Integrovaná strategie území MAS Český sever 2014+
Příloha 1

Podpora projektů z Programu LEADER
rekapitulace let 2009 – 2013 (2014)

Bylo vyhlášeno celkem 11 výzev:
1. výzva
2. výzva
3. výzva
4. výzva
5. výzva
6. výzva
7. výzva
8. výzva
9. výzva
10. výzva
11. výzva

24. 8. 2009
30. 11. 2009
6. 4. 2010
4. 8. 2010
3. 12. 2010
12. 8. 2011
23. 4. 2012
6. 8. 2012
14. 12. 2012
29. 3. 2013
6. 1. 2014

Výběrovou komisí schváleno celkem 118 projektů
 13 žadatelů odstoupilo od realizace
 4 projekty byly vyřazeny z administrace
 101 projektů k realizaci

Ke dni 31. 12. 2014 bylo úspěšně ukončeno 85 projektů.
Do 30. 6. 2015 bylo dokončeno zbývajících 16 projektů.
Celková výše schválené dotace u 101 projektů činila 30 516 662 Kč.
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183 205

PO mikropodnik

4 517 836

FO zemědělec

11 538 579
FO živnostník

7 464 086
NNO

2 510 432

NNO církev

3 691 484
VS obec

611 040

VS přísp. organizace

Obr. 1.1 Podpořené projekty dle typu žadatele, zdroj: statistika MAS

Tab. 1.1 Podpořené projekty dle typu žadatele

typ subjektu
(projekty realizovány prostřednictvím fiche)

VS obce
(fiche 6, 7, 9, 10)
FO zemědělci
(fiche 1, 3)
PO mikropodniky
(fiche 4, 5)
nestátní neziskové organizace (NNO)
(fiche 6, 7, 8, 10)
NNO církve
(fiche 6, 7)
FO živnostníci (kromě zemědělců)
(fiche 4, 5)
VS příspěvkové organizace
(fiche 7)
celkem

celková výše
schválené dotace v Kč
11 538 579

počet podpořených
projektů
36

7 464 086

33

4 517 836

9

3 691 484

12

2 510 432

5

611 040

5

183 205

1

30 516 662

101

V průběhu let 2009 – 2013, resp. výzvy č. 1 až 11, byl největší počet projektů (36) schválen obcím, na
druhém místě jsou zemědělci (33 projektů), třetí se umístily nestátní neziskové organizace se 12
projekty. Mikropodniky, které tvoří 9 podpořených projektů, předstihly neziskovky, pokud jde o
celkovou výši schválené dotace. Shodně po pěti podpořených projektech připadá na církve a drobné
živnostníky. Jeden projekt byl schválen příspěvkové organizaci, jednalo se o vybavení školní jídelny.
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Tab. 1.2 Podpořené projekty dle zaměření dotace, zdroj: statistika MAS

Fiche

Zaměření dotace

Schválená dotace

1

Modernizace zemědělských podniků

6 714 086

3

Diverzifikace zemědělských podniků

750 000

4

Zakládání a rozvoj mikropodniků

2 576 508

5

Ubytování a sport

2 552 368

6

Záchrana kulturního dědictví

5 015 073

7

Občanské vybavení a služby

5 774 276

8

Vzdělávání a informace

931 220

9

Obnova a rozvoj vesnic

5 244 845

10

Rozhledny a stezky

7000000

958 286

6 714 086
5 774 276

6000000
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5 015 073
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Obr. 1.2 Podpořené projekty dle zaměření dotace (grafické znázornění), zdroj: statistika MAS
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Tab. 1.3 Plnění monitorovacích indikátorů MAS dle Strategického plánu Leader, zdroj: statistika MAS
MI
plán/skutečnost
1. - 6. výzva
1. počet nových ekonomických subjektů

4. počet nových lůžek
5. počet zrekonstruovaných objektů

2/0
10/4
5/7
10/12

8. počet nových a zrekonstruovaných ploch
9. počet účastníků vzdělávacích a informačních akcí
10. počet nových pracovních míst

5/35
1/1
25/0
5/24

6. počet nových a zrekonstruovaných objektů
7. počet zrekonstruovaných ploch

7. - 11. výzva

5/0

2. počet podpořených podnikatelských subjektů
3. počet nových zařízení využívajících OZE

MI

30/24
0/5

11. počet vybudovaných a zrekonstruovaných stezek (m)
12. počet podpořených spolků

celkem MI

plán/skutečnost plán/skutečnost

5/32
0/80
5/4
5000/5382
2/4

1. - 11. výzva

5/0
5/35
3/1
35/4
5/7
5/24
10/12
5/32
30/104
5/9
5000/5382
2/4

nesplněno
splněno
nesplněno
nesplněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno

Vysvětlivky:
monitorovací indikátory dle SPL na období 2009 - 2011
monitorovací indikátory dle SPL na období 2012 - 2013 (2014)

V tabulce Plnění MI MAS dle SPL jsou uvedeny dvě skupiny monitorovacích indikátorů (dále MI); první
skupina MI byla navržena pro období 2009 - 2010 (1. – 6. výzva) v přímé návaznosti na filosofii
Strategického plánu Leader, celkový cíl a specifické cíle priorit a oblastí podpory.
V prosinci 2011 vyhodnotilo představenstvo MAS výsledky střednědobého hodnocení SPL, na jejichž
základě rozhodlo o rozšíření původních MI o dalších šest indikátorů na období 2012 – 2013 (2014).
Charakteristika nových, resp. rozšířených MI, si vyžádala jejich odlišnou statistiku, proto jsou u
některých MI hodnoty buď sečteny za celé období 1. – 11. výzvy, nebo jsou sledovány pouze za
příslušné období.
Z tabulky vyplývá, že MAS splnila a překročila většinu (9 z celkového počtu 12) stanovených
indikátorů rozvojové strategie na období 2009 - 2013, a to i po úpravě na základě střednědobého
hodnocení strategie. Konečné hodnocení strategie bude možné podrobně provést až po evaluaci
v červnu 2015, proto je uvedený přehled plnění indikátorů pouze předběžný.
Bohužel se nepodařilo naplnit indikátor Počet nových ekonomických subjektů. K této skutečnosti
přispělo pravděpodobně to, že nový podnikatelský subjekt bez historie a s čerstvým živnostenským
oprávněním mohl mnohem hůře získat finanční prostředky na předfinancování svého projektu
formou úvěru u bankovního ústavu. Kromě toho u projektů ve fichi 1 (modernizace zemědělských
podniků) a fichi 3 (diverzifikace zemědělských podniků), jichž byl druhý největší počet, byl
oprávněným žadatelem pouze zemědělec, který minimálně 2 roky podnikal v zemědělství.
Druhým nesplněným MI je Počet nových zařízení, využívajících obnovitelné zdroje energie. Celkem
byly výběrovou komisí podpořeny 3 projekty, díky nimž by bylo možné splnit plán v počtu 3 nových
zařízení na obnovitelné zdroje, avšak z těchto tří projektů byl nakonec realizován pouze jediný z nich
(výstavba kotelny na biomasu). U zbývajících dvou projektů (pořízení technologie na výrobu
tvarovaných biopaliv a pořízení tepelného čerpadla pro ohřev teplé užitkové vody) odstoupili
žadatelé od realizace projektu po jejich zaregistrování.
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Posledním nesplněným MI je Počet nových lůžek. Splnění tohoto indikátoru se zpočátku jevilo velmi
příznivě; oproti plánu vybudovat 35 lůžek byla prognóza vykázat vybudování celkem 52 lůžek po
schválení projektů, zaměřených na budování rekreační infrastruktury a rozvoj služeb. Žadatel, který
hodlal za pomoci dotace vybudovat 48 nových lůžek v malokapacitním ubytovacím a stravovacím
zařízení, však musel z technických důvodů projekt předčasně ukončit.
Do 30. 6. 2015 zbývá dokončit 16 projektů (stav ke dni 31. 12. 2014), u nichž však předpokládáme
splnění stanovených MI, neboť se jedná o projekty, které jsou již těsně před dokončením, anebo
jejich dosavadní realizace zdárně probíhá.
Již nyní můžeme konstatovat zásadní přínosy díky realizaci Strategického plánu Leader MAS:






přínos cca 30,5 mil. Kč na rozvoj regionu MAS
vznik 9 pracovních míst (z toho 7 míst na plný úvazek, 2 místa na poloviční úvazek)
ubytovací kapacity byly rozšířeny o 4 nová lůžka
vznik potřebného turistického kempu o rozloze více než 4 tis. m2
vzniklo 5,38 km nových naučných stezek

Projekty obcí
Obce realizovaly 36 projektů s celkovou výší schválené dotace 11 538 579 Kč prostřednictvím fiche:
 Fiche 6:
projekty na záchranu historických památek, mj. i opravu unikátní skalní kaple v Jetřichovicích
 Fiche 7:
projekty, zaměřené na občanskou vybavenost, v rámci nichž bylo zřízeno sedm sportovních hřišť,
vzniklo nové komplexní sportovní zařízení, byly zrekonstruovány dvě hasičské zbrojnice, zakoupeno
nové pódium, vybavena školní jídelna a dvě obecní klubovny a sál, vytvořen výstavní a víceúčelový
prostor; jako ojedinělý projekt i v rámci celé ČR vybudovala obec věrnou repliku obecní kapličky,
sloužící nyní společenským účelům
 Fiche 9:
projekty, řešící technickou infrastrukturu obcí, např. obnovu místních komunikací a chodníků, nákup
komunální techniky, vybudování nových nebo rekonstrukci autobusových zastávek (celkem 5),
úpravu veřejných prostranství apod.; obnovu dopravních značení a nátěrů zábradlí mostků;
dobrovolný svazek obcí uspěl se dvěma etapami projektu na pořízení sítí proti sněhu, umístěných
v zimním období na katastru členských obcí svazku; jedno z měst přebudovalo areál již
nevyužívaného starého městského hřbitova na parkovou zónu spolu se zachováním důstojného
pietního místa
 Fiche 10
projekty na tvorbu nebo opravu naučných stezek a rozhleden; zde vznikla jedna naučná stezka Děti a
příroda, dále jedna naučná stezka, mapující sakrální památky v obci a jejím okolí
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Projekty ostatních žadatelů
Kromě citovaných projektů obcí si významnou pozornost zaslouží projekty, jejichž nositelem byla
Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. V roce 2011 byl uskutečněn průzkum kostela sv.
Vavřince coby součásti loretánského areálu v Rumburku. Na tento projekt, jehož výstupem byly
podklady pro pořízení projektové dokumentace, pak žadatel navázal stavební obnovou zmíněného
kostela, která bude dokončena do června 2015.
V červenci 2013 byla slavnostně otevřena výstavní expozice církevního umění Šluknovska ve
vstupním prostoru loretánského barokního areálu v Rumburku. Kromě vlastních stavebních úprav
přízemí a prvního patra budovy byla vytvořena a instalována stálá česko-německá expozice
církevního umění Šluknovského výběžku s výstavními a informačními tabulemi a exponáty církevního
umění. Svou roli kromě obrazů, soch a samotné architektury zde hraje i hudba, osvětlení a vůně.
Expozice je dílčím způsobem vybudována jako proměnlivá, aby v budoucnu umožnila prezentovat
i další umělecká díla. Výstava je otevřena celoročně.
Z dalších uskutečněných projektů ostatních žadatelů stojí za zmínku např. oprava historických varhan
v kostele sv. Michaela Archanděla v Dolní Poustevně (realizovala ŘKF Dolní Lobendava), obnova
památníku občanů obce Zahrady, padlých v 1. světové válce (KČT Krásná Lípa), postupné tři etapy
záchrany krovu kostela sv. Kateřiny v Dolním Podluží (Sdružení na záchranu kostela sv. Kateřiny,
Jiřetín pod Jedlovou), vznik stálé muzejní expozice o historii sklářství v regionu (České Švýcarsko, o. p.
s., Krásná Lípa).
Pokud jde o podporu cestovního ruchu, zajímavostí je vybavení lyžařské školy pro handicapované děti
i dospělé osoby po úrazech a s vrozenými vadami (Hana Jurčková, Horní Podluží), dále vznik nového
kempu a pořízení nových lůžek a stravovacího zařízení v malém soukromém pivovaru (Pivovar Kocour
Varnsdorf). Ve sportovním areálu Jedlová jsou v současné době před dokončením dva projekty –
jeden z nich je zaměřen na technické vybavení pro zimní sporty, druhý na zábavné letní aktivity jako
je dětské mobilní lanové centrum, aquazorbing apod. (Jedlová s. r. o., Jiřetín pod Jedlovou). V Krásné
Lípě vznikla nová půjčovna sportovních potřeb jako např. sněžnic nebo elektrokol (Ing. Aleš Kubica,
Krásná Lípa). V novém rodinném penzionu ve Varnsdorfu byly rozšířeny služby hostům o sportovní
vybavení a venkovní úpravy včetně instalace minigolfu a dětského hřiště. Jedná se o ubytovací
zařízení, které usiluje o udělení vyššího klasifikačního stupně hotelů, poskytujícího služby na
standardní evropské úrovni pro hosty z ČR i zahraničí (Dvůr pohody Varnsdorf), kterých je v regionu
nedostatek.
Projekty, které byly zaměřeny na rozvoj mikropodniků, umožnily žadatelům zmodernizovat svou
provozovnu nákupem nových strojů a technologií, šlo např. o novou formátovací pilu v truhlárně
(Vojtěch Huk, Jiřetín pod Jedlovou), moderní ofsetový stroj v grafickém studiu (Radek Tesař, Jiřetín
pod Jedlovou), technologii na výrobu produktu a raznici na atraktivní obaly léčebné a pěstící
kosmetiky (Eoné, s. r. o., Krásná Lípa), pořízení pece v rodinné pekárně (Alena Šedivá, Krásná Lípa)
nebo vybavení do nové prodejny lahůdek (JKC – Spektrum, s. r. o., Rumburk).
U projektů na zlepšení občanské vybavenosti nemusí být nutně oprávněnými žadateli pouze obce.
V několika případech se podařilo se svým projektem uspět zájmovým spolkům, např. úspěšný
folklorní soubor pořídil díky dotaci nový cimbál a rozšířil tak svůj dosavadní repertoár (FS Lužičan
Krásná Lípa) a TJ Sokol Filipov zrekonstruovala a zmodernizovala víceúčelovou sportovní budovu,
kterou kromě členů místní TJ hojně využívají také obyvatelé okolních obcí. Opravou budovy se také
podařilo výrazně snížit její dosavadní vysokou energetickou náročnost.
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Posledním v řadě výčtu zajímavých projektů je vybavení nově vzniklé církevní mateřské školy, kterou
založil Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rumburku. Tento žadatel uvedl do provozu
předškolní klub s cílem umožnit lepší integraci dětí ze sociálně vyloučeného prostředí do společnosti.
V rámci projektu bylo pořízeno základní vybavení do interiéru, dále herní prvky do dětského
pískoviště a zahradní posezení. Založení této církevní MŠ předpokládá nabídnout místo 20 dětem a
pomoci tak regionu, který trpí nedostatečnou kapacitou mateřských škol. Pomůže tak dětem i ženám
– matkám, které s dětmi neumístěnými do MŠ nemohou nastoupit do zaměstnání a postupně se tak
oslabuje jejich pozice pro získání či udržení práce.

Projekty zemědělců
U projektů, jejichž nositeli byli zemědělci, se jednalo ve valné většině případů o pořízení zemědělské
techniky. Na popud samotných zemědělců byly v průběhu realizace SPL 2007 – 2013 upraveny
podmínky dotace, a tak bylo možné kromě stavebních výdajů podpořit pouze pořízení závěsné a
přípojné zemědělské techniky, jejíž pořizovací hodnota činila max. 400 tis. Kč. V jednom případě
(ještě před přijetím úpravy podmínek) pořídil žadatel za pomoci dotace traktor. V ostatních případech
se jednalo vesměs o nákup diskových sekaček, fixačních klecí, obracečů, lisů a baliček píce,
přepravníků balíků apod. V jednom případě bylo předmětem projektu zpevnění ploch u stájí skotu, ve
třech případech byly opraveny chátrající hospodářské budovy.
Jeden z žadatelů postavil novou stodolu na uskladnění krmiv a steliv v Krásné Lípě – Kamenné Horce.
Shodou okolností byl právě tento projekt předmětem jedné z cca deseti namátkových kontrol, které
provedli zástupci Účetního dvora EU v listopadu 2012 na území ČR. Je potěšující, že po provedené
inspekci neshledali úředníci žádná pochybení ani ze strany žadatele ani administrátorů projektu.
V rámci diverzifikace zemědělských podniků byl uskutečněn projekt, díky kterému žadatel vybudoval
kotelnu na biomasu (zpracování přebytků vlastního sena) a snížení nákladů na energie ve své opravně
zemědělských strojů.

Projekty spolupráce
Vyrobeno na venkově“ - 2010
- Spolupráce MAS Šluknovsko, MAS Frýdlantsko a MAS Horní Pomoraví
- Hlavní priorita - Zavedení regionální značky „Českosaské Švýcarsko regionální produkt„ ,
„Jeseníky regionální produkt“, „Regionální produkt Jizerské hory“
- Celková hodnota projektu – 460 000 Kč
Z Oponíc až na Tolštejn
- Mezinárodní projekt spolupráce ČR – SK – MAS Šluknovsko – MAS MR Svornosť
- Hlavní priorita – rozvoj cestovního ruchu ve venkovském území MAS
- Celková hodnota projektu - 1 309 320 Kč
- Aktivity – předávání know-how do území MR Svornosť, podpora turistické hry Vandrování po
Tolštejnském panství, rozšíření IC Jiřetín pod Jedlovou

Původ a značka: Náš region
-

Partneři – MAS Sdružení Západní Krušnohoří, MAS Šluknovsko, MAS Český les
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-

Hlavní priorita – podpora drobného podnikání
Celková hodnota projektu - 618 250 Kč
Aktivity projektu – farmářské trhy v území, podpora spolkové činnosti – nákup vybavení
(stany, ozvučení), podpora regionálních značek (katalog regionálních značek), gastronomie

Společně Bránou Čech
- Partneři – MAS Labské skály a MAS Šluknovsko
- Hlavní priorita – podpora spolkové činnosti a rozvoj cestovního ruchu zaměřený na rodiny s
dětmi
- Celková hodnota projektu – 460 600 Kč
- Aktivity projektu – divadelní představení v územích MAS, výlety pro rodiny, turistická hra,
společná výstava o regionu
Z pohádky do pohádky
- Partneři – MAS KRAJINA SRDCE a MAS Šluknovsko
- Hlavní priorita – podpora soudržnosti obyvatel, spolupráce škol a MAS
- Celková hodnota projektu – 838 300 Kč
- Aktivity projektu – dřevosochání v Lipové a Ludvíkovicích, výtvarné workshopy, literární
soutěž, společná ilustrovaná kniha pohádek
Farmářské trhy Šluknovska
- Realizace květen až říjen 2011
- Podpora Ministerstva životního prostředí
- Spolupráce soukromého subjektu Pivovar Kocour, zemědělců a MAS
- 7 doprovodných akcí: výstava domácích zvířat, výstava současné zemědělské techniky,
výstava staré techniky, regionální výrobky, pouť, apod.
- Celková hodnota projektu – 269 000 Kč
Projekty podpořené z Celostátní sítě pro venkov
- Semináře a workshopy
- Katalog regionálních výrobců
- Mapa úspěšných projektů partnerů v území MAS
- Festival Lokální ekonomiky
Mezinárodní projekt Vandrování po Tolštejnském panství
- Partneři projektu – MAS Šluknovsko a Naturshutcentrum Neukirch
- Hlavní priorita – podpora hry Vandrování po Tolštejnském panství
- Celková hodnota projektu – 13 250 EUR
- Aktivity projektu – propagace a rozšíření hry Vandrování po Tolštejnském panství – televizní
spot, tiskoviny, nový web www.tolstejnskepanstvi.cz

Poradenské centrum Střelnice - ESF
-

Partneři projektu – MAS Šluknovsko a CEDR – komunitní centrum
Hlavní priorita – podpora vzniku nových pracovních míst
Celková hodnota projektu – 6 mil. Kč
Aktivity projektu – rekvalifikační kurzy, pracovní poradenství, diagnostika, dotovaná pracovní
místa.
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