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Hodnocení SPL po 6. výzvě 
 

Název MAS: MAS 21, o. p. s., Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe 
 
Název SPL: Strategický plán LEADER pro období 2009 – 2013  
 
 
I. Úvod 
 
Toto hodnocení bylo provedeno po ukončení 6. výzvy, tzn. po podpisu Dohod o poskytnutí 
dotace. Jsou zde vyhodnoceny výsledky všech šesti výzev, které byly doposud vyhlášeny.  
Hodnocení je provedeno na aktualizovaný SPL, který byl aktualizován v roce 2013. 
 
II. Výzvy 

 
Do současnosti bylo MAS 21, o. p. s. vyhlášeno v rámci SPL šest výzev k předkládání 

žádostí o dotace, viz následující tabulka č. 1: 
 

Tabulka č. 1  
Č. 
výzvy 

Kolo 
příjmu 
PRV 

Vyhlášené 
Fiche 

Alokace na 
výzvu (Kč) 

Počet 
přijatých 
žádostí 

Počet 
hodnocených 
žádostí 

Počet 
zaregistrovaných 
žádostí na RO SZIF 

Počet 
schválených 
žádostí 

1. 8 1, 2, 3, 4 4 670 227 8 7 7 6 
2. 10 1, 2, 3, 4 4 546 633 10 10 10 (z toho 1 

náhradník) 
9 

3. 13 2, 3 6 630 429 6 5 5 4 

4. 15 1,2,3,4,5,6 8 000 000 26 24 17 17 

5. 18 1,2,3,4,5,6 7 800 000  34 34 21 20 

6. 20 5, 6 1 951 376,7 25 25 10 10 

  
Výzva č. 1  
V rámci této výzvy byla 1 žádost (žadatel město Luby) vyloučena na MAS 
z administrativních důvodů – opravená žádost o dotaci nebyla doručena na MAS 
v předepsaném termínu a 1 žádost (žadatel Mariánskolázeňsko) byla vyloučena po 
následné kontrole na RO SZIF – nebyla předložena povinná příloha. Zbývajících 6 žádostí 
bylo schváleno ke spolufinancování. Realizace byla ukončena u všech 6 projektů a byly 
podány Žádosti o proplacení výdajů.  Probíhá průběžný monitoring udržitelnosti těchto 
projektů. 

 
 Výzva č. 2  

V této výzvě bylo předloženo k registraci na RO SZIF všech 10 podaných žádostí o dotaci, 
z toho 9 žádostí vybraných a 1 náhradní. 9 vybraných žádostí bylo schváleno ke 
spolufinancování. 
V průběhu měsíce prosince 2010, před podepsáním Dohody o poskytnutí dotace, byla 
ukončena administrace jednoho ze schválených projektů z důvodů rozhodnutí 
zastupitelstva žadatele (Obec Trstěnice) o nepodepsání Dohody o poskytnutí dotace. 
Zbývajících 8 žadatelů podepsalo v období od 9. 12. 2010 – 22. 12. 2010 Dohody o 
poskytnutí dotace na RO SZIF v Ústí nad Labem. V průběhu roku 2011 byly předloženy 
na RO SZIF  Žádosti o proplacení výdajů.  
Probíhá průběžný monitoring udržitelnosti těchto projektů. 
 
 
 



                                                                      MAS 21, o. p. s, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26 40 83 09, www.mas21.cz 

 

Stránka 2 z 5 
 

Výzva č. 3 
V rámci 3. Výzvy, která byla vyhlášena pouze pro Fichi č. 2 a č. 3 bylo podáno na MAS 6 
žádostí o dotaci. V rámci administrativní kontroly byla vyloučena jedna žádost a 
zbývajících 5 bylo hodnoceno výběrovou komisí a následně doporučeno ke 
spolufinancování.   
V rámci administrativní kontroly na SZIF byla jedna žádost vyloučena.  
Zbývající žadatelé podepsali Dohody o poskytnutí dotace.  
Ke dni 3. 9. 2012 byla na vlastní žádost žadatele ukončena administrace Žádosti o dotaci 
pod reg. č. 11/013/41200/187/000754, žadatel: Terezia Kletečková. 
Ke dni 23. 10. 2013 byla na vlastní žádost žadatele ukončena administrace projektu reg. 
č. 11/013/41200/187/000692, žadatel: Václav Jedlička.  
V současnosti jsou u zbývajících projektů ukončeny realizace. 
Probíhá průběžný monitoring udržitelnosti těchto projektů. 

 
Výzva č. 4 
Ve 4. Výzvě SPL bylo vyhlášeno všech 6 Fichí. Na MAS bylo podáno celkem 26 žádostí o 
dotaci, 2 žadatelé v průběhu administrace odstoupili. Výběrovou komisí tedy bylo 
hodnoceno 24 žádostí a 17 z nich bylo doporučeno ke spolufinancování.   
V současnosti jsou všechny projekty realizovány.  
Probíhá průběžný monitoring udržitelnosti těchto projektů. 

 
 Výzva č. 5 

Ve výzvě č. 5. Bylo vyhlášeno všech 6 Fichí s předpokládanou alokací na jednotlivé Fiche. 
Na MAS bylo podáno celkem 34 žádostí o dotaci. Výběrovou komisí bylo hodnoceno 
všech 34 žádostí o dotaci a 21 bylo doporučeno ke spolufinancování. 1 žádost byla 
vyloučena na SZIF v průběhu administrace a 1 žadatel odstoupil před podpisem Dohody. 
Na výzvu SZIF byly přebodovány některé žádosti o dotaci ve Fichi č. 6, a to na jednání 
výběrové komise dne 28. 5. 2013. 
Seznam doporučených žádostí se nezměnil, pouze bylo změněno pořadí projektů v rámci 
Fiche č. 6. 
V současné době je většina projektů realizována. Žádost o proplacení výdajů nebyla 
podána u 3 projektů – předpokládané termíny předložení projektů 31. 12. 2014, 16. 2. 
2015 a 30. 6. 2015.    
Probíhá průběžný monitoring udržitelnosti realizovaných projektů. 
 
 
Výzva č. 6 
Ve výzvě č. 6, která byla vyhlášena pouze pro Fichi č. 5 a č. 6 bylo podáno na MAS 25 
žádostí o dotaci. Výběrovou komisí bylo hodnoceno všech 25 žádostí o dotaci a 10 z nich 
bylo doporučeno ke spolufinancování. U všech doporučených žádostí byly v období 28. 5. 
2014 – 20. 6. 2014 podepsány Dohody o poskytnutí dotace. 
V současné době probíhá realizace projektů.   
 
 

III. Finanční plán 
Podle aktualizovaného finančního plánu na období 2011 – 2013, který je vymezen v současném, 
aktualizovaném znění SPL je návrh na rozložení finančních prostředků do roku 2013, viz tabulka 
č. 2: 
Tabulka č. 2 

Fiche č. název Fiche 2011 – 2013 

podíl % celkem 

1 Atraktivní a dostupná obec 20 
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2 Pestrý venkov 10 

3 Venkovský cestovní ruch 25 

4 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 15 

5 Aktivní obec I 20 

6 Aktivní obec II. 10 

Celkem 100 

 
Po 6. výzvách, kdy byly schváleny Žádosti o proplacení výdajů žadatelům z předcházejících výzev 
a za předpokladu, že žadatelům z 6. Výzvy, se kterými byly uzavřeny Dohody o poskytnutí 
dotace, budou proplaceny požadované dotace a po odstoupení žadatelů po podpisu Dohody je 
stav naplňování finančního plánu dle aktualizovaného SPL uveden v následující tabulce č. 3.  
V této tabulce je uveden návrh rozvržení finančních prostředků do let 2011 – 2013 tak, jak je 
uvedeno v SPL, včetně současného plnění – po 6 výzvách: 
 
Tabulka č. 3: 

Fiche 
č. 

název Fiche 2011 - 2013 Aktuální stav 2011-2013* 

podíl % celkem podíl v % 

1 Atraktivní a dostupná obec 20 20 

2 Pestrý venkov 10 4 

3 Venkovský cestovní ruch 25 24 

4 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 
venkova 

15 12 

5 Aktivní obec I 20 25 

6 Aktivní obec II. 10 15 

Celkem 100 100 

*včetně 6. výzvy z roku 2014 
 
 
 
IV. Monitorovací indikátory 
 
V následující tabulce č. 4 je uveden návrh monitorovacích indikátorů s hodnotami uvedenými 
v SPL, včetně celkového současného plnění s ohledem na odstoupení žadatelů po podpisu 
Dohody a s ohledem na hodnoty uvedené v již proplacených Žádostech o dotace: 
 
Tabulka č. 4 

Monitorovací indikátor Fiche č. Měrná 
jednotka 

Výstupní hodnota 
indikátoru (plánovaný 

stav) 

Indikátory 
aktuálně 
celkem* 

Plnění 
indikátorů* 

v % 
2011 2012 2013 2011 – 

2013* 
2011 – 
2013* 
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Podpořené projekty v rámci SPL 1, 2, 3, 4, 
5, 6 

Počet 4 10 10 48 200 

Zrekonstruované nebo nové 
komunikace III. a IV. třídy a 
veřejně přístupné účelové 
komunikace 

1 Km 0 1 1 1,48 74 

Obnovené nebo nově vytvořené 
veřejné prostranství 

1 m2 0 250 250 3 481 696 

Zrekonstruovaná nebo 
vybudovaná vodohospodářská 
infrastruktura 

1 Počet 0 1 1 0 0 

Pořízené technologie 
(technologie – výrobní postup, 
technické zařízení) 

2 Počet 1 1 1 1 33,3 

Zrekonstruované/nově vzniklé 
objekty  

2, 3, 5, 6 Počet 4 4 4 17 141 

Zavedení nových produktů nebo 
služeb  

2, 3, 5, 6 Počet 2 2 2 30 500 

Nová ubytovací lůžka 3 Počet 11 5 5 22 105 

Obnovené nebo zhodnocené 
kulturní dědictví 

4 Počet 0 2 2 4 100 

Vytvořené/obnovené/rozšířené 
tématické stezky 

4 Km 0 1 1 0 0 

*včetně 6. výzvy z roku 2014 
 
 
V. Aktualizace SPL 
 
Poslední aktualizace, v pořadí sedmá, byla provedena ke dni 5. 12. 2013. 
 
VI. Hodnocení Fichí 

Nejvýznamnější změny ve Fichích byly provedeny po 2. Výzvě SPL a před vyhlášením 5. 
Výzvy. Změny byly provedeny na základě zkušeností z předcházejících výzev a na 
základě aktualizovaných Metodik. Poslední změny ve Fichích byly provedeny před 
vyhlášením 5. výzvy a to v oblasti úprav preferenčních kritérií, jejich bodování, přidání 
žadatele – příspěvkové organizace do Fiche č. 1, č. 3, 4 a č. 6.  

  
Fiche č. 1 
V předcházejících 6 výzvách bylo předloženo do této Fiche celkem 20 projektů, z toho 
jeden byl vyloučen na MAS (1.výzva), jeden byl doporučen jako náhradní ke 
spolufinancování (2010), dva projekty odstoupily v průběhu administrace na MAS 
(2012). Celkem bylo doporučeno ke spolufinancování 9 projektů a jeden náhradník. 
Zájem o tuto Fichi (opatření III. 2. 1. 1. - Obnova a rozvoj vesnic) byl ve všech případech 
z řad obcí a svazků obcí.  
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 Fiche č. 2 
Celkem byly podány 4 žádosti o dotaci. Jedna žádost byla vyloučena na MAS 
z administrativních důvodů a jedna žádost byla vyloučena na RO SZIF po hodnocení 
přijatelnosti. Jeden žadatel odstoupil od realizace v průběhu roku 2013. 
Zájem o tuto Fichi je minimální. Při stanovení hlavního opatření této Fiche (opatření 
III.I.1. – Diverzifikace činností nezemědělské povahy) nebyly pravděpodobně správně 
odhadnuty potřeby a zájem regionu. 

 
 Fiche č. 3 

Do současnosti bylo podáno v rámci Fiche č. 3 celkem 7 projektů. Ke spolufinancování 
bylo schváleno 6 projektů. Jeden žadatel odstoupil po podpisu Dohody. Všichni žadatelé 
byli z podnikatelského sektoru. 
 

 
 Fiche č. 4 

V rámci této Fiche č. 4 bylo podáno v 5 výzvách celkem 19 žádostí o dotaci. Celkem bylo 
schváleno ke spolufinancování 15 žádostí, dva žadatelé po schválení odstoupili od 
podpisu Dohody o poskytnutí dotace (2. výzva a 5. výzva). Zájem o tuto Fichi je stejně 
jako o Fichi č. 1 značný. 
Žadatelé byly ze strany obcí, NNO i podnikatelů.  
 
Fiche č. 5 
Fiche č. 5 byla vyhlášena poprvé ve 4. Výzvě. Celkem bylo ve třech výzvách podáno 27 
žádostí o dotaci. Ke spolufinancování bylo schváleno celkem 12 žádostí. Žadatelé byli ze 
stran obcí a svazků obcí.   
 
Fiche č. 6 
Fiche č. 6 byla poprvé vyhlášena ve 4. Výzvě. Celkem bylo ve třech výzvách podáno 32 
žádostí o dotaci. Jedna žádost byla vyloučena na RO SZIF (5. výzva) po hodnocení 
přijatelnosti. Ke spolufinancování bylo celkem schváleno 21 projektů. Žadatelé byli ze 
stran NNO, církví a příspěvkových organizací. 

 
 
 
VII. Závěr 
 
Z výše uvedených informací je patrné, že rozložení finančních prostředků mezi jednotlivé Fiche 
navržené v SPL přibližně odpovídá skutečnému stavu.   
 
 
  
Vypracoval: Ing. Karolína Slabejová 
Dne: 30. 9. 2014 


