šmíd
Škoda
Zdražilová
Vítková
Vyšata
Tlamichová
Teršová
Svobodová
Stehlík
Steger
Sochorová
Frank
Farkassová
Dittman
Dežo
Coombes
Ciniburk
Chumlen
Bělová
Běloch
Brázda
Brychová
Bouma
Bouda
Borecká
Benáková

Název subjektu

Historické hasičstvo Dobročovice
Obec Dobročovice
Obec Jirny
Městys Škvorec
MSC-NET s.r.o.
Obec Vykáň
Martina Procházková
Obec Doubravčice
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí o.s.
Náboženská obec Církve československé
husitské v Úvalech
Eva
Obec Kozojedy
Martina
Číhadlo o.s.
Zdeněk
Týnice s.r.o.
Václav
Obec Vrátkov
Jaroslav
Obec Sluštice
Vladimír Obec Masojedy
Miloslav Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín
Renata
ZŠ Přistoupim
Radka
Obec Rostoklaty
Stanislav TJ Podlipan Kšely
Petr
Dobrák o.s.
Jan
Město Úvaly
Josef
Josef Šplíchal
Pavel
Obec Bříství
Antonín
Antonín Škoda s.r.o.
Martina
Obec Tismice
Michaela SOSák - sdužení občanů Sibřiny a Stupic
František Sady Tuchoraz s.r.o.
Lucie
TJ Sokol Kounice o.s.
Hana
Obec Poříčany
Lenka
Kulturní sdružení Tuklaty - Tlustovousy
Karel
Obec Vyšehořovice
Thomas
Cihelna Klíma s.r.o.
Miroslava Městys Kounice
Pavel
Obec Přišimasy
Lenka
TJ Sokol Český Brod
Leo
Leo Dittman
Miroslav Obec Tuchoraz
Neil
Neil Grahame Coombes
Grahame
Miloš
Miloš Ciniburk
František SK Viktoria Sibřina
Dita
Dita Bělová
Pavel
Obec Hradešín
Tomáš
Obec Břežany II
Vladimíra Obec Přistoupim
Josef
Obec Kšely
Jan
Život pod Klepcem o.s.
Miroslava Občanské sdružení Otevřené Úvaly
Martina
Martina Benáková
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Sektor
Neziskový
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Soukromý
Veřejný
Soukromý
Veřejný
Neziskový
Neziskový
Veřejný
Neziskový
Soukromý
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Neziskový
Veřejný
Veřejný
Neziskový
Neziskový
Veřejný
Soukromý
Veřejný
Soukromý
Veřejný
Neziskový
Soukromý
Neziskový
Veřejný
Neziskový
Veřejný
Soukromý
Veřejný
Veřejný
Neziskový
Soukromý
Veřejný
Soukromý
Soukromý
Neziskový
Soukromý
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Neziskový
Neziskový
Soukromý

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Bednář
Balounová
Baloun
Neufusová
Nekolný
Morávek
Moravcová
Mašínová
Marhounová
Marek
Librova
Kubánková
Král
Kovaříková
Kosík
Klinecký
Jenšovský
Inquortová
Hyblerová
Hrdlic
Hošek
Misterka
Havel

Josef
Dagmar
Richard
Renáta
Jakub
Robert
Jindřiška
Magda
Petra
Ladislav
Iveta
Petra
Jan
Lucie
Stanislav
Jan
Petr
Šárka
Lucie
Roman
Kryštof
Václav
Jaroslav

Energobio Comp. s.r.o.
Dagmar Balounová
Richard Baloun
Občanské sdružení LECCOS
Město Český Brod
1.SčV, a.s.
Občanské sdružení Rozvoj Vrátkova
Bylanka s.r.o.
Mezera o.s.
Obec Mochov
TJ Slavoj Český Brod
Obec Sibřina
Jan Král
Lucie Kovaříková
Bek s.r.o.
Noveta s.r.o.
Obec Tuklaty
Obec Zlatá
Obec Chrášťany
Obec Šestajovice
Obec Květnice
Václav Misterka
Jaroslav Havel

Soukromý
Soukromý
Soukromý
Neziskový
Veřejný
Soukromý
Neziskový
Soukromý
Neziskový
Veřejný
Neziskový
Veřejný
Soukromý
Soukromý
Soukromý
Soukromý
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Soukromý
Soukromý

Zdroj: upraveno dle dat SZIF

Název
orgánu

Sektor

Název
subjektu

Jméno

Příjmení

Příloha 9: Členové a sektorové složení orgánů Regionu Pošembeří k 31. 1. 2013

Vomáčková

Irena

Město Český Brod

V

Monitorovací výbor

Tlamichová

Lucie

TJ Sokol Kounice o.s.

N

Monitorovací výbor

Szabóová
Svobodová

Lenka
Lenka

Obec Chrášťany
Kulturní sdružení Tuklaty Tlustovousy

V
N

Monitorovací výbor
Monitorovací výbor

Stehlík
Ciniburk
Mašková

Karel
Miloš
Jana

Obec Vyšehořovice
Miloš Ciniburk
Spolek pro obnovu a rozvoj
obce Hradešín

V
S
N

Monitorovací výbor
Monitorovací výbor
Monitorovací výbor

Rumanová
Petržílek
Černý
Šebková
Dittmann
Bělová
Bredová

Šárka
Petr
Petr
Olga
Leo
Dita
Marie

Obec Přišimasy
Město Úvaly
Dobrák o.s.
Obec Dobročovice
Leo Dittmann
Dita Bělová
Klub přátel historie a
přírody Úval a okolí o.s.

V
V
N
V
S
S
N

Programový výbor
Programový výbor
Programový výbor
Programový výbor
Programový výbor
Programový výbor
Programový výbor

Běhounková

Olga

Občanské sdružení Rozvoj
Vrátkova

N

Výběrová komise

100

Kratochvílová Jana
Janík
Rubín
Teršová
Coombes
Borecká

Občanské sdružení
LECCOS
TJ Slavoj Český Brod
Městys Škvorec
Obec Poříčany
Neil Grahame Coombes

Pavel
Antonín
Hana
Neil
Grahame
Jaromíra Občanské sdružení Otevřené
Úvaly

Misterka
Václav
Václav Misterka
N – neziskový, V – veřejný, S – soukromý

N

Výběrová komise

N
V
V
S

Výběrová komise
Výběrová komise
Výběrová komise
Výběrová komise

N

Výběrová komise

S

Výběrová komise

Zdroj: upraveno dle dat SZIF

Příloha 10: Struktura rozhovoru s představiteli zkoumaných MAS

Dobrý den, jmenuji se Andrea Lásková a připravuji DP na téma Hodnocení čerpání
finančních prostředků na základě sektorového složení místních akčních skupin. Hlavním
tématem mé práce je hodnocení aktivity jednotlivých sektorů v minulém programovacím období
a pro potřeby této práce oslovuji vedoucí představitele těchto tři MAS: MAS Podlipansko, MAS
Region Pošembeří, MAS Partnerství Moštěnka.
Ráda bych vám položila několik otázek, které se týkají vaší MAS. Vaše odpovědi nebudou
individuálně publikovány a budou pouze součástí širšího souboru odpovědí.
Cíle vzniku MAS
1. S jakými cíli primárně vaše MAS vznikla? Kdy vznikla?
Spolupráce, aktivita členů a jednotlivých sektorů
2. Při práci v MAS se potkáváte s celou řadou lidí, vašich kolegů a partnerů. Můžete uvést
konkrétní partnery, se kterými nejčastěji spolupracujete, konzultujete a společně se
podílíte na vaší práci v MAS. Uveďte jejich pracovní zařazení, které firmy, organizace
reprezentují.
Kdo se kromě vás nejvíce podílí na chodu MAS? Uveďte pozici a společnost, firmu,
nikoliv jméno a příjmení.
3. Jak se změnilo složení MAS od roku 2010. Dochází spíše k odchodu členů nebo do
MAS vstupují další partneři?
V případě, že jste odpověděli na otázku č. 3 odpovědi a) – c)
Zkuste popsat, proč došlo k odchodu členů (1 a více odpovědí).
a) ztráta zájmu o MAS
b) výměna vedení organizace
c) celková pasivita člena
d) ztráta motivace pro práci MAS, MAS jim nic nepřinášela, nebyla pro ně důležitá
e) nedostatek nebo nedostupnost finančních prostředků
f) osobní, lidské spory a konflikty s vedením MAS (s ostatními členy)
g) finanční důvody – neochota platit členské příspěvky (nevyplácí se to)
h) jiné důvody
V případě, že jste odpověděli na otázku č. 3 d) – f)
Jaké důvody vedou k příchodu nových členů (1 a více odpovědí)?
a. zájem o spolupráci a partnerství v regionu nebo v jejich oblasti působnosti
b. chuť se společně podílet na vytvoření a realizace společného programu
c. příklad sousedních nebo jiných organizací, členů MAS
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d. zájem o čerpání dotací
e. jiné.
4. Zajišťujete semináře a školení pro členy MAS? Jaký je o ně zájem?
5. Orgány MAS: Dochází k obměně členů při skončení funkčního období nebo v jeho
průběhu nebo jsou voleni stále stejní členové? Pokud dochází ke změnám, tak v jakém
sektoru nejčastěji? (pořadí)
a. Ano, dochází k pravidelné celkové obměně členů, odešlo/přišlo více než 5
členů vedení MAS
b. Ano, občas dojde ke změně
c. Ne, nedochází
Existují pro volbu členů do orgánů MAS nějaká vaše interní pravidla v rámci MAS?
6. Mění se členové orgánů MAS mimo konec funkčního období?
a. ANO, jenom okrajově po odstoupení někoho z těchto funkcí
b. ANO pravidelně někdo z těchto orgánů odejde, protože již nemá čas, chuť,
zájem a je nahrazen někým jiným
c. NE, změny jsou více méně výjimečné
d. NE, nepamatuji se, že by došlo k jakékoliv změně
Vznik a zaměření Strategického plánu LEADER
7. Můžete popsat, jak postupně vznikal v roce 2006-2007 SPL na období 2007-2013, kdo
se podílel na přípravě a projednávání dokumentu (kombinace např. v %)?
a. dokument jsme zadali profesionální firmě, která to pro nás udělala na klíč
b. dokument jsme objednali u firmy a v průběhu řešení jsme s nimi úzce
spolupracovali (kdo konkrétně spolupracoval?)
c. dokument jsme vytvořili sami (nejvíce se na práci podíleli?)
d. dokument vznikl na základě široké diskuze jednotlivých partnerů v MAS
(hlavní aktéři této diskuze)
e. nevím nepamatuji se, nebyl jsem tehdy u toho
f. jiné
8. Hlavní nástrojem na zaměření a tím i rozdělení podpory mezi jednotlivé žadatele
podpory jsou fiche. Jakým způsobem vznikaly vaše stanovené fiche a docházelo v nich
ke změnám během období? Proč?
Fiche vznikaly:
a. v rámci zpracování SPL jako hlavní součást SPL
b. po zpracování strategie (SPL) byly na základě výsledků strategie formulovány i
fiche
c. na základě zkušeností z minulých let, na základě evaluace?
d. jiné
Kdo formuloval zaměření jednotlivých fichí?
a. autor SPL
b. management MAS, protože tomu rozuměl a znal všechny legislativní podmínky
c. správní rada MAS
d. širší orgán více aktivních členů MAS
e. jiné
Měnily se fiche v průběhu realizace SPL
a. ANO a docela zásadně (vnikly nové, zanikly nevhodné)
b. ANO, pouze v drobnostech opakovaně (jednou ročně)
c. ANO, zcela mimořádně
d. NE, vůbec
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Můžete vysvětlit, proč došlo k tomu, že je v některých fichích hodně žádostí a projektů,
které jsou podpořeny, a v jiných je evidováno velmi málo projektů?
a) je to otázka rozdělení peněz na jednotlivé fiche, tam kde je více peněz je i více
žádostí
b) na některé fiche a výzvy se může hlásit jenom omezený počet lokálních aktérů
c) některé fiche jsme vyhlašovali prakticky pořád, jiné pouze jednou nebo dvakrát za
celé období
d) špatně jsme odhadli potřeby obcí a podnikatelů a museli jsme program trochu
upravit
e) jiné
Proces výběru žádostí jejich struktura
9. Můžete uvést, jak funguje výběrová komise? Co je prakticky náplní tohoto orgánu?
jak často se schází, kdo v ní hlavně rozhoduje, kdo má hlavní slovo?
10. Co je kromě splnění všech formálních náležitostí rozhodující pro přijetí/nepřijetí
žádosti? Je rozhodující kvalita/význam projektu nebo jen výše podpory? (1 a více
odpovědí) –
a. Rozhodující je stanovisko výběrové komise, další orgány jen schvalují
b. Kromě výběrové komise ještě do výběru projektů mluví?
c. Jaký typ projektů preferujete?
i. Preferujeme spíše levnější projekty, ale na mnoha místech.
ii. Preferujeme spíše dražší a větší projekty.
iii. Nemůžu jednoznačně říci, co je lepší.
iv. Jiné
d. Posuzujete kvalitu/význam/smysluplnost projektu?
i. ANO
ii. NE
iii. Pokud ano, můžete uvést jak hodnotíte kvalitu/význam projektu
11. Proč nejčastěji docházelo k ukončení administrace žádostí?
vypište důvody
a. partner přestal působit, nebyl aktivní, zanikl
b. partner se rozhodl sám se vzdát podpory
i. složitá administrace
ii. nemá peníze na kofinancování
iii. rozpadl se mu projektový tým
iv. jiné
c. projekt jsme ukončili z aktivity MAS
v. realizátor projektu nekomunikoval
vi. neplnil průběžnou informovanost
vii. nedoložil přílohy/nesplnil formální náležitosti
viii. jiné
d. jiné
12. Jaký je ve vaší MAS zájem o podporu projektů v jednotlivých kolech výzev?
a. velký zájem o téměř všechny výzvy i fiche
b. velký zájem pouze o některé fiche, výzvy
c. malý zájem o některé fiche
d. k účasti musíme některé partnery doslova přemlouvat
13. Kdo se nejčastěji účastnil výběrových kol na jednotlivé žádosti? Z jakého sektoru jste
měli v letech 2007-2013 nejvíce žádostí? Odhadněte podíl žádostí celkem v %. Proč to
tak je, mělo by to být jinak?
a. neziskový sektor, spolky a sdružení
b. veřejná správa – obce
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c. podnikatelé a zemědělci
14. Kdo nejčastěji žádal? Kdo má podle vás největší zájem na podílení se na rozvoji území?
Proč to tak je, mělo by to být jinak?
Jméno a příjmení…………………………………………………………………………….
Jaké máte funkce v orgánech MAS?……………………………………………...…………
Jaké jsou Vaše další role, pozice, pracovní zařazení? ………………………………………
Jak dlouho žijete v obci (na území MAS)?..................................................................
Příloha 11: Struktura rozhovoru s vybranými členy zkoumaných MAS

1. Z jakého důvodu jste se stali členy MAS?
a. zájem o spolupráci a partnerství v regionu nebo v jejich oblasti působnosti
b. chuť se společně podílet na vytvoření a realizaci společného programu
c. příklad sousedních nebo jiných organizací, členů MAS
d. zájem o čerpání dotací
e. jiné…………………………………………………………………………
2. Co jste od toho očekávali?
a. celkový rozvoj regionu
b. širší spolupráci a výměnu zkušeností mezi členy MAS a tím lepší podchycení
problémů a využití potenciálu území
c. možnost získat dotace
d. jiné
3. Jak dlouho jste členem MAS?
4. Přináší Vám partnerství v MAS nějaké výhody?
a. Ano, určitě, je to velmi přínosné (jak?)
b. Ano, partnerství má některé výhody.
c. Spíše výjimečně
d. Ne, není to pro nás přínosné
e. jiné
5. Navštěvujete vzdělávací semináře pořádané vedením MAS?
a. Ano, pravidelně Dle tématu, ne všechny, ale když mu to hodí. Spoustu i mimo
MAS akce.
b. Ano, občas
c. Zcela výjimečně
d. Ne, ještě jsem nikde nebyl
e. Nevím, že MAS cokoliv takového pořádá
6. Myslíte si, že je nabídka seminářů dostatečná?
a. Ano, naprosto odpovídá našim potřebám
b. Ano, většina z nich je užitečná
c. Ne, mělo by jich být více a s jiným zaměřením
d. Ne, vůbec neodpovídá našim potřebám
7. Konají se pravidelné schůze členů MAS?
a. Ano, jednou měsíčně
b. Ano, jednou za čtvrt roku
c. Ano, asi tak každý půlrok
d. Ano, jednou ročně
e. Nevím o žádných společných schůzích
f. Jiná odpověď
Účastníte se jich?
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a.
b.
c.
d.
e.

Ano, pravidelně
Ano, občas
Zcela výjimečně
Ne, ještě jsem nikde nebyl
Nevím, že MAS cokoliv takového pořádá

8. Zapojujete se vy osobně do společné diskuze, společného plánování činnosti MAS,
společného řešení hlavních rozvojových problémů MAS a celého regionu?
a. Ano, pravidelně
b. Ano, občas
c. Ne, pouze zcela výjimečně
d. Ne, ještě jsem se nikdy nezapojil
9. Kdo se kromě vás také zapojuje do takové společné diskuze? (více odpovědí)
a. hlavně zástupci obcí (starostové)
b. hlavně management MAS
c. hlavně vedení MAS
d. hlavně podnikatelé
e. hlavně zástupci spolků a sdružení
f. jiné
10. Jste členem nějakého řídícího orgánu MAS?
a. ANO (Kterého?)
b. NE
11. Podílel jste se vy osobně na přípravě jakékoliv žádosti o podporu z prostředků MAS?
a. Ano, byl jsem autorem/jedním z autorů
b. Ano, pouze okrajově
c. Ne, ale vím o podaných žádostech z mého okruhu, obce, regionu
d. Ne
Byly vaše žádosti podpořeny?
a. Ano, vždy
b. Ano, většinou
c. Zcela výjimečně
d. Ne
12. Kdo je nejvíce aktivní při práci (myšleno plánování, diskuze, podílení na chodu MAS)
v MAS? (uvést pořadí)
a. zástupci obcí
b. zástupci podnikatelů
c. zástupci spolků a sdružení
13. Kdo podal nejvíce žádostí o podporu? (uvést pořadí)
a. zástupci obcí
b. zástupci podnikatelů
c. zástupci spolků a sdružení
i podnikatelé, ale je tu několik určitých žadatelů, kteří jsou aktivní (Zapletal)
Jméno a příjmení…………………………………………………………………………….
Jaké máte funkce v orgánech MAS?……………………………………………...…………
Jaké jsou Vaše další role, pozice, pracovní zařazení? ………………………………………
Jak dlouho žijete v obci (na území MAS)?.............................................................................
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Příloha 12: Mapa MAS a jejich sektorového složení v minulém programovacím období

Zdroj: Večerka, 2016
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