
 

MAS Sokolovsko o.p.s. 

Ex-post hodnocení 

Strategického plánu Leader 

MAS Sokolovsko 
Vypracováno za období 7/2009-6/2015 

 

Vypracovala:     Ing. Ivana Jágriková ve spolupráci firmou AgAkcent, s.r.o. 

Datum vypracování zprávy:  prosinec 2015 

Podpis statutárního zástupce:  

 



Ex-post hodnocení Strategického plánu Leader MAS Sokolovsko 

 

 
 

 

2 

OBSAH 

1. Úvod ................................................................................................................................... 5 

1.1 Název MAS, právní forma ........................................................................................... 6 

1.2 Datum podpisu Dohody se SZIF ................................................................................. 6 

1.3 Základní údaje ............................................................................................................. 6 

2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu ............................................................................................. 8 

2.1 Složení SPL ................................................................................................................. 8 

2.1.1 Přehled cílů, priorit a fichí ........................................................................................... 8 

2.1.2 Počet a popis změn SPL ............................................................................................ 11 

2.1.1 Počet a popis změn fichí ............................................................................................ 12 

2.2 Předpokládaný a skutečný rozpočet .......................................................................... 12 

2.3 Alokace ...................................................................................................................... 15 

2.4 Výzvy ......................................................................................................................... 15 

2.4.1 Výzva č. 1 .................................................................................................................. 16 

2.4.2 Výzva č. 2 .................................................................................................................. 17 

2.4.3 Výzva č. 3 .................................................................................................................. 19 

2.4.4 Výzva č. 4 .................................................................................................................. 20 

2.4.5 Výzva č. 5 .................................................................................................................. 21 

2.4.6 Výzva č. 6 .................................................................................................................. 22 

2.4.7 Výzva č. 7 .................................................................................................................. 23 

2.4.8 Výzva č. 8 .................................................................................................................. 24 

2.4.9 Čerpání dotací z výzev SPL z hlediska sektorů ......................................................... 25 

3. Metodický přístup ........................................................................................................... 26 

3.1 Pracovní tým .............................................................................................................. 26 

3.2 Zdroje údajů ............................................................................................................... 26 

3.3 Monitorovací indikátory ............................................................................................ 28 

3.4 Hodnotící otázky ........................................................................................................ 29 

3.5 Způsob zodpovězení hodnotících otázek ................................................................... 30 

4. Odpovědi na hodnotící otázky ....................................................................................... 31 

5. Závěry a doporučení ....................................................................................................... 48 

5.1 Soulad použitých monitorovacích indikátorů s prioritami a cíli, rovnováha mezi 

fichemi .................................................................................................................................. 48 

5.2 Míra dosažení cílů ..................................................................................................... 49 

5.3 Doporučení na základě výsledku ex-post hodnocení SPL ......................................... 50 

6. Přílohy .............................................................................................................................. 51 

6.1 Dotazník pro potřeby závěrečné evaluace SPL MAS Sokolovsko ............................ 51 

6.2 Výsledky 8 výzev SPL MAS Sokolovsko schválených SZIF ................................... 54 

 



Ex-post hodnocení Strategického plánu Leader MAS Sokolovsko 

 

 
 

 

3 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Základní údaje o MAS ............................................................................................. 6 

Tabulka 2: Seznam obcí na území MAS Sokolovsko ................................................................ 6 

Tabulka 3: Monitorovací indikátory SPL MAS Sokolovsko ................................................... 11 

Tabulka 4: Předpokládaný a skutečně čerpaný rozpočet IV.1.2 v jednotlivých fichích .......... 12 

Tabulka 5: Přehled čerpání alokace SPL MAS Sokolovsko .................................................... 15 

Tabulka 6: Výzvy SPL MAS Sokolovsko v období let 2009-2014 ......................................... 15 

Tabulka 7: Výzva č. 1 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů .............................................. 16 

Tabulka 8: Výzva č. 1 SPL MAS Sokolovsko - dotace ........................................................... 16 

Tabulka 9: Výzva č. 2 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů .............................................. 17 

Tabulka 10: Výzva č. 2 SPL MAS Sokolovsko - dotace ......................................................... 18 

Tabulka 11: Výzva č. 3 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů ............................................ 19 

Tabulka 12: Výzva č. 3 SPL MAS Sokolovsko - dotace ......................................................... 19 

Tabulka 13: Výzva č. 4 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů ............................................ 20 

Tabulka 14: Výzva č. 4 SPL MAS Sokolovsko - dotace ......................................................... 20 

Tabulka 15: Výzva č. 5 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů ............................................ 21 

Tabulka 16: Výzva č. 5 SPL MAS Sokolovsko - dotace ......................................................... 21 

Tabulka 17: Výzva č. 6 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů ............................................ 22 

Tabulka 18: Výzva č. 6 SPL MAS Sokolovsko - dotace ......................................................... 22 

Tabulka 19: Výzva č. 7 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů ............................................ 23 

Tabulka 20: Výzva č. 7 SPL MAS Sokolovsko - dotace ......................................................... 23 

Tabulka 21: Výzva č. 8 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů ............................................ 24 

Tabulka 22: Výzva č. 8 SPL MAS Sokolovsko - dotace ......................................................... 24 

Tabulka 23: Čerpání alokací SPL z pohledu sektorů (v Kč) .................................................... 25 

Tabulka 24: Monitorovací indikátory ...................................................................................... 28 

 

 



Ex-post hodnocení Strategického plánu Leader MAS Sokolovsko 

 

 
 

 

4 

Seznam grafů 

Graf 1: Porovnání předpokládaného a skutečného čerpání rozpočtu v jednotlivých fichích ... 13 

Graf 2: Úspěšnost žadatelů o dotaci ve výzvách SPL .............................................................. 13 

Graf 3: Úspěšnost projektů v jednotlivých výzvách ................................................................ 14 

Graf 4: Výzva č. 1 .................................................................................................................... 17 

Graf 5: Výzva č. 2 .................................................................................................................... 18 

Graf 6: Výzva č. 3 .................................................................................................................... 19 

Graf 7: Výzva č. 4 .................................................................................................................... 20 

Graf 8: Výzva č. 5 .................................................................................................................... 21 

Graf 9: Výzva č. 6 .................................................................................................................... 22 

Graf 10: Výzva č. 7 .................................................................................................................. 23 

Graf 11: Výzva č. 8 .................................................................................................................. 24 

Graf 12: Schválená dotace na projekty v rámci SPL MAS Sokolovsko .................................. 25 

Graf 13: Dopad projektu na zaměstnanost v regionu ............................................................... 31 

Graf 14: Vliv projektu na zapojení mladých lidí ...................................................................... 36 

Graf 15: Vliv projektu na zapojení žen .................................................................................... 37 

Graf 16: Znalost webu MAS Sokolovsko ................................................................................ 41 

Graf 17: Data na webu MAS Sokolovsko ................................................................................ 41 

Graf 18: Propagace MAS Sokolovsko ..................................................................................... 42 

Graf 19: Význam aktivit MAS Sokolovsko ............................................................................. 42 

Graf 20: Zdroj informací o výzvách SPL MAS Sokolovsko ................................................... 43 

Graf 21: Zpracování žádosti o dotaci ....................................................................................... 43 

Graf 22: Zpracování závěrečného vyúčtování.......................................................................... 44 

Graf 23: Porovnání složitosti administrace projektů přes MAS .............................................. 45 

Graf 24: Využívání rad pracovníků MAS při realizaci projektu .............................................. 46 

Graf 25: Povinnost hlásit průběh realizace projektu na MAS .................................................. 46 

Graf 26: Frekvence podávání hlášení o průběhu realizace projektu na MAS .......................... 47 

 

 

 

 



Ex-post hodnocení Strategického plánu Leader MAS Sokolovsko 

 

 
 

 

5 

1. Úvod 

Ex-post evaluace představuje následné hodnocení. V našem případě se vztahuje na plnění 

Strategického plánu Leader MAS Sokolovsko v období let 2009-2013 (s dopady až do června 

2015 s ohledem na pravidlo čerpání n+2). 

V úvodu dokumentu jsou k dispozici základní údaje o MAS Sokolovsko. Ve druhé kapitole je 

obsah zaměřen na kvalitativní analýzu realizace SPL. Věnuje se řešení odchylek plánovaného 

a skutečného čerpání rozpočtu, rozdělení alokací a rozložení výzev s dopadem na v minulosti 

uskutečněné aktualizace fichí i samotného Strategického plánu Leader MAS Sokolovsko. 

Ve třetí části jsou řešeny především informace o plnění monitorovacích indikátorů a následně 

kvalitativní analýza realizace SPL. Ta řešila např. míru přispění SPL k budování místních 

kapacit ro zaměstnanost a diverzifikaci, míru naplnění cílů místní strategie, rozsah 

implementace přístupu Leader a dopad metody Leader na místní správu.  

Závěr dokumentu posuzuje soulad monitorovacích indikátorů SPL se sledovanými prioritami 

a cíli SPL, vč. míry jejich naplní a pokouší se definovat doporučení pro plánování 

nadcházejícího období EU 2014-2020. Práce tak poskytuje nezbytnou reflexi pro 

přeformulování nebo celkovou změnu politiky rozvoje území MAS v novém období 2014 - 

2020. 

Evaluace byla provedena formou analýzy dat získaných z podkladů a údajů o jednotlivých 

výzvách poskytnutých MAS Sokolovsko o.p.s. Kvantitativní data byla při sběru tříděna do 

souhrnných kategorií dle jednotlivých výzev, fichí a typu příjemců. Tyto údaje byly 

analyzovány ve formě tabulek a grafů v programu Microsoft Excel.  

Evaluace byla zpracována kombinací externích a interních lidských zdrojů. Na evaluaci se 

podílel jak tým pracovníků MAS Sokolovsko, tak pracovníci externí společnosti AgAkcent, 

s.r.o. 

Všechny tabulky a grafy použité v tomto dokumentu jsou dílem vlastního zpracování.  
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1.1 Název MAS, právní forma 

Název:     MAS Sokolovsko o.p.s. 

Právní forma:  obecně prospěšná společnost 

Statutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková (ředitelka) 

Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou podpisem dne 26. 1. 2009, která byla zapsána 

do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Plzni, do oddílu O, 

vložky 103. 

1.2 Datum podpisu Dohody se SZIF 

Podpis dohody: 24. 7.2009 

 

1.3 Základní údaje 

Tabulka 1: Základní údaje o MAS 

Rok 
Počet 
obcí  

Počet obyvatel 
MAS  

Počet partnerů 
celkem 

z toho 
veřejný 
sektor 

z toho 
neveřejný 

sektor 

Rozloha 
v km2 

Původní stav (r. 2008) 35 91 823 29 9 20 682,85 

Konečný stav (k 30.6.2015) 37 90 086 75 36 39 770,59 

 

Území místní akční skupiny Sokolovsko prakticky kopíruje hranice okresu Sokolov, 

nepatří do něj pouze obce Citice, Těšovice, Tatrovice a Vřesová. Na východě pak uskupení 

přejímá 3 obce z okresu Karlovy Vary, kterými jsou Hory, Jenišov a Mírová. 

Tabulka 2: Seznam obcí na území MAS Sokolovsko 

Poř. č. Obec Poř. č. Obec Poř. č. Obec Poř. č. Obec 

1. Březová 12. Staré Sedlo 23. Šindelová  34. Kynšperk nad Ohří 

2. Dolní Rychnov 13. Šabina 24. Bukovany 35. Libavské Údolí 

3. Hory 14. Vintířov 25. Dasnice 36. Rovná 

4. Chodov 15. Bublava 26. Chlum Sv. Maří  37. Nová Ves 

5. Jenišov 16. Dolní Nivy 27. Josefov 

6. Mírová 17. Jindřichovice 28. Krajková  

7. Královské Poříčí  18. Kraslice 29. Svatava 

8. Loket 19. Oloví 30. Habartov 

9. Lomnice 20. Přebuz 31. Kaceřov 

10. Nové Sedlo  21. Rotava 32. Horní Slavkov 

11. Sokolov  22. Stříbrná  33. Krásno 
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Mapa č. 1: Politická mapa MAS Sokolovsko 
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2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu 

2.1 Složení SPL  

SPL MAS Sokolovsko se plně opírá o svou Integrovanou strategii rozvoje na období 2007 

- 2013 (ISR), konkrétně o její analytickou a strategickou část. SPL, přejímá značnou část 

jejích priorit a opatření. Stejně jako ISR vychází SPL ze specifických potřeb území MAS 

Sokolovsko. ISR je k dispozici ke stažení na www.mas-sokolovsko.eu.  

 

2.1.1 Přehled cílů, priorit a fichí 

PRIORITA 1. KVALITA ŽIVOTA NA VENKOVĚ 

Cíle: Zlepšení kvality života ve venkovském prostoru na území MAS Sokolovsko s důrazem 

na zlepšení základní občanské vybavenosti nezbytné pro spokojený život našich obyvatel. 

Zvýšení kapacity parkovacích ploch, estetické úrovně veřejných prostranství na území MAS, 

bezpečnosti na komunikacích prostřednictvím jejich vyšší kvality a lepšího značení. Dále 

budování vodovodů, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu a zlepšení estetického vzhledu 

veřejných prostranství v MAS.  

Typové aktivity: výstavba a úprava parkovacích ploch, parků, klidových zón, náměstí, návsí, 

oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, mostů, lávek, dopravních zastávek, 

nádraží, veřejného osvětlení, odvodnění ploch, dopravní značení, kanalizace, vodovodní síť, 

rekonstrukce septiků, ČOV pro veřejnou potřebu, dendrologické a jiné průzkumy a studie, 

územní plány aj. 

Zahrnuto ve Fiche č. 1 Obnova a rozvoj kvality života na venkově  

 hlavní opatření PRV III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (nezakládá veřejnou podporu/de minimis) 

 

PRIORITA 2. OBČANSKÁ VYBAVENOST A SLUŽBY NA VENKOVĚ 

Cíle: Vytvoření podmínek vedoucích k nárůstu kvality života na venkově, ke zvyšování 

atraktivity území pro bydlení, podnikání a cestovní ruch, a to např. pomocí zvýšení míry 

využití objektů občanské vybavenosti, snížení % nevyužívaných prostor a budov, zlepšení 

technického stavu objektů a prostor nezbytných pro rozvoj občanské vybavenosti, podpora 

kulturních, zájmových, vzdělávacích a sportovních organizací, spolků a církve. 
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Typové aktivity: podpora spolků, NNO, rozvoj sportovních a volnočasových aktivit, 

kulturních akcí místního charakteru, budování občanské vybavenosti – budování, 

rekonstrukce a vybavení místních budov a objektů, dětská a sportovní hřiště, sociální služby, 

zdravotnictví. 

Zahrnuto ve Fiche č. 2 Občanská vybavenost a služby na území MAS Sokolovsko 

 hlavní opatření PRV III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (nezakládá veřejnou podporu/de 

minimis/bloková výjimka) 

 

PRIORITA 3. KULTURNÍ DĚDICTVÍ A TRADICE NAŠEHO VENKOVA 

Cíle: Péče o veškeré typy památek, zajímavá, jedinečná místa. Snahou je zastavit devastaci 

kulturního dědictví, zvýšit počet revitalizovaných památek MAS, projekty budování, obnovy 

a využití objektů kulturního dědictví.  

Typové aktivity: obnova a údržba kulturního dědictví na území MAS Sokolovsko, programy 

obnovy a využití památek historických, církevních, technických a lidové architektury, oprava 

a výstavba památníků a replik památek, výstavy a muzea, aj. 

Zahrnuto ve Fiche č. 3 Kulturní dědictví a tradice našeho venkova  

 hlavní opatření PRV III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (nezakládá veřejnou 

podporu/režim de minimis) 

 

PRIORITA 4. CESTOVNÍ RUCH 

Cíle: zvýšit počet turistů a jejich spokojenost, podpořit prodloužení délky jejich pobytu na 

území MAS, zlepšit image regionu Sokolovsko, zkvalitnit a rozšířit nabídku základní 

infrastruktury a doplňkové infrastruktury pro CR. 

Typové aktivity: ubytovací a stravovací služby vč. doprovodné infrastruktury – tj. půjčovny 

sportovního vybavení, objekty a plochy pro sportovně rekreační využití. 

Zahrnuto ve Fiche č. 4 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu  

 hlavní opatření PRV III.1.3.2 Ubytování, sport (de minimis/bloková výjimka) 
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PRIORITA 5. PODNIKÁNÍ 

Cíle: podpořit růst zaměstnanosti a rozvoj podnikatelských aktivit na území MAS 

Sokolovsko.  

Typové aktivity: budování a rozšiřování provozoven, pořizování strojů a technologií pro 

fungování mikropodniků, jejich propagace a marketing. 

Zahrnuto ve Fiche č. 5 Rozvoj drobného podnikání  

 hlavní opatření PRV III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (de minimis/bloková 

výjimka) 

 

PRIORITA 6. VZDĚLÁVÁNÍ 

Cíle: zvýšit vzdělání a kvalifikaci hospodářských subjektů v oblastech podporovaných v ose 

III PRV. 

Typové aktivity: pořádání odborných exkurzí, realizace vzdělávacích seminářů. 

Zahrnuto ve Fiche č. 6 Vzdělávání a šíření informací na venkově 

 hlavní opatření PRV III.3.1 Vzdělávání a informace (de minimis) 

 

PRIORITA 7. VENKOVSKÁ TURISTIKA 

Cíle: Podpora zpřístupnění zajímavých míst na území MAS. 

Typové aktivity: budování rozhleden, pěších a lyžařských tras a stezek, vinařských stezek, 

hippostezek a dalších tematických stezek. 

Zahrnuto ve Fiche č. 7 Rozvoj venkovské turistiky 

 hlavní opatření PRV III.1.3.1 Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické 

stezky (nezakládá veřejnou podporu/de minimis/bloková výjimka) 
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2.1.2 Počet a popis změn SPL 

V průběhu let 2009-2011 došlo pouze k jedné změně SPL, a to v souvislosti s přistoupením 

obce Libavské Údolí do MAS Sokolovsko. Druhá změna proběhla v 4/2012 a byla spojena 

s přistoupením obce Rovná do MAS a s celkovou aktualizací SPL na základě výsledků 

evaluace vlastního fungování. V 9/2012 bylo nahlášeno vystoupení obce Citice z MAS. 

V 3/2013 byla SPL změněna z důvodu přistoupení obce Nová Ves do MAS. Všechny ostatní 

změny SPL se týkaly úprav v důsledku změn v obsazení orgánů MAS.  

Ke změně monitorovacích indikátorů došlo pouze 1x, a to v r. 2011. Jedna změna byla 

spojena s faktem, že přes výzvy MAS Sokolovsko již nadále nebyla podporována 

modernizace či budování obnovitelných zdrojů energie (OZE). Druhá změna byla spojena se 

zjištěními plynoucími z evaluace plnění indikátorů v rámci střednědobého hodnocení, kdy 

bylo zjištěno podhodnocení plánu pro indikátor č. 1 a 4 a naopak nadhodnocení plánu u 

indikátoru č. 13. Více viz následující tabulka. 

Tabulka 3: Monitorovací indikátory SPL MAS Sokolovsko 

Monitorovací indikátor SPL 

Plánovaný 

cílový stav 

k 31.12.2010 

Původní 

plánovaný cílový 

stav k 31.12.2013 

Změněný 

plánovaný cílový 

stav k 31.12.2013 

1. Počet realizovaných projektů v oblasti základní dopravní a 
technické infrastruktury vč. vodohospodářské 

2 6 15 

2. Počet projektů plně/částečně zaměřených na zlepšení vzhledu obcí 2 6 6 

3. Počet nově vzniklých/aktualizovaných územních plánů obcí 0 1 1 

4. Počet nových/zrekonstruovaných budov/ploch sloužících pro 
zajištění občanské vybavenosti 

2 6 15 

5. Počet zrekonstruovaných/nově zřízených vzdělávacích center 
a/nebo počet uskutečněných vzdělávacích projektů 

1 4 4 

6. Počet obnovených či zhodnocených památkových objektů, ploch, 
území  

3 15 15 

7. Počet studií, průzkumů a analýz obnovy či využití, regenerace 
kulturního dědictví venkova 

1 2 2 

8. Počet km vytvořených pěších/lyžařských tras či hippostezek 3 10 10 

9. Počet nových či obnovených expozic a muzeí 0 1 1 

10. Počet nových/zrekonstruovaných ubytovacích/stravovacích 
zařízení sloužících v CR 

0 1 1 

11. Počet nových/zrekonstruovaných/dovybavených půjčoven 
sportovního vybavení 

1 3 3 

12. Počet nových/zrekonstruovaných objektů a ploch sloužících pro 
sportovně rekreační využití 

1 2 2 

13. Počet nově vytvořených pracovních míst nebo zachovaných míst 
obsazených ženami/lidmi do 30 let 

1 10 3 

14. Počet nových ekonomických subjektů 0 1 1 

15. Počet nových či zmodernizovaných zařízení zaměřených na 
využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) 

0 1 
Opatření bylo v r. 

2011 zrušeno. 
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2.1.1 Počet a popis změn fichí 

Fiche MAS Sokolovsko byly aktualizovány v důsledku změn Pravidel IV.1.1 - Příloha č. 9 – 

jednalo se pouze o formální úpravy fichí.  

Jediná rozsáhlá změna fichí byla provedena v souvislosti s aktualizací SPL v 8-9/2011. 

Změna spočívala z vyvedení 2 vedlejších opatření (jedno vázané na fichi č. 2 a jedno na fichi 

č. 3) do samostatných fichí. Z původních 5 fichí tak vzniklo 7 fichí. Nedošlo tím k žádné 

změně s ohledem na aktivity obecně podporované ze SPL MAS Sokolovsko. 

 

2.2 Předpokládaný a skutečný rozpočet 

Následující tabulka informuje o čerpání rozpočtu Strategického plánu Leader MAS 

Sokolovsko v jednotlivých letech/výzvách. 

Tabulka 4: Předpokládaný a skutečně čerpaný rozpočet IV.1.2 v jednotlivých fichích 

Fiche 

% z rozpočtu  

(dle platného SPL)  

PLÁN 

% z rozpočtu  

(stav k 30.6.2015) 

SKUTEČNOST 

Podané žádosti na MAS 

Ks Kč 

Fiche 1 30 % 34,97 % 48 52 594 006,00 

Fiche 2 30 % 37,56 % 57 55 846 578,00 

Fiche 3 21 % 9,91 % 24 26 391 468,00 

Fiche 4 5 % 3,70 % 7 6 445 302,00 

Fiche 5 10 % 8,80 % 19 11 389 290,00 

Fiche 6 2 % 0,85 % 3 1 288 139,00 

Fiche 7 2 % 4,21 % 3 4 338 000,00 

CELKEM 100 % 100,00 % 161 158 292 783,00 

Fiche 
Schválené žádosti na SZIF Proplacené projekty 

Ks Kč Ks Kč 

Fiche 1 32 36 073 814,00 32 32 714 639,00 

Fiche 2 38 38 741 831,00 36 35 264 269,00 

Fiche 3 11 10 225 236,00 10 8 279 307,00 

Fiche 4 5 3 816 582,00 3 2 527 236,00 

Fiche 5 14 9 078 714,00 11 6 193 661,00 

Fiche 6 2 876 639,00 2 829 198,00 

Fiche 7 3 4 338 000,00 3 4 303 497,00 

CELKEM 104 102 309 381,00 96 89 320 421,00 
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Odchylka skutečného od plánovaného čerpání rozpočtu bylo u 6 ze 7 fichí v limitu do 10 %. 

Pouze u fiche č. 3 je rozdíl ve výši 11 %. Tato nadlimitní odchylka byla způsobena menším 

zájmem z řad žadatelů o tuto fichi. Odchylku skutečnosti od plánu jsme počítali k hodnotám 

ze sloupce Schválené žádosti na SZIF. S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že 

plánované čerpání rozpočtu mezi jednotlivé fiche odpovídal skutečnosti. 

Graf 1: Porovnání předpokládaného a skutečného čerpání rozpočtu v jednotlivých fichích 

 

 

Úspěšnost žadatelů o dotaci v souhrnu za všech 8 uskutečněných výzev je velmi vysoká. 

Svědčí jak o dobré absorpční kapacitě území, tak o kvalitě připravených záměrů a vhodně 

nastaveném dotačním systému, který podporuje investice do oblastí, o které je zájem.  

Graf 2: Úspěšnost žadatelů o dotaci ve výzvách SPL 
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Z údajů uvedených v tabulce č. 4 je patrné, že ze 104 projektů, které MAS a následně i SZIF 

doporučil k financování, pouze 8 projektů nebylo dotaženo do úspěšného konce.  

Ve 2 případech (podnikatelské subjekty z fiche 5 – Dronte s.r.o., Marilyn s.r.o.) se statutární 

zástupci organizace zapomněli dostavit k podpisu Dohody o poskytnutí dotace, v důsledku 

čehož nárok na dotaci zanikl. 

Dále byl předčasně ukončen projekt Mikroregionu Sokolov – východ realizovaného ve fichi   

č. 3, kdy z integrovaného projektu vystoupila část partnerů, což znemožnilo smysluplnou 

realizaci původní myšlenky. 

U 2 podnikatelů došlo k odstoupení od projektu z finančních důvodů – problém s 

předfinancováním (fiche 4 - p. Fajt, fiche 5 - LaK Centrum, s.r.o.). 

Dva žadatelé (fiche 1 – obec Dolní Nivy, fiche 5 – Pavel Makoň) odstoupili od realizace 

z důvodu změny ve vedení organizace.  

Poslední případ odstoupení od projektu byl zdůvodněn neshodami mezi vlastníkem a 

nájemcem rekonstruované budovy (fiche 2 - žadatel Hasiči sobě o.s.). 

Všech 97 zbývajících projektů bylo úspěšné dokončeno a proplaceno. Toto je znázorněno 

v následujícím grafu, kde máme možnost porovnat objem prostředků, o které bylo v rámci 

výzvách SPL celkem požádáno (modrá barva), vůči objemu financí, které byly MAS a 

následně SZIFem doporučeny k financování (červená barva) a vůči objemu finančních 

prostředků, které byly úspěšným žadatelům po realizaci projektu proplaceny (zelená barva). 

Graf 3: Úspěšnost projektů v jednotlivých výzvách 
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2.3 Alokace 

Tabulka 5: Přehled čerpání alokace SPL MAS Sokolovsko 

Rok 
Celková alokace  

(Kč) 
Alokováno na opatření  

V.1.2 (Kč) 
Závazkováno na 

opatření IV.1.2 (Kč) 
Proplaceno z opatření  

IV.1.2 (Kč) 

2009 22 311 228,00 21 326 629,00 20 965 867,00 20 535 496,00 

2010 22 737 381,00 20 249 935,00 20 236 115,00 16 044 842,00 

2011 22 065 000,00 19 565 000,00 23 652 637,00 21 045 522,00 

2012 21 836 591,00 19 336 591,00 22 100 950,00 18 983 558,00 

2013 15 772 231,00 13 272 231,00 14 180 227,00 11 538 387,00 

2014 - - 2 015 020,00 1 964 002,00 

CELKEM 104 722 431,00 91 735 366,00 103 150 816,00 90 111 807,00 

Pozn.: Použité údaje jsou  platné k 30.6.2015. Částky se vztahují na projekty zaregistrované v daném roce. 

 

Z celkové alokace osy IV. Leader pro MAS Sokolovsko, tj. 104 722 431 Kč, bylo na realizaci 

projektů v  opatření IV.1.2 (projekty) vyplaceno 90 111 807 Kč a 10 721 778,50 Kč bylo 

nárokováno v rámci opatření IV.1.1 (režie). Nevyužita tak zůstala částka ve výši 3 888 845,50 

Kč. Tuto částku tvoří úspory vyvolané výběrovými řízeními v rámci realizace jednotlivých 

projektů i samotné režie v posledních dvou letech čerpání. V r. 2014 není uvedena žádná 

alokace, neboť prostředky určené k závazkování tvořily úspory z alokací let předchozích. 

Režie na realizaci Strategického plánu tvořila 10,2 % z celkové alokace, přičemž pravidla 

Programu rozvoje venkova umožnovala režii až do výše 20 % celkové alokace (avšak max. 

2,5 mil. Kč/rok). Režie v průměru činila 1 786 963 Kč/rok. Administrativní aparát MAS 

Sokolovsko lze z hlediska svého působení označit za efektivní a úsporný. 

 

2.4 Výzvy 

Tabulka 6: Výzvy SPL MAS Sokolovsko v období let 2009-2014 

Výzva č. Kolo SZIF 
Zveřejněna  

od – do  
Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6 Fiche 7 

1 8. 31.8. – 24.9.2009 x x x  x   

2 10. 23.4. – 26.5.2010 x x x x x   

3 11. 6.9. – 30.9.2010   x  x   

4 13. 25.5. – 15.6.2011  x x     

5 14. 14.9. – 6.10.2011 x   x x x x 

6 16. 10.5. – 1.6.2012 x x x x x x x 

7 19. 8.4. – 7.5.2013 x x x x x x x 

8 20. 15.1. – 6.2.2014  x    x  

Celkem fiche vyhlášena: 5x 6x 6x 4x 6x 4x 3x 

Pozn.: Křížky (x) jsou označeny fiche, které byly v dané výzvě vyhlášeny. 
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2.4.1 Výzva č. 1 

V prvé výzvě, která byla vyhlášena dne 31. 8. 2009 a ukončena dne 24. 9. 2009, byly 

vyhlášeny fiche 1, 2, 3 a 5. Celkem bylo obdrženo 25 žádostí v celkové hodnotě 24 499 314 

Kč. Z těchto projektů bylo 23 vybráno k financování, přičemž jejich celková zazávazkovaná 

hodnota činila 20 965 867 Kč. Veškeré vybrané projekty byly úspěšně zrealizovány a 

proplaceny. Celková proplacená dotace těchto projektů činila 20 535 496 Kč.  

Tabulka 7: Výzva č. 1 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů 

Celkem za výzvu č. 1 Počet projektů Požadovaná dotace (Kč) 

Podané žádosti 25 24 499 314,00 

Schválené žádosti 23 20 965 867,00 

Proplacené žádosti 23 20 535 496,00 

 

Následující tabulka podává podrobnější pohled na průběh 1. výzvy. Rozepisuje informace o 

projektech na úroveň jednotlivých fichí. Fiche 4 nebyla vyhlášena, fiche 6 a 7 v dané době 

neexistovala, proto jsou jejich hodnoty nulové.  

Tabulka 8: Výzva č. 1 SPL MAS Sokolovsko - dotace 

Číslo 
fiche 

Výše dotace 
u podaných 

projektů 

Podíl dotace 
na celku u 
podaných 
projektů 

Výše dotace u 
schválených 

projektů 

Podíl dotace 
na celku u 

schválených 
projektů 

Výše dotace u 
proplacených 

projektů 

Podíl dotace 
na celku u 

proplacených 
projektů 

Fiche 1 12 141 256,00 49,56 % 10 341 256,00 49,32 % 10 172 317,00 49,54 % 

Fiche 2 6 878 423,00 28,08 % 6 878 423,00 32,81 % 6 640 814,00 32,34 % 

Fiche 3 4 779 443,00 19,51 % 3 045 996,00 14,53 % 3 022 173,00 14,72 % 

Fiche 4 0,00 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

Fiche 5 700 192,00 2,86 % 700 192,00 3,34 % 700 192,00 3,41 % 

Fiche 6 0,00 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

Fiche 7 0,00 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

CELKEM 24 499 314,00 100,00 % 20 965 867,00 100,00 % 20 535 496,00 100,00 % 

 

U první výzvy můžeme sledovat jen velmi malý převis poptávky nad nabídkou. Jednalo se o 

první výzvu, ke které mnoho subjektů pohlíželo jako na zkušební. Teprve když se prokázala 

funkčnost systému, vzrostl počet požadovaných projektů více nad možnosti alokace MAS. 
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V následujícím grafu najdeme výši požadované, schválené a skutečně vyplacené dotace 

projektů dle jednotlivých fichí. Je jasně patrné, že největší finanční podíl požadované dotace 

vykazuje Fiche 1 (téměř 50 % alokace dané výzvy). Za celou výzvu došlo k nedočerpání 

pouze 430 371 Kč alokace. 

Graf 4: Výzva č. 1 

 

 

2.4.2 Výzva č. 2 

Ve druhé výzvě, která byla vyhlášena dne 23. 4. 2010 a ukončena dne 26. 5. 2010, bylo 

vyhlášeno všech 5 fichí (fiche 6 a 7 v dané době neexistovaly). Celkem bylo obdrženo 28 

žádostí v celkové hodnotě 32 415 755 Kč. Z těchto projektů bylo 18 vybráno k financování, 

přičemž jejich celková zazávazkovaná hodnota činila 19 060 715 Kč. Z doporučených 

projektů pouze jeden nebyl realizován. Statutární zástupce žadatele Dronte s.r.o. se opomněl 

dostavit k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Zbývající vybrané projekty byly úspěšně 

zrealizovány a proplaceny. Celková proplacená dotace těchto projektů činila 15 076 774 Kč.  

Tabulka 9: Výzva č. 2 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů 

Celkem za výzvu č. 
2 

Počet projektů Požadovaná dotace (Kč) 

Podané žádosti 28 32 415 755,00 

Schválené žádosti 18 19 060 715,00 

Proplacené žádosti 17 15 076 774,00 

 

Následující tabulka podává podrobnější pohled na průběh 2. výzvy. Rozepisuje informace o 

projektech na úroveň jednotlivých fichí. V rámci fiche č. 5 nebyla obdržena žádná žádost o 
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dotaci. Fiche 6 a 7 nebyly vyhlášeny, neboť v dané době neexistovaly, proto jsou jejich 

hodnoty nulové.  

Tabulka 10: Výzva č. 2 SPL MAS Sokolovsko - dotace 

Číslo 
fiche 

Výše dotace u 
podaných 
projektů 

Podíl dotace 
na celku u 
podaných 
projektů 

Výše dotace u 
schválených 

projektů 

Podíl dotace na 
celku u 

schválených 
projektů 

Výše dotace u 
proplacených 

projektů 

Podíl dotace 
na celku u 

proplacených 
projektů 

Fiche 1 14 107 732,00 43,52 % 9 731 914,00 51,06% 7 654 016,00 50,70 % 

Fiche 2 10 867 148,00 33,52 % 6 061 800,00 31,80% 5 713 641,00 37,85 % 

Fiche 3 6 240 875,00 19,25 % 2 332 801,00 12,24% 1 729 117,00 11,45 % 

Fiche 4 1 200 000,00 3,70 % 934 200,00 4,90% 
nepodepsal 

smlouvu 
0,00 % 

Fiche 5 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

Fiche 6 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

Fiche 7 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

CELKEM 32 415 755,00 100,00 % 19 060 715,00 100,00 % 15 096 774,00 100,00 % 

 

Graf 5: Výzva č. 2 
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2.4.3 Výzva č. 3 

Ve třetí výzvě vyhlášené dne 6. 9. 2010 a ukončené dne 30. 9. 2010, byly vyhlášeny fiche 3 a 

5. Celkem byly obdrženy 3 žádosti v celkové hodnotě 1 175 400 Kč. Všechny 3 podané 

žádosti o dotaci byly vybrány k financování, a to v plné výši. Všechny projekty byly úspěšně 

zrealizovány a proplaceny. Celková proplacená dotace těchto projektů činila 948 068 Kč.  

Tabulka 11: Výzva č. 3 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů 

Celkem za výzvu č. 3 Počet projektů Požadovaná dotace (Kč) 

Podané žádosti 3 1 175 400,00 

Schválené žádosti 3 1 175 400,00 

Proplacené žádosti 3 948 068,00 

 

Dále uvádíme podrobné informace o projektech v jednotlivých fichích. V rámci fiche 3 byla 

obdržena 1 žádost o dotaci a ve fichi 5 byly obdrženy 2 žádosti. Fiche, 1, 2 a 4 nebyly 

vyhlášeny. Fiche 6 a 7 taktéž nebyly vyhlášeny, neboť v dané době neexistovaly.  

Tabulka 12: Výzva č. 3 SPL MAS Sokolovsko - dotace 

Číslo 
fiche 

Výše dotace u 
podaných 
projektů 

Podíl dotace 
na celku u 
podaných 
projektů 

Výše dotace u 
schválených 

projektů 

Podíl dotace na 
celku u 

schválených 
projektů 

Výše dotace u 
proplacených 

projektů 

Podíl dotace na 
celku u 

proplacených 
projektů 

Fiche 1 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

Fiche 2 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

Fiche 3 382 500,00 32,54 % 382 500,00 32,54 % 382 500,00 40,35 % 

Fiche 4 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

Fiche 5 792 900,00 67,46 % 792 900,00 67,46 % 565 568,00 59,65 % 

Fiche 6 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

Fiche 7 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

CELKEM 1 175 400,00 100,00 % 1 175 400,00 100,00 % 948 068,00 100,00 % 

 

Graf 6: Výzva č. 3 
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2.4.4 Výzva č. 4 

Ve 4. výzvě vyhlášené dne 25. 5. 2011 a ukončené 15. 6. 2011, byly vyhlášeny fiche 2 a 3. 

Celkem bylo obdrženo 18 žádosti v celkové hodnotě 23 568 110 Kč. Z toho 7 žádostí o dotaci 

bylo vybráno k financování, a to ve výši 10 816 432 Kč. Všechny projekty byly úspěšně 

zrealizovány a proplaceny. Celková proplacená dotace těchto projektů činila 10 747 436 Kč.  

Tabulka 13: Výzva č. 4 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů 

Celkem za výzvu č. 4 Počet projektů Požadovaná dotace (Kč) 

Podané žádosti 18 23 568 110,00 

Schválené žádosti 7 10 816 432,00 

Proplacené žádosti 7 10 747 436,00 

 

Dále uvádíme podrobné informace o projektech v jednotlivých fichích. V rámci fiche 3 byla 

obdržena 1 žádost o dotaci a ve fichi 5 byly obdrženy 2 žádosti. Fiche, 1, 2 a 4 nebyly 

vyhlášeny. Fiche 6 a 7 taktéž nebyly vyhlášeny, neboť v dané době neexistovaly.  

Tabulka 14: Výzva č. 4 SPL MAS Sokolovsko - dotace 

Číslo 
fiche 

Výše dotace u 
podaných 
projektů 

Podíl dotace 
na celku u 
podaných 
projektů 

Výše dotace u 
schválených 

projektů 

Podíl dotace na 
celku u 

schválených 
projektů 

Výše dotace u 
proplacených 

projektů 

Podíl dotace na 
celku u 

proplacených 
projektů 

Fiche 1 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

Fiche 2 15 102 696,00 64,08 % 9 016 432,00 83,36 % 9 005 486,00 83,79 % 

Fiche 3 8 465 414,00 35,92 % 1 800 000,00 16,64 % 1 741 950,00 16,21 % 

Fiche 4 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

Fiche 5 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

Fiche 6 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

Fiche 7 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

CELKEM 23 568 110,00 100,00 % 10 816 432,00 100,00 % 10 747 436,00 100,00 % 

 

Graf 7: Výzva č. 4 
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2.4.5 Výzva č. 5 

V 5. výzvě vyhlášené dne 14. 9. 2011 a ukončené 6. 10. 2011, byly vyhlášeny fiche 1, 4, 5, 6 

a 7. Celkem bylo obdrženo 16 žádostí v hodnotě 16 634 068 Kč. Z toho 13 bylo vybráno 

k financování, přičemž celková zazávazkovaná částka činila 12 836 205 Kč. Z těchto 13 

projektů bylo dokončeno a proplaceno 10. Celková proplacená dotace činila 10 298 086 Kč.  

Tabulka 15: Výzva č. 5 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů 

Celkem za výzvu č. 5 Počet projektů Požadovaná dotace (Kč) 

Podané žádosti 16 16 634 068,00 

Schválené žádosti 13 12 836 205,00 

Proplacené žádosti 10 10 298 086,00 

 

V rámci 5. výzvy 3 vybrané projekty nebyly zrealizovány. V jednom případě se příjemce 

opomněl dostavit k podpis Dohody o poskytnutí dotace. Zbylé dva příklady tvořili 

podnikatelé, u nichž vznikly v průběhu realizace potíže s předfinancováním, a proto od 

projektu sami odstoupili. 

Tabulka 16: Výzva č. 5 SPL MAS Sokolovsko - dotace 

Číslo 
fiche 

Výše dotace u 
podaných 
projektů 

Podíl dotace 
na celku u 
podaných 
projektů 

Výše dotace u 
schválených 

projektů 

Podíl dotace na 
celku u 

schválených 
projektů 

Výše dotace u 
proplacených 

projektů 

Podíl dotace na 
celku u 

proplacených 
projektů 

Fiche 1 12 249 034,00 73,64% 8 614 352,00 67,11% 7 788 737,00 75,63% 

Fiche 2 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Fiche 3 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Fiche 4 288 341,00 1,73% 288 341,00 2,25% ukončil projekt 0,00% 

Fiche 5 3 358 693,00 20,19% 3 195 512,00 24,89% 1 805 852,00 17,54% 

Fiche 6 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Fiche 7 738 000,00 4,44% 738 000,00 5,75% 703 497,00 6,83% 

CELKEM 16 634 068,00 100,00% 12 836 205,00 100,00% 10 298 086,00 100,00% 

 

Graf 8: Výzva č. 5 
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2.4.6 Výzva č. 6 

V 6. výzvě vyhlášené dne 10. 5. 2012 a ukončené 1. 6. 2012, bylo vyhlášeno všech 7 fichí. 

Celkem bylo obdrženo 33 žádostí v hodnotě 31 178 896 Kč. Z toho 19 bylo vybráno 

k financování, přičemž celková zazávazkovaná částka činila 22 100 950 Kč. Z těchto 19 

projektů bylo dokončeno a proplaceno 17. Celková proplacená dotace činila 18 983 558 Kč.  

Tabulka 17: Výzva č. 6 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů 

Celkem za výzvu č. 6 Počet projektů Požadovaná dotace (Kč) 

Podané žádosti 33 31 178 896,00 

Schválené žádosti 19 22 100 950,00 

Proplacené žádosti 17 18 983 558,00 

 

V rámci 6. výzvy 2 vybrané projekty nebyly zrealizovány. V jednom případě žadatel 

odstoupil od projektu (změna v zastupitelstvu obce vedla ke změně názoru na potřebnost 

projektu). Ve druhém případě došlo k rozkolům mezi žadatelem (nájemcem) a 

pronajímatelem, které vedly k nemožnosti projekt smysluplně dokončit.  

Tabulka 18: Výzva č. 6 SPL MAS Sokolovsko - dotace 

Číslo 
fiche 

Výše dotace u 
podaných 
projektů 

Podíl dotace 
na celku u 
podaných 
projektů 

Výše dotace u 
schválených 

projektů 

Podíl dotace na 
celku u 

schválených 
projektů 

Výše dotace u 
proplacených 

projektů 

Podíl dotace na 
celku u 

proplacených 
projektů 

Fiche 1 10 006 298,00 32,09 % 5 143 492,00 23,27 % 4 856 769,00 25,58 % 

Fiche 2 11 130 059,00 35,70 % 11 213 272,00 50,74 % 8 442 220,00 44,47 % 

Fiche 3 2 592 038,00 8,31 % 792 038,00 3,58 % 792 038,00 4,17 % 

Fiche 4 2 379 430,00 7,63 % 1 199 418,00 5,43 % 1 199 418,00 6,32 % 

Fiche 5 2 334 571,00 7,49 % 1 427 730,00 6,46 % 1 376 919,00 7,25 % 

Fiche 6 936 500,00 3,00 % 525 000,00 2,38 % 516 194,00 2,72 % 

Fiche 7 1 800 000,00 5,77 % 1 800 000,00 8,14 % 1 800 000,00 9,48 % 

CELKEM 31 178 896,00 100,00 % 22 100 950,00 100,00 % 18 983 558,00 100,00 % 

 

Graf 9: Výzva č. 6 
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2.4.7 Výzva č. 7 

V 7. výzvě vyhlášené dne 8. 4. 2013 a ukončené 7. 5. 2013, bylo vyhlášeno všech 7 fichí. 

Celkem bylo obdrženo 29 žádostí v hodnotě 26 816 220 Kč. Z toho 13 bylo vybráno 

k financování, přičemž celková zazávazkovaná částka činila 14 180 227 Kč. Z těchto 13 

projektů bylo dokončeno a proplaceno 11. Celková proplacená dotace činila 11 538 387 Kč.  

Tabulka 19: Výzva č. 7 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů 

Celkem za výzvu č. 7 Počet projektů Požadovaná dotace (Kč) 

Podané žádosti 29 26 816 220,00 

Schválené žádosti 13 14 180 227,00 

Proplacené žádosti 11 11 538 387,00 

 

V rámci 7. výzvy 2 vybrané projekty nebyly zrealizovány. V jednom případě žadatel 

odstoupil od projektu (jednalo se o integrovaný projekt, z něhož část partnerů odstoupila). Ve 

druhém případě došlo ke změně ve vedení organizace, které myšlenku projektu nepovažovalo 

za prioritní. Do fiche 6 nebyl předložen žádný projektový záměr. 

Tabulka 20: Výzva č. 7 SPL MAS Sokolovsko - dotace 

Číslo 
fiche 

Výše dotace u 
podaných 
projektů 

Podíl dotace 
na celku u 
podaných 
projektů 

Výše dotace u 
schválených 

projektů 

Podíl dotace na 
celku u 

schválených 
projektů 

Výše dotace u 
proplacených 

projektů 

Podíl dotace na 
celku u 

proplacených 
projektů 

Fiche 1 4 089 686,00 15,25% 2 242 800,00 15,82% 2 242 800,00 19,44% 

Fiche 2 10 204 871,00 38,05% 3 908 523,00 27,56% 3 811 110,00 33,03% 

Fiche 3 3 931 198,00 14,66% 1 871 901,00 13,20% 611 529,00 5,30% 

Fiche 4 2 577 531,00 9,61% 1 394 623,00 9,83% 1 327 818,00 11,51% 

Fiche 5 4 212 934,00 15,71% 2 962 380,00 20,89% 1 745 130,00 15,12% 

Fiche 6 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Fiche 7 1 800 000,00 6,71% 1 800 000,00 12,69% 1 800 000,00 15,60% 

CELKEM 26 816 220,00 100,00% 14 180 227,00 100,00% 11 538 387,00 100,00% 

 

Graf 10: Výzva č. 7 
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2.4.8 Výzva č. 8 

V 8. výzvě vyhlášené dne 15. 1. 2014 a ukončené 6. 2. 2014, byly s ohledem na poměrně 

malou alokaci vyhlášeny pouze fiche 2 a 6. Bylo obdrženo 9 žádostí v hodnotě 2 015 020 Kč. 

Všechny byly vybrány k financování, přičemž celková zazávazkovaná částka činila 2 015 020 

Kč. Všechny tyto projekty byly úspěšně dokončeny a proplaceny. Celková proplacená dotace 

činila 1 964 002 Kč.  

Tabulka 21: Výzva č. 8 SPL MAS Sokolovsko – počet projektů 

Celkem za výzvu č. 8 Počet projektů Požadovaná dotace (Kč) 

Podané žádosti 9 2 015 020,00 

Schválené žádosti 9 2 015 020,00 

Proplacené žádosti 9 1 964 002,00 

 

V této závěrečné výzvě byla poprvé omezena velikost způsobilých výdajů ze 2 mil. Kč na 250 

tis. Kč. Cílem bylo podpořit menší projekty s rychlou realizací (bez výběrových řízení).  

Tabulka 22: Výzva č. 8 SPL MAS Sokolovsko - dotace 

Číslo 
fiche 

Výše dotace u 
podaných 
projektů 

Podíl dotace 
na celku u 
podaných 
projektů 

Výše dotace u 
schválených 

projektů 

Podíl dotace na 
celku u 

schválených 
projektů 

Výše dotace u 
proplacených 

projektů 

Podíl dotace na 
celku u 

proplacených 
projektů 

Fiche 1 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

Fiche 2 1 663 381,00 82,55 % 1 663 381,00 82,55 % 1 650 998,00 84,06 % 

Fiche 3 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

Fiche 4 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

Fiche 5 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

Fiche 6 351 639,00 17,45 % 351 639,00 17,45 % 313 004,00 15,94 % 

Fiche 7 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

CELKEM 2 015 020,00 100,00 % 2 015 020,00 100,00 % 1 964 002,00 100,00 % 

 

Graf 11: Výzva č. 8 
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2.4.9 Čerpání dotací z výzev SPL z hlediska sektorů 

Cílem MAS Sokolovsko bylo podpořit všechny 3 sektory zapojené do fungování MAS, tj. 

sektor veřejný, podnikatelský a neziskový. 

Fiche 1 a 2 byly v podstatě určené jen pro veřejný sektor. Naopak fiche 4, 5 a 6 byly 

směřovány na podnikatelské subjekty. Do fichí 3 a 7 se předpokládalo zapojení především 

neziskového sektoru.  

Tabulka 23: Čerpání alokací SPL z pohledu sektorů (v Kč) 

Výzva č. Schválená dotace od SZIF celkem Veřejný sektor NNO vč. příspěvkových organizací Podnikatelé 

1 20 965 867,00 18 109 876,00 2 155 799,00 700 192,00 

2 19 060 715,00 16 387 591,00 1 738 924,00 934 200,00 

3 1 175 400,00 382 500,00 0,00 792 900,00 

4 10 816 432,00 8 019 485,00 2 796 947,00 0,00 

5 12 836 205,00 9 352 352,00 0,00 3 483 853,00 

6 22 100 950,00 13 549 284,00 4 124 518,00 4 427 148,00 

7 14 180 227,00 8 553 172,00 1 270 052,00 4 357 003,00 

8 2 015 020,00 643 006,00 1 372 014,00 0,00 

CELKEM 103 150 816,00 74 997 266,00 13 458 254,00 14 695 296,00 

 

Z celkového objemu více než 103 mil. Kč, které byly SZIFem na projekty schválené ve 

výzvách MAS Sokolovsko, bylo určeno 72,7 % na projekty podané veřejným sektorem, 

13 % na projekty neziskového sektoru (s ohledem na obsah projektů započítáváme zde i 

příspěvkové organizace obcí) a 14,3 % na projekty podnikatelů.  

Graf 12: Schválená dotace na projekty v rámci SPL MAS Sokolovsko 
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3. Metodický přístup 

3.1 Pracovní tým 

Pro tvorbu ex-post evaluace Strategického plánu Leader byla zvolena kombinace interních a 

externích lidských zdrojů.  

Za MAS Sokolovsko se na tvorbě hodnocení podílela Ing. Ivana Jágriková, statutární zástupce 

organizace a současně projektová manažerka SPL, která byla přítomna u vyhlašování a 

realizace všech výzev SPL MAS Sokolovsko. Její informace tak poskytly perfektní vhled do 

průběhu celého šestiletého procesu realizace SPL.  

Za externího zpracovatele byla zvolena organizace AgAkcent, s. r. o., zapsaná v obchodním 

rejstříku Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 2. 1997 oddíl C vložka 8441, IČ: 25207261, se 

sídlem Zlatnická 195, 339 01 Klatovy. Hlavní kontaktní osoba organizace pro tvorbu evaluace 

SPL byl pan Vlastimil Hálek. 

 

3.2 Zdroje údajů 

Pro zpracování ex post evaluace SPL MAS Sokolovsko byly využity následující zdroje dat: 

Data z monitorovacích šetření na místě 

U všech projektů realizovaných v rámci SPL MAS Sokolovsko došlo min. k 1 z následujících 

kontrol – ex ante (tj. před schválením výběrovou komisí), interim (v průběhu realizace 

projektu), ex post (tj. po ukončení projektu v době udržitelnosti). Výsledkem monitoringu 

jsou podrobné informace o potížích, se kterými se žadatelé/příjemci dostali do styku, jak na 

ně reagovali, jaké na nich tyto potíže zanechaly stoly (např. zájem znovu ne/žádat o dotaci).  

 

Dotazníkové šetření 

V rámci provádění střednědobé evaluace činnosti MAS v r. 2011 bylo provedeno dotazníkové 

šetření mezi žadateli z prvních 4 výzev SPL MAS Sokolovsko (tj. výzvy uskutečněné do 

termínu 30.6.2011). Celkem bylo osloveno 40 žadatelů (úspěšných i neúspěšných). Ačkoli 

měli dotázaní pouze jeden týden na vyplnění a navrácení dotazníků, obdrželi jsme 17 

vyplněných dotazníků od úspěšných žadatelů a 2 od žadatelů neúspěšných, což představuje 

47,5% návratnost.  
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Proto, abychom mohli srovnat první a druhu polovinu sledovaného období, použili jsme i pro 

závěrečné hodnocení SPL stejný dotazník. Ten byl rozeslán na žadatele ze zbylých 4 výzev. 

Celkem bylo tedy osloveno 46 subjektů (některé podaly více žádostí v rámci těchto 4 výzev). 

Z nich odpovědělo 24 žadatelů (z toho 1 neúspěšný). Návratnost tak tvoří 50 %, což je o     

2,5 % více než v rámci střednědobého hodnocení.  

Vzor dotazníku je součástí příloh této evaluace. V úvodu je dotazovaný informován o důvodu 

provádění dotazování, o způsobu vyplnění a navrácení dotazníku. Pro závěrečné dotazníkové 

šetření byla použita forma elektronická – tzv. google dotazník. Samotný dotazník pak 

obsahuje 20 otázek rozdělených do dvou bloků, přičemž první část je věnována dotovaným 

projektům a druhá část propagaci a další činnosti MAS. 

 

Osobní rozhovory  

Pracovníci MAS byli požádáni, aby se v období 6-12/2014 při každém setkání se žadateli, 

starosty, členy, partnery či dalšími aktéry v oblasti fungování metody Leader, dotazovali na 

spokojenost s činností naší místní akční skupiny, na návrhy jak naše působení zlepšit, 

zviditelnit apod.  

Díky poměrně dlouhému časovému úseku vymezenému na provádění osobních rozhovorů na 

téma hodnocení působení MAS Sokolovsko, jsme získali poměrně podrobný přehled o 

názorech většiny stakeholderů, kteří s námi spolupracují.  

 

Konzultace a semináře 

MAS Sokolovsko průběžně poskytuje konzultace všem zájemcům, kteří o ně projeví zájem. 

Konzultace probíhají buď osobně v kanceláři MAS či v prostorách konzultující osoby, 

využíván je také skype, e-mailová korespondence a telefonické rozhovory.  

Především při vyhlášení výzvy MAS organizuje semináře pro potenciální žadatele. Zde je 

vždy prostor pro dotazy, diskuse a návrhy na zlepšení činnosti MAS. 

 

 

 

 



Ex-post hodnocení Strategického plánu Leader MAS Sokolovsko 

 

 
 

 

28 

3.3 Monitorovací indikátory 

Tabulka 24: Monitorovací indikátory 

Monitorovací indikátor SPL 

Plánovaná 

hodnota dle 

původního SPL 

k 31.12.2013 

Plánovaná 

hodnota dle 

platného SPL 

k 31.12.2013 

Dosažené 

hodnoty 

k 30.6.2015 

% dosažení 

cílové 

hodnoty 

1. Počet realizovaných projektů v oblasti základní dopravní a 
technické infrastruktury vč. vodohospodářské 

6 15 22 147 % 

2. Počet projektů plně/částečně zaměřených na zlepšení 
vzhledu obcí 

6 6 9 150 % 

3. Počet nově vzniklých/aktualizovaných územních plánů obcí 1 1 0 0 % 

4. Počet nových/zrekonstruovaných budov/ploch sloužících pro 
zajištění občanské vybavenosti 

6 15 24 160 % 

5. Počet zrekonstruovaných/nově zřízených vzdělávacích 
center a/nebo počet uskutečněných vzdělávacích projektů 

4 4 4 100 % 

6. Počet obnovených či zhodnocených památkových objektů, 
ploch, území  

15 15 9 60% 

7. Počet studií, průzkumů a analýz obnovy či využití, 
regenerace kulturního dědictví venkova 

2 2 7 350 % 

8. Počet km vytvořených pěších/lyžařských tras či hippostezek 10 10 0,186 1,86 % 

9. Počet nových či obnovených expozic a muzeí 1 1 3 300 % 

10. Počet nových/zrekonstruovaných ubytovacích/stravovacích 
zařízení sloužících v CR 

1 1 1 100 % 

11. Počet nových/zrekonstruovaných/dovybavených půjčoven 
sportovního vybavení 

3 3 1 33 % 

12. Počet nových/zrekonstruovaných objektů a ploch sloužících 
pro sportovně rekreační využití 

2 2 9 450 % 

13. Počet nově vytvořených pracovních míst nebo zachovaných 
míst obsazených ženami/lidmi do 30 let 

10 3 12 400 % 

14. Počet nových ekonomických subjektů 1 1 1 100 % 

15. Počet nových či zmodernizovaných zařízení zaměřených na 
využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) 

1 
Opatření v r. 

2011 zrušeno. 
/ / 

Celkem průměrné plnění MI / / / 168 % 

 

Z celkem 14 sledovaných monitorovacích indikátorů byly přesně na 100 % naplněny 3. Ze 

zbývajících 11 indikátorů bylo 7 přesaženo a 4 nebyly kompletně naplněny. Jednalo se 

především o indikátory vázané na projekty, které byly podporovány i z jiných dotačních 

titulů. V našem případě z česko-saské a česko-bavorské spolupráce (indikátor počet km 

vytvořených pěších/lyžařských tras či hippostezek), z programu IOP a příspěvku 

Karlovarského kraje (počet nově vzniklých/aktualizovaných územních plánů obcí), 

z havarijního programu (počet obnovených památkových objektů, ploch, území). O projekty 

typu půjčovny sportovního vybavení byl velmi malý zájem (byly obdrženy pouze 2 žádosti o 

dotaci a obě byly podpořeny - 1 projekt bohužel nebyl dotažen do úspěšného konce, proto MI 

č. 11 byl naplněn pouze z 33 %). Celkový výsledek plnění indikátorů však považujeme za 

více než uspokojivý, neboť v průměru byly indikátory naplněny na 168 %.  
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3.4 Hodnotící otázky 

Povinné hodnotící otázky 

Tyto otázky byly stanoveny Ministerstvem zemědělství ČR a odvolávají se především na 

základní principy iniciativy Leader a preferenční kritéria hodnocení projektů. Dále si každá 

MAS mohla v rámci ex-post hodnocení zvolit dodatečné vlastní hodnotící otázky. 

A) Do jaké míry napomohla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost 

a diverzifikaci? 

 Jak přispěla podpora k vytváření nových pracovních míst? 

 Jak napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu? 

 Jak napomohla podpora k budování kapacit pro diverzifikaci? 

 

B) Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie? 

Mezi klíčové ukazatele sledované při závěrečném hodnocení řadíme plnění priorit SPL MAS 

Sokolovsko. Ptáme se tedy, nakolik byly naplněny následující priority: 

 Priorita 1. Kvalita života na venkově 

 Priorita 2. Občanská vybavenost a služby na venkově 

 Priorita 3. Kulturní dědictví a tradice našeho venkova 

 Priorita 4. Cestovní ruch 

 Priorita 5. Podnikání 

 Priorita 6. Vzdělávání 

 Priorita 7. Venkovská turistika 

 

C) Do jaké míry byl implementován přístup LEADER? 

 Napomohla podpora k většímu zapojení veřejnosti (mladí lidé/ženy)? 

 Jak přispěla podpora k zapojení partnerů a veřejnosti do rozhodovacích procesů? 

 Jak napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů? 

 Jak napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů? 

 Jak přispěla podpora k realizaci projektů spolupráce MAS? 

 Přispěla podpora k zapojení MAS do sítí místních partnerství? 
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D) Do jaké míry přispěla implementace přístupu Leader ke zlepšení místní správy? 

 Jak podpora podnítila zapojení veřejnosti? (aktivity prováděné za účelem animace, 

resp. propagace SPL, podpora potenciálních příjemců apod.)  

 

Dobrovolné hodnotící otázky 

 Jak jste zpracovali žádost o dotaci? 

 Jak jste zpracovali žádost o proplacení a závěrečné vyúčtování dotace? 

 Považujete administraci projektu přes MAS Sokolovsko oproti žádostem podávaným 

přímo do Programu rozvoje venkova nebo jiných programů za složitější? 

 Využívali jste během realizace projektu podpořeného v rámci SPL MAS Sokolovsko 

rad pracovníků MAS? 

 Považujete za přínosné, aby byl příjemce povinen hlásit průběh realizace projektu 

pracovníkům MAS, a pokud ano, jak často? 

 

 

3.5 Způsob zodpovězení hodnotících otázek 

Na základě Integrované strategie území MAS potažmo SPL, byly definovány základní 

ukazatele, které jsou pro MAS Sokolovsko specifické: 

 Rozvoj venkovských oblastí na území MAS Sokolovsko v oblasti dopravní a 

technické infrastruktury a občanské vybavenosti a vzdělávání obyvatel MAS. 

 Obnova kulturního dědictví. 

 Rozvoj podnikání na venkově.  

 Cestovní ruch a venkovská turistika. 

Informace, které jsou použity v hodnocení, vychází především z dat evidovaných v 

sekretariátu MAS Sokolovské (získané především v rámci střednědobého hodnocení a 

monitoringu projektů). Zodpovězení otázek bylo umožněno také díky 2 dotazníkovým 

šetřením uskutečněným v rámci provádění evaluací SPL a z rozhovorů s žadateli a příjemci 

dotace.  
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4. Odpovědi na hodnotící otázky 

Povinné hodnotící otázky 

Ve snaze vést žadatele k tvorbě projektů, které by napomáhaly rozvoji a řešení těchto 4 

oblastí, naše MAS výrazně bodově podporovala jejich plnění při hodnocení předkládaných 

projektů. 

A) Do jaké míry napomohla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost 

a diverzifikaci? 

 Jak přispěla podpora k vytváření nových pracovních míst? 

Vytváření pracovních příležitostí je jednou z našich priorit. V rámci monitorovacích 

indikátorů bylo plánováno vytvoření 10 nových pracovních míst. Tento indikátor byl naplněn 

na úroveň 12 nových pracovních míst (plné pracovní úvazky) s min. pětiletou udržitelností!   

Skutečnost však je ještě pozitivnější. Z osobních rozhovorů a z dotazníkových šetření 

vyplynulo, že vzniklo min. 15 nových pracovních míst. Ne všichni žadatelé se k tvorbě míst 

chtějí v žádosti o dotaci zavázat. S ohledem na turbulentnost dnešní doby se obávají 

povinnosti místa udržovat (pod hrozbou zpětného vrácení dotace) v době udržitelnosti 

projektu. 

V rámci dotazníkových šetření realizovaných při zpracování střednědobé a ex-post evaluace 

reagovali respondenti následovně: 

Graf 13: Dopad projektu na zaměstnanost v regionu 

 

2; 4%

11; 24%

7; 16%

25; 56%

Dopad projektu na zaměstnanost v regionu

Projekt měl vliv na udržení místa, které by
jinak zaniklo

Projekt vytvořil nové místo na část.
úvazek/DPP/DPČ

Projekt vytvořil nové místo na plný úvazek

Projekt neměl vliv na zaměstnanost
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 Jak napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu? 

Téměř všechny projekty ve výzvách č. 4-8 zahrnovaly DPP či DPČ, a to vždy min. v rozsahu 

40 hodin/projekt. Bodově bylo zvýhodňovány projekty zaměstnávající mladé osoby do 30 let 

a žen.  Realizací projektů zaměstnanost v regionu byla podpořena.  

 Jak napomohla podpora k budování kapacit pro diverzifikaci? 

Tvorbu pracovních míst podporují i projekty směřované do technické infrastruktury a vzhledu 

obcí. Při bližším pohledu je zřejmé, že díky těmto zakázkám mnoho místních firem najímalo 

zaměstnance a tím potažmo přispěli ke snižování nezaměstnanosti v regionu. Diverzifikace 

činnost byla podpořena především díky fichím 4 a 5, které se věnovaly podnikatelskému 

sektoru. Celkem bylo do těchto 2 fichí podáno 26 žádostí o dotaci, z toho bylo doporučeno ke 

schválení 19 projektů, z nichž úspěšně bylo dokončeno a proplaceno 14 za 8,7 mil. Kč.  

Vezmeme-li v potaz jen velmi zjednodušený výpočet, že drtivá většina nových pracovních 

míst vznikla právě v těchto 2 fichích, tak vychází zřízení 1 nového pracovního místa na 8,7 

mil. / 12 pracovních míst = 725 000 Kč. Pro srovnání uvádíme, že na nové programové 

období 2014-2020 je v rámci Programu rozvoje venkova považováno za efektivní, je-li nové 

pracovní míst zřízeno za částku max. 200 tis. Euro, tj. 5,4 mil. Kč.  

 

 

B) Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie? 

PRIORITA 1. KVALITA ŽIVOTA NA VENKOVĚ 

Realizací projektů v rámci fiche 1 došlo více než k naplnění cíle zlepšit základní občanskou 

vybavenost nezbytnou pro spokojený život našich obyvatel. Došlo také ke kýženému zvýšení 

kapacity parkovacích ploch, estetické úrovně veřejných prostranství na území MAS, 

bezpečnosti na komunikacích prostřednictvím jejich vyšší kvality a lepšího značení. 

Realizovány byly i projekty zaměřené na budování kanalizace a ČOV v MAS.  

Nedošlo k realizaci žádného projektu zaměřeného na vznik či aktualizaci územních plánů. 

Důvodem bylo čerpání dotací na tyto projekty z jiných dotačních titulů.  

Zahrnuto ve Fiche č. 1 Obnova a rozvoj kvality života na venkově  
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PRIORITA 2. OBČANSKÁ VYBAVENOST A SLUŽBY NA VENKOVĚ 

Díky výzvám podporujícím projekty z fiche č. 2 vznikly lepší podmínky pro nárůst kvality 

života na venkově, ke zvyšování atraktivity území, a to např. pomocí zvýšení míry využití 

objektů občanské vybavenosti, snížení % nevyužívaných prostor a budov, zlepšení 

technického stavu objektů a prostor nezbytných pro rozvoj občanské vybavenosti, podpory 

kulturních, zájmových, vzdělávacích a sportovních organizací, spolků a církve. 

Zahrnuto ve Fiche č. 2 Občanská vybavenost a služby na území MAS Sokolovsko 

* Hodnoty tohoto indikátoru jsou počítány kumulativně za fiche 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

PRIORITA 3. KULTURNÍ DĚDICTVÍ A TRADICE NAŠEHO VENKOVA 

Fiche č. 3 cílila do péče o veškeré typy památek, zajímavých, jedinečných míst. Byly 

realizovány projekty bojující proti devastaci kulturního dědictví, zvýšil se počet 

revitalizovaných památek MAS. Podpořeny byly i tvorby studií, průzkumů a analýz obnovy 

kulturního dědictví vč. konkrétní podpory vzniku nových či obnovených expozic a muzeí.  

Zahrnuto ve Fiche č. 3 Kulturní dědictví a tradice našeho venkova  

* Hodnoty tohoto indikátoru jsou počítány kumulativně za fiche 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Monitorovací indikátor SPL pro prioritu č. 1 
Plánovaná hodnota 

indikátoru k 31.12.2013 

Naplnění indikátoru 

k 30.6.2015 

Počet realizovaných projektů v oblasti základní dopravní a technické 
infrastruktury vč. vodohospodářské 

15 22 

Počet projektů plně/částečně zaměřených na zlepšení vzhledu obcí 6 9 

Počet nově vzniklých/aktualizovaných územních plánů obcí 1 0 

Monitorovací indikátor SPL pro prioritu č. 2 
Plánovaná hodnota 

indikátoru k 31.12.2013 

Naplnění indikátoru 

k 30.6.2015 

Počet nových/zrekonstruovaných budov/ploch sloužících pro zajištění občanské 
vybavenosti 

15 24 

Počet nových/zrekonstruovaných objektů a ploch sloužících pro sportovně 
rekreační využití 

2 9 

Počet nově vytvořených pracovních míst nebo zachovaných míst obsazených 
ženami/lidmi do 30 let * 

3 12 

Monitorovací indikátor SPL pro prioritu č. 3 
Plánovaná hodnota 

indikátoru k 31.12.2013 

Naplnění indikátoru 

k 30.6.2015 

Počet obnovených či zhodnocených památkových objektů, ploch, území  15 9 

Počet studií, průzkumů a analýz obnovy či využití, regenerace kulturního 
dědictví venkova 

2 7 

Počet nových či obnovených expozic a muzeí 1 3 

Počet nově vytvořených pracovních míst nebo zachovaných míst obsazených 
ženami/lidmi do 30 let * 

3 12 
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PRIORITA 4. CESTOVNÍ RUCH 

Cílem priority č. 4 bylo zvýšit počet turistů a jejich spokojenost, podpořit prodloužení délky 

jejich pobytu na území MAS, zlepšit image regionu Sokolovsko, zkvalitnit a rozšířit nabídku 

základní infrastruktury a doplňkové infrastruktury pro CR. Toto mělo být dosaženo 

budování/rekonstrukcí ubytovacích/stravovacích zařízení a půjčoven sportovního vybavení.  

Zahrnuto ve Fiche č. 4 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu  

* Hodnoty tohoto indikátoru jsou počítány kumulativně za fiche 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

PRIORITA 5. PODNIKÁNÍ 

Realizací projektů ve fichi č. 5 byl více než naplněn plán podpořit růst zaměstnanosti a rozvoj 

podnikatelských aktivit na území MAS Sokolovsko. Oproti plánovaným 3 nově vzniklým 

pracovním místům jich bylo vytvořeno v této fichi 10 (+ 1 další místo ve fichi č. 3). Naplněn 

byl i indikátor nově vzniklých ekonomických subjektů.  

Zahrnuto ve Fiche č. 5 Rozvoj drobného podnikání  

* Hodnoty tohoto indikátoru jsou počítány kumulativně za fiche 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

PRIORITA 6. VZDĚLÁVÁNÍ 

Cíl zvýšit vzdělání a kvalifikaci pracovníků hospodářských subjektů a obyvatel venkova byl 

naplněn realizací 2 vzdělávacích projektů a vybudováním/zrekonstruováním 2 vzdělávacích 

center (a také velkého množství školských zařízení).  

Zahrnuto ve Fiche č. 6 Vzdělávání a šíření informací na venkově 

* Hodnoty tohoto indikátoru jsou počítány kumulativně za fiche 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Monitorovací indikátor SPL pro prioritu č. 4 
Plánovaná hodnota 

indikátoru k 31.12.2013 

Naplnění indikátoru 

k 30.6.2015 

Počet nových/zrekonstruovaných ubytovacích/stravovacích zařízení v CR 1 1 

Počet nových/zrekonstruovaných/dovybavených půjčoven sportovního vybavení 3 1 

Počet nově vytvořených pracovních míst nebo zachovaných míst obsazených 
ženami/lidmi do 30 let * 

3 12 

Monitorovací indikátor SPL pro prioritu č. 5 
Plánovaná hodnota 

indikátoru k 31.12.2013 

Naplnění indikátoru 

k 30.6.2015 

Počet nově vytvořených pracovních míst nebo zachovaných míst obsazených 
ženami/lidmi do 30 let * 

3 12 

Počet nových ekonomických subjektů 1 1 

Monitorovací indikátor SPL pro prioritu č. 6 
Plánovaná hodnota 

indikátoru k 31.12.2013 

Naplnění indikátoru 

k 30.6.2015 

Počet zrekonstruovaných/nově zřízených vzdělávacích center a/nebo počet 
uskutečněných vzdělávacích projektů 

4 4 

Počet nově vytvořených pracovních míst nebo zachovaných míst obsazených 
ženami/lidmi do 30 let * 

3 12 
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PRIORITA 7. VENKOVSKÁ TURISTIKA 

Pohledem na monitorovací indikátor počet km vytvořených pěších/lyžařský tras či 

hippostezek by se dalo říci, že cíl nebyl naplněn. Vznikla pouze jedna pěší trasa v Dolním 

Rychnově. Cílem priority byla však především podpora zpřístupnění zajímavých míst na 

území MAS. Tohoto cíle dosaženo bylo podpořeným 2etapového projektu vybudován 

rozhledny Cibulky, ze které je úžasný výhled na Krušné hory. Stavba má navíc velmi 

nezvyklý tvar, který turisté pozitivně hodnotí. Stala se velmi oblíbenou rozhlednou 

v západních Čechách.  

Zahrnuto ve Fiche č. 7 Rozvoj venkovské turistiky 

* Hodnoty tohoto indikátoru jsou počítány kumulativně za fiche 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

Obr. č. 1: Rozhledna Cibulka a pohled z rozhledny na Oloví a Krušné hory 

 
 

 
 

Zdroj: foto vlastní 

 
 
 
 
 
 

Monitorovací indikátor SPL pro prioritu č. 7 
Plánovaná hodnota 

indikátoru k 31.12.2013 

Naplnění indikátoru 

k 30.6.2015 

Počet km vytvořených pěších/lyžařských tras či hippostezek 10 0,186 

Počet nově vytvořených pracovních míst nebo zachovaných míst obsazených 
ženami/lidmi do 30 let * 

3 12 
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C) Do jaké míry byl implementován přístup LEADER? 

Napomohla podpora k většímu zapojení veřejnosti (mladí lidé/ženy)? 

Při řešení této otázky vycházíme z 2 základních zdrojů informací. V prvé řadě je to 

monitoring projektů, ze kterého je na první pohled patrné, kdo dané prostory, vybavení či 

území využívá a jakým způsobem. Zajímavé výsledky však poskytlo i dotazníkové šetření. 

Nejčastěji se objevují odpovědi typu: 

- na realizaci projektu jsme uzavřeli DPP s mladými lidmi/ženami, ti se tak zapojí do 

aktivit obce a současně si zlepší svou ekonomickou situaci, snažíme se zapojovat 

hlavně studenty a ženy na rodičovském dovolené 

- díky realizaci projektu mohou jeho výsledky (především hřiště, kulturní domy apod.) 

využívat mladí lidé, často jsme vzhledem k technickému stavu objektů řadu aktivit 

vypouštěli, nyní se vracíme zpět k tradicím (sportovní poháry, kulturní akce,…) 

- tím, že jsme mohli zrekonstruovat objekty sloužícím mladým lidem, značně se 

rozšířila naše členská základna, nyní chodí i mladí lidé proto, že se jim u nás líbí 

- do řady aktivit se zapojili dobrovolníci, ať už do plánování (objevuje se velmi často), 

tak i při samotné realizaci, pomáhali např. při závěrečném úklidu po stavbě, sami si 

místo udržují, více si tak výstupů projektů váží  

Lze říci, že většina projektů přispěla k rozvoji volnočasových aktivit mladých lidí na území 

MAS Sokolovsko. Toto potvrdily i souhrnné výsledky z dotazníkových šetření realizovaných 

v rámci střednědobé a závěrečné evaluace SPL, na něž celkem odpovědělo 43 respondentů. 

Graf 14: Vliv projektu na zapojení mladých lidí 
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Na tuto otázku lze odpovědět „šalamounsky" tím, že ženy tvoří cca polovinu našeho 

obyvatelstva a tudíž každý projekt, který se jakkoli dotýká života lidí, ovlivňuje i místní ženy. 

Podíváme-li se však na projektu podrobně lze konstatovat, že stejně jako v případě mladých 

lidí velmi často došlo k jejich aktivizaci a zapojení do místního života.  

Ženy bývají velmi často součástí realizačního týmu – především jej hlídají pro finanční 

stránce. Obvykle také řeší samotné vyúčtování projektu. Z tohoto důvodu mnoho žadatelů 

uzavřelo DPP s místními ženami, které jim pak s projektem pomáhaly.  

Stejně tak i samotné výstupy projektů jsou ženami využívány. Jedná se především o budovy 

fungující jako kulturní domy, či památky.  

Ačkoli podpora napomohla zapojení žen a mladých lidí do regionu, rozhodli jsme se 

počátkem r. 2010 k ještě větší podpoře projektů, které jsou buď navrhovány, řešeny nebo 

cíleny na ženy a mladé lidi. Z tohoto důvodu došlo k úpravě hodnotících kritérií a jejich 

naplnění bylo výrazně bodově navýšeno. Toto se pozitivně promítlo do řešení dané otázky.  

Ze 43 respondentů, kteří reagovali na dotazníková šetření prováděná v rámci evaluace mezi 

žadateli a příjemci dotací v rámci SPL MAS Sokolovsko, 63 % odpovědělo, že projekt měl 

pozitivní dopad na zapojení žen do dění v regionu. 

Graf 15: Vliv projektu na zapojení žen 
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Jak přispěla podpora k zapojení partnerů a veřejnosti do rozhodovacích procesů? 

MAS Sokolovsko v období 2009-2014 měla kromě správní a dozorčí rady (orgány povinné 

s ohledem na zákon o obecně prospěšných společnostech), zřízenu také valnou hromadu, 

výběrovou komisi, programový výbor a komise pro činnost žen, mladých lidí a zemědělců. 

Téměř všichni partneři a zájemci o regionální rozvoj obecně tak měli možnost se podílet na 

rozhodovacích procesech.  

Protože jedním z našich cílů bylo co nejvíce plánovat projekty v souladu s míněním 

veřejnosti, bylo jedno z hodnotících kritérií komunitní projednání projektu (tj. workshopy) a 

dále zveřejnění informací o projektu na webových stránkách, vývěskách, novinách apod. 

Naprostá většina žádostí o dotaci, resp. jednotlivé projektové záměry, byly dopředu relevantní 

veřejnosti představeny a zájemci z řad obyvatel tak měli možnost se k nim vyjádřit.  

O zájmu o partnerství v MAS Sokolovsko svědčí i fakt, že v průběhu let 2009 až 2015 

došlo k navýšení počtu partnerů z cca 20 na rovných 75 (podnikatelé, obce, neziskové 

společnosti, ale i dobrovolníci z řad občanů).  

 

Jak napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů? 

V rámci střednědobé evaluace jsme dospěli k závěru, že žadatelé se k víceodvětvovým 

přístupům zavazují jen velmi málo. Většinou pouze v rámci projednání projektu s místními 

občany či zainteresovanými společnostmi.  

Z tohoto důvodu již počátkem r. 2011 došlo ke změně hodnotících kritérií fichí MAS 

Sokolovsko. Objevilo se např. kritérium naplnění partnerství, a to se subjekty jak z veřejné, 

tak podnikatelské a neziskové sféry. Ukázalo se, že žadatelé nemají potíže vhodné partnery 

pro projekty zajistit. V řadě projektů toto partnerství vedle k opravdu výborným výsledkům. 

Např. místní podnikatelé zdarma doplnily projekt obce o výsledky své činnosti (např. jedna 

stavební firma zdarma udělala doprovodné práce při úpravě zeleně, která byla narušena při 

realizaci projektu obce).  

Další snahou MAS Sokolovsko podpořit víceodvětvové přístupy spočíval ve vyšším bodovém 

hodnocení projektů, které mají dopad na širší území či rozsáhlou zájmovou oblast. Tím, že 

projekt zasahoval do více katastrálních území, bylo nutné, aby jej žadatel prodiskutoval a měl 

schválený větším počtem subjektů. Mezi našimi žadateli byly i mikroregiony a svazky obcí.  

Víceodvětvovému přístupu v řešení regionálních projektů bylo značně napomoženo.  
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Jak napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů? 

Hledání nových cest řešení potíží je u nás podporováno především obrovskou konkurencí 

mezi projekty. V 8 uskutečněných výzvách bylo předloženo 161 projektů, schváleno jich však 

bylo jen 105 (tj. 70% úspěšnost). Toto žadatele nutí přemýšlet nad způsobem plánování a 

realizace projektů. Inovační přístup projektu je také jedním z hodnotících kritérií. Lze jej 

dosáhnout mimo jiné komunitním projednáváním s občany a zainteresovanými subjekty, 

volbou specifického technického řešení, výběrem inovativního způsobu financování či 

samotné realizace.  

Na základě monitoringu realizovaných projektů můžeme konstatovat, že naprostá většina 

žadatelů se pokouší přistupovat k projektům inovativně. Z naší strany bychom do 

budoucna přivítali větší osobitost a individuálnost v samotném definování obsahu projektu. 

 

Jak přispěla podpora k realizaci projektů spolupráce MAS? 

MAS Sokolovsko v uplynulém programovém období podala následující žádosti o realizaci 

projektů spolupráce: 

Rok 2008: Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS  

Proplaceno 24. 9. 2010: dotace pro MAS Sokolovsko 2 339 188 Kč. 

Rok 2010: Řemeslo má zlaté dno  

Proplaceno 29. 4. 2013: dotace pro MAS Sokolovsko 1 209 236 Kč. 

Rok 2012: Dejme mladým lidem příležitost formovat budoucí venkov 

Žádost nebyla schválena. 

Rok 2012: Vzdělaný venkovan 

Žádost nebyla schválena. 

Rok 2012: To co frčí v pohraničí 

Žádost nebyla schválena. 

Rok 2013: Svatomariánská poutní cesta 

Žádost nebyla schválena. 

Rok 2013: Svatomariánská poutní cesta 

Žádost nebyla schválena. 

Rok 2015: Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje 

Proplaceno 30. 11. 2015: dotace pro MAS Sokolovsko 499 347 Kč. 
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Z 8 žádostí o dotaci na projekty partnerství MAS byly tedy úspěšné 3. Tyto projekty vedly 

nejenom k tvrdým (investičním) výstupům, ale především k získávání nových kontaktů a 

vazeb na pracovníky jiných MAS. Často tak docházelo i k výměně zkušenosti o fungování 

metody Leader, o nastavení hodnotícího systému, o zapojení veřejnosti apod. Toto 

považujeme za jedno z největších pozitiv projekt partnerství vůbec.  

 

Přispěla podpora k zapojení MAS do sítí místních partnerství? 

MAS Sokolovsko byla v uplynulém období aktivním členem Celostátní sítě pro venkov. 

S jejich pracovníky jsme byli v častém kontaktu. O spolupráci v dalších letech máme 

eminentní zájem a považujeme ji za velmi přínosnou.  

MAS Sokolovsko je také dlouholetým členem Národní sítě Místních akčních skupin České 

republiky, z.s. Ředitelka MAS Sokolovsko je náhradníkem předsedy Krajské sítě MAS 

Karlovarského kraje a jako taková zastupuje předsedu na jednáních Výboru NS MAS ČR. 

Současně je členkou Pracovní skupiny Leader, která se podílela na formování pravidel IV. osy 

Leader PRV. Další pracovnice MAS Sokolovsko, Ing. Markéta Hendrichová je členkou 

Pracovní skupiny Vzdělávání a Ing. Eva Slámová je členka Pracovní skupiny pro 

Mezinárodní aktivity. 

MAS Sokolovsko aktivně spolupracuje také se Svazem místních samospráv a řadou dalších 

partnerství, nikoli však na základě písemné smlouvy. 

Pracovnice a zástupci MAS se pravidelně se účastnili akcí a setkání, která probíhala za účasti 

velkého počtu zástupců MAS z různých regionů ČR i zahraničí, a také zástupců ostatních 

subjektů, kteří mají bohaté zkušenosti s rozvojem venkovských oblastí. Jednalo se např. o 

akce Leader fest, výstava Země živitelka, výstava Má vlast, národní konference Venkov ad.  

Vedle výměny zkušeností v rámci Národní sítě MAS, Krajské sítě NS MAS Karlovarského 

kraje a Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. se pracovníci MAS účastnili 

exkurzí do MAS v okolních regionech.  

Ve spolupráci s MAS 21, o.p.s. a MAS Český les z.s. docházelo k výměně zkušeností a 

inspirace při provádění vzájemných hodnocení těchto MAS (provedeno v r. 2011 a 2012). Na 

základě výsledků šetření byly vypracovány zprávy, ve kterých si navzájem zapojené MAS 

vyhodnotily své poznatky a doporučily návrhy pro zlepšení fungování. Závěry z těchto 

doporučení byly postupně zapracovány do činnosti a směrnic MAS Sokolovsko. 
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D) Do jaké míry přispěla implementace přístupu Leader ke zlepšení místní správy? 

Byla dostatečná propagace MAS Sokolovsko a animace metody LEADER u veřejnosti? 

Na základě komunikace s potenciálními žadateli na školeních a různých setkáních, které jsme 

organizovali, vyplynulo, že obecná znalost veřejnosti o metodě Leader i o činnosti místních 

akčních skupin je naprosto mizivá. Netýká se to pouze našeho regionu, či naší republiky.  

Informováni jsou pouze ti, kteří se aktivně zabývají regionálním rozvojem a jsou činorodí na 

venkově. Avšak s ohledem na fakt, že právě tito lidé tvoří jednu z našich hlavních cílových 

skupin, je důležité, aby byli spokojeni s naším fungováním a měli o našich aktivitách přehled.  

Z dotazníkového šetření mezi žadateli naprosto drtivě vyplynulo, že propagace našich aktivit 

je dostatečná. Ze souhrnných informací dvou šetření, která byla uskutečněna mezi 

žadateli/příjemci ze SPL MAS Sokolovsko vyplývá, že 42 ze 43 respondentů zná web MAS 

Sokolovsko.  

Graf 16: Znalost webu MAS Sokolovsko 

 

 

Sejný počet respondentů v rámci šetření uvedlo, že na webových stránkách MAS Sokolovsko 

našlo potřebné informace. 

Graf 17: Data na webu MAS Sokolovsko 
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Respondenti v rámci dotazníkového šetření dále odpovídali na otázku, zda se v poslední době 

na nějaké akci či v tisku setkali s logem MAS či informaci o ní. Zde již se objevil menší 

rozdíl v odpovědích. 40 ze 43 respondentů odpověděl souhlasně, 3 odpověděli záporně.  

Graf 18: Propagace MAS Sokolovsko 

 

 

V rámci šetření byli respondenti tázáni, zda považují aktivity MAS za významné pro region. 

Na tuto otázku odpověděli naprosto všichni respondenti pozitivně. Toto považujeme za 

obrovskou pochvalu a troufáme si konstatovat, že cíle SPL jsme naplnili dle potřeb regionu. 

Graf 19: Význam aktivit MAS Sokolovsko 

 

 

S animací metody Leader bezpochyby souvisí také způsob, jakým se žadatelé dovědí o tom, 

že MAS vyhlásila výzvu na předkládání žádostí o dotaci. MAS Sokolovsko při všech 

výzvách využila osobní, telefonické a emailové kontakty, informovala veřejnost o výzvách 

v místním tisku a samozřejmě také na svých webových stránkách. Z dotazníkového šetření 

mezi žadateli o dotaci v MAS Sokolovsko vyplynulo, že nejčastěji se o výzvě dověděli 

prostřednictvím přímého e-mailu od pracovníků MAS, na druhém místě jsou webové 

stránky MAS či partnera MAS a na třetím místě se objevil jako zdroj informací o výzvách 

partner nebo pracovník MAS. 
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Graf 20: Zdroj informací o výzvách SPL MAS Sokolovsko 

 

 

Dobrovolné hodnotící otázky 

Jak jste zpracovali žádost o dotaci? 

Během 2 provedených dotazníkových šetření (v rámci střednědobé a závěrečné evaluace SPL) 

zodpovědělo celkem 43 žadatelů na tuto otázku. Více než polovina respondentů si žádost 

vypracovala sama, při využití rad pracovníků MAS Sokolovsko. Přibližně třetina respondentů 

využila služeb externí poradenské agentury. Pouze 5 ze 43 dotázaných si žádost vypracovalo 

samo pouze na základě studia podmínek programu. 1 respondent na tuto otázku neodpověděl. 

Graf 21: Zpracování žádosti o dotaci 

 

Z pohledu pracovníků MAS Sokolovsko se jako efektivní jeví první dvě možnosti. Varianta, 

že si žadatel sám žádost o dotaci zpracuje, sebou nese nadměrné riziko chyb a nepřesností.  
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Jak jste zpracovali žádost o proplacení a závěrečné vyúčtování dotace? 

Tato otázka byla taktéž položena respondentům v rámci 2 dotazníkových šetření k SPL. 

Většina (63 %) odpověděla, že si vyúčtování zpracovala sama za pomoci rad pracovníků 

MAS. Dále 15 % respondentů využilo služeb externí společnosti (pro zajímavost toto je pouze 

polovina oproti počtu subjektů, kteří využili externí firmu při zpracování žádosti o dotaci). 

Z toho lze usoudit, že příjemci dotací považují za složitější žádost o dotaci, než samotné 

vyúčtování. Částečně tím také ze svých beder snímají riziko potencionálního neúspěchu. 

Vzhledem k tomu, že první dotazníkové šetření proběhlo v roce 2011, kdy řada projektů byla 

ještě v realizaci, nemohlo 5 respondentů tuto otázku ještě zodpovědět. Pouze 4 ze 43 

dotázaných si dle svých odpovědí vyúčtování zpracovalo samo. 2 respondenti na tuto otázku 

neodpověděli. 

Graf 22: Zpracování závěrečného vyúčtování 

  

 

Považujete administraci projektu přes MAS Sokolovsko oproti žádostem podávaným přímo 

do Programu rozvoje venkova nebo jiných programů za složitější? 

V rámci zjištění potřebnosti podpory žadatelů o podporu jsme v dotazníkových šetřeních 

zjišťovali, nakolik složitou považují žadatelé administraci projektů přes MAS Sokolovsko 

v porovnání s jinými dotačními tituly. Naprostá většina žadatelů vyhodnotila administraci za 

méně náročnou. Svědčí o tom i fakt, že vyúčtování a proplacení projektů si naprostá většina 

dotázaných řešila sama jen za pomoci rad pracovníků MAS Sokolovsko. Bohužel s ohledem 

na načasování prvního dotazníkového šetření, nebyla řada respondentů schopna na tuto otázku 
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3, 7 %

17, 41 %
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18, 43 %

Porovnání složitosti administrace projektů

Stejně náročná

Méně náročná

Více náročná

Neumím posoudit

odpovědět, protože ještě neměli projekt dokončený a také proto, že v dané době ještě neměli 

zkušenosti s jinými dotacemi či žádostmi do Programu rozvoje venkova napřímo.  

Je potřeba dodat, že s cílem podpořit potenciální příjemce prováděli pracovníci MAS 

pravidelná školení, poskytovali konzultace a poradenství ve všech fázích zpracování projektu.  

Graf 23: Porovnání složitosti administrace projektů přes MAS 

 

Toto považujeme za jeden z nejvýznamnějších výstupů tohoto hodnocení, neboť dokládá, že 

samotní žadatelé považují žádosti realizované přes MAS Sokolovsko za méně náročné 

v porovnání s žádostmi podanými napřímo do Programu rozvoje venkova. Svědčí to o přínosu 

metody Leader, je-li prováděná poctivě a se zaměřením na konkrétní potřeby místních 

subjektů a také o kvalitě práce odváděné pracovníky MAS. 

 

Využívali jste během realizace projektu podpořeného v rámci SPL MAS Sokolovsko rad 

pracovníků MAS? 

O tom, že příjemci podpory opravdu aktivně využívali rad a pomoci od pracovníků MAS 

svědčí i odpovědi na tuto otázku. Ze 43 dotázaných 37 odpovědělo, že se obraceli s žádostmi 

o radu na pracovníky MAS. Dále 5 respondentů odpovědělo, že měli externí subjekt, který za 

ně potřebný servis k projektu zajišťoval. Avšak i pracovníci poradenských agentur se na MAS 

často obraceli. Pouze 1 dotázaný odpověděl, že nepotřeboval žádné pomoci, vše si podle 

potřeby našel v Pravidlech PRV.  
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Graf 24: Využívání rad pracovníků MAS při realizaci projektu 

 

Považujete za přínosné, aby byl příjemce povinen hlásit průběh realizace projektu 

pracovníkům MAS, a pokud ano, jak často? 

Především s cílem co nejlépe se připravit na nové programové období, byla respondentům 

položena také výše uvedená otázka. Důvodem proč povinné podávání hlášení o tom, jak 

realizace projektu probíhá, je naše snaha včas zabránit případným chybám a zlepšit tok 

informací mezi žadatelem a MAS. Na druhou stranu není naším cílem navyšovat pracnost 

administrace projektu příjemcům. Touto otázkou získali příjemci možnost se sami k této 

problematice vyjádřit.  

Na otázku, zda považují za přínosné, aby bylo povinné hlásit průběh realizace projektu, měli 

dotázaní možnost zvolit více odpovědí. Ze 43 respondentů tak vzešlo 50 odpovědí. Je tedy 

zřejmé, že někteří zvolili více variant. Výsledky jsou následující.  

Graf 25: Povinnost hlásit průběh realizace projektu na MAS 
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Většina dotázaných odpověděla, že by považovala za přínosnou povinnost hlásit průběh 

realizace projektu pracovníkům MAS telefonicky. Dále 26 % by volilo písemnou cestu a 16 

% osobní formu. Naopak proti této povinnosti bylo 12 % odpovědí.  

Dotázaní ovšem měli i možnost určit, jak často by se hlášení měla podávat. Na výběr měli 

možnost 1x měsíčně, 1x za 3 měsíce a nebo 1x za půl roku. Z odpovědí vzešel naprosto stejný 

výsledek 44 % pro hlášení 1x za měsíc i pro hlášení 1x za 3 měsíce. 

Graf 26: Frekvence podávání hlášení o průběhu realizace projektu na MAS 

 

 

S ohledem na fakt, že většina projektů má délku realizace větší než 1 rok, kloní se pracovníci 

MAS k variantě kombinací výše uvedeného. Tj. např. střídání telefonického a písemného 

hlášení vždy 1x za 3 měsíce. Při projektu trvajícím 1 rok, by tak byla podána 2 telefonická a 2 

písemná hlášení, přičemž 2. hlášení by bylo nahrazeno závěrečným vyúčtováním projektu.  
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5. Závěry a doporučení 

5.1 Soulad použitých monitorovacích indikátorů s prioritami a cíli, rovnováha mezi 

fichemi 

Úvodem je nutno uvést, že v době zpracování SPL nám byly jen velmi obecně známé objemy 

prostředků, které budeme mít k dispozici, stejně tak např. limity prostředků na jednotlivé 

projekty apod. Z tohoto důvodu bylo nadefinování monitorovacích indikátorů v podstatě 

pouze kvalifikovaným odhadem, což se samozřejmě také projevilo při revizi souladu plánu a 

skutečnosti monitorovacích indikátorů.  

Z analýzy výzev vyplývá, že největší zájem byl o projekty v oblasti základní dopravní a 

technické infrastruktury (fiche 1) a o aktivity spojené s budováním a obnovou budov a ploch 

sloužících pro zajištění občanské vybavenosti (fiche 2). Oba tyto monitorovací indikátory 

byly mnohonásobně překročeny. Je nutno podotknout, že se jedná o aktivity, které budou 

v nastávajícím programovém období 2014-2020 jen obtížně datovatelné z fondů EU.   

O projekty aktualizace a tvorby územních plánů obce nejevily zájem především z toho 

důvodu, že prostředky na tyto aktivity mohly získat i z jiných zdrojů (příspěvek kraje, IOP). 

Překvapivě malý zájem byl o projekty v oblasti pěších, lyžařských a hippostezek. Potenciální 

žadatelé se obávají především problémů spojených s údržbou těchto stezek po ukončení 

realizace projektu. Za celé období SPL byl předložen a schválen pouze 1 projekt pěší stezky, 

díky kterému bylo vytvořeno 186 m z plánovaných 10 km tras.  

Velmi malý zájem je ze strany podnikatelů v oblasti budování infrastruktury v cestovním 

ruchu – ať už se jedná o ubytovací a stravovací zařízení, půjčovny sportovního vybavení či 

budování objektů a ploch pro sportovně-rekreační vyžití. Problém spočívá především v určité 

nedůvěře podnikatelů v dotační systém ČR a EU a pak také v předfinancování projektu. Lze 

však konstatovat, že počet podnikatelů žádajících o dotace z výzev SPL MAS Sokolovsko 

postupně rostl. Indikátor počtu ubytovacích a stravovacích zařízení byl naplněn na 100 %, 

indikátor pro půjčovny sportovního vybavení byl naplněn na 33 % a indikátor pro sportovně-

rekreační areály dokonce byl přesažen až na hodnotu 450 %. 

Během prvních výzev SPL nikdo neprojevil zájem o vybudování zařízení na využívání 

obnovitelných zdrojů energie (tzv. OZE). Vzhledem k tomu, že v průběhu r. 2011 bylo 

oznámeno, že na tyto aktivity nebude MZe/SZIF poskytovat dále prostředky, MAS zrušila 

tento monitorovací indikátor v rámci aktualizace SPL.  
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Opomenout samozřejmě nelze ani indikátory spojené s obnovou kulturního dědictví. Zájem 

žadatelů směřoval spíše do vytvoření studií, průzkumů a analýz obnovy kulturních památek. 

Zde byl plán přesažen o 250 %. Naopak projektů na samotnou rekonstrukci kulturních 

památek byl naplněn pouze z 60 % (obnoveno 9 z plánovaných 15 památek). Dále vzniklo 1 

nové muzeum a 2 další byla obnovena, což představuje naplnění indikátoru na 300 %.  

Fiche č. 6 byla věnována podpoře vzdělávání na území MAS. Zde se podařilo indikátor 

naplnit na 100 %.  

Zbývající indikátory byly spjaty především s podnikatelským sektorem. Byl naplánován vznik 

1 nového podnikatelského subjektu, což bylo přesně splněno. Řada dalších samozřejmě byla 

podpořena, ale nejednalo se o nové podniky, nýbrž o rozvoj existujících mikropodniků do 10 

zaměstnanců.  

V podstatě napříč všemi fichemi bylo možné podpořit vznik nových pracovních míst. Zde byl 

naplánován poměrně nízký výsledek 3 nových míst. Je fantastické, že díky projektům 

realizovaných v rámci SPL vzniklo nových míst 12.  

Všechny výše popsané monitorovací indikátory považujeme za dostatečně vypovídající.  

Co se týká rovnováhy mezi jednotlivými indikátory a prioritami, především z kapitoly 4, 

povinné otázky B vyplývá, že pro každou prioritu byl zvolen 1 cíl a jedna fiche. Dále pro 

každou fichi byly zvoleny 2 až 4 indikátory, což považujeme za velmi rovnoměrné a snadno 

přehledné rozdělení. Všechny fiche byly využity. Frekvence jejich vyhlašování odpovídala 

aktuální absorpční kapacitě území a objemu prostředků uvolněných pro jednotlivé výzvy.  

 

5.2 Míra dosažení cílů 

Na základě výše uvedených informací je možné zopakovat následující: 

- podpora poskytovaná našemu regionu prostřednictví Strategického plánu Leader MAS 

Sokolovsko byla vynakládána účelně, přispěla k jeho rozvoji a obnově v souladu s cíli 

stanovenými jak v ISR, SPL, tak v jednotlivých fichích 

- naplnění monitorovacích indikátorů dosáhlo hodnoty 168 %, což svědčí o značné 

opatrnosti ze strany MAS při definování jejich plánované hodnoty, je však nutno 

připomenout, že v době tvorby plánu nebyly známy celkové alokace ani míry podpory 

pro jednotlivé fiche, jednalo se tak opravdu o pouze kvalifikovaný odhad 



Ex-post hodnocení Strategického plánu Leader MAS Sokolovsko 

 

 
 

 

50 

- byla potvrzena potřeba pracovat na rozvoji partnerství a aktivně využít získané osobní 

vazby mezi partnery v ČR i v zahraničí 

- samotná metoda LEADER i zaměření aktivit místních akčních skupin potřebuje 

výrazně navýšit propagaci a osvětu u široké veřejnosti 

- z analýzy vývoje počtu partnerů lze konstatovat, že jejich počet je dostatečný a během 

let 2009-2015 měl rostoucí tendenci. 

 

5.3 Doporučení na základě výsledku ex-post hodnocení SPL 

Co se týká samotného fungování MAS a jejího plnění Programu rozvoje venkova metodou 

Leader doporučujeme: 

- pokračovat v podpoře směřující do infrastruktury obcí, vzdělávání, drobného 

podnikání na venkově  

- nadále je potřeba zapojovat se do veřejných aktivit, což nám napomůže propagovat 

činnost místních akčních skupin u místních obyvatel a subjektů 

- snahy by neměly ochabnout ani v oblasti vyhledávání a zapojování nových partnerů 

do našich aktivit 

- nepolevit v rozsahu poskytovaných konzultací, ať již osobních, telefonických či 

elektronických 
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6. Přílohy 

6.1 Dotazník pro potřeby závěrečné evaluace SPL MAS Sokolovsko 

Vážení, 

 

tento dotazník byl vytvořen proto, abychom zjistili, jak činnost MAS Sokolovsko přispívá k rozvoji našeho 

regionu. Výsledky dotazníkového šetření budou podkladem pro závěrečné hodnocení činnosti MAS, které 

jsou všechny MAS povinny zhotovit a na SZIF předložit do konce roku 2015. 

 

V případě, že za Vaši organizaci s MAS komunikuje někdo z kolegů či podřízených, prosím přepošlete mu 

tento dotazník k vyplnění. Dotazník je navržen tak, aby Vám zabral max. 5 minut. Odpovídejte prosím 

upřímně. Naším cílem je zlepšovat se. 

 

V případě jakýchkoli otázek k dotazníku se prosím obracejte na Ing. Ivanu Jágrikovou, tel. 739 011 869, 

info@mas-sokolovsko.eu. 

 

Děkujeme za Vaše odpovědi. 

S pozdravem  

pracovníci MAS Sokolovsko. 

 

A) Dotované projekty 

1. Žádal jste v minulosti o podporu svého projektu prostřednictvím výzev SPL MAS Sokolovsko? 

 Ano, úspěšně. 

 Ano, neúspěšně, zkusím znovu. 

 Ano, neúspěšně, znovu již nezkusím. 

 Ne. 

 

2. V případě, že jste žádal o dotaci, kdo Vám pomáhal s přípravou žádosti? 

 Žádost jsem vypracoval sám na základě studia podmínek programu. 

 Žádost jsem vypracoval sám, avšak za využití rad pracovníků MAS Sokolovsko. 

 Jiný subjekt (např. agentura). 

 

3. Administrace žádosti přes MAS Sokolovsko oproti žádostem podávaným přímo do PRV nebo 

jiných programů je: 

 stejně náročná.    méně náročná. 

 více náročná.    neumím posoudit (jinde jsem dosud nežádal). 

 

4. Žádost o proplacení a závěrečné vyúčtování dotace jsem si: 

 vypracoval sám.   vypracoval sám za pomoci rad pracovníků MAS. 

 pomohl mi jiný subjekt.   ještě jsem nedělal. 
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5. Stručně popište svůj největší problém při plánování a realizaci Vašeho projektu: 

 

 

6. Během realizace projektu podpořeného MAS: 

 nepotřeboval jsem žádné informace, vše jsem si podle potřeby našel v pravidlech PRV. 

 obracel jsem se s žádostmi o radu na MAS. 

 měl jsem jiný subjekt, který mi zajišťoval potřebný servis. 

 

7. Považujete za přínosné, aby byl žadatel povinen hlásit průběh realizace projektu pracovníkům 

MAS, čímž by došlo k zajištění toku informací mezi žadatelem a MAS a k možnému odstranění 

chyb? 

 ano,    telefonicky. 

     písemně. 

 osobně. 

 ne. 

 

8. Pokud ano, jak často by žadatel měl být povinen kontaktovat pracovníka MAS a sdělit mu 

informaci o průběhu realizace projektu? 

 1x měsíčně.   1x za 2 měsíce.   1x 3 měsíce. 

 

9. Co je podle Vás největším přínosem realizovaného projektu: 

 

10.  O jaký druh projektů máte v současné době největší zájem? 

 občanská vybavenost (kultura, zdravotnictví, školství, sociální služby, ad.). 

 obnova památek. 

 rozvoj podnikání, jaké?......... 

 cestovní ruch (ubytování, půjčovny sportovního vybavení, služby pro hosty apod.). 

 rozvoj zemědělství. 

 obnova infrastruktury obcí (komunikace, veřejná prostranství, zeleň, osvětlení, rozhlas ad.). 

 vzdělávací projekty. 

 jiné…………………... 

 

11.  Projekt, který jste realizoval prostřednictvím výzev SPL MAS Sokolovsko: 

 měl vliv na udržení pracovního místa, které by jinak zaniklo. 

 vytvořil nové pracovní místo (vyplňte i v případě, že jste se k vytvoření pracovního místa 

žádostí nezavázali). 

    Na plný úvazek. 

    Na částečný úvazek (např. DPP, DPČ,…). 

 neměl žádný vliv na pracovní místa. 

 

12.  Projekt, který jste realizoval, napomohl zapojit mladé lidi do dění v obci/regionu? 

 ano. Jak?…...... 

 ne. 
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13.  Projekt, který jste realizoval, napomohl zapojit ženy do dění v obci/regionu? 

 ano. Jak?…......   

 ne. 

 

B) Propagace MAS a ostatní činnosti 

14.  Znáte www stránky MAS? 

 ano.     ne. 

 

15.  Našel jste tam potřebné informace? 

 ano.     ne.   částečně.    

 

16.  Setkal jste se v poslední době na nějaké akci či v tisku s logem MAS či informací o ní? 

 ano.     ne.    

 

17.  Myslíte si, že aktivity MAS mají význam pro region a jsou dostatečné? 

 ano.     

 ne. O jaké aktivity by měla MAS své činnosti rozšířit, případně z čeho by je mohla financovat?

 ……………………..   

 

18.  O možnosti získat podporu prostřednictvím MAS Sokolovsko jste se dozvěděl: 

 jsem partnerem MAS a obdržel jsem výzvu. 

 ze zveřejněné výzvy na www stránkách MAS/partnera MAS. 

 z novinového článku/inzerátu. 

 od jiného partnera/pracovníka MAS. 

 jiným způsobem, popište: 

 

19.  Napadá Vás nějaký návrh na společný projekt nebo projekt realizovaný formou spolupráce 

s jinými MAS, který by se týkal rozvoje našeho území? 

……………………………… 

 

 

20.  Napadá Vás nějaká možnost, jak zlepšit činnost či fungování MAS? Např. v oblasti komunikace se 

žadateli, dostupnost konzultací, záběr činností apod.? 

 

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali vyplnění tohoto dotazníku. 
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6.2 Výsledky 8 výzev SPL MAS Sokolovsko schválených SZIF 

1. výzva (9/2009) 

 

2. výzva (5/2010) 
 

 

 

3. výzva (9/2010) 
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4. výzva (5/2011) 

 

5. výzva (9/2011) 

 

6. výzva (5/2012) 
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7. výzva (5/2013) 

 

8. výzva (1/2014) 

 

 

 


