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Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. vznikla dne 27. října 2004 zapsáním do rejstříku obecně
prospěšných společností. Je to nezisková organizace, která má zájem na rozvoji venkova
regionu MAS.

Členské obce MAS:
Bačkovice, Báňovice, Budíškovice, Budkov, Dešná, Chotěbudice, Jemnice, Jiratice, Kdousov,
Korolupy, Kostníky, Lhotice, Lomy, Lovčovice, Lubnice, Menhartice, Mladoňovice,
Oponěšice, Oslnovice, Pálovice, Písečné, Police, Rácovice, Radotice, Slavíkovice, Slavonice,
Štěpkov, Třebelovice, Třebětice, Uherčice, Vratěnín, Vysočany.

1. Zakladatelé, orgány a pracovníci společnosti
(řazení jednotlivých orgánů a zástupců je dle zápisu u Rejstříkového soudu; stav
k 31.12.2011)

A – Zakladatelé
Jemnický mikroregion
Město Jemnice
Obec Budkov
Obec Kdousov

Božena Gliganičová
Zdeněk Kounek
Základní škola Lubnice
SWN Moravia, s.r.o.

(A – Zakladatelé; pokračování)
Obec Police
Obec Třebětice
Obec Vratěnín
Ing. Alois Adam
František Bláha

Zemspol Dešná, s.r.o.
ZEOBS, spol. s r.o.
Zemědělské družstvo Budkov
ZD Police, družstvo
Zemědělské družstvo Třebelovice

B - Partneři MAS
Jan Bastl
Slavonická renesanční společnost, o.s.
Jezdecký klub Apanači, o.s.
Ing. arch. Petr Vítek – Architekt
Myslivecké sdružení Mladoňovice
„Agentura Free Time Jemnice, o.s.“

Jemnice OnLine, družstvo
Miroslav Vrbka
TJ Sokol Slavonice
Město Slavonice
Obec Písečné
Moravský rybářský svaz MO

C - Orgány společnosti
-

Správní rada:
 Ing. Miloslav Nevěčný (předseda SR)
 Josef Blažek
 Jan Chloupek
 Božena Gliganičová
 Martin Kincl
 Ing. Lenka Kolářová

-

Dozorčí rada
 Karel Janoušek (předseda DR)
 Jiřina Bláhová
 Vlasta Karásková

-

Výběrová komise
 Ing. Arch. Petr Vítek – (předseda VK do prosince 2011)
 Bc. Zdeněk Hopian – od prosince 2011
 Jan Bastl
 Bc. Pavol Bátor – do srpna 2011
 Mgr. Milan Havlíček – od srpna 2011
 Ing. Jan Koutný
 Jana Krejčí
 Ing. Jaroslav Nekula (předseda VK od prosince 2011)
 Olga Žampová

C- Pracovníci/ Zaměstnanci MAS
Ředitel (manager SPL)
Administrativa

Ing. Milan Svoboda
Ing. Lenka Gliganičová

2.

Zpráva o hospodaření a činnosti

V roce 2011 byla pro MAS Jemnicko, o.p.s. přidělena dotace v celkové výši 4.799.078,- Kč.
Tato částka byla rozdělena na 3.889.294,- Kč na projekty konečných žadatelů v rámci dvou
výzev a 909.784,- tj. 18,9 %, na provoz MAS (mzdy, zákonné odvody, nájemné za kancelář,
provozní energie, provozní nákupy spotřebního materiálu, zajištění školicích akcí, cestovní
náklady, vedení účetnictví, poplatky, pojištění, úroky).
Stávající úvěr je ve výši 250.000,-. MAS platí úroky dle znění úvěrové smlouvy. V roce
2011 se podařilo splatit 150.000,- Kč, takže na další období se přesouvá 100.000,- Kč.
Členské příspěvky ve stanovené výši 10 Kč na 1 obyvatele a rok byly obdrženy v celkové
výši 160.785,- Kč.
Finanční dary pro MAS v roce 2011 činily celkem 189.724,- Kč.

Hospodaření společnosti v roce 2011
Rozvaha
Aktiva ( v Kč)
Aktiva celkem
Pokladna
Ceniny
Bankovní účet

Pasiva (v Kč)
Pasiva celkem
Krátkodobé bankovní úvěry
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky k institucím SP a ZP
Ostatní přímé daně
Jiné závazky
Neuhrazená ztráta min. let
Výsledek hospodaření

k 1.1.2011
81.217,55
6.396,00
2.450,00
72.731,55

k 31.12.2011
496.361,04
1.518,00
1.522,00
493.321,04

k 1.1.2011
81.217,55
250.000,00
61.252,00
643,00
22.281,00
5.620,00
1.995,00
402.537,00
-675.685,89
12.575,44

k 31.12.2011
496.361,04
99.990,00
1.320,00
850,00
40.583,00
20.919,00
5.768,00
51.882,00
-663.110,45
938.159,49

Výkaz zisků a ztrát
Náklady (v Kč)
Náklady celkem
Spotřeba materiálu
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Daně a poplatky celkem
Úroky
Ostatní náklady

k 31.12.2011
1.034.778,69
23.854,00
59.012,00
600,00
190.858,69
546.175,00
170.226,00
15.196,00
2.475,00
7.031,50
19350,50

Výnosy (v Kč)
Výnosy celkem
Ostatní provozní výnosy
Úroky
Přijaté příspěvky obcí
Ostatní výnosy
Výsledek hospodaření

k 31.12.2011
1.972.938,18
1.542.014,00
415,18
160.785,00
269.724,00
938.159,49

3. Aktivity MAS Jemnicko, o.p.s.
MAS Jemnicko , o.p.s., v roce 2011 vyvěsila celkem dvě výzvy, a to Výzvu č.7, s příjmem
Žádostí o dotaci od 3. do 10. ledna 2011 a Výzvu č.8, s příjmem Žádostí o dotaci od 1. do 9.
září 2011.
7. Výzva (13. kolo PRV): Příjem Žádostí 3. až 10. ledna 2011
Vyhlášeny byly všechny Fiche Opatření, s výjimkou Fiche č.8 Vzdělávání:
1 - Konkurenceschopné zemědělství jako stabilizační prvek života na venkově (I.1.1.1)
2 - Lesy jsou krásné (I.1.2.1.)
3 - Nové podmínky a příležitosti (III.1.1)
4 - Cestovní ruch-šetrná turistika-nové příležitosti (III.1.3)
5 - Krásnější vesnice (III.2.1.1.)
6 - Zlepšení zázemí pro život na venkově (III.2.1.2)
7 - Kulturní dědictví (III.2.2.)
Bylo podáno celkem 9 projektových žádostí; veškeré podané projekty prošly administrativní
kontrolou a kontrolou přijatelnosti na MAS. Vybráno bylo 5 projektů, ty byly zaregistrovány
na RO SZIF. RO SZIF následně vyřadil 1 projekt z výše uvedených 5.

8. Výzva (14. kolo PRV): Příjem Žádostí 1. až 9. září 2011
Rovněž v této Výzvě byly vyhlášeny všechny Fiche Opatření, s výjimkou Fiche č.8
Vzdělávání:
1 - Konkurenceschopné zemědělství jako stabilizační prvek života na venkově (I.1.1.1)
2 - Lesy jsou krásné (I.1.2.1.)
3 - Nové podmínky a příležitosti (III.1.1)
4 - Cestovní ruch-šetrná turistika-nové příležitosti (III.1.3)
5 - Krásnější vesnice (III.2.1.1.)
6 - Zlepšení zázemí pro život na venkově (III.2.1.2)
7 - Kulturní dědictví (III.2.2.)
Bylo podáno celkem 12 projektových žádostí; veškeré podané projekty prošly administrativní
kontrolou a kontrolou přijatelnosti na MAS. Vybráno bylo 8 projektů, ty byly zaregistrovány
na RO SZIF.
Na MAS Jemnicko, o.p.s., při činnosti v osách IV.1.1. a IV.1.2. nedošlo v uplynulém období
k jakýmkoliv problémům souvisejícím s vyhlašováním výzev, odvolání žadatelů a kontrole
projektů.
S ohledem na výše uvedené nebyla stanovena konkrétní opatření řešení problémů.

Seznam administrovaných projektů MAS Jemnicko, o.p.s. přijatých v roce 2011.
Výzva Žadatel

Název projektu

VII/1

Obec Třebelovice

Rekonstrukce zeleně u KD Třebelovice

204 157

VII/2

Obec Radotice

Rekonstrukce chodníků v Radoticích

442 097

VII/3

Římskokatolická farnost Třebětice

Oprava kostela sv. Václava v
Třeběticích

755 946

VII/4

Obec Lomy

Rekonstrukce střechy kulturního
domu a obecního úřadu v Lomech

475 921

Celkem za 7. Výzvu

Dotace

1 878 121

VIII/1

ZD Police, družstvo

Péče o krajinu v povodí Želetavky

363 732

VIII/2

Ing. František Šimka

Linka na separaci kvasu před
vypálením v pěstitelské pálenici Police

160 260

VIII/3

Město Jemnice

Obnova autobusové čekárny v
Jemnici

132 632

VIII/4

Město Slavonice

Oprava vybraných úseků místních
komunikací IV. třídy - město Slavonice

475 995

VIII/5

TJ Sokol

Rekonstrukce podlahy velkého sálu
jemnické sokolovny

705 766

VIII/6

" Agentura Free Time Jemnice,
o.s."

Rozšíření technického zázemí mobilní wc a přívěsný vozík

105 000

VIII/7

Sbor dobrovolných hasičů
Panenská

Technické vybavení SDH Panenská

101 850

VIII/8

Římskokatolická farnost Dešná u
Dačic

Oprava konstrukce krovu věže kostela
sv. Jana Křtitele v Dešné

687 700

Celkem za 8. Výzvu

2 732 935

* * *
Sekretariát MAS se přímo podílel na zpracování a analýze pro Střednědobé hodnocení
(Evaluace) a započal připravovat analytická data a výchozí strategické skutečnosti pro
aktualizaci SPL dle této aktuální a kvalifikované, facilitací koncipované metody evaluace.
Projekt spolupráce IV.2.1. Venkovská tržnice II byl v závěrečné fázi úspěšně
administrativně uzavřen a v srpnu 2011 proplacen.
Projekt spolupráce IV.2.1. Regionem renesance nejen po stopách historie (venkovské
expozice) ve spolupráci MAS Jemnicko, o.p.s., MAS Třešťsko, o.p.s. a MAS Mikroregionu
Telčsko, o.s., byl v průběhu roku 2011 v aktivní fázi.

Byla námětově a obsahově připravena prezentace MAS Jemnicko, o.p.s., a metody LEADER
na vlastním stánku MASek Kraje Vysočina na celostátní akci Země Živitelka 2011 na
výstavišti v Českých Budějovicích 25.-30.8.2011. Akci lze zhodnotit jako velice úspěšnou.
Jednalo se o celkem dva stánky MAS, na kterých bylo prezentováno 11 MAS Kraje
Vysočina.
MAS Jemnicko, o.p.s., se prezentovala na Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov,
které pořádala Krajská agentura pro zemědělství a venkov Kraje Vysočina.
Byla připravena a úspěšně provedena prezentační a legislativně-administrativní přednáška na
téma Možnost zapojování místních podnikatelů do rozvoje venkova prostřednictvím MAS,
která byla součástí akce Krajská konference pro podnikatele 14.10.2011 v Jihlavě;
pořadateli byly Kraj Vysočina, ERDF a ETCO, resp. Spolupráce CZ-Kooperation AT.
Byla připravena prezentace a výstavní stánek MAS Jemnicko, o.p.s., na nezávislé výstavní
akci rozvoje venkova „Partnerská výstava Dešná Ludweis-Aigen ZWEI“.
Název byl koncipován dle zájmových oblastí (Zusammenarbeit-Wirtschaft-EnergieInternational) zwei = Dva (spolupráce dvou příhraničních regionů, motto Spoluprácehospodářství-energie-mezinárodně) v Dešné 15. října 2011.
Obec Dešná patří do zájmového území MAS Jemnicko a je dislokována v příhraničí
s Rakouskem; akce byla spojená s prezentací a informativními pohovory se zástupci
rozvojových agentur pohraničí Rakouska o možné příhraniční spolupráci.
K této významné akci bylo připraveno zvláštní vydání zpravodaje „Informace o činnosti
Místní akční skupiny“ v česko-německé mutaci s bohatým obrazovým materiálem.
MAS Jemnicko, o.p.s., se dále prezentovala na Setkání Projektového týmu projektu MA-G
21, což je spolupráce mezi Místní Agendou 21 v Kraji Vysočina a programem „Gemeinde 21“
v Dolním Rakousku. Na této akci byla prezentována MAS Jemnicko, o.p.s. Dále ředitel MAS
Jemnicko, o.p.s., referoval o ostatních MAS Kraje Vysočina v celkovém kontextu koexistence
a spolupráce na krajské úrovni.
Ve dnech 31.10. a 01.11. se MAS Jemnicko, o.p.s., aktivně zapojila do akce Krajské pobočky
Národní Sítě MAS ČR v Kraji Vysočina, a to společné návštěvy, semináře, panelové diskuse
a zejména výměny zkušeností a metod dobré praxe v Místní akční skupině Posázaví, o.p.s.,
se sídlem na zámku Jemniště v Postupicích a kanceláří v Benešově.
MAS Jemnicko, o.p.s., se zúčastnila a aktivně zapojila do jednání Národní konference
VENKOV 2011 v Sedlčanech a Sedlci-Prčici ve dnech 14.-16.10.2011. MAS
Jemnicko,o.p.s., byla zapojena do Workshopu A, tj. Ekonomika a rozvoj venkova, kde byl
činný ředitel MAS, Ing. Milan Svoboda.
Předseda Správní Rady MAS a starosta města Jemnice, Ing. Miloslav Nevěčný, se rovněž
zúčastnil v uvedených dnech konference a aktivně se zapojil do činnosti ve Workshopu D, tj.
Veřejná osobní doprava na venkově; tato aktivita odrážela aktuálně situaci přímo v zájmovém
území MAS Jemnicko, o.p.s., resp. rušení tratí a spojů venkovské dopravní obslužnosti.

Ing. Lenka Gliganičová se za MAS Jemnicko, o.p.s. aktivně zúčastnila zájezdu výměny
zkušeností a praxe čerpání dotací na Slovensko do Nitranské oblasti. Akce se konala ve dnech
18.-20.11.2011 pod záštitou Jemnického mikroregionu. Při této příležitosti sbírala cenná data,
podklady a kontakty pro možnou zahraniční spolupráci mezi MAS Jemnicko, o.p.s., a
Miestnou akčnou skupinou občanské združenie mikroregión Radošinka.

MAS Výzva
MAS Jemnicko,o.p.s., koncipovala, formulovala a dne 23.11.2011 zveřejnila vlastní tzv. MAS
Výzvu. Účelem podpory je pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí
v souvislosti s otevíráním a prezentací zrealizovaných projektů žadatelů MAS. Dále chce
podpořit akce nestátních neziskových organizací, které propagují region, či jsou nějakým
způsobem zajímavé a přínosné pro širokou veřejnost v územní působnosti MAS Jemnicko,
o.p.s.
MAS Jemnicko, o.p.s., byla spolupořadatelem konkrétní akce a byla samostatně
prezentována. V akcích dosud nezrealizovaných se počítalo aktuálně s tímto způsobem
prezentace v rámci této pilotní MAS Výzvy do časového horizontu 31.03.2012.

Žadatel
Alternaiva, o.s.
Klub maminek Police
Mateřská škola
Slavonice
Základní škola Police
AFT Jemnice, o.s.
FK Sokol Třebětice

Název akce
Vánoční kulturní trhy
Sdružování občanů a všech organizací
Multikulturní setkání k zimním tradicím
německo - česky
Dětský karneval z Pohádky do pohádky
Vypouštění balónků s přáním Ježískovi
Dětský masopustní karneval

3.12.2011
21.1.2011

Částka
dotace
(Kč)
5.000
5.000

2.2.2012

5.000

19.2.2012
9.12.2011
12.2.2012

5.000
4.000
5.000

Datum
konání

4. Aktuální analýza naplňování jednotlivých Fichí Opatření
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s., naplňuje rozvojovou strategii ve své územní
působnosti formou realizace Opatření Programu rozvoje venkova (nadále PRV). Tato
jednotlivá Opatření jsou specifikována v příslušných tzv. Fichích Opatření. V MAS Jemnicko,
o.p.s. bylo v souvislosti s původní tvorbou Strategického plánu LEADER formulováno
celkem osm Fichí Opatření, v nichž jednotlivá specifická a sofistikovaně vymezená Opatření,
včetně dalších podmínek, jsou vždy přiřazena jako tzv. Hlavní opatření. Základem je
Opatření, které také z pohledu Programu rozvoje venkova má zcela jednoznačné číselné
označení dle tzv. Osy PRV a stručný popisný název. Přiřazení je pak v odpovídající Fichi
Opatření, která má rovněž svůj název. Opatření je slovně vyjádřeno dle Pravidel PRV, název
Fiche Opatření evokuje místní podmínky. Následně je uveden soupis všech Fichí Opatření
MAS Jemnicko, o.p.s.

Č.
F.

NÁZEV
FICHE OPATŘENÍ

OPATŘENÍ
PRV

NÁZEV OPATŘENÍ

1

Konkurenceschopné
zemědělství

I.1.1.1

Modernizace
zemědělských podniků

2

Lesy jsou krásné

I.1.2.1

Lesnická technika

3

Nové podmínky
a příležitosti

III.1.1

Diverzifikace činností
nezemědělské povahy

4

Cestovní ruch –
nové příležitosti

III.1.3

Podpora cestovního
ruchu

5

Krásnější vesnice

III.2.1.1

Obnova a rozvoj vesnic

6

Zlepšení zázemí pro život
na venkově

III.2.1.2

Občanské vybavení a
služby

7

Kulturní dědictví

III.2.2

Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví
venkova

8

Vzdělávání

III.3.1

Vzdělávání a informace

Č.F. = Číselné označení Fiche

POZNÁMKA

Název Fiche od
8.Výzvy MAS
(14.kolo PRV)
pozměněn

MAS Jemnicko, o.p.s., formulovala a zveřejnila v období od roku 2008 (1.Výzva MAS
srpen/září 2008) do přelomu srpen/září 2011 celkem osm Výzev k podání Žádosti o podporu
z Programu rozvoje venkova cestou MAS, Osa IV LEADER.
Příjem Žádostí s projekty a následný výběr projektů doporučených k podpoře byl až do
období ukončení třetí Výzvy září 2009 výhradně do Opatření III.2.1.2 Občanské vybavení a
služby, přičemž žádajícími subjekty byly obce a občanská sdružení.
Diskuse ve věci čerpání jednotlivých Fichí je vedena postupově od těch Fichí Opatření, které
nebyly naplňovány směrem k Fichím, které byly plněny a překračovány.
Od května 2010 (od páté Výzvy) byly podávány Žádosti do dalších dvou Opatření, a to
III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic a III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.
V osmé Výzvě MAS v září 2011 došlo k zajímavému posunu, a to že byly podány, vybrány a
doporučeny k podpoře dva projekty ze zemědělské oblasti PRV, a to Opatření I.1.1.1
Modernizace zemědělských podniků a Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské
povahy.
Zásadní aktuální skutečností zůstává situace, která k datu poslední Výzvy roku 2010 (šestá
Výzva září 2010) reflektuje nenaplňování některých Fichí Opatření.

Obecně k celé skutečnosti.
Fiche Opatření byly tvořeny na základě zájmu o realizace projektů. V průběhu roku 2007 bylo
provedeno několik veřejných workshopů. Z těchto veřejných prezentací MAS jako prvku
PRV a nositele metody LEADER byl koncipován tzv. Zásobník projektů, přeneseně
marketingovou terminologií analýza spotřebitelského zájmu. Zásobník projektů pak tvořil
základní databázi, ze které abstrahovala jednotlivá Opatření. Je nutno jednoznačně
akceptovat, že se jednalo o projekty a problematiku s tím spojenou na úrovni roku 2007 a že
koncepce zájmů byly tvořeny bez konkrétní znalosti možné výše alokovaných prostředků a
praktické administrace v předpokládané blízké časové ose. Tímto způsobem se do Zásobníků
projektů, coby prvotního podkladu koncepce, dostala celá řada nejen projektů, ale i
zájmových oblastí, které se při následném praktickém a zcela konkrétním naplňování
programu LEADER ukázaly jako nereálné, nepraktické nebo například nemožné s ohledem
na už následné konkrétní podmínky alokace finančních prostředků a možnosti dané
LEADERem a příslušnými, průběžně aktualizovanými Pravidly PRV.
Další skutečností, která vedla k praktickému uskutečňování celého PRV cestou MAS byl fakt,
že některé oblasti dotačního zájmu, přicházející v úvahu dle Zásobníku projektů, byly co do
výše a účelu více výhodně nebo i diametrálně odlišně naplňovány jinými dotačními tituly.
Jednalo se o jiné dotační tituly, jiné garanty a jiné Operační programy nejen EAFRD, ale i
z ostatních příslušných ministerstev ČR, v různých výzvách a formách podpory, včetně
specifické diferenciace příjemce. Dále pak i o úzce zaměřené krajské granty příslušných
spádových krajů (Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj).

Fiche č.1 a č.3
Konkurenceschopné
zemědělství

I.1.1.1

Modernizace zemědělských podniků

Nové podmínky a
příležitosti

III.1.1

Diverzifikace činností nezemědělské povahy

Obě výše uvedené Fiche lze schematicky klasifikovat jako zemědělské. Dosud, tj. k datu
31.12.2010, resp. 30.6.2011, nebyla v těchto dvou opatřeních podána Žádost o dotaci.
Zjevným důvodem byla skutečnost, že zemědělské subjekty měly a stále ještě mají možnost
žádát o dotaci přímo, nikoliv cestou MAS jako administrátora regionálního rozvoje. Tuto
skutečnost potvrzuje jednoznačně i charakter možných investic, kdy v Opatření I.1.1.1 se
jedná o investice do zemědělských staveb a technologií živočišné i rostlinné výroby. V praxi
se však objevuje zásadní finanční hledisko, kdy tyto investice svým charakterem a zejména
výší přesahují dotační možnosti v Ose IV LEADER. Osa IV LEADER je omezena maximální
výší dotace v částce 1.800.000,-- Kč. Dalším, negativně ve smyslu uplatnění Fiche působícím
faktorem, je opět skutečnost možnosti jiných dotačních titulů pro Opatření I.1.1.1, zejména ve
využití a zpracování biomasy pro vlastní spotřebu žadatele.
Analogická je situace i u Opatření III.1.1, které je zaměřeno na diverzifikaci zemědělské
výroby, ale zároveň na výstavbu a modernizaci bioplynových stanic, kotelen a výtopen na
biomasu a zařízení na výrobu biopaliv. Tyto jmenované záměry jsou jednoznačně mimo
rámec finančních možností v Ose IV LEADER.
Situace se však aktuálně mění a lze očekávat, že i tyto Fiche budou naplňovány, protože
původní důvodový záměr vypsání těchto opatření v MAS Jemnicko, o.p.s., byl pomoci
dotačně zejména drobným zemědělským podnikatelům a zemědělským podnikům v regionu
pro drobné investice, které by nebylo možné ani praktické naplňovat cestou jiných dotačních
titulů. Aktuálně lze potvrdit, že v poslední, osmé Výzvě MAS (září 2011) byly v uváděných
opatřeních podány a přijaty dvě Žádosti o dotaci.
Fiche č. 2
Lesy jsou krásné

I.1.2.1

Lesnická technika

Toto Opatření je na nákup lesnické techniky. V tomto Opatření nebyla dosud podána jediná
Žádost o dotaci. Zřejmým důvodem jsou aktuálně následující skutečnosti. Výkladově je Fiche
zaměřena na pořízení techniky pro budování a údržbu lesních cest, meliorací, hrazení bystřin,
retenční nádrže a na pořízení techniky pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní
zpracování dříví.

V průběhu let však došlo objektivně k celé řadě jiných možných dotačních titulů s jinými
garanty a příbuznými opatřeními. Žadatel tak měl možnost řešit problematiku mimo MAS a
Osu IV LEADER.
Analogický důvod vznikl v rámci možných řešení přírodního vodního hospodářství.
Signifikantním důvodem také je skutečnost, že zejména obce a sdružení hospodařící v lesích
již mají příslušnou techniku pořízenou. Tento zejména posledně uváděný fakt zjevně
nepovede k naplňování poslání a účelu Fiche v následujících obdobích LEADERu 2012-2013.

Fiche č.4
Cestovní ruch –
nové příležitosti

III.1.3

Podpora cestovního ruchu

Původní záměr vypsání této Fiche Opatření byl zvýšení prostupnosti krajiny možnými
formami stezek (pěší, lyžařské, hipostezky, tématické stezky) s příslušenstvím, tj. úpravy
terénu, drobných toků, porostů, zvýšení prostupnosti, orientační tabule, směrovky, značení,
dále to pak bylo zlepšení turistické a návštěvnické infrastruktury. Zejména zvýšení
prostupnosti krajiny bylo proti předpokladům při tvorbě Fiche garantováno řadou jiných
programů, titulů a grantů, např. granty Kraje Vysočina, mezinárodně prováděné projekty
v příhraničí apod. Z původního záměru vycházel i první název Fiche Cestovní ruch – šetrná
turistika. Při aktualizaci Fichí v první polovině roku 2011 byl tento název pozměněn, protože
na základě prezentací MAS a jednání s možnými žadateli byl shledán zavádějícím.
V posledních třech uplynulých výzvách, resp. v průběhu roku 2010 a dále 2011 bylo jednáno
a konzultováno s několika žadateli ve smyslu podání Žádosti o dotaci do uvedeného opatření.
Aktuálne však tyto záměry nedošly podání z důvodu problémů předfinancování samotnými
žadateli. Fiche se ale jeví z tohoto pohledu jako aktuální a lze předpokládat její naplňování
v průběhu let 2012 a 2013.

Fiche č.5
Krásnější vesnice

III.2.1.1

Obnova a rozvoj vesnic

Tato Fiche svým popisem a zaměřením koresponduje s Fichí č.6. I v tomto případě se po
praktické stránce důsledku jedná a zkvalitnění života obyvatelstva v té konkrétní obci, tj.
zlepšení technické a dopravní infrastruktury a vzhledu obcí (chodníky, komunikace, parkové
úpravy středu obcí). K realizaci tohoto opatření byly podávány Žádosti o dotaci od 5. Výzvy
MAS v lednu 2010. Lze předpokládat v období 2012-2013 zájem o realizaci této rozvojové
strategie nadále, byť zjevně nedojde k procentuálnímu naplnění původních záměrů,
formulovaných v SPL dle zjišťování zájmu v období 2007/2008.

Fiche č.6

Zlepšení zázemí pro život
na venkově

III.2.1.2

Občanské vybavení a služby

Tato Fiche,m resp. Opatření III.2.1.2 bylo od počátku výzev MAS naplňováno s výrazným
převisem žadatelského zájmu. V období 1.Výzvy až 4.Výzvy MAS (září 2008-září 2009) se
jednalo o Žádosti o dotaci výhradně z tohoto hlavního opatření. Administrace a následná
realizace byly velmi úspěšné a celý proces byl vysoce kladně hodnocen jak samotnými
žadateli, tak širokou veřejností v aktivním místě projektu a realizace. Jednalo se vpravdě o
projekty ve smyslu zkvalitnění života na venkově. Žadatelé byly obce a nestátní neziskové
organizace (občanská sdružení). Realizované projekty svým charakterem přispívaly ke
stabilizaci obyvatel venkova, protože výsledkem byly výstupy, umožňující volnočasové
aktivity sportovní, kulturní i církevní.

Fiche č.7

Kulturní dědictví

III.2.2

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

K realizaci tohoto opatření byly podávány Žádosti o dotaci rovněž od 5. Výzvy MAS v lednu
2010. Lze předpokládat v období 2012-2013 zájem o realizaci rozvojové strategie nadále.
Zásadní skutečností zvýšeného zájmu žadatelů o opatření této Fiche lze dovodit na základě
signifikantní skutečnosti, a to že finance na záměr jsou vysoké, protože se jedná o kulturní
památky zapsané v příslušné evidenci kulturních památek České republiky na různých
stupních legislativní úrovně a klasifikace dle zákonných podmínek. Nejen opravy a renovace,
ale restaurátorské práce a s tím spojené stavebně historické průzkumy a depistáže vykazují
vysokou odbornou a finanční náročnost, která aktuálně vedla ke vzniklému zájmu žadatelů od
páté Výzvy MAS v dubnu 2010. Lze předpokládat v období 2012-2013 zájem o realizaci této
rozvojové strategie nadále, i s možným procentuálním naplnění původních záměrů,
formulovaných ve Strategickém Plánu Leader, neboť plánované alokace nepřesahovaly 20%
rámcového finančního plánu.

Fiche č.8
Vzdělávání

III.3.1

Vzdělávání a informace

Tato Fiche Opatření nebyla naplňována, protože se s výjimkou jednoho žadatele (viz dále)
nepodařilo získat či přesvědčit potencionálního žadatele, popř. instituci s prvoplánovým
založením komunitní školy či pilotního kursu.

To odpovídá skutečnosti, kdy v územní působnosti MAS Jemnicko, o.p.s., existuje zejména
ve dvou městech, Jemnice a Slavonice, několik nestátních neziskových organizací, které se
problematikou např. výtvarných dílen apod. zabývají a na základě podmínek, které jsou
administrativně méně náročné.
Rovněž např. jazyková výuka či tzv. počítačová gramotnost jsou zajišťovány přímo školstvím
nebo jinými subjekty. MAS Jemnicko, o.p.s. pořádá dle potřeby školení žadatelů o dotaci,
workshopy a prezentace, toto však probíhá z titulu Opatření Osy IV.1.1.
Problematika se přímo vztahuje k LEADERu jako metodě a nástroji a k praktickým
administrativním nárokům Žádosti o dotaci a s ní spojených příloh a vysvětlování a
popularizace otázek místního rozvoje.
V období páté Výzvy (duben 2010) byl na MAS podán projekt „Vzdělávací kompetence pro
trh práce a podnikání – I. etapa-aktivizační kurzy“. Projekt byl však vyřazen ex offo na
základě kolize s definicí určení příjemce dotace (vzdělávacího subjektu) a vzdělávaného
subjektu.
V oblasti vzdělávání se MAS Jemnicko, o.p.s., výrazně podílela v podpoře a administrování
projektů se vzděláním a vzděláváním přímo souvisejících, tj. projekty obnovy a vybavenosti
školských a předškolních zařízení.

Přímou souvislost s naplňováním jednotlivých Fichí Opatření vykazuje vlastní monitoring
plnění cílů formou monitorovacích indikátorů. Tyto indikátory byly stanoveny stejným
způsobem a na stejné výchozí platformě, jak již bylo uvedeno v předchozím textu o tvorbě
Fichí Opatření. V zásadě byly odvozeny od výstupů, zjištěných dle proběhlých workshopů
v období let 2007/2008. Situace je naprosto analogická s naplňováním jednotlivých Fichí
Opatření. Praktická zkušenost a skutečné a následné spektrum žadatelského zájmu se
projevilo v jiných proporcích, než se uvažovalo na základě předpokladů. Tím pochopitelně
došlo k nenaplňování některých monitorovacích indikátorů a samozřejmě k překračování
jiných. Zároveň se projevil reálný výchozí stav pro formulaci indikátorů, které dle stávající
analýzy mohou ex post výrazně lépe popsat příslušné procesy. Tato skutečnost je samozřejmě
zásadní pro evaluační proces a následnou aktualizaci dokumentace, včetně případného
plánování pro bezprostředně následující období. Zjištění se tak stává aktivním nástrojem pro
veškeré procesy související s aktualizační tvorbou sofistikovaných indikátorů a s případnou
formulací dalších Fichí Opatření pro následující období.
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