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 Spokojenost s dosavadními výsledky? 
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 Ne-/plníme monitorovací indikátory? 
 Aktualizace SPL vč. indikátorů 
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 Zaměření projektů 
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 Založení MAS: červenec 2006 

 Leader Sokolovsko 2007 – podpořeno 8 
projektů 

 Leader ČR 2007 – podpořeno 5 projektů 

 IV. osa Leader Programu rozvoje venkova od r. 
2009 do r. 2013 – dosud podpořeno 42 
projektů, dalších je 8 v procesu administrativní 
kontroly, 1 vyřazen v administraci, 1 vyřazen 
po realizaci (viz tištěné materiály) 

1.  Spokojenost s dosavadními výsledky? 



Přehled výzev IV. osy Leader MAS 

Sokolovsko 

Výzva č. Kolo SZIF 
Zveřejněna      

od – do 

Vypsány   

byly fiche  

Celková alokace   

na výzvu (Kč) 

Celkem Kč za 

projekty, které 

SZIF vyřadil 

1 8. 31.8. – 24.9.2009 1, 2, 3, 5 20 541 228,00 0 

2 10. 23.4. – 26.5.2010 1, 2, 3, 4, 5 17 790 259,00 1 791 649,00 

3 11. 6.9. - 30.9.2010 3, 5 1 175 400,00 0 

4 13. 25.5. – 15.6.2011 2, 3 12 616 432,00   

Celkem   - - 52 123 319,00 1 791 649,00 

 Ostatní MAS mají v průměru 10 mil. Kč/rok. 

 Nedostatečné čerpání dotací – vracíme v průměru 20 % dotace v důsledku 

nadhodnocených rozpočtů (výběrová řízení) – mohlo být použito u jiných 

projektů. 



2. Ne/plníme monitorovací indikátory 

MAS? 

MAS má 15 monitorovacích indikátorů  
 (viz přehled Word) 

 Jejich plnění k 30.6.2011 je zhruba na 55 % 

 Co z neplnění vyplývá? 

 Externí - menší alokace na projekty v dalším 
období. 

 Interní - omezit vyhlašování určitých fichí. 

 Interní - omezit výši způsobilých výdajů u projektů 
vedoucích k plnění indikátorů již dosažených. 

 Interní – aktualizovat SPL a fiche do konce 8/2011. 



 Zaměření projektů  

 Obsahově - dětská hřiště, občanská vybavenost,… 

 Místa realizace – centra měst, tam kde je to 

voličům na očích,… 

 Přidaná hodnota – chybí vedlejší přínosy (např. 

když už oprava komunikace, tak ať je to mezi 

místy sloužícími např. dětem, nebo seniorům, příp. 

spojit s obnovou veřejného prostranství) 

 Diskuse a připomínky od přítomných? 

3.  Jdeme správným směrem? 



 Aktuální stav 

Možnosti rozšíření 

 Veřejná obhajoba projektů 

 Hodnotitelská komise navštíví místa realizace 

projektů před hodnocením  

 

Diskuse – připomínky a návrhy přítomných 

Způsoby hodnocení a výběru projektů 



 První 3leté období končí  

Orgány: 

 Ředitel – jmenuje správní rada 

 Správní a dozorčí rada – volí valná hromada 

 Programový výbor, výběrová komise, komise pro 

mladé, ženy a zemědělce – volí členská základna na 

společných pracovních jednáních 

Obměna členů 



 Aktuální členové (délka účasti v orgánu): 

 

 

 

 

Programový výbor 

Jméno a příjmení Od Do Návrh náhrady 

Bedřich Loos (předseda) 2008 2011 

MVDr.  Jan Kubát 2008 2011 

Jan Jaša 2008 2011 

Ing. Vladimír Mikeš 2008 2011 

Jiří Valenta 2009 2012 zůstává 

Tomáš Fara 2009 2012 zůstává 

Mgr. Bohumír Zajíček 2009 2012 zůstává 



 Aktuální členové 

 

 

Výběrová komise 

Jméno a příjmení Od Do Návrh náhrady 

Ivo Zemek (předseda) 2008 2011 

Ingeborg Gburová 2008 2011 

Stanislava Slunčíková 2008 2011 

Jiří Majkov Dr. IC. D 2008 2011 

Ladislav Zoubek 2008 2011 

Ing. Jan Slíva 2008 2011 

František Bartoň 2009 2012 zůstává 

Irena Lechanová 2009 2012 zůstává 

Monika Halačová 2009 2012 

Bc. Hana Bašková 2009 2012 zůstává 



 Aktuální členky 

 

 

Komise pro dohled nad zapojením žen 

Jméno a příjmení Od  Do Návrh náhrady 

Lenka Skalická 2008 2011 

Bc. Hana Bašková 2008 2011 

MSc. Magdalena Scholzová 2008 2011 



 Aktuální členové 

 

 

Komise pro dohled nad zapojením 

mladých osob (tzn. do 30 let) 

Jméno a příjmení Od  Do Návrh náhrady 

Tomáš Fara 2008 2011 

Ester Krásová 2008 2011 

MSc. Magdalena Scholzová 2008 2011 



 Aktuální členové 

 

 

Komise pro dohled nad zapojením 

zemědělců 

Jméno a příjmení Od  Do Návrh náhrady 

Tomáš Fara 2008 2011 

Lenka Skalická 2008 2011 

Miroslav Makovička ml. 2008 2011 



 Zapojení osob do 30 let a žen: 

 do projektů (promítá se do hodnotících kritérií) 

 do běžných aktivit MAS 

Návrhy: 

 Projekty – např. Řemeslo má zlaté dno – orientováno 

na ženy 

 Aktivity obcí – spolupracujte s námi! 

 Vydáváme časopis – publikujte u nás! 

 …. návrhy od vás? 

 

Zapojení žen, mladých a zemědělců 



 Program rozvoje venkova je na období 2009-2013 

 Připravuje se nový programový dokument pro období 2014-2020 
 Nyní probíhá příprava konceptu prováděcích pravidel pro LEADER po 

roce 2014 na základě návrhu příslušného Nařízení EU a na podkladě 
podnětů od PS VIZE 

 Snaha o zajištění hladkého přechodu z LEADER 2007‐13 do 2013‐20 

 Aktuální přístup: většina MAS by přešla automaticky, do výběru by znovu 
šly pouze MAS, které se opakovaně umístily na konci hodnocení a dosud 
nepodpořené MAS 

 Bude nutné zohlednit celkovou výši alokace tak, aby v důsledku plošného 
pokrytí území ČR metodou LEADER nedošlo k výraznému snížení 
alokace na jednotlivé MAS 

 Potvrzení výběru MAS pro období 2014‐20 nejpozději v 3. čtvrtletí 2013 

 Rozvolnění pravidel tak, aby umožnila realizovat místní strategie bez 
zbytečně svazujících podmínek (formulace principů, na kterých mají být 
stavěna prováděcí pravidla) 

 Při nastavení pravidel pro další období využít zkušeností ze zahraničí 

 Bonifikace MAS na základě hodnocení kvality jejich činnosti 

5. Existuje budoucnost MAS po r. 2013? 



 Pokrytí tzv. bílých míst 

 Nové MAS. 

 Dosud nečlenské obce se připojí k existujícím a 

podporovaným MAS. 

 Šance pro existují, avšak nepodporované MAS. 

5. Existuje budoucnost MAS po r. 2013? 



 Kontakty: 
 Mobil: 739 011 869 

 Telefon: 352 633 520 

 E-mail: mas.sokolovsko@volny.cz 

 www.mas-sokolovsko.eu 

 Sídlo: Nám. Míru 230, 357 61 Březová 

Děkujeme za pozornost a Vaši účast 


