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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 

Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader 
 

1. Úvod 

1.1. Název MAS, právní forma: Místní akční skupina Hlučínsko, občanské sdružení 

1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF: 13. 8. 2009 

1.3. Základní údaje: 

 Původní stav*   Stav k 30. 6. 2011 
Počet obcí  27 27 
Počet obyvatel 65 575 68 035 – 1.1.2011 
Rozloha MAS (km2)** 29 517 29 517 
Počet členů celkem 21 19 

veřejný sektor 2 2 
neveřejný sektor 19 17 

*   dle SPL předloženého k registraci Žádosti o realizaci SPL 
** zaokrouhleno na 2 desetinná místa 

 
 
2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu 

2.1. Složení SPL 

2.1.1. Popis priorit 

     Na základě analýzy území a SWOT analýzy bylo rozhodnuto, že strategie MAS Hlučínsko bude 
postavena na 5 prioritách. První 4 priority působí jako věcné předměty podpory, pátá priorita – 
vzdělávání se prolíná všemi ostatními a slouží jako nástroj pro dosažení trvalého rozvoje území: 

1. Modernizace zemědělství a rozvoj zpracování místní zemědělské produkce 
2. Revitalizace obcí – obnova a rozvoj obcí a místních komunikací 
3. Podpora cestovního ruchu – víkendová, rekreační příměstská a rodinná turistika, sport 
4. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 
5. Vzdělávání 

 

2.1.2. Popis cílů 

1.      Modernizace zemědělství:  
- Zvýšit konkurenceschopnost zemědělských podnikatelů na území MAS Hlučínsko 
- Umožnit technologickou připravenost zemědělských podnikatelů pro zpracování  
vlastní produkce a budování vlastní značky 
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- Zvýšit diverzifikaci zemědělských subjektů a zvýšit procento jejich příjmů z jiných než 
zemědělských aktivit, a to souvisí s následujícím: 
- Zvýšit kapacitu a kvalitu ubytovacích zařízení pro účely rozvoje agroturistiky na území 
MAS Hlučínsko 

2. Revitalizace obcí 

- Zlepšit estetický vzhled a stav veřejných prostranství v obcích a zvýšit  jejich využití 
jako míst setkávání pro občany a návštěvníky obcí 

- Zlepšit materiálně technické a prostorové podmínky pro zajištění vyšší dostupnosti 
veřejných služeb 
 

3. Podpora cestovního ruchu 
 

- Zvýšit kapacitu a kvalitu ubytovacích a stravovacích zařízení  
- Zvýšit počet nově poskytovaných veřejných služeb v obcích  

- Zvýšit veřejnou dostupnost sportovišť a vybudovat půjčovny sportovních potřeb, zvýšit 
jejich propagaci 

- Rozšiřovat propagaci o kulturně-sportovních akcích a o celém regionu nejen na českém 
území, ale i v zahraničí 

 
4. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 

 

- Zlepšit technický stav prostor a objektů, které jsou nedílnou součástí kulturního 
dědictví a zvýšit míru jejich využívání ve prospěch obyvatel a návštěvníků 

- Zvýšit podvědomí o přelomových historických událostech a osobnostech 

- Rozšiřovat a udržovat tradiční řemesla a místní lidové tradice a zvyky 
 

5. Vzdělávání 
 

- Otevřít výchovně vzdělávací zařízení veřejnosti a provozovat je na principech platných 
pro „komunitní školy“ 

- Zvyšovat prostorovou základnu pro rozvoj lidských zdrojů na území MAS Hlučínsko 
- Zvýšit možnost celoživotního vzdělávání a zamezit odchodu mladých lidí z regionu a 

omezit snížení zájmu staršího obyvatelstva o dění na území MAS 

- Zvýšit možnosti seberealizace 
- Zvýšit kvalitu nabízených služeb v turistickém ruchu 
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Tyto stanovené priority a cíle se promítly do vytváření fichí. Fiche jsou stanoveny tak, aby pokryly 
požadavky podnikatelského, veřejné i neziskového sektoru pro ekonomický a kulturní rozvoj a 
přispěly ke zvýšení kvality života na venkově 

 

2.1.3. Popis Fichí 

Fiche č. 1  - Od roboty k práci. Podopatření: I.1.1.1. – Modernizace zemědělských podniků 
Fiche č. 2 – Značka:“Vyrobeno ve Slezsku“. Podpoatření: I.1.3.1. – Přidávání hodnoty zemědělským a 
potravinářským produktům 
Fiche č. 3 - Aby se nám tu dobře žilo. Podopatření: III.2.1.1. – Obnova a rozvoj vesnic, záměr a)- zlepšení 
dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí 
Fiche č. 4 -  Ve vědění je síla Opatření: III.3.1.. – Vzdělávání a informace 
 
Fiche č. 5 -  Nejen na koňském hřbetě je ráj světa. Podopatření: III.1.3.1 – Podpora cestovního ruchu, záměr 
a)-pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky 
Fiche č. 6 - Ve zdravém těle zdravý duch. Podopatření: III.1.3.2 – Podpora cestovního ruch, záměr b) 
ubytování, sport 
 
Fiche č. 7 -Péči o minulost tvoříme budoucnost Opatření: III.2.2.- Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 
venkova, záměr b)- obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova a c)- stálé výstavní expozice a 
muzea  
 

 

2.1.4. Počet aktualizací SPL, 

SPL k datu 30. 6. 2011 aktualizován nebyl. Byly pouze aktualizovány Fiche: 

a) v listopadu 2009 byla provedena úprava preferenčních kritérií stanovených MAS a 
úprava bodování. Změna byla přijata Programovým výborem na jednání 8. 12. 2009. 
Veškeré změny jsou uvedeny v příloze č. 1. 

b) pro 10. kolo a pro 13. kolo PRV byla provedena pouze aktualizace fichí vyplývající 
z Pravidel osy IV. 

 

2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet 

 
% z rozpočtu 
(dle platného 

SPL) 

% z rozpočtu 
(stav 

k 30.6.2010)* 

Podané žádosti Schválené 
žádosti 

Proplacené 
projekty** 

ks Kč ks Kč ks Kč 
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Fiche 1 
30% 10,5% 7 2777040 2 892640 2 892640 

Fiche 2 
0% 0% 0 0 0 0 0 0 

Fiche 3 
27% 52,6% 34 16945597 10 

4655318 

 

5 2245625 

Fiche 4 
3% 0% 0 0 0 0 0 0 

Fiche 5 
5% 0% 1 508632 0 0 0 0 

Fiche 6 
30% 0% 3 986223 0 0 0 0 

Fiche 7 
5% 36,9% 20 10388513 7 

3645875 

 

6 3144281 

Celkem 
100% 100% 65 31606005 19 

9193833 

 

13 6282546 

* % zaregistrovaných projektů z dané Fiche na SZIF 

** V p řípadě průběžného financování uveďte obě ŽoP jako 1ks a součet proplacených prostředků. V případě, že k danému datu byla proplacena 
pouze průběžná žádost, uveďte projekt jako 1 ks a prostředky pouze za tuto jednu ŽoP, do poznámky dále uveďte, kolik projektů ještě nebylo 
dokončeno. 

 

2.3. Alokace 

Stav k  
30. 6. 2011 

Celková alokace 
(Kč) 

Alokace IV.1.2 
(Kč) 

Zazávazkováno IV.1.2 
(Kč)* 

Proplaceno IV.1.2 
(Kč)* 

2009 
6 622 232 5 882 232 3 117 640 3 117 640 

2010 
6 753 731 6 079 631 6 076 193 3 164 906 

2011 
9 941 486 8 626 918 0 0 

Celkem 
23 317 449 20 588 781 9 193 833 6 282 546 

* vztahováno na projekty zaregistrované v daném roce 

 
2.4. Výzvy 

 
1. výzva 8.kolo (15.9 

– 30.9.2009) 

2. výzva-
10.kolo(15.4. – 

29.4.2010) 

3. výzva -13.kolo 
(26.4. – 6.5.2011) 

Fiche 1 X X X 
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Fiche 2    
Fiche 3 X X X 
Fiche 4  X X 
Fiche 5  X X 
Fiche 6  X X 
Fiche 7 X X X 
    
Označte křížky, které Fiche byly v dané výzvě vyhlášeny 

3. Metodický přístup 

3.1. Zdroje údajů (sběr dat, dotazníky, rozhovory, kritéria pro výběr vzorků apod.) 

3.2. Monitorovací indikátory  

Monitorovací indikátor 
Plánovaná hodnota 
dle původního SPL 

Plánovaná hodnota 
dle platného SPL 

Stav plnění 
k 30. 6. 2011 

% dosažení 
cílové hodnoty 

MI 1 Počet akcí pro 
modernizaci zemědělství 

2 2 2 100% 

MI 2Počet akcí pro 
zlepšení dopravní a 
technické infrastruktury 
a vzhledu obcí 

3 3 10 333% 

MI 3 Počet osob, které 
projdou vzdělávacím 
programem 

20 20 0 0 

MI 4 Počet nově 
vzniklých lůžek nebo 
počet akcí pro podporu 
ubytování a sportu 

5 5 0 0 

MI 5 Počet akcí 
vztahující se k ochraně a 
rozvoji kulturního 
dědictví venkova 

2 2 7 350% 

   

 

Podrobné hodnocení realizace SPL MAS Hlučínsko je uvedeno v příloze 3 a 4. Komplexní 
vyhodnocení se předkládá na každoročně na členské schůzi a je k dispozici na webových stránkách 
MAS Hlučínsko jako dokumentů z členské schůze. 

 

3.3. Hodnotící otázky  

3.3.1. Povinné hodnotící otázky: 

3.3.1.1. Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem 
regionu? 
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3.3.1.2. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve  

3.3.1.3. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem 
regionu? 

3.3.1.4. Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu? 

3.3.2. Zvolené hodnotící otázky: (otázky zvolené ze strany MAS dle jejích cílů a priorit): 

Zvolené hodnotící otázky jsou uvedeny v Příloze č. 5:  Dotazník k evaluaci MAS Hlučínsko – vzor 

 

3.4. Způsob, jak budou zodpovídány hodnotící otázky 

.Hodnotící otázky zodpovězeny formou dotazníkového šetření – viz příloha 5: Dotazník k evaluaci 
MAS Hlučínsko – vzor 

4. Odpovědi na hodnotící otázky (vztahující sek monitoringu) 

Odpovědi na hodnotící otázky jsou uvedeny v příloze č. 2  - Vyhodnocení dotazníkového šetření. 
Součástí vyhodnocení jsou výstupy k jednotlivým otázkám a závěr k celkovému hodnocení.  

 

5. Závěry a doporučení 

5.1. Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha 
mezi Fichemi dle SPL 

Cíly, priority a opatření pro území na kterém působí MAS Hlučínsko, jsou popsány ve 
Strategickém plánu Leader a vycházely z komplexně zpracované Integrované strategie území. 
Do SPL byly převzaty pouze ty, které byly v souladu s Programem rozvoje venkova. 

 

Strategie rozvoje Hlučínska  
 

SPL 
 

Priorita 1 Ekonomika a podpora podnikání 

Opatření 1.1 Spolupráce veřejného a 
soukromého sektoru 

 

Opatření 1.2 Informace,  vzdělávání a 
kvalifikace zaměstnanců 

III.3.1. Vzdělávání a informace 

Opatření 1.3 Vytváření podmínek pro nové 
investice 
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Priorita 2 Dopravní infrastruktura a integrace Hlučínska 

Opatření 2.1 Výstavba silnice I/56 v nové 
trase 

 

Opatření 2.2 Modernizace a úprava trasy 
silnice I/46  

 

Opatření 2.3 Kolejová doprava a dopravní 
obslužnost 

 

Opatření 2.4 Trasy pro chodce, cyklotrasy a 
bezpečnost 

III.1.3. Podpora cestovního ruchu 

Priorita 3 Lidské zdroje,  sociální a bytová infrastruktura 

Opatření 3.1 Vytváření vhodných podmínek 
pro vzdělávání   

III.3.1. Vzdělávání a informace 

Opatření 3.2 Rozvoj sociálních služeb   

Opatření 3.3 Podpora kulturních, sportovních 
a volnočasových aktivit                 

III.2.2. Ochrana a rozvoj kult. dědictví 
III.1.3. Podpora cestovního ruchu 

Opatření 3.4 Podpora bytové výstavby                                 

Priorita  4 Životní prostředí 

Opatření 4.1  Čištění odpadních vod a ochrana 
před povodněmi 

 

Opatření 4.2  Zlepšení kvality ovzduší  

Opatření 4.3  Zlepšení systému nakládání s 
odpady 

 

Opatření 4.4 Ochrana přírody a krajiny a 
podpora zalesňování 

 

Priorita 5 Zemědělství, obnova venkova a vzhledu obcí 
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Opatření 5.1 Rozvoj a modernizace 
zemědělství 
 

I.1.1.1. Modernizace zem. podniků  
I.1.3.1. Přidávání hodnoty zem. a   
potravinářským produktům 

Opatření 5.2 Podpora pěstování plodin pro 
technické a energetické účely  
Opatření 5.3 Zlepšení vzhledu obcí a města 

 
III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic 

Priorita  6 Cestovní ruch a rozvoj turismu 

Opatření 6.1  Rozšíření a zlepšení 
infrastruktury cestovního ruchu 

III.1.3. Podpora cestovního ruchu    

 

Opatření 6.2 Tvorba nových produktů 
cestovních ruchu a propagace 

III.3.1. Vzdělávání a informace   

     
  
 
 
Monitorovací indikátory byly stanoveny k jednotlivým fichím:  
 
 
1. Počet akcí pro modernizaci zemědělství (fiche 1) – 2 

2. Počet akcí pro zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí (fiche 3) – 3 

3. Počet osob, které projdou vzdělávacím programem odpovídajícím příslušným fichím  (fiche 4) – 20 

4. Počet km vybudovaných pěších tras, vinařských stezek nebo hippostezek (fiche 5) – 3  

5. Počet nově vzniklých lůžek  - 5  nebo počet akcí pro podporu ubytování a sportu – 5 (fiche 6) 

6. Počet akcí vztahující se k ochraně a rozvoji kulturního dědictví venkova (fiche 7) – 2  

Vyhodnocení monitorovacích dat je uvedeno v bodě 3.2 Střednědobého hodnocení MAS Hlučínsko. 
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Plán čerpání finančních prostředků z alokovaných peněz za roky 2009 - 2011 
 

        Rok čerpání 

           

           

         2011 

   záměr   2010   

      2009     

I.1.1.1. Modernizace zem.         
 podniků         
      30 30  30  
            

I.1.3.1. Přidávání hodnoty         
 zemědělským a          
 potravinářským     0 0  0  
  produktům         

III.2.1.1. Obnova a rozvoj a)zlepšení dopr.       
 vesnic a technické infra-       
   struktury a vzhledu 25  27  27  
    obbí       

III.3.1. Vzdělávání a infor-         
 mace         
      3  3  3 
            

III.1.3. Podpora cestovního a)pěší trasy,       
 ruchu vinařské stezky a        
   hippostezky 5  5  5  
            

III.1.3. Podpora cestovního b)-ubytování,sport       
 ruchu         
      32  30 30  
            

III.2.2. Ochrana a rozvoj b)obnova  a zhodno-       
 kulturního dědictví cování kult.dědictví       
  venkova c)stálé výst.expozice 5  5  5  

    a muzea       
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Návrh PV na rozdělení  procentuálního a finančního čerpání dle jednotlivých Výzev a let podle počtu 
podaných Žádostí: 
 
rok 2009 

Výzva 

č. 1 

  

podané žádosti 

  

Fiche % Kč počet požadovaná dotace 

proti plánu +/- v 

Kč Schválený návrh 

F1 30 2846241 1 458640 2387604 458640 

F3 27 2561617 3 1521000 1040617 1521000 

F7 5 471374 3 1692861 -1221487 1138000 

  

5882232 

 

3672501 +2206734 3117640 

 

rok 2010 

Výzva 

č. 2 

  

podané žádosti 

  

Fiche % Kč počet požadovaná dotace 

proti plánu +/- v 

Kč Schválený návrh 

F1 30 1823889 1 434000 1389889 434000 

F3 27 1641500 13 6186826 -4545326 3336054 

F4 3 182389 0 0 182389   

F5 5 303982 0 0 303982   

F6 30 1823889 0 0 1823889   

F7 5 303982 9 4586817 -4282835 2309577 

  

6079631 

 

11207643 -5128012 6079631 
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Rok 2011 

 

Výzva 

č. 3 

  

podané žádosti 

  

Fiche % Kč počet požadovaná dotace 

proti plánu +/- v 

Kč Schválený návrh 

F1 30 2 588 075,- 5 1 884 400  (-)    703675 1 884 400 

F3 27 2 329 267 18 9 237 771 

(+)     

6908504 3 220 953 

F4 3    258 807 0 0 

(-)         258 

807 0 

F5 5 431 346 1 508 632 

(+)          

77286 508 632 

F6 30 2 588 075 3 986 223 

(-)       

1601852 986 223 

F7 5 431 348,- 8 4 105 835 

(+)       

3674487 1 323 035 

  

 8 626 918 35 16 722 861   7 923 243 

       Celkem k rozdělení:  F1 703 675 

  

   

F4 258807 

  

   

F6 1 601 852 

  

   

celkem 2 564 334 

  

       Chybí 

 

F3 6 908 504 

  

   

F5 77 286 

  

   

F7 3 674 487 

  

   

celkem 10 660 277 

  

       

 

703 675,- Kč z Fiche 1 (nevyužitý převis) - přesun do roku 2012 do F1!! 

 

Tzn. Pro Výzvu č. 3 alokace 7 923 243,- 

  

       

 

334 142,- Kč zůstatek z F3 a F5 celkem (převod do roku 2012) !! 

 

(F3-141 086,-   F7- 153 056,-) 
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5.2. Míra dosažení cílů 

Pro dosažení cíli si Místní akční skupina stanovila vlastní metodiku a monitorovací ukazatelé.  

      Monitoring provádí 1 x ročně (na prvním zasedání nového roku) Programový výbor a obsah hodnocení a 

navrhované nápravné aktivity nebo změny budou zahrnuty do výroční zprávy, která se předkládá členské 

schůzi, která jako jediný orgán může přijímat rozhodnutí. Při navržení změn musí všechny navrhované 

změny akceptovat Pravidla MZe IV.I.I., kapitola 7. Provádění změn.  Tento monitoring je součástí Zápisu 

z členské schůze včetně přijetí usnesení a zápisy jsou uveřejňovány na webových stránkách MAS Hlučínsko. 

Monitoring pod názvem Vyhodnocení SPL po x roce své činnosti je pro zájemce i v tištěné podobě.   

     Monitoring realizace projektů probíhá formou vypracování zpráv příjemcem dotace. Hodnocení se 

provádí na formulářích Zpráva o průběhu realizace projektu a Závěrečná zprávu o realizaci projektu. 

Průběžnou zprávu vypracuje příjemce dotace v polovině plánové doby realizace projektů a předá do 

kanceláře MAS do 30 dnů, které uběhnou od poloviny plánované doby realizace. Formulář pro průběžnou 

zprávu bude k dispozici na webových stránkách MAS Hlučínsko nebo může být předána příjemci dotace na 

vyžádání. 

   Po ukončení realizace projektu má žadatel, jemuž byla poskytnuta dotace, povinnost vypracovat 

Závěrečnou zprávu o realizaci projektu. Závěrečná zpráva musí být doručena do kanceláře MAS Hlučínsko 

spolu se Žádosti o proplacení nejpozději do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Formulář pro závěrečnou 

zprávu bude k dispozici, stejně jako pro průběžnou zprávu, na webových stránkách nebo může být předán 

zájemci na vyžádání. 

     Veškeré monitorovací zprávy realizátorů projektů jsou založeny u dokumentů daného projektu a slouží 

pro kontrolu při realizaci a po realizaci a také pro vlastní přehled realizovaných projektů. 

 

5.3. Doporučení na základě výsledku hodnocení, případné návrhy na úpravu SPL 
Doporučení:  

- na základě aktualizace ISÚ porovnat soulad priorit a cílů SPL a ISÚ 

- aktualizovat priority, cíle a opatření v souladu s Programem rozvoje venkova 
- zhodnotit potřebu přijetí nových fichí 
- aktualizovat alokaci pro jednotlivé fiche v následujících letech (2012, 2013) 
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- upravit preferenční kritéria stanovená MAS pro podporu žadatelů, kteří dosud 
nerealizovali žádný projekt a Žádost o realizaci podali 

- aktualizovat SPL s ohledem na změny Pravidel 

- všechny kapitoly uvést do souladu s Pravidly 
- doplnit monitorovací údaje pro další období v kapitole 6. 6 SPL 

- aktualizovat údaje o Místní akční skupině Hlučínsko 
 
 
 

 Ve Velkých Hošticích, 12. 12. 2011 
 
 
 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – Úprava bodování (září 2009) 
Příloha č. 2 – Výstupy dotazníkového šetření k evaluaci 
Příloha č. 3 – Vyhodnocení SPL po 1. roce 
Příloha č. 4 – Vyhodnocení SPL po 2. roce 
Příloha č. 5 – Dotazník– evaluace MAS-formulář 
Příloha č. 6 - Rozdělení dotací pro podnikatelský/nepodnikatelský sektor 
Příloha č. 7 - Rozdělení dotací v nepodnikatelském sektoru 
Příloha č. 8 - Tabulka obcí a čerpání dotací MAS Hlučínsko 
 
 
      
 
       ………………………….. 
        Ing. Josef Teuer  
       předseda Místní akční skupina Hlučínsko 
 


