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1. ŽADATEL / PŘEDKLADATEL SPL 

 
Identifikace žadatele 

Název  žadatele : Podhůří Železných hor o.p.s.   

Adresa a sídlo žadatele : Maleč 48, 582 76 Maleč 

Kontaktní osoba : Jiří Zápotočný – ředitel o. p. s. 

Kontaktní údaje : 

tel.: +420 569 641 114 
 
mobil: +420 732 557 647 
e-mail: info@podhurizeleznychhor.cz 
web: www.podhurizeleznychhor.cz  

IČ : 27494373 
 
Přesný název místní akční skupiny (dále jen “MAS”), 

 Podhůří Železných hor o.p.s.  
 
Právní forma MAS. 
Právní formou MAS Podhůří Železných hor  je „obecně prospěšná společnost“. MAS Podhůří Železných hor o.p.s je 
zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu O, vložce 
číslo 128.  

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS 

 
Rozloha1 v km2 

 Území MAS se rozkládá na ploše 13.885 ha. 
 
Počet obyvatel2 celkem za poslední uzavřený kalendářní rok (dle údajů ČSÚ). 

 K 1.1. 2009 žilo na území MAS 13.344 obyvatel. 

3. ZPRACOVÁNÍ SPL MAS 

Způsob zpracování SPL MAS 
SPL byl zpracován komunitní metodou za účasti partnerů ze všech oblastí MAS (veřejná správa, zemědělci, 
podnikatelé, NNO). K finalizaci SPL byla přizvána poradenská agentura. Podrobný popis úkolů odpovědností a činností 
v rámci zpracování SPL je součástí kapitoly 7. 
SPL navazuje na dříve zpracované dokumenty a to zejména na ISÚ a Leader ČR. Z těchto dokumentů jsou však 
čerpány pouze parciální informace, protože hodnocení území, SWOT analýza i strategie byly provedeny nezávisle na 
těchto dokumentech.  
 

Způsob zapojení místních aktérů do zpracování SPL. 
Do zpracování SPL byli zapojení aktéři ze všech oblastí MAS, místní aktivisté v obcích i veřejnost. Podrobný popis 
zapojení partnerů je součástí kapitoly 7 SPL. 
Aktualizaci Strategického plánu Leader realizoval na základě komunitního projednávání Ing. Mgr. Jakub Mareš jako 
nezávislý odborný poradce. 
 
Identifikační údaje expertních odborníků 

                                                 
1 Zdroj: ČSÚ – databáze MOS, http://www.czso.cz/lexikon/mos.nsf/okresy/CZ0611    
2
 Zdroj: ČSÚ: http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/p/1301-07   

http://www.podhurizeleznychhor.cz/
http://www.czso.cz/lexikon/mos.nsf/okresy/CZ0611
http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/p/1301-07
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Obchodní jméno Progrant s.r.o. 
Sídlo Vršovická 37, 101 00 Praha 10 
Kontaktní údaje Kancelář: Na Spojce 4, 101 00 Praha 10 

Tel: +420 606 787 901 
email:  matejovsky@progrant.cz    

Kontaktní osoba Bc. Martin Matějovský – jednatel společnosti 
IČ: 26943131 
DIČ CZ26943131 

 
Poradenská společnost Progrant s.r.o. je nezávislou odbornou poradenskou firmou se zaměřením na investiční 
rozhodování, dotační poradenství, veřejné zakázky, demografické studie a odborné studie v oblasti čerpání finančních 
prostředků z EU. Společnost zpracovala více než 50 projektů v rámci operačních programů spolufinancovaných z EU i 
národních zdrojů ČR. Podrobné informace o společnosti  - viz www.progrant.cz .  
Konkrétní odpovědnosti a úkoly poradenské společnosti jsou popsány v kapitole 7 SPL. 

4. ANALÝZA ÚZEMÍ MAS 

Základním cílem analýzy území MAS je získání relevantní datové základny pro následnou SWOT analýzu, která je 
primárním východiskem pro určení cílů a priorit SPL. Analýza území MAS také hodnotí výchozí stav před realizací SPL, 
tak aby bylo možné určit kvantifikovatelné indikátory pro evaluaci dopadů SPL a monitorovat pokrok v realizaci SPL.  
U všech důležitých ukazatelů, kde jsou dostupná srovnávací data kraje Vysočina a/nebo České republiky, je uvedena 
komparace s cílem identifikovat významné disparity území MAS respektive posoudit, zda údaje odpovídají krajovým 
nebo celorepublikovým trendům.        
Kapitola sestává ze dvou základních částí: 

 hodnocení území, 
 zdroje území pro realizaci. 

Hodnocení území je zaměřeno na externí posouzení geografických, demografických, ekonomických a komparativních 
ukazatelů agregovaných za jednotlivé obce, které jsou součástí MAS. Výstupem je vyhodnocení pozice MAS 
v nejdůležitějších parametrech v rámci ČR. Oproti tomu v podkapitole Zdroje území pro realizaci SPL je soustředěna 
pozornost na interní zdroje území MAS bez ohledu na vnější vlivy. 
Zdrojem dat pro analýzu byla v její první části (hodnocení území) zejména data ČSÚ a data získaná z Integrované 
rozvojové strategie MAS Podhůří Železných hor. V analýze zdrojů území jsou využita tvrdá primární data, jejichž 
zdrojem bylo podrobné šetření (včetně dotazníkového) provedené v jednotlivých obcích MAS v rámci zpracování SPL. 
Toto šetření bylo provedeno pracovní skupinou pro přípravu SPL v průběhu zpracování SPL a vedl ho ředitel MAS Ing. 
Jaromír Filip. 
V analýze území jsou uváděny pouze nejvýznamnější výstupy, trendy a grafy. Tabulková část analýzy je přílohou č.2  
SPL. 

 
4.1. HODNOCENÍ ÚZEMÍ 
Tato kapitola SPL je zaměřena na analýzu základních charakteristik území MAS, které jsou relevantní pro posouzení 
jednotlivých alternativ a potenciálu jeho dalšího rozvoje. Kapitola má dvě základní části – v první části je území 
hodnoceno pomocí těchto dílčích analýz: 

 Geografická analýza včetně potenciálu pro rozvoj cestovného ruchu (CR), 
 demografická analýza, 
 základní ekonomická analýza, 
 komparativní analýza území v rámci kraje Vysočina. 

Ve druhé části je pak posouzen důvod výběru daného území pomocí regionalistických teorií homogenity a heterogenity 
území a teorie nodálního vymezení území3.   
Součástí analýzy nejsou některé oblasti života, které jsou centrálně řízené státní správou bez výrazných možností 
lokálního ovlivnění. Jedná se zejména o oblast  zdravotnictví a sociální oblast. 

 
Geografická analýza 

                                                 
3
 Srov. např.: http://www.volny.cz/krejska/2.htm  

mailto:matejovsky@progrant.cz
http://www.progrant.cz/
http://www.volny.cz/krejska/2.htm
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Základní charakteristika 
Území MAS se nalézá na severní hranici kraje Vysočina a sousedí s Pardubickým krajem. Území je tvořeno katastry 
deseti členských obcí MAS a jeho přirozeným správním a ekonomickým centrem je město Chotěboř, které je zároveň 
největším územně-správním celkem MAS. 
Krajinný ráz je charakterizován relativně vysokou průměrnou nadmořskou výškou (447mnm), vysokým podílem 
zemědělské půdy a výrazným geomorfologický prvkem, kterým jsou Železné hory v severní části území. Železné hory 
jsou chráněnou krajinnou oblastí a patří do Českomoravské vrchoviny. 
Poloha území MAS na jejich úpatí spolu s blízkostí vodního díla Seč vytváří značný potenciál pro rozvoj cestovního 
ruchu.  
Životní prostředí zde není zatěžováno významnější průmyslovou výrobou ani intenzivní automobilovou dopravou. 
Z hlediska stavu životního prostředí se jedná o velmi zdravé území, na kterém nejsou překračovány imisní limity u 
žádného ze sledovaných ukazatelů, jsou zde vydatné zdroje kvalitní pitné vody a 18 % území je chráněnou krajinou 
oblastí. Významným lokálním ohrožením (zejména v katastru obce Maleč) jsou povodně vznikající v důsledku 
přívalových dešťů a nedostatečné retenční schopnosti krajiny na úpatí Železných hor. 
 

Tabulka č.1  

ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  ÚÚDDAAJJEE  OO  OOBBCCÍÍCCHH  NNAA  ÚÚZZEEMMÍÍ  MMAASS 
Obec Výměra v ha Počet obyvatel 
Chotěboř 5406 9 906 
Maleč 1210 700 
Nová Ves u Chotěboře 1242 591 
Víska 385 174 
Jeřišno 1018 306 
Čečkovice 242 78 
Libice nad Doubravou 2194 856 
Rušinov 757 163 
Lány 204 63 
Klokočov 222 113 
Sloupno 186 45 
Dolní Sokolovec 284 95 
Bezděkov 535 254 

CELKEM 13 885 13 344 

Zdroj: ČSÚ, údaje k 1.1. 2009 

 

 Využití území MAS

62%

30%

1% 7%

zemědělská půda

lesní půda

vodní plochy

zastavěné území

 
Graf ukazuje nadprůměrný podíl zemědělsky využívané půdy. Zdroj dat ČSÚ 
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Dominantní postavení katastrálního území města Chotěboř, které tvoří 39% území MAS. Zdroj dat ČSÚ. 
 
Doprava 
Přes území MAS nevedou významnější automobilové dopravní trasy, protínají jej silnice druhé třídy (pouze na 
východním okraji silnice první třídy I/34), což na jedné straně přináší komparativní výhodu v podobě nízké dopravní 
zátěže území a z toho plynoucí čistší životní prostředí, avšak na straně druhé se jedná o jednu z bariér ekonomického 
rozvoje území a jeho atraktivity pro případné investory. 
Město Chotěboř leží na neelektrifikované železniční trati č. 238 Havlíčkův Brod – Pardubice, což alespoň částečně 
kompenzuje horší automobilové spojení území s okolními centry.   

 
Cestovní ruch 
CHKO Železné hory a vodní nádrž Seč jsou hlavními přírodními atrakcemi cestovního ruchu (CR), které vytvářejí 
značný potenciál pro rozvoj služeb v cestovním ruchu a tím zvýšení příjmu lokální ekonomiky z CR. Území MAS protíná 
několik značených turistických tras a jedna naučná stezka. Síť cyklotras (vedené po silnicích a veřejných komunikacích 
s provozem motorových vozidel) je sice dobře rozvinuta, není zde ale mnoho cyklostezek, které by umožňovaly 
bezpečný pohyb cyklistů mimo komunikace s provozem motorových vozidel. Jedinou takovou cyklostezkou je trasa č. 
5127 protínající území od severozápadu k jihovýchodu. I tato trasa však vede často v profilu komunikací s provozem 
motorových vozidel. 
Naprosto nedostatečná je místní nabídka služeb cestovního ruchu, zejména pak odpovídající spektrum ubytovacích 
kapacit. V současnosti zde funguje pouze jeden penzion a dva hotely, není zde žádný kemp a zcela chybí nabídka 
doplňkových služeb CR jako jsou půjčovny sportovních potřeb, zařízení pro vyjížďky na koních apod.   
Se zařízeními CR souvisí také infrastruktura pro trávení volného času, která je v území MAS velmi nedostatečná. Jedná 
se zejména o neexistenci koupališť a veřejných bazénů. 

 
Tabulka č.2 

ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  GGEEOOGGRRAAFFIICCKKÉÉ  CCHHAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKKYY  ÚÚZZEEMMÍÍ 

Parametr MAS Vysočina ČR 

Rozloha 138,9km2 6 796 km2 Území 
MAS tvoří 1,9%  

78 864 km2 (území 
MAS tvoří 0,16%) 

Průměrná nadmořská výška 447mnm N/A 420 

Podíl zemědělské půdy včetně lesů 62%  57% 46,6% 

Hustota osídlení 96,1 obyvatel na km2 75,2 obyvatel na km2 130 obyvatel na km2 
Zdroje dat: ČSÚ, údaje k 1.1.2009  
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Celkový počet obyvatel na území MAS
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Geografická analýza - závěry 
Z geografické analýzy území MAS vyplývají tyto závěry relevantní pro SPL: 

 Nadprůměrná nadmořská výška v porovnání s ČR, atraktivní a charakteristické krajinné prvky 
(Železné hory a Sečská přehrada) a nadprůměrný podíl zemědělské půdy. 

 Poloha území téměř přesně uprostřed mezi Jihlavou a Pardubicemi. 
 Centrální postavení města Chotěboř jako největšího územně-správního celku jak z hlediska počtu 

obyvatel, tak z hlediska výměry katastru. 
 Nízká dopravní zátěž a čisté životní prostředí. 
 Málo rozvinuté služby cestovního ruchu. 

 
Demografická analýza 
Základní charakteristika 

 
Na území MAS k 1. 1. 2009 žilo 13 344 
obyvatel, z nichž 74% bydlí ve městě Chotěboř. 
Jedním z nejvýraznějších negativních rysů 
demografického vývoje území je úbytek 
obyvatel, který je nejmarkantnější v porovnání 
let 2006 a 2007. Tento vývoj je také výrazně 
odlišný od trendu celé ČR, která v roce 2006 
zaznamenala kladné saldo přírůstku obyvatel a 
v roce 2007 trend kladného přírůstku potvrdila.4  

 
 
 

 
Z grafu je zřejmé dominantní postavení města Chotěboř, ve kterém žije 74% obyvatel území MAS. Zdroj dat: ČSÚ 

 
Věková struktura 
Z hlediska věkové struktury je území MAS velmi podobné průměru ČR respektive je zde o něco nižší podíl ekonomicky 
aktivního obyvatelstva.  Pro srovnání věkové struktury a jejího dopadu na ekonomický rozvoj území jsou důležité 
zejména dva indexy:  

                                                 
4
 Zdroj dat: ČSÚ – rychlé informace 
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Přírůstek a úbytek obyvatel na území MAS
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 Index ekonomického zatížení, který měří podíl ekonomicky neaktivních obyvatel (0-15 let a 65 a více let) ku 
ekonomicky aktivním a na území MAS činí 43,5% oproti průměru 40,44% v ČR. 

 Index stáří, který měří poměr obyvatel starších 65ti let ku obyvatelům mladším 15ti let odpovídá na území 
MAS hodnotě 94,44%, v ČR to je 100,1% 

Dalším důležitým ukazatelem je poměr počtu mužů a počtu žen, protože  stárnutí populace má rovněž výrazný vliv na 
rovnovážné zastoupení obou pohlaví v populaci, neboť značnou část nejstarších obyvatel tvoří ženy. Převážné 
zastoupení žen v nejstarší populaci je celosvětovým jevem, jelikož ženy se obecně dožívají vyššího věku než muži5. 
V tomto parametru vykazuje území MAS příznivější hodnoty než je průměr České republiky ( poměr  počtu v MAS: 0,98 
a poměr počtu v ČR: 0,96). 
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Graf srovnává věkovou strukturu obyvatel MAS a ČR. Příznivé je vysoké procento obyvatel do 15ti let na území MAS. Zdroj dat: ČSÚ 

 
Přírůstek obyvatelstva  

Za sledované pětileté období je 
zaznamenán kladný přírůstek 
obyvatelstva pouze v roce 2006. 
Vzhledem k tomu, že ORP Chotěboř 
(údaje ČSÚ Vysočina) má mírně 
nadprůměrnou porodnost ve srovnání 
s průměrem kraje Vysočina, lze 
dovodit, že negativní saldo přírůstku 
obyvatel je způsobeno zejména 
stěhováním mimo území MAS. 
Z hlediska demografického hodnocení 
území je negativní saldo přírůstku 
obyvatel nejdůležitější disparitou 
regionu ve srovnání 
s celorepublikovými trendy.  

Z grafu je patrné dlouhodobé záporné saldo přírůstku obyvatel s výjimkou roku 2006.  
Zdroj dat: ČSÚ 

 
Vzdělanost a školství 
Struktura vzdělanosti je zařazena do demografické analýzy i když se nejedná o čistě demografický ukazatel. Je to ale 
důležitý parametr pro následné určení silných a slabých stránek MAS v oblasti lidských zdrojů. Území MAS vykazuje 
poměrně odlišnou vzdělanostní strukturu v porovnání s ČR a to zejména v podílu lidí se středoškolským vzděláním 

(započítáni i vyučení a lidé s vyšším odborným vzděláním), kterých je o 5,5 p.b. více než je český průměr a naopak 

                                                 
5
 viz: http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=613  

http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=613
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Trend vývoje počtu obyvatel na území MAS

12700

12750

12800

12850

12900

12950

13000

13050

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

roky

p
o

č
e

t 
o

b
y

v
a

te
l

MAS - počet obyvatel

Trend (polynomický)

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

%

základní střední VŠ bez

vzděl./nezjištěno

Porovnání vzdělanostní struktury MAS a ČR v %

MAS

ČR

vysokoškolsky vzdělaných je o 3,2 p.b. méně. Tyto rozdíly lze hodnotit spíše kladně zejména s ohledem na 
skutečnost, že poměr lidí s pouze základním vzděláním je menší než na úrovni celé ČR 
. Nadprůměrně vysoký podíl středoškolsky vzdělaných je možné přisuzovat struktuře místního hospodářství, 

které má silné zastoupení 
sekundárního sektoru 
(zpracovatelský průmysl).  
Území MAS má dostatečné pokrytí 
a kapacitu základního i středního 
školství. Opět se zde projevuje 
výrazně monocentrické uspořádání 
území s převahou škol ve městě 
Chotěboř, kde je také jediné 
gymnázium a střední škola na 
území MAS. 
 
 
 

Vysoký podíl středoškoláků a relativně nízký počet VŠ vzdělaných. Zdroj dat: ČSÚ 
 

Dojížďka za prací 
Dojížďka za prací je významnou charakteristikou území MAS vyjma města Chotěboř, které je přirozeným 
centrem trhu práce a zdrojem pracovních míst pro obyvatele ostatních obcí na území MAS. Podrobněji je 
problematika dojížďky (vyjížďky) za prací analyzována v posouzení homogenity území dále v této kapitole.  
Průměrná vzdálenost dojížďky byla výběrovým šetřením zjištěna na úrovni 6,7km a za prací dojíždí vyjma 
Chotěboře v průměru 65% lidí v ekonomicky aktivním věku. 
 

Tabulka č.3 

ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  DDEEMMOOGGRRAAFFIICCKKÉÉ  CCHHAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKKYY  ÚÚZZEEMMÍÍ 

Parametr MAS % Vysočina ČR 

Počet obyvatel 13 344 511 645, (obyvatelé MAS tvoří 
2,5%) 

10 287189, (obyvatelé MAS tvoří 
0,12%) 

Průměrný věk 42,13 let 40,84 let 40,38 let 

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel  69,9% N/A 71,21% 

Přírůstek obyvatel (mezi léty 2006 a 2007) - 0,01% 0,17% 0,04% 
Zdroje dat: ČSÚ  

 
Demografická analýza - závěry 

Na základě vložení polynomického 
trendu do grafu vývoje počtu 
obyvatel MAS lze očekávat 
stabilizaci počtu obyvatel v území 
MAS, avšak poslední vývoj salda 
přírůstku obyvatel je nejvýraznějším 
negativním demografickým 
parametrem území. Negativní 
přírůstek obyvatel je způsoben 
zejména stěhováním z území MAS. 
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Na základě vývoje počtu obyvatel MAS od roku 2001 byl vložen trend vývoje do roku 2013, který byl určen extrapolací datové řady  
polynomickou funkcí. Zdroj dat: ČSÚ 
 

 Věková struktura obyvatel se blíží průměru ČR, avšak index ekonomického zatížení je o 3 p.b. vyšší. 
Na druhou stranu index stáří je o 6 p.b. nižší než v ČR. 

 Z hlediska průměrného věku jsou obyvatelé MAS o necelé dva roky starší než průměr ČR avšak 
některé z obcí MAS  vykazují značně nadprůměrné hodnoty (např. obec Lány s věkovým průměrem 
50,6 let). V části území MAS tak hrozí výrazné zvyšování indexu stáří a indexu ekonomického 
zatížení. 

 Na území MAS je v porovnání s ČR nižší vzdělanost (měřeno poměrem VŠ vzdělaných k obyvatelům 
starším 15ti let), podíl středoškolsky vzdělaných je ale příznivější než v ČR. 

 

Porovnání MAS a ČR - vybrané demog. údaje, ČR = 

100%
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Graf poměřuje hodnoty území MAS s ČR, kdy ČR = 100% a lze tak dobře ilustrovat jednotlivé disparity. Zdroj dat: ČSÚ 
 

Ekonomická analýza:  
Zaměstnanost a její struktura 
Zaměstnanost na území MAS je charakterizována vysokým podílem sekundéru způsobeným tradicí strojírenské výroby, 

což odpovídá celé ČR, která má mezi zeměmi EU 25 nejvyšší podíl zaměstnanosti v sekundárním sektoru6.  

Chotěbořské strojírny se rozpadly na řadu menších podniků, které dohromady tvoří nejvýznamnější zdroj pracovních sil 
na území MAS. Dalším 
významným zdrojem 
pracovních míst je nábytkářský 
průmysl. V porovnání s ČR je 
také vyšší podíl pracujících 
v priméru, protože se podařilo 
udržet několik velkých 
zemědělských družstev, která 
tvoří hlavní zdroj pracovních 
příležitostí mimo město 
Chotěboř. Značně 
podprůměrný je v porovnání 
s ČR terciér, kde pracuje o 7,6 
p.b. méně lidí než je 
celorepublikový průměr. 

                                                 
6
 1. kapitola výroční zprávy RPS za rok 2006 zpracovaná společností Progrant s.r.o. 
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Míra nezaměstnanosti, porovnání MAS a ČR
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Graf porovná podíl zaměstnaných v jednotlivých sektorech jako podíl ku ekonomicky aktivním obyvatelům. Zdroj dat: ČSÚ 
 

Struktura tvorby HDP a THFK 
Pro určení struktury tvorby HDP a tvorby THFK na území MAS existují pouze nepřímá data, protože ČSÚ tyto ukazatele 
sleduje pouze do úrovně krajů. Vzhledem ke struktuře zaměstnanosti a ekonomicky nejsilnějším podnikům na území 
MAS lze předpokládat, že stejně jako v celé ČR jsou nejsilnějšími tvůrci HDP zpracovatelský průmysl, stavebnictví a 
služby. 
Nejvýznamnější strojírenské podniky na území MAS: 

 NATE nápojová technika a.s.   
 TENEZ a.s. 
 GCE, s.r.o. 
 Chotěbořské strojírny služby, a.s. 

 
Nábytkářský průmysl: 

 INTERLIGNUM a.s. 
 ALKA Holding spol s r.o. 

 
Ostatní podniky 

 ALTEC spol. s r.o. 
 Camona spol. s r.o. 
 Feroplast spol. s r.o. 
 Zemědělská družstva (Maleč, Nová Ves) 

 

Nejvýznamnější pobídkou pro vstup nových investorů na území MAS v posledních pěti letech bylo zřízení nové 
průmyslové zóny na východním okraji města Chotěboř podpořené z prostředků PHARE. Tato zóna stále čeká na 
podniky, které ji využijí. Nejvýznamnějším investorem zde má být pivovar nadnárodní společnosti. 

 
Nezaměstnanost  

Míra nezaměstnanosti měřená na 
území MAS pomocí metodiky MPSV 
(oproti ČR, které je měřena pomocí 
VŠPS) je za sledované období 
posledních pěti let nižší než v ČR a 
stejně jako v celé republice neustále 
klesá. Validita dat nezaměstnanosti 
na území MAS je však vzhledem 
k metodice měření úřadem práce 
nižší. Nepochybný je příznivý trend 
kontinuálního poklesu počtu 
registrovaných uchazečů o práci. 
Vývoj míry nezaměstnanosti je tak 
nejpříznivějším strukturálním 
ukazatelem ekonomiky na území 
MAS. 

 
Graf je konstruován na základě dvou souborů dat. Údaje za ČR jsou čerpány z ČSÚ, které používá metodiku ILO pro stanovení 
míry nezaměstnanosti. Údaje za území MAS jsou čerpány z databáze MPSV, které používá data úřadů práce. Odlišnost metodik 
nemá vliv na určení celkového trendu. 
 

Mzdy 
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Výše hrubé mzdy v hospodářství ČR neustále roste a zejména v roce 2007 je dynamika tohoto nárůstu markantní (ve 
3Q 2007 činila 21 470 Kč).7 Dle šetření na území MAS je mzdová úroveň lokálního hospodářství výrazně nižší než je 
celorepublikový průměr (17 800 Kč). Tato skutečnost koresponduje s ostatními regiony ČR vyjma Prahy, která výrazně 
zvyšuje ukazatel průměrné hrubé mzdy v rámci celé ČR.  

 
Ekonomická analýza - závěry 
Z ekonomické analýzy vyplývají tyto závěry: 

 Lokální ekonomika je hnaná silnými společnostmi, které vznikly rozpadem Chotěbořských strojíren. 
 Zpracovatelský průmysl má stejně jako v ČR největší podíl na tvorbě HDP, čemuž odpovídá také struktura 

zaměstnanosti v území MAS. 
 Nadprůměrná zaměstnanost v porovnání s ČR je zaznamenána také v priméru, což je zapříčiněno poměrně 

silným postavením zemědělských družstev, která jsou hlavním zázemím pracovního trhu v obcích vyjma 
města Chotěboř. 

 Nejpříznivějším strukturálním ukazatelem lokálního hospodářství je dlouhodobý pokles míry nezaměstnanosti. 

 
Tabulka č.4 

ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  EEKKOONNOOMMIICCKKÉÉ  CCHHAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKKYY  ÚÚZZEEMMÍÍ 

Parametr MAS  Vysočina ČR 

Mzdy 17 500 Kč 18 586 Kč 21 470 Kč 

Míra nezaměstnanosti 4,14% 5,69% 5,2% 

Struktura zaměstnanosti (P/S/T) 5,5%/46%/48,5% N/A 3,9%/40/50,1% 
Zdroje dat: ČSÚ a ISÚ   

 

Komparativní analýza vybavenosti území  
Na základě evidence vybavenosti obvodů ORP8 byla zpracována analýza situace v ORP Chotěboř (podíl MAS je více 
než 57% obyvatel ORP Chotěboř). Tato analýza byla zpracována jako podklad následného hodnocení zdrojů pro 
realizaci SPL a vyplývá z ní disparita regionu v těchto parametrech: 

 Vybavenost obcí kanalizací s napojením na ČOV dosahuje pouze 44,3% průměru kraje Vysočina. 
 Počet galerií a muzeí je oproti průměru kraje také značně nižší, což koresponduje s výsledky hodnocení CR 

v rámci geografické analýzy území.  
 Na průměrné úrovni je počet sakrálních staveb a tělocvičen. 
 Počet tělovýchovných zařízení (vyjma tělocvičen - podrobně viz tabulky v příloze č.2 SPL) je naopak na 

vysoce nadprůměrné úrovni. 
 Důležitou komparativní výhodou území MAS je kompletní pokrytí všech obcí MAS připojením 

k vysokorychlostnímu internetu. Vybudování komunitní datové sítě bylo předmětem projektu podpořeného ze 
SROP „MAN podoubraví“. Své služby tu poskytuje také řada lokálních internetových providerů.  

 

                                                 
7
 Viz např.: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz112707.doc  

8
 Zdroj dat: ČSÚ 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz112707.doc
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Porovnání vybavenosti ORP Chotěboř s průměrem kraje 
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Graf ilustruje pozici ORP Chotěboř vůči průměru kraje Vysočina, který odpovídá 100%. Zdroj dat: ČSÚ 

 
Tabulka č.5 

ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  ÚÚDDAAJJEE  KKOOMMPPAARRAATTIIVVNNÍÍ  AANNAALLÝÝZZYY  ÚÚZZEEMMÍÍ 

Parametr MAS Vysočina Ø 

ČOV (% obcí ORP) 10% 22% 

Plynofikace (% obcí ORP) 71% 69% 

Kino (% obcí ORP) 10% 6% 

Muzeum (% obcí ORP) 3% 7% 

Galerie (% obcí ORP) 3% 9% 

Sakrální stavba (% obcí ORP) 67% 65% 

Tělocvična (% obcí ORP) 42% 43% 
Zdroje dat: ČSÚ – srovnávací data ORP  

 
Důvod výběru daného území 
Odůvodnění výběru území pro realizaci SPL je opřeno o dva  regionalistické přístupy. Prvním přístupem je vymezení 
regionu na základě homogenity respektive heterogenity území. Druhým přístupem je tzv. nodální vymezení, které 
charakterizuje území pomocí vazeb na přirozené ekonomické a správní centrum. Dalším možným odůvodněním výběru 
konkrétního území je také předchozí spolupráce zástupců jednotlivých obcí i soukromého sektoru na určitém území. 

 
Homogenita území  
Pro určení míry homogenity území MAS byl stanoven model, který porovnává demografické a socioekonomické 
parametry v jednotlivých obcích MAS. Jedná se o: 

 Index ekonomického zatížení, který je jedním ze základních demografických ukazatelů a je na něm ilustrována 
podobnost věkové struktury na území MAS. 

 Přírůstek obyvatel v roce 2007 mj. vyjadřuje dynamiku rozvoje jednotlivých obcí. Lze tak porovnat obce, které i 
přes celkový úbytek obyvatel na území MAS stabilizují nebo zvyšují počet svých obyvatel. Jedná se o 
parametr, ve kterém lze očekávat určitou heterogenitu území. 

 Průměrný věk obyvatelstva je vzhledem rurálnímu charakteru území důležité sledovat a identifikovat disparity 
v rámci území. 

 Míru nezaměstnanosti, která je jedním ze základních ekonomických parametrů území.  
 Vzdělanost (měřenou poměrem vysokoškolsky vzdělaných k počtu obyvatel nad 15 let) je zajímavé měřit 

jednak kvůli předpokládanému vyššímu relativnímu podílu VŠ vzdělaných v Chotěboři v porovnání s ostatními 
obcemi MAS a jednak kvůli nastavení SPL v oblasti vzdělávání. 

 Podíl ekonomicky aktivních obyvatel dojíždějících za prací je dle předpokladu homogenním ukazatelem území, 
které je výrazně monocentrické. 
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Pro porovnání dat z jednotlivých obcí byl použit variační koeficient (VK = směrodatná odchylka v % aritmetického 
průměru). Čím vyšší je variační koeficient tím je sledovaný parametr v jednotlivých obcích různorodější (variabilnější). 
Variační koeficient umožňuje srovnat parametry v obcích s různým počtem obyvatel a je spolehlivým ukazatelem 
homogenity (heterogenity) území. 
Nejvyšší variační koeficient je dosažen u parametru přírůstku obyvatelstva v roce 2007, protože interval hodnot za 
jednotlivé obce se pohybuje od - 6,47% u obce Víska (ubylo zde 11 obyvatel) až po 1,12% u obce Maleč, kde naopak 8 
obyvatel přibylo.  Tento parametr ukazuje na výraznou heterogenitu tedy rozdílnost území v otázce přírůstku obyvatel. 
Všechny ostatní parametry měřené variačním koeficientem jsou do úrovně VK≤50% a lze je tedy charakterizovat jako 
parametry ilustrující homogenitu území. Nejnižší VK je u poměru počtu mužů a žen a průměrného věku, což dokazuje, 
že se věková struktura v jednotlivých obcích nijak výrazně neodlišuje (vyjma obce Lány, kde je věkový průměr nad 50 
let)  
Podrobné tabulkové výsledky jsou k dispozici v příloze č. 2 SPL. 
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Variační koeficienty vybraných ukazatelů obcí MAS

 
Jediným VK přesahujícím 50% je přírůstek obyvatel v roce 2007. Výrazná homogenita území naopak panuje ve věkové struktuře. 
Zdroj dat: ČSÚ. 

 
Nodální vymezení 
Nodální vymezení lze v případě výběru území pro realizaci SPL MAS Podhůří Železných hor považovat za důležitější 
důvod výběru konkrétního území než prokazování homogenity jednotlivými demografickými a socioekonomickými 
parametry. Přirozené ekonomické a správní centrum MAS tvoří město Chotěboř, které je také největším územně 
správním celkem MAS jak z hlediska počtu obyvatel tak z hlediska velikosti katastru.  
Chotěboř má v rámci území MAS tyto nezastupitelné funkce: 

 Správní centrum – všechny obce MAS spadají do správního obvodu ORP Chotěboř a mají tak společný 
stavební úřad, finanční úřad, živnostenský úřad a sociální odbor, matriku a další úřady.  

 Ekonomické centrum 
 Zdroj pracovních příležitostí a stabilizace trhu práce 
 Dopravní uzel 
 Centrum služeb 
 Centrum vzdělání (gymnázium a střední škola) 
 Centrum kultury 
 Centrum zdravotní péče oblasti 
 Sídlo PČR a městské policie  

Vymezení území MAS tak lze chápat jako soubor obcí a jejich katastrů (a také podnikatelů, NNO a zemědělců na 
území působících), které jsou závislé na funkcích společného centra a spadají do správního obvodu tohoto centra.  

 
Dosavadní spolupráce a společná problematika 
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Obce sdružené v MAS doposud úspěšně spolupracovaly v rámci Mikroregionu Podoubraví9. Obce, podnikatelé, NNO i 
zemědělci na území MAS usilují o realizaci svých rozvojových projektů. V tomto úsilí narážejí na společné problémy 
(finanční, administrativní apod.), a proto se rozhodli spojit své síly a řešit tyto problémy společně v rámci MAS. 
 
Důvod výběru území - závěr 
Území MAS bylo vybráno pro realizaci SPL z těchto důvodů: 

 Shodné (homogenní prvky) území jednotlivých obcí a z toho vyplývající podobná problematika řešená na 
úrovni jednotlivých obcí. Výrazná homogenita panuje zejména v demografických ukazatelích (vyjma přírůstku 
obyvatel). 

 Společné centrum území, kterým je město Chotěboř, a které je zároveň největším členem MAS. 
 Tradice spolupráce jednotlivých obcí v rámci větších regionálních uskupení (zejména Mikroregion Podoubraví) 

a společný charakter problémů při přípravě a realizaci rozvojových projektů. 
 
Zvláštnosti území oproti jiným územím. 
Výsledky jednotlivých částí analýzy území ukazují na několik specifik, která lze považovat za zvláštnosti území 
(vzhledem ke kraji Vysočina anebo ČR). Jedná se zejména o: 

 Zdravé životní prostředí nepoškozené těžkým průmyslem, těžbou nerostných surovin a dopravní zátěží. 
 Významnou diskrepanci mezi potenciálem CR a neexistujícími službami CR. 
 Stabilizovanou ekonomickou situaci dokumentovanou podprůměrnou mírou nezaměstnanosti i přes 

vzdálenost území MAS od velkých ekonomických center (Jihlava, Pardubice) 
 Nadprůměrný podíl sekundárního sektoru ekonomiky a silnou orientaci na strojírenský průmysl. 
 Výrazné monocentrické uspořádání území s Chotěboří jako přirozeným ekonomickým, správním, kulturním a 

vzdělávacím zázemím. 
 Nadprůměrný podíl středoškolsky vzdělaných lidí. 

 
Vnitřní potenciál území spočívá v: 

 tradičních výrobních odvětvích, 
 výkonnosti zemědělství,  
 důrazu na zavádění ICT, 
 několika silných tradicích, které jsou udržovány i přes sekulární charakter místní společnosti (68% obyvatel 

bez vyznání). 
 vysokém potenciálu pro rozvoj služeb CR, které by poskytly zázemí turistům směřujícím do Železných hor a 

na Sečskou přehradu.     
 otevřenosti a kompetentnosti místní veřejné správy dokladované úspěšnou realizací řady projektů 

spolufinancovaných ze SF EU v prvním programovacím obdobím 2004 – 2006 
 ochotě partnerů z jednotlivých sfér spolupracovat na rozvojových projektech území (dokladováno např. 

rychlým zvyšováním počtu členů MAS). 

 

4.2 ZDROJE ÚZEMÍ PRO REALIZACI SPL  
Cílem této části kapitoly 4 je definovat a analyzovat konkrétní zdroje relevantní pro dlouhodobou udržitelnost realizace 
SPL. V rámci této analýzy je posuzován i stav a úroveň těchto zdrojů, tak aby byly při následném navrhování cílů a 
opatření SPL vybrány jen ty zdroje které povedou k efektivnímu a eficientnímu naplňování SPL. Na rozdíl od hodnocení 
území je důraz kladen na vnitřní zdroje území, které jsou v době zpracování SPL k dispozici anebo, u kterých je 
pravděpodobné, že v průběhu realizace SPL k dispozici budou.   
Zdroje pro realizaci SPL jsou rozděleny na: 

 Institucionální 
 Lidské 
 Finanční a hospodářské 
 Materiální  
 Historicko-geografické 

 
Institucionální zdroje: 

                                                 
9
 http://www.podoubravi.cz/  

http://www.podoubravi.cz/
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Dostatečný počet, kapacita a stabilita institucí soukromého i veřejného sektoru je základní podmínkou úspěšné 
realizace SPL a jeho udržitelnosti nejen po dobu financování z PRV ale také po skončení této finanční podpory. 
Následující tabulka uvádí přehled současných institucí, které na území MAS působí. 

Tabulka č.6 

IINNSSTTIITTUUCCIIOONNÁÁLLNNÍÍ  ZZDDRROOJJEE  RREEAALLIIZZAACCEE  SSPPLL 

Soukromé subjekty  Počet Charakteristika 

Podnikatelé – živnostníci 2760 Na území MAS bylo vydáno celkem 3140 živnostenských listů (ŽL) a 
aktivně zde působí 2760 podnikatelů. Dle údajů ŽO MÚ Chotěboř počet 
vydaných ŽL každoročně stoupne o 15 – 20. 

Přehled největších firem 11 NATE nápojová technika a 
TENEZ a.s.  
GCE, s.r.o.  
Chotěbořské strojírny služby, a.s.  
INTERLIGNUM a.s.  
ALKA Holding spol s r.o. 
ALTEC spol. s r.o. 
Camona spol. s r.o. 
Feroplast spol. s r.o. 
Zemědělská družstva (Maleč, Nová Ves) 

Nestátní neziskové organizace  25 NNO pracující s mládeží: 2x Skaut, Pionýr, 4x dobrovolní hasiči, 2x 
Fotbalový klub, 1x hokejový  oddíl, 7x Sokol, 3x Tělovýchovná jednota, 
DDM JUNIOR. 
Ostatní NNO: Nadační fond Čtyřlístek, Benediktus, o.s., Občanské 
sdružení QUO VADIS?, Smíšený pěvecký sbor Doubravan, Sdružení pro 
péči o duševně nemocné FOKUS Vysočina, SFK AVALON, Fantazáci 
o.s. 

Zemědělské podniky a subjekty 
podnikající v lesích 

4 zem. 
podniky 

Zemědělské podniky: ZD Nová Ves ,ZD Maleč, Statky Doubravka, ZOD 
Slavíkov 
Subjekty podnikající v lesích: 70 % výměry Lesy ČR   
obecních lesů cca 20% výměry obecní a městské lesy, 10% výměry velký 
počet soukromníků  

Veřejné subjekty Počet Charakteristika 

Municipality 13 Na území MAS existuje 12 obcí a 1 město. Municipality se svými 
obecními (městskými) úřady představují významné administrativně-
správní zázemí pro realizaci SPL a obecní rozpočty jsou také jedním ze 
základních finančních zdrojů pro realizaci SPL. 

Vzdělávací instituce 11 Na území MAS působí 11 vzdělávacích institucí, z toho je 8 škol. 
V Chotěboři je gymnázium, VOŠ a obchodní akademie Chotěboř 

Potenciál 

Z hlediska dalšího rozšiřování počtu členů MAS lze počítat s dalšími obcemi ORP Chotěboř (celkem 31 obcí) a vysoký je také 
počet podnikatelů, kteří by se do MAS mohli zapojit (zejména mikropodniků). MAS by se měla také rozšiřovat o místní NNO 
zaměřené na sociální oblast, které mohou přinést nové prvky v zaměření MAS. 

Zdroje: údaje MAS  

 
Lidské zdroje 
Lidské zdroje mohou být problematickou částí při řešení komunitních projektů a při komunitním plánování. Roli zde 
může hrát skepse vůči evropským dotacím i neochota občanů zapojit se do veřejného dění regionu. MAS Podhůří 

Železných hor se i přes tyto problémy podařilo získat řadu spolupracovníků a sympatizantů. 
 

Tabulka č.7 

LLIIDDSSKKÉÉ  ZZDDRROOJJEE  RREEAALLIIZZAACCEE  SSPPLL 

Parametr  Charakteristika 

Lidé zastupující veřejnou správu Všichni starostové obcí a měst na území MAS 
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Podnikatelé a jejich zaměstnanci Ladislav Škaryd - Dřevokov., Hynek Boháč  - Zahradnictví Boháč, Jaroslava Kellerová FO, 
Hana Štastná FO. Stanislav Šíp - Chovprodej Šíp, Ing.Tomáš Jindra - JCS Computer, Ing 
Vít Šimon - ZD Maleč, Roman Sadílek -  ZD Nová Ves, Alice Fidlerová- poradce KB 
H.Brod, M Bílková - sekretářka OÚ Maleč, Mgr. Věra Řípová  - řed. ZŠ Maleč, Ludvík 
Čermák - stavbyvedoucí  SKANSKA, Jana Pešková studentka, Martina Bílková  - 
studentka 

Lidé pracující v kulturních institucích  Milan Stránský  - ředitel Muzea v Chotěboři 

Lidé pracující v NNO Jaroslava Čermáková  - DDM Junior  
 Ing. Paclíková Ludmila - TJ Sokol Víska  

Místní aktivisté v obcích V každé z 10 obcí, které jsou součástí MAS, pracuje místní aktivista (např. Libor 
Amorovský v obci Nová Ves) – tedy osoba, která se zajímá o dění v MAS a je jí ochotna 
pomáhat. Přínos těchto lidí spočívá zejména v usnadnění komunikace s veřejností 
v jednotlivých obcích a v propagaci myšlenek MAS a Leader.  

Potenciál 

S rozšiřováním počtu členů MAS bude růst i počet lidí, kteří budou ochotni účastnit se práce v MAS ať už v jednotlivých komisích 
nebo např. jako místní aktivisté. Značný potenciál pro realizaci SPL spočívá v kontinuálním rozvoji těchto lidských zdrojů, 
zvyšování jejich kvalifikace, schopností a dovedností. 

Zdroje: údaje MAS 

 
Finanční a hospodářské zdroje 
Pro realizaci jakýchkoli rozvojových strategií včetně SPL je nezbytné získat potřebné finanční prostředky. Instituce 
zapojené do MAS (ať už veřejné nebo soukromé) sestavují své rozpočty s ohledem na každoroční provozní potřeby a 
je proto většinou problematické najít rezervy pro investiční projekty. Všechny subjekty se proto větší či menší měrou 
snaží o získání externích finančních prostředků. Nejčastěji se jedná o komerční úvěry. Současné programovací období 
SF EU však řadě institucí (včetně MAS) umožňuje získat nenávratné finanční prostředky ve formě spolufinancování 
konkrétních projektů. Projekty tak mohou být nastaveny s menším zřetelem na ziskovost a může být kladen podstatně 
větší důraz na veřejný zájem a to jak u veřejnoprávních subjektů, tak u NNO a podnikatelů. 
 

Tabulka č.8 

FFIINNAANNČČNNÍÍ  AA  HHOOSSPPOODDÁÁŘŘSSKKÉÉ  ZZDDRROOJJEE  RREEAALLIIZZAACCEE  SSPPLL 

Parametr  Charakteristika 

Komerční finanční zdroje Nejpřirozenějším zdrojem pro financování rozvojových projektů (případně pro jejich 
kofinancování) jsou Banky, které mají ve své většině speciální úvěrové produkty pro 
projekty spolufinancované z evropských dotací. Na území MAS působí tyto bankovní 
domy:  

 Česká spořitelna a.s. 
 Komerční banka a.s. 
 ČSOB a.s. 
 GE Money a.s. 
 Poštovní spořitelna 

Všechny tyto instituce nabízejí úvěrové produkty vhodné pro financování kofinancování 
projektů podporovaných z EU.  

Firemní zdroje Současní členové MAS z podnikatelské oblasti mají dostatečně silné ekonomické zázemí, 
aby mohli kofinancovat projekty realizované v rámci SPL (dle mapy regionální podpory ČR 
a dle dalších pravidel PRV).  

Obecní rozpočty I když byly investice do vzhledu veřejných budov v obcích na území MAS za posledních 5 
let pouze 3mil. Kč, obecní rozpočty jsou dostatečně silné na pokrytí kofinancování projektů 
realizovaných v rámci SPL. Menší obce získají od roku 2008 více peněz v rámci RUD. 
Obce v minulosti prokázaly schopnost kofinancovat velké projekty dotované z operačních 
programů SF EU v letech 2004-2006 (např. projekt MAN Podoubraví, Dílna pro úpravu 
odpadů Maleč atd.)  

PRV Program rozvoje venkova je základním dotačním nástrojem pro realizaci SPL. 

Ostatní OP Realizace ISÚ MAS je opřena kromě PRV také o další operační programy. Jedná se 
zejména o  ROP NUTSII Jihovýchod, OPŽP a OPPI. 

Národní zdroje Řada obcí využívá státní dotace, tento finanční však většinou není dostupný soukromým 
subjektům. 
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Potenciál 

MAS a její členové musí využívat všech dostupných finančních zdrojů pro realizaci svých projektů. Z hlediska SPL je zásadní PRV, 
na realizaci ISÚ se musí podílet více operačních programů, případně národních zdrojů. Velký potenciál spočívá v rozšiřování 
znalostí, jak využívat tyto zdroje mezi členy MAS.  
I přes očekávaný pokles objemu finančních prostředků z EU po roce 2013 lze očekávat programy, které budou podporovat 
strukturálně a ekonomicky slabší regiony. V současné době lze jen těžko odhadnout, zda takovým regionem bude i území MAS. 

Zdroje: údaje MAS  

 
Kulturní zdroje realizace SPL 
Vnitřní potenciál území MAS spočívá mj. v kulturních tradicích které jsou zde udržovány. Řada tradic a tradičních 
venkovských slavností čeká na své obnovení. 
 
 

Tabulka č.9 

KKUULLTTUURRNNÍÍ  ZZDDRROOJJEE  RREEAALLIIZZAACCEE  SSPPLL 

Parametr  Charakteristika 

Kulturní instituce DDM Chotěboř, Muzeum Chotěboř 

Pravidelné akce Největší pravidelné akce: Chotěbořské divadlení, koncertní vystoupení, Motorkářské srazy, 
Chotěbořský bluegrass, Mikulášká mašinka, Pohádkový les,   

Potenciál 

V území MAS je řada tradic, které by mohly být obnoveny a mohly tak posílit sounáležitost místních občanů s regionem. Své 
obnovy by se mohly dočkat kulturní vystoupení pod širým nebem v menších obcích MAS nebo například obnova vepřových hodů a 
lidových veselic. 

Zdroje: údaje MAS  

 
Historicko-geografické zdroje 
Do historicko-geografických zdrojů území jsou zařazeny zejména ty, které mají potenciál pro rozvoj CR na území MAS 
a tím i diverzifikaci místní ekonomiky. Sekundárně tyto zdroje také přispívají k tvorbě kvalitního rurálního prostoru, který 
je nezbytný pro stabilizaci počtu obyvatel MAS a zastavení jejich vystěhovávání mimo území MAS. 
 

Tabulka č.10 

HHIISSTTOORRIICCKKOO--GGEEOOGGRRAAFFIICCKKÉÉ  ZZDDRROOJJEE  RREEAALLIIZZAACCEE  SSPPLL 

Parametr  Charakteristika 

Regionální pamětihodnosti Na území MAS je 34 Kulturních památek tvořených měšťanskými a rodinnými domy, 
církevními stavbami, sochami a šlechtickými sídly. 

Muzea a galerie Na území MASS je 1 muzeum a 1 galerie 

Zařízení CR 2 hotely, 1 penzion a 3x domácí ubytování, doprovodná infrastruktura CR na území MAS 
zcela chybí.    

Ubytovací kapacity  90 lůžek 

Potenciál 

Území má díky své poloze na úpatí Železných hor a blízkosti Sečské přehrady potenciál pro rozvoj služeb cestovního ruchu. 
Rozšířeny by mohly být ubytovací kapacity a potenciál je také ve zřízení doprovodné infrastruktury CR (např. půjčovny sportovního 
vybavení, hřiště na minigolf apod.) 

Zdroje: údaje MAS  

 
Materiální zdroje realizace SPL 
Pro realizaci SPL je nezbytné mít dostatek materiálních zdrojů, stejně důležitý je i výběr vhodných lokalit. Na území 
MAS je dostatek jak objektů tak rozvojových ploch pro realizaci SPL. 
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Tabulka č.11 

MMAATTEERRIIÁÁLLNNÍÍ    ZZDDRROOJJEE  RREEAALLIIZZAACCEE  SSPPLL 

Parametr  Charakteristika 

Objekty Objekty, které by mohly být zařazeny do projektů v rámci SPL:  
 Sokolovna Chotěboř 
 Sokolovna Víska 
 Bývalá fara a stará škola Nová Ves 
 Park J.Fialy Chotěboř 
 Obecní úřad Jeřišno 
 Zámek Libice n/D 
 Penzion Maleč 

Zemědělská půda a veřejná 
prostranství 

20% výměry lesů tvoří obecní a městské lesy 
Obce mají ve svých územních plánech vymezeny pozemky pro podnikání, služby i veřejná 
prostranství 

Komunikace 68km místních komunikací je v majetku obcí a může tak být zařazeno do projektů SPL. 

Občanská vybavenost a služby 7 knihoven s různým stupněm vybavenosti ve 3 je i internet pro veřejnost. 

Sportoviště 11 sportovišť  (vesnická fotbalová hřiště), 6 školních hřišť s omezenou přístupností, 1 zimní 
stadion, 1 fotbalový stadion s atletickou dráhou v Chotěboři   

ICT Sítě Komunitní datová síť MAN Podoubraví 

Potenciál 

Potenciál spočívá zejména v rozšiřování infrastruktury pro trávení volného času. Na území MAS totiž například zcela chybí veřejná 
koupaliště nebo bazény.  

Zdroje: údaje MAS  

 
Zdroje území - závěr 
Na základě analýzy zdrojů území MAS lze konstatovat tyto závěry: 

 Dostatečný počet soukromých i veřejných institucí, které se již zapojily, nebo by se mohly zapojit do MAS.  
 V MAS pracuje nebo s ní spolupracuje řada zkušených pracovníků a řada dalších sympatizantů je připravena 

se v budoucnu na práci MAS podílet. 
 Nejdůležitějším finančním zdrojem pro realizaci místních rozvojových strategií (zejména SPL) je PRV. 

Potenciál spočívá v účinném využívání dalších operačních programů, (zejména ROP) pro realizaci ISÚ. 
 Na území MAS sice existuje řada pravidelných kulturních akcí, avšak mnoho akcí zejména v menších obcích 

čeká na svoji obnovu. 
 Území má díky svým historicko-geografickým zdrojům potenciál pro rozvoj CR. 
 Území MAS je dostatečně materiálně připraveno pro realizaci rozvojových projektů v rámci SPL.   

 
 
Vnější změny ovlivňující naplňování SPL od jeho zahájení 

Po prvních třech letech realizace SPL byla provedena evaluace a následná aktualizace SPL. V rámci těchto 
činností byly identifikovány dvě hlavní změny externího prostředí, které mají vliv na plnění SPL. 
 

1. Makroekonomická situace 
Podmínky pro vznik projektů zaměřených na tvorbu pracovních míst negativně ovlivnila ekonomická krize 
z let 2008 – 2009, jejíž dopady na trh práce mají značný dopad do současnosti. Podle informace od 
místního úřadu práce narostla míra registrované nezaměstnanosti v mikroregionu Chotěboř ze 4,60 % ke 
31. 12 2007 na 9,64 % ke 31.12.2010. Dvojnásobný nárůst nezaměstnanosti byl způsoben snižováním 
počtu zaměstnanců napříč všemi obory podnikání a dotkl se téměř všech podnikatelských subjektů. 
Nejvíce zaměstnanců pak ukončilo pracovní poměr v podniku GCE Chotěboř. Žádný významný subjekt 
svoji činnost neukončil, avšak téměř všechny firmy v období od roku 2009 redukovaly počty 
zaměstnanců.  
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2. Příjmy obcí 
V důsledku ekonomické krize došlo od počátku realizace SPL k poklesu příjmů obcí. Obecně zdroje obcí 
rostly do roku 2008. Od roku 2009 však docházelo ke snižování příjmu z rozpočtového určení daní a to 
o cca 20 % ročně (dle informací od představitelů obcí na území MAS). Tato situace nepříznivě ovlivňuje 
možnosti investic v obcích a využití různých dotačních programů, kde je třeba část investice uhradit 
z vlastních zdrojů příjemců. 

 
 

5. SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza sestává ze dvou podkapitol: 
 Vymezení SWOT analýzy, ve které jsou analyzovány a hodnoceny jednotlivé prvky SWOT, 
 Metodika SWOT analýzy, ve které je popsán způsob, jakým byla SWOT analýza zpracována. 

Cílem SWOT analýzy je definovat silné stránky (S), slabé stránky (W), příležitosti (O) a hrozby (T) území, na kterém má 
být realizován SPL. SWOT analýza přímo navazuje na analýzu území MAS.  
 

5.1. VYMEZENÍ SWOT ANALÝZY: 
Vymezení SWOT analýzy je složeno z těchto prvků: 

 SWOT analýza jednotlivých oblastí s doplněním bodů z ISÚ MAS.  
- geografická SWOT analýza 
- demografická SWOT analýza 
- ekonomická SWOT analýza 
- komparativní SWOT analýza 
- SWOT analýza zdrojů území  

 Všechny body jsou klasifikovány dle významu na stupnici 1 (nejvýznamnější) – 8(nejméně významný).  
 Všechny body jsou také hodnoceny z hlediska míry obecnosti (O) a konkrétnosti (K). Body SWOT označené 

jako obecné lze vztahovat na větší regionální celek případně na celou ČR, zatímco body označené jako 
konkrétní jsou specifikem území MAS. 

 Strategie TOWS, která určuje postupy umožňující využít SWOT analýzu. 
Podrobný popis metodiky zpracování SWOT analýzy je obsahem kapitoly 5.2. 
 
 



SSWWOOTT  AANNAALLÝÝZZAA  GGEEOOGGRRAAFFIICCKKÁÁ  ČČÁÁSSTT 

S strengths O opportunities 
VÝČET KLASIFIKACE SPECIFIKACE VÝČET KLASIFIKACE SPECIFIKACE 

Čisté životní prostředí 1/K Nejvýznamnější konkrétní geografická silná 
stránka podmiňující řadu příležitostí regionu. 

Otevření objektů pro CR 5/K Jedná se zejména o zámek 
v Libicích nad Doubravou 

Nízká dopravní zátěž 4/K Území protíná pouze okrajově jedna silnice 1. 
třídy, většina území je mimo zvýšenou 
dopravní zátěž. 

Rozvoj cyklostezek, cyklotras a 
naučných stezek 

6/O Pro přilákání více turistů je třeba 
vybudovat infrastrukturu, kterou by 
využívali. 

Atrakce CR  2/K Druhá nejvýznamnější konkrétní silná stránka 
- Železné hory a Sečská přehrada vytvářejí 
předpoklad pro rozvoj CR. 

Zlepšení dopravního spojení 3/O Zejména zlepšení místní dopravní 
infrastruktury v obcích. 

Vysoký podíl zemědělské a lesní 
půdy 

3/K Nadprůměrný podíl ve srovnání s ČR i krajem 
Vysočina, 20% lesů v majetku obcí a města 
Chotěboř. 

Zlepšení vzhledu a vybavení obcí 1/O Veřejné objekty a prostranství na 
území MAS jsou podinvestovány a 
zlepšení jejich vzhledu může posílit 
vztah občanů k regionu a zabránit 
tak např. snižování počtu obyvatel 
stěhováním. 

Řada objektů vhodných pro další 
využití pro podnikatelské subjekty 
nebo pro CR 

7/K Na území MAS je řada nevyužitých objektů 
ve vlastnictví obcí, které mohou být využity 
pro rozvojové aktivity. 

Zlepšení vzhledu krajiny a obnova 
tradičních krajinných prvků 

2/O Atraktivní krajina je jedním ze 
základních předpokladů kvalitního 
života v rurálním prostoru. Obnova 
tradičních krajinných prvků (aleje, 
sady, meze, kapličky, boží muka 
apod.) k atraktivitě krajiny zásadně 
přispívá. 

Vydatné zdroje kvalitní pitné vody 5/K Území MAS je nezávislé na externích 
dodávkách pitné vody. 

Zvýšení třídění odpadů a čištění 
odpadních vod 

7/O Obecná problematika venkova v ČR 

Nerostné bohatství 6/K Zejména písky, cihlářská hlína a kámen Využití stávajících zdrojů ovoce 8/K Zejména pro místní soukromou 
pálenici a pro možnost rozvoje 
dalších moštáren a pálenic. 

   Využití možností pro průmyslovou i 
bytovou výstavbu 

4/O Obecná problematika venkova v ČR 

W weaknesses T threats 
VÝČET KLASIFIKACE SPECIFIKACE VÝČET KLASIFIKACE SPECIFIKACE 

Špatné dopravní spojení 1/K MAS je daleko od velkých dopravních tahů, je 
zde pouze neelektrifikovaná trať, komunikace 
spojující Chotěboř s Havlíčkovým Brodem má 
nedostatečnou kapacitu. Stav místních 
komunikací je v mnoha obcích havarijní. 

Těžký průmysl znečišťující životní 
prostředí 

1/O Ohrožení rozvoje CR. 

Velká vzdálenost od větších měst 2/K Území MAS je na půl cesty mezi většími 
městy (Havlíčkův Brod, Pardubice, Žďár nad 
Sázavou, Kutná Hora) 

Zvýšení dopravní zátěže 3/K Ohrožení rozvoje CR i kvality života 
místních obyvatel. 
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Neexistence přístupných historických 
atrakcí CR 

4/K Na území MAS nejsou významné historické 
památky, které by byly v současnosti 
přístupné veřejnosti 

Degradace zemědělské půdy 2/O Obecná problematika venkova v ČR 

Málo bezpečných cyklostezek 7/K Jediná cyklostezka v současné době Kácení lesů a kalamity 7/O Obecná problematika venkova v ČR 

Horší výnos pěstování hospodářských 
plodin  

8/K Přirozený důsledek nižších výnosů 
v důsledku nadprůměrné nadmořské výšky 

Povodně  4/K Postihují pravidelně zejména obec 
Maleč, v současnosti již probíhají 
protipovodňová opatření. 

Nestabilizované, vlastnické a 
uživatelské vztahy k zemědělské 
půdě 

3/O Obecná problematika venkova v ČR Pěstování monokultur – řepka olejka, 
kukuřice 

8/O Obecná problematika venkova v ČR 

Velká roztříštěnost sídel kladoucí 
vysoké nároky na provoz obcí 

5/O Obecná problematika venkova v ČR Ochrana přírody a krajiny bez 
respektování zájmů, záměrů a 
možností obcí 

5/K Tlak na ochranu přírody ze strany 
CHKO Železné hory 

   Nedostatečný záchyt vody v regionu  6/K Malý zájem správců vodních toků o 
revitalizaci toků a výstavby vodních 
děl 

 

SSWWOOTT  AANNAALLÝÝZZAA  DDEEMMOOGGRRAAFFIICCKKÁÁ  ČČÁÁSSTT 

S strengths O opportunities 
VÝČET KLASIFIKACE SPECIFIKACE VÝČET KLASIFIKACE SPECIFIKACE 

Nadprůměrný podíl obyvatel do 15ti 
let 

1 Vyšší podíl této skupiny než je průměr ČR. Pozitivní přírůstek obyvatel středních a 
malých obcí  

2/K V důsledku suburbanizace 
Chotěboře a Havlíčkova Brodu, např. 
rozvojová zóna v obci Maleč. 

Poměr počtu mužů a žen10 vyšší než 
průměr ČR. 

5 Lepší struktura podílu počtu mužů a žen, což 
ukazuje na menší stárnutí populace anebo 
kvalitní zdravotní a sociální péči. 

Zvýšení porodnosti a snížení indexu 
stáří 

3/O Jedná se o obecný demografický 
trend v ČR. 

Vysoký podíl středoškoláků 3 Vytváří značný potenciál pro rozvoj lidských 
zdrojů. 

Snížení míry dojížďky za prací 4/K V případě rozvoje pracovních 
příležitostí v obcích mimo Chotěboř. 

Dostatečné pokrytí a kvalita 
vzdělávacích institucí 

4 Na území MAS je dostatečné množství 
vzdělávacích zařízení. 

Zvýšení podílu vysokoškoláků  5/K Jedná se o obecný demografický 
trend v ČR 

Nadprůměrná porodnost  2 Mírný nadprůměr ve srovnání s celým krajem 
Vysočina. 

Stabilizace celkového počtu obyvatel 
MAS 

1/K Základní předpoklad úspěšného 
rozvoje území. 

W weaknesses T threats 
VÝČET KLASIFIKACE SPECIFIKACE VÝČET KLASIFIKACE SPECIFIKACE 

Negativní saldo přírůstku obyvatel 1/K Nejvýznamnější slabá stránka a jeden 
z výrazně negativních rysů území MAS. 

Prohlubování negativního salda 
přírůstku obyvatel 

1/K Pokračování úbytku obyvatel je 
hlavní demografickou hrozbou. 

Nadprůměrný index ekonomického 3/K Vyplývá z věkové struktury a nadprůměrného Zvyšování indexu stáří a 2/K Může se jednat o problém, který brzy 

                                                 
10

 Více viz kapitola 4.1  
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zatížení podílu mladých lidí. ekonomického zatížení zejm. 
v nejmenších obcích 

postihne obce Lány  a Čečkovice, 
které mají nadprůměrný počet 
seniorů. 

Vyšší průměrný věk  2/K Týká se zejména zejm. obce Lány. Nedostatečná kapacita mateřských a 
základních škol  

5/K Bude-li se zvyšovat porodnost 
v souladu s trendem ČR. 

Nízký podíl vysokoškoláků 4/K Podprůměrný stav v porovnání s ČR a jedna 
z příčin úzké intelektuální a kulturní elity. 

Zvyšování dojížďky za prací 
v důsledku zmenšení lokálního trhu 
práce 

4/K V případě útlumu činnosti 
zemědělských družstev anebo 
hospodářské recese v oblasti 
zpracovatelského průmyslu. 

Vysoký podíl dojížďky za prací 5/K Přímý důsledek monocentrického charakteru 
území, Chotěboř poskytuje zázemí většiny 
pracovních sil. 

Opětovné snížení porodnosti 
v důsledku exogenních vlivů 

6/O Obecné demografické ohrožení, 
které platí pro jakýkoli region ČR. 

   Odchod mladé generace a mladých 
kvalifikovaných sil z regionu 

3/K Stárnutí obyvatelstva a odchod 
mladé generace motivovaný 
ekonomickými důvody. 

 

SSWWOOTT  AANNAALLÝÝZZAA  EEKKOONNOOMMIICCKKÁÁ  ČČÁÁSSTT 

S strengths O opportunities 
VÝČET KLASIFIKACE SPECIFIKACE VÝČET KLASIFIKACE SPECIFIKACE 

Nízká míra nezaměstnanosti 1/K Nezaměstnanost v regionu posledních pět let 
klesá, což ukazuje na rozvoj trhu práce. 

Rozvoj průmyslové zóny v Chotěboři 6/O Příchod nových zaměstnavatelů a 
diverzifikace místní ekonomiky. 

Vysoký podíl sekundéru 4/O Stejná charakteristika platí i pro celou ČR. Noví investoři a diverzifikace lokální 
ekonomiky 

5/K Tuto příležitost by měly využít 
zejména obce mimo město 
Chotěboř. 

Silná a tradiční strojní výroba 3/K Po rozpadu Chotěbořských strojíren 
pokračuje v tradici výroby řada menších 
firem. 

Zvýšení podílu terciéru 4/O Stejná příležitost platí i pro celou ČR. 

Stabilizovaný trh práce 2/K Založený na vysokém podílu sekundéru. Diverzifikace zemědělských činností 2/K Zejména směrem k cestovnímu 
ruchu, přidružené výrobě anebo 
využití OZE pro lokální účely. 

Existence větších zaměstnavatelů i 
mimo město Chotěboř  

5/K Jedná se o zemědělská družstva.  Nové pracovní příležitosti v obcích 1/O Obecná příležitost (např. rozvoj 
mikropodniků) 

   Rozvoj potravinářství 3/K Vzhledem k tomu, že potravinářství 
je na území málo rozvinuto, případný 
začínající podnikatel by zakládal 
firmu v prostředí nízké konkurence.  

   Využití stávajících vodních ploch pro 
chov ryb 

7/K Zvýšení příjmů lokální ekonomiky 
z chovu ryb. 

W weaknesses T threats 
VÝČET KLASIFIKACE SPECIFIKACE VÝČET KLASIFIKACE SPECIFIKACE 



Strategický plán LEADER „MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR“ 
 

 25 

Vysoká míra závislosti místní 
ekonomiky  

2/K Závislost na jednom odvětví (strojírenství) 
způsobuje, že je místní ekonomika 
vulnerabilní vůči vnějším vlivům (odbyt 
strojírenských výrobků). 

Nárůst míry nezaměstnanosti 4/O Obecné ekonomické ohrožení 
související s ekonomickým cyklem. 

Nedostatečné zastoupení výroby 
s vysokou přidanou hodnotou  

3/O  Např. výroba  ICT technologií apod. Pokles poptávky po strojírenské 
výrobě  

1/O Obecné ekonomické ohrožení. 

Nižší průměrná mzda 4/O Jedná se o obecnou slabou stránku 
regionálních ekonomik ČR vyjma Prahy. 

Změna dotačních podmínek 
v zemědělství 

5/O Obecné ekonomické ohrožení. 

Malý podíl terciéru 5/O Obecná slabá stránka ekonomiky ČR. Výrazný růst cen a snižování životní 
úrovně v důsledku nízké lokální 
průměrné mzdy 

6/O Obecné ekonomické ohrožení. 

Nízká diverzifikace lokální ekonomiky 1/K Jednostranné zaměření průmyslu, málo 
služeb, málo pracovních příležitostí mimo 
Chotěboř. 

Neobsazení průmyslové zóny v 
Chotěboři 

3/K Zdržení s využitím průmyslové zóny 
v Chotěboři může mít negativní vliv 
na regionální trh práce a jeho další 
rozvoj. 

Chybějící větší průmyslové podniky 6/K Větší průmyslové podniky by situaci na 
pracovním trhu dále stabilizovaly. 

Malý zájem investorů o podnikání na 
území MAS  

2/K Území MAS je špatně dopravně 
dostupné a kromě Chotěboře zde 
není vybudovaná infrastruktura, která 
by přilákala investory.  

 

SSWWOOTT  AANNAALLÝÝZZAA  KKOOMMPPAARRAATTIIVVNNÍÍ  ČČÁÁSSTT 

S strengths O opportunities 
VÝČET KLASIFIKACE SPECIFIKACE VÝČET KLASIFIKACE SPECIFIKACE 

Vysoká míra plynofikace obcí 1/K Nadprůměrný počet obcí na území MAS je 
plynofikován (ve srovnání s průměrem kraje 
Vysočina) 

Vybudování nových kanalizačních 
systémů a ČOV 

1/K Předpoklad dalšího rozvoje obcí 
včetně zvyšování počtu obyvatel. 

Vysoký počet tělovýchovných zařízení  4/K Nadprůměr kraje Vysočina Vznik nových kulturních institucí 
včetně galerií 

2/K Vzhledem k podprůměrnému 
množství institucí tohoto charakteru 
na území MAS je potenciál pro vznik 
takovýchto zařízení jak pro účely CR 
tak pro volnočasové aktivity místních 
obyvatel. 

Pokrytí území vysokorychlostním 
připojením k internetu 

2/K Všechny obce MAS mají přístup 
k vysokorychlostnímu internetu a existuje tak 
dobrý předpoklad pro zavádění služeb ICT, e-
governmentu apod. 

Zvyšování počtu ekonomických 
subjektů 

4/K Souvisí s příležitostí k diverzifikaci 
lokální ekonomiky – možnost uplatnit 
se by měla mít např. tradiční řemesla, 
potravinářské firmy (pekaři, řezníci 
apod.), které v regionu nyní chybí. 

Vysoký počet kin 5/K Nadprůměr kraje Vysočina Další rozvoj tělovýchovy 5/K  
Široké spektrum služeb, které 
poskytuje město Chotěboř 

3/K Území MAS má oproti řadě jiných 
mikroregionů výhodu v existenci silného 

Další rozvoj služeb a vzdělávání v ICT 3/K Vzhledem k existenci místních 
vysokorychlostních datových sít 
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 centra se spektrem služeb a ekonomickým 
zázemím. 

existuje velký potenciál pro rozvoj ICT 
služeb. 

W weaknesses T threats 
VÝČET KLASIFIKACE SPECIFIKACE VÝČET KLASIFIKACE SPECIFIKACE 

Nízký počet obcí s kanalizací 
napojenou na ČOV 

1/K Pouze Chotěboř má kanalizaci s ČOV. 
Ostatní obce musí vyřešit požadavky 
legislativy EU na čištění odpadních vod. 

Snížení veřejných investic a snížení 
daňového výnosu  

3/O Obecné ohrožení. 

Nízký počet kulturních institucí 2/K Podprůměr kraje Vysočina (neexistence 
divadla – pouze DDM Chotěboř ) 

Změna dotační politiky pro obce. 4/O Obecné ohrožení. 

Nízký počet muzeí a galerií 4/K Na území MAS je pouze 1 muzeum a 1 
galerie. 

Snižování konkurenceschopnosti 
území  

1/O Obecné ohrožení související s nízkou 
vybaveností území sítěmi (zejm. voda 
a kanalizace) 

Podprůměrný počet ekonomických 
subjektů v přepočtu na obyvatele 

3/K Mírný podprůměr ve srovnání s krajem 
Vysočina. 

Malý rozvoj obcí bez kanalizace 
připojené na ČOV 

2/O Jedná se o všechny  obce MAS 
kromě Chotěboře. 

Podprůměrný počet sakrálních staveb 5/K Mírný podprůměr ve srovnání s krajem 
Vysočina. 

Snižování zájmu veřejnosti o kulturu  5/O Obecné ohrožení v důsledku 
komercionalizace společnosti 
(nedostatečná poptávka po kultuře) 

 

SSWWOOTT  AANNAALLÝÝZZAA  ZZDDRROOJJŮŮ  ÚÚZZEEMMÍÍ 
S strengths O opportunities 

VÝČET KLASIFIKACE SPECIFIKACE VÝČET KLASIFIKACE SPECIFIKACE 
Silné institucionální zázemí 1/K Vysoký počet veřejných i soukromých 

institucí, které se mohou podílet na realizaci 
SPL. 

Více institucí zapojených do MAS 5/K MAS má velký potenciál z hlediska 
zvyšování počtu jeho členů zejména 
ze soukromé sféry (včetně NNO) 

Řada ekonomicky silných podniků 4/K Například: NATE nápojová technika a.   
TENEZ a.s.                         
GCE, s.r.o.                               

Lepší materiální a technické vybavení 
provozoven živnostníků a soukromých 
zemědělců 

3/K Zejména soukromí zemědělci zcela 
chybí, potenciál pro obnovu by měla 
také řemeslná výroba i služby 
v obcích (zejména obchody). 

Široké materiální zázemí pro realizaci 
rozvojových projektů 

2/K Objekty vhodné pro realizaci rozvojových 
projektů Sokolovna Chotěboř, Sokolovna 
Víska Bývalá fara a stará škola Nová Ves, 
Park J.Fialy Chotěboř, Obecní úřad Jeřišno, 
Zámek Libice n/D 
Penzion Maleč 

Obnova tradičních řemesel 4/K Na území nyní existují jen 4 
řemeslníci s tradičními řemesly. 

Lidské zdroje 3/K Silný pracovní tým pro přípravu a realizaci 
MAS, řada lidí ochotných podílet se na 
realizaci SPL. 

Rozvoj infrastruktury pro volný čas 1/K Např. dětská hřiště, koupaliště apod. 

Administrativní výkonnost místní 
samosprávy 

5/K Administrativní výkonnost a zkušenost 
prokázaná na řadě projektů 
spolufinancovaných ze SF EU. 

Oprava veřejných objektů a jejich 
smysluplné využití   

2/K Řada objektů je ve špatném 
stavebně-technickém stavu a přitom 
tyto objekty mají potenciál pro 
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rozvojové projekty MAS. 

W weaknesses T threats 
VÝČET KLASIFIKACE SPECIFIKACE VÝČET KLASIFIKACE SPECIFIKACE 

Chybějící infrastruktura pro volný čas 3/K Na území obcí MAS chybí infrastruktura typu 
dětských hřišť, koupališť apod.  

Snižování počtu podnikajících subjektů 1/K Odchod podnikatelů z regionu anebo 
rušení živností a odchod podnikatelů 
do zaměstnaneckého poměru. 

Nízké investice do vzhledu obcí 4/O V posledních pěti letech bylo investováno 
dohromady pouze cca  
3mil. Kč do vzhledu obcí  

Odchod kulturních a intelektuálních elit 2/K Neschopnost obcí udržet místní 
intelektuální a kulturní elity. 

Málo finančních zdrojů pro realizaci 
rozvojových programů na území MAS 

5/O Kromě PRV neexistuje významný dotační 
zdroj pro obce do 500 obyvatel Chotěboř a 
větší obce mnohou využít ROP, který je však 
administrativně velmi náročný program. 

Malá ochota soukromého sektoru 
podílet se na rozvoji území 

4/K Despekt místních podnikatelů vůči 
komunitním projektům a dotacím 
z EU. 

Zastaralé technické prostředky obcí, 
zemědělců i podnikatelů 

1/K Jedná se zejména o zastaralé stroje na 
údržbu obcí, zastaralé zemědělské stroje a 
zastaralé anebo nevyhovující výrobní 
prostředky místních podnikatelů  

Prohlubování technické zastaralosti 
vybavení zemědělských podniků a 
podnikatelů 

3/K Snižování konkurenceschopnosti 
lokální ekonomiky. 

Žádní samostatně hospodařící 
zemědělci 

2/K Na území MAS jsou pouze velké zemědělské 
podniky (družstva) 

Nekompetentní veřejná správa 5/K Změna lokální politiky a neochota 
veřejné správy podílet se na realizaci 
komunitních rozvojových projektů 
apod. 

 
Strategie TOWS 
V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější body SWOT klasifikované na stupnici důležitosti na prvním až třetím místě. V rámci každého bodu je uvedena možná strategie, jak konkrétní 
bod SWOT řešit. Dle nástroje TOWS11 je možné použít tyto strategie: 

 Silné stránky a příležitosti (SO) – Jak je možné využít silných (S) stránek, aby mohly být realizovány příležitosti (O)? 
 Silné stránky a hrozby (ST) – Jak je možné využít silných (S) stránek, aby  bylo možné eliminovat hrozby (T)? 
 Slabé stránky a příležitosti (WO) – Jak je možné využít příležitostí (O) k překonání slabých stránek (W)? 
 Slabé stránky a hrozby (WT) – Jak je možné minimalizovat slabé stránky (W) a vyhnout se hrozbám (T)? 

Tučně vyznačené body lze vyřešit v rámci SPL pomocí dotačního zdroje PRV. Řešení těchto bodů SWOT je dále rozpracováno ve strategii. Ostatní body mají buď obecný (celorepublikový) 
charakter a musí být řešeny na úrovni ČR anebo je k jejich řešení vhodný jiný dotační titul než PRV. 
 

SSWWOOTT  AANNAALLÝÝZZAA  --  NNEEJJVVÝÝZZNNAAMMNNĚĚJJŠŠÍÍ  BBOODDYY  AA  SSTTRRAATTEEGGIIEE  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ 
S strengths O opportunities 

BOD STRATEGIE ŘEŠENÍ BOD STRATEGIE ŘEŠENÍ 
Čisté životní prostředí S-O Podpora projektů zaměřených na CR a ŽP Zlepšení vzhledu a vybavení obcí S-O 

S-T 
Podpora projektů zaměřených na 
zlepšení vzhledu obcí a eliminace 

                                                 
11

 http://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_89.htm  

http://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_89.htm
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vystěhovávání obyvatel mimo 
region.  

Atrakce CR S-O Podpora projektů zaměřených na CR Zlepšení vzhledu krajiny a obnova 
tradičních krajinných prvků 

S-O Podpora projektů zaměřených na 
zlepšení vzhledu krajiny. 

Vysoký podíl zemědělské a lesní 
půdy 

S-T Podpora zemědělských podniků 
k eliminaci ohrožení lokálního pracovního 
trhu a podpora projektů zaměřených na 
produkční i neprodukční funkce lesa. 

Zlepšení dopravního spojení S-O Podpora projektů zaměřených na 
dálkovou dopravní infrastrukturu a 
místní dopravní infrastrukturu. 
Možné podpořit z ROP, OP Doprava  
a PRV. 

Nadprůměrný podíl obyvatel do 15ti 
let 

S-T Podpora projektů zaměřených na práci 
s mládeží. Možné v celém území podpořit 
z ROP NUTSII Jihovýchod.  

Stabilizace celkového počtu 
obyvatel MAS 

S-T 
S-O 

Podpora projektů zaměřených na 
podnikání, vzhled obcí a krajiny a 
infrastrukturu pro trávení volného 
času. 

Nadprůměrná porodnost S-T Podpora projektů zaměřených na 
mateřská centra a infrastrukturu pro 
trávení volného času. 

Pozitivní přírůstek obyvatel malých 
obcí 

S-O Podpora rozvojových projektů 
obcí a podpora projektů 
zaměřených na infrastrukturu. 

Vysoký podíl středoškoláků S-O Podpora projektů zaměřených na rozvoj 
podniků a zakládání mikropodniků. 

Zvýšení porodnosti a snížení indexu 
stáří 

S-T Celorepublikový trend, který lze 
ovlivnit zejména na centrální úrovni 
ČR. 

Nízká míra nezaměstnanosti S-T Podpora projektů zaměřených na investice 
do podniků k eliminaci ohrožení lokálního 
pracovního trhu. Možné podpořit z OPPI. 

Nové pracovní příležitosti v obcích S-O Podpora projektů zaměřených na 
zakládání podniků a diverzifikaci 
zemědělské činnosti. 

Stabilizovaný trh práce S-T Podpora projektů zaměřených na investice 
do podniků k eliminaci ohrožení lokálního 
pracovního trhu. Možné podpořit z OPPI. 

Diverzifikace zemědělských činností S-O 
S-T 

Podpora projektů zaměřených na 
zvyšování výkonnosti 
zemědělských podniků a snižování 
jejich závislosti na pouze 
zemědělské výrobě. 

Silná a tradiční strojní výroba S-O Podpora projektů zaměřených na rozvoj 
řemesel a využití kvalifikované pracovní 
síly. 

Rozvoj potravinářství S-O Podpora projektů zaměřených na 
zakládání potravinářských 
mikropodniků (pekařství apod.) 

Vysoká míra plynofikace obcí S-O Podpora projektů zaměřených na ozdravení 
životního prostředí. Možné podpořit z OPŽP. 

Vybudování nových kanalizačních 
systémů a ČOV 

S-O 
S-T 

Podpora projektů zaměřených na 
budování kanalizačních systémů a 
ČOV. 

Pokrytí území vysokorychlostním 
připojením k internetu 

S-O Podpora projektů zaměřených na zavádění 
služeb ICT. Možné v celém území podpořit 
z IOP. 

Vznik nových kulturních institucí 
včetně galerií 

S-O Podpora projektů zaměřených na 
zakládání nových kulturních 
zařízení. 

Široké spektrum služeb, které 
poskytuje město Chotěboř 

S-O Podpora projektů zaměřených na rozvoj 
služeb a drobných živnostníků, zejména 
v potravinářské oblasti. 

Další rozvoj služeb a vzdělávání v ICT S-O Podpora projektů zaměřených na 
služby ICT a rozvoj LZ.  

Silné institucionální zázemí S-O Zvyšování počtu členů MAS z veřejné i 
soukromé sféry. 

Rozvoj infrastruktury pro volný čas S-O Podpora projektů zaměřených na 
budování hřišť, koupališť a další 
infrastrukturu volného času. 
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Široké materiální zázemí pro 
realizaci rozvojových projektů 

S-O Podpora projektů  zaměřených na využití 
nemovitostí. 

Oprava veřejných objektů a jejich 
smysluplné využití   

S-O Podpora projektů zaměřených na 
obnovu obcí a veřejných objektů. 

Lidské zdroje S-O Podpora projektů zaměřených na další 
rozvoj lidských zdrojů, zejména na 
vzdělávání. 

Lepší materiální a technické 
vybavení provozoven živnostníků a 
soukromých zemědělců 

S-O Podpora projektů zaměřených na 
nákup nového technického 
vybavení. 

W weaknesses T threats 
BOD STRATEGIE ŘEŠENÍ BOD STRATEGIE ŘEŠENÍ 

Špatné dopravní spojení W-O Podpora projektů zaměřených na dálkovou 
dopravní infrastrukturu a místní dopravní 
infrastrukturu. Možné podpořit z ROP, OP 
Doprava  a PRV. 

Těžký průmysl znečišťující životní 
prostředí 

W-T Hrozba, kterou nelze eliminovat 
dotačními nástroji. 

Značná vzdálenost od větších měst W-O Podpora projektů zaměřených na dálkovou 
dopravní infrastrukturu. Možné podpořit 
z ROP a OP Doprava. 

Degradace zemědělské půdy W-T Podpora projektů zaměřených na 
investice do zemědělských 
podniků a lesů. 

Nestabilizované, vlastnické a 
uživatelské vztahy k zemědělské 
půdě 

W-T Podpora projektů zaměřených na 
stabilizaci katastrů. 

Zvýšení dopravní zátěže W-T Hrozba, kterou nelze eliminovat 
dotačními nástroji. 

Negativní saldo přírůstku obyvatel W-T Podpora rozvojových projektů v obcích a 
projektů zaměřených na zlepšování 
životního prostoru.  

Prohlubování negativního salda 
přírůstku obyvatel 

W-T Podpora rozvojových projektů 
v obcích a projektů zaměřených na 
zlepšování životního prostoru 

Vyšší průměrný věk W-T Podpora rozvojových projektů v obcích a 
projektů zaměřených na zlepšování 
životního prostoru a projektů zaměřených 
na práci se seniory.  

Odchod mladé generace a mladých 
kvalifikovaných sil z regionu 

W-T Podpora projektů zaměřených na 
rozvoj pracovního trhu a práci 
s mládeží.  

Nadprůměrný index ekonomického 
zatížení 

W-T Podpora rozvojových projektů v obcích a 
projektů zaměřených na zlepšování 
životního prostoru a investice do podniků 
(zvětšování trhu práce). 

Pokles poptávky po strojírenské 
výrobě 

W-T Hrozba, kterou nelze eliminovat 
dotačními nástroji. 

Nízká diverzifikace lokální 
ekonomiky 

W-O Podpora projektů zaměřených na 
zakládání podniků a diverzifikaci 
zemědělských podniků. 

Malý zájem investorů o podnikání 
na území MAS 

W-O Podpora projektů zaměřených na 
investice do infrastruktury 
(dopravní, vodohospodářské) 

Vysoká míra závislosti místní 
ekonomiky 

W-O Podpora projektů zaměřených na 
zakládání podniků a diverzifikaci 
zemědělských podniků. 

Neobsazení průmyslové zóny v 
Chotěboři 

W-T Hrozba, kterou nelze eliminovat 
dotačními nástroji. 

Nedostatečné zastoupení výroby 
s vysokou přidanou hodnotou 

W-O Podpora projektů zaměřených na inovace a 
rozvoj podniků. Možné podpořit z OPPI. 

Snižování konkurenceschopnosti 
území 

W-T Podpora projektů zaměřených na 
investice do infrastruktury 
(dopravní, vodohospodářské) 

Nízký počet obcí s kanalizací 
napojenou na ČOV 

W-O 
W-T 

Podpora projektů zaměřených na 
budování kanalizací a ČOV. 

Malý rozvoj obcí bez kanalizace W-T Podpora projektů zaměřených na 
investice do  vodohospodářské 
infrastruktury  

Nízký počet kulturních institucí W-O Podpora projektů zaměřených na vznik  a 
podporu kulturních institucí. 

Snížení veřejných investic a snížení 
daňového výnosu 

W-T Hrozba, kterou nelze eliminovat 
dotačními nástroji. 
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Podprůměrný počet ekonomických 
subjektů v přepočtu na obyvatele 

W-O Podpora projektů zaměřených na 
zakládání podniků 

Snižování počtu podnikajících 
subjektů 

W-O Podpora projektů zaměřených na 
zakládání podniků a diverzifikaci 
zemědělských podniků. na 
zakládání podniků. 

Zastaralé technické prostředky 
obcí, zemědělců i podnikatelů 

W-O Podpora projektů zaměřených na nákup 
techniky včetně výrobních a obráběcích 
strojů a strojů pro lesní činnosti. 

Odchod kulturních a intelektuálních 
elit 

W-T Podpora projektů zaměřených na 
zvyšování atraktivity území a vznik 
nových kulturních institucí. 

Žádní samostatně hospodařící 
zemědělci 

W-O Podpora projektů zaměřených na 
začínající zemědělce. 

Prohlubování technické zastaralosti 
vybavení zemědělských podniků a 
podnikatelů 

W-O Podpora projektů zaměřených na 
nákup techniky včetně výrobních a 
obráběcích strojů a strojů pro 
lesní činnosti. 
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5.2 METODIKA SWOT ANALÝZY 
 
Zdroje dat: 
Data pro SPL analýzu byla získána z několika zdrojů. Prvním zdrojem dat byla analýza území MAS provedená 
v rámci zpracování SPL. Z jednotlivých částí této analýzy byly zpracovány konkrétní výstupy, které se promítly ve 
SWOT. Dalším zdrojem dat byla Integrovaná strategie území MAS, v rámci které byla zpracována SWOT analýza 
pomocí komunitní metody. Na řadě setkání s občany byly s pomocí mediátora identifikovány silné a slabé stránky 
a příležitosti a hrozby území. Tyto body SWOT jsou v tabulkách značeny kurzívou. Řada bodů SWOT 
pocházejících z analýzy a z integrované strategie je shodná. SWOT analýza byla v průběhu zpracování také 
konzultována s partnery v rámci MAS a komunikována s veřejností.12    
 
Uspořádání SWOT analýzy 
SWOT analýza je záměrně členěna do jednotlivých oblastí (geografická, demografická, ekonomická, 
komparativní, zdroje území) tak, aby byla přehlednější a bylo možno lépe identifikovat a posoudit jednotlivé body 
v návaznosti na analýzu území. Řada bodů SWOT se navzájem prolíná a doplňuje a má podobný popis i 
klasifikaci. Tyto body byly následně vyhodnoceny jako nejdůležitější. 
 
Klasifikace bodů SWOT 
Klasifikace jednotlivých bodů SWOT byla provedena ve dvou úrovních. První úroveň řadí jednotlivé body SWOT 
dle důležitosti od 1 (nejdůležitější) po 8 (nejméně důležité). Hodnotícím kritériem pro určení pořadí byl dopad 
jednotlivého bodu SWOT na území MAS a potencionální možnost jeho ovlivnění, využití anebo eliminace (v 
případě slabých stránek a ohrožení). Řada bodů sice je velmi důležitých, ale lze je ovlivňovat např. pouze na 
centrální úrovni ČR. Tyto body nemá smysl postupovat k dalšímu zpracování ve strategii.  
Druhou úrovní klasifikace bylo posouzení, zda je daný bod SWOT analýzy konkrétním specifikem území MAS, 
nebo zda se jedná o obecný rys (nebo problém), který je aplikovatelný i na jiné regiony anebo celou ČR.   
 
Strategie TOWS13 
Strategie TOWS je převzata z obecných teorií využití SWOT analýzy pro další rozvoj organizace. Jedná se o 
nástroj, pomocí kterého je určován postup, jak využít silných stránek pro generování příležitostí respektive jak 
eliminovat slabé stránky a předcházet hrozbám. V SPL byl tento postup využit z toho důvodu, aby bylo možné 
odlišit ty body SWOT, které lze ovlivnit v rámci SPL a které jsou tedy zároveň financovatelné z PRV od bodů, 
které lze ovlivnit jinými dotačními zdroji (zejména operačními programy SF EU) anebo které mají obecnou 
platnost pro celou ČR a jsou například závislé na celkovém výkonu ekonomiky. Strategie TOWS i SWOT analýza 
následně slouží pro určení cílů a opatření SPL a rozdělení finanční alokace SPL.  
 

6. STRATEGIE 

 

6.1. PRIORITY A CÍLE 
Priority a cíle SPL jsou hierarchicky členěny dle míry obecnosti a konkrétnosti od globálního cíle, který určuje 
rámec celé strategie SPL přes specifické cíle, které definují jednotlivé prioritní osy, pomocí kterých je globální cíl 
realizován až po konkrétní opatření, která jsou nejkonkrétnějším vyjádřením způsobu jak naplnit specifické cíle a 
globální cíl SPL. 
 
Globální cíl: 
Globálním cílem SPL je Zlepšení kvality života a zvýšení atraktivity území MAS Podhůří Železných hor. 
Tento globální cíl SPL byl stanoven na základě nejdůležitějších výstupů hodnocení území a SWOT analýzy. 
Takto formulovaný cíl zabezpečuje realizaci SPL, která přispěje k demografické stabilizaci, ekonomickému rozvoji 
a využití potenciálu území.  Globální cíl je východiskem pro stanovení specifických cílů.  
 
Specifické cíle a prioritní osy: 

                                                 
12

 Viz kapitola 7 
13

 http://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_89.htm  
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Specifické cíle byly stanoveny s ohledem na: 
 jejich realizovatelnost (tzn. v území jsou zdroje pro jejich realizaci),  
 jejich financovatelnost z PRV (cíle odpovídají zaměření PRV)  
 naplňování globálního cíle (specifické cíle by měly co největší měrou přispět ke splnění globálního cíle 

SPL) 
 existenci projektových záměrů (MAS eviduje zásobník projektů, které by mohly být v rámci SPL 

realizovány) 
 jejich potenciál pro využití strategie TOWS14   

 
Specifickými cíli jsou: 
1. Zlepšení vzhledu a vybavenosti obcí a zatraktivnění území MAS.  
Stanovení tohoto cíle vyplývá z nutnosti zatraktivňovat vzhled obcí a jejich vybavenost tak, aby byla posilována 
sounáležitost jejich obyvatel s územím MAS a aby se eliminovala motivace obyvatel k vystěhování z území. 
Kvalitní rurální prostor je vytvářen esteticky hodnotným životním prostředím.  
Pro atraktivitu života na venkově je také důležité poskytnout jeho obyvatelům odpovídající služby a snížit tak 
jejich závislost na dojížďce do měst, kde je spektrum služeb podstatně bohatší. 
Pro realizaci tohoto cíle existuje na území MAS dostatek institucionálních, ekonomických i lidských zdrojů.15 
Zlepšení vzhledu a vybavenosti obcí je jednou ze základních příležitostí vyplývající ze SWOT analýzy16.  
Realizace tohoto cíle by měla přispět k demografické stabilizaci (zastavení úbytku obyvatel) na území MAS, což 
je jednou z nejdůležitějších slabých stránek území.  
Specifický cíl je realizován v rámci prioritní osy 1 Vzhled a vybavení obcí, která se skládá z těchto opatření: 

 Obnova a rozvoj vesnic 
 Občanské vybavení a služby 
 Kulturní dědictví venkova 

 
2. Zlepšení vzhledu krajiny a lesa na území MAS 
Blízkost přírody a možnost trávit v ní volný čas je jedním z nejdůležitějších atraktorů rurálního prostoru. Tento cíl 
byl zařazen do SPL, aby bylo možné investovat finanční prostředky do zlepšování vzhledu krajiny a posilovat tím 
tak atraktivitu území MAS pro stávající obyvatele i potencionální nové obyvatele. Vzhledem k financovatelnosti 
z PRV bude tento cíl realizován prostřednictvím investic do lesů. Vzhled krajiny kromě lesů může být ovlivněn i 
mimo tento SPL individuálními projekty financovanými např. z OP Životní prostředí. 
Důraz bude v rámci tohoto cíle kladen jak na produkční, tak i rekreační funkci lesa.    
Území MAS je dostatečně vybaveno pro realizaci tohoto cíle, protože je z celých 30% tvořeno lesní půdou a 
zlepšení vzhledu krajiny a obnova tradičních krajinných prvků je jednou z významných příležitostí 
identifikovaných ve SWOT analýze. 
Specifický cíl je realizován v rámci prioritní osy 2 Zlepšení vzhledu krajiny, která se skládá z těchto opatření: 

 Úprava lesních cest, vodního režimu a infrastrukturních objektů v lesích 
 Investice k posílení rekreační funkce lesů 

 
3. Rozvinuté podnikání, služby a prosperující zemědělství s důrazem na využívání místních zdrojů 
Řada silných stránek SWOT analýzy poukazuje na rozvinuté zemědělství a podnikatelské prostředí na území 
MAS stejně jako na čisté životní prostředí vhodné pro rozvoj turistického ruchu. Jednou z takových silných 
stránek území MAS je i nadprůměrný podíl zemědělské půdy. Na území MAS také existuje řada podnikatelů 
včetně zemědělských podniků, které představují institucionální zdroj pro realizaci projektů SPL zaměřených na 
rozvoj místního podnikání a zemědělské výroby. Naopak jako slabé stránky byly identifikovány nízká diverzifikace 
lokální ekonomiky včetně zemědělství, vysoká závislost lokální ekonomiky a zastaralé technické prostředky 
zemědělců i podnikatelů. Z důvodu posílení silných stránek místní ekonomiky (např. silný sekundární sektor), 
využití příležitostí (např. nové pracovní příležitosti v obcích) a předcházení hrozbám (např. degradace 
zemědělské půdy) byl stanoven cíl maximálně rozvíjet místní podnikání včetně služeb a zajistit prosperující 
zemědělství. 

                                                 
14

 Viz kapitola 5.1 SPL 
15

 Viz kapitola 4.2 SPL 
16

 Viz kapitola 5.1 SPL 
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SPL by pomocí tohoto cíle měl dosáhnout také zlepšení využívání místních zemědělských a potravinářských 
zdrojů. 
Do tohoto cíle byla zahrnuta i podpora cestovního ruchu, která je vzhledem k financovatelnosti projektů v rámci 
PRV omezena pouze na zemědělce a začínající podnikatele. Ostatní projekty CR mohou být realizovány 
individuálně z jiných dotačních zdrojů, zejména pak z ROP NUTSII Jihovýchod. 
Specifický cíl je realizován v rámci prioritní osy 3 Podpora podnikání, která se skládá z těchto opatření: 

 Podpora mikropodniků 
 Podnikání v oblasti cestovního ruchu 
 Investice do zemědělských podniků 
 Diverzifikace činností pro podnikatele v zemědělství 
 Investice do zemědělských a potravinářských produktů 
 Investice do lesnické techniky 

 
4. Zvýšení vzdělanosti a informovanosti obyvatelstva na území MAS 
Tento cíl byl zařazen do SPL z důvodu identifikace potřeby rozvíjet lidské zdroje, které jsou silnou stránkou 
v rámci SWOT analýzy a také využít vysoký podíl středoškoláků pro jejich další vzdělávání. V rámci tohoto cíle by 
měly být realizovány takové projekty, které sníží závislost místní ekonomiky na jednom odvětví (strojírenství), 
zvýší podíl terciéru ve struktuře místního hospodářství a budou předcházet odchodu mladé generace a mladých 
kvalifikovaných sil z regionu.  
Specifický cíl je realizován v rámci prioritní osy 4 Podpora vzdělávání, která má jediné opatření: 

 Vzdělávání v oblasti podnikání a života na venkově 
 
Pro realizaci tohoto cíle sice nejsou v tuto chvíli připraveny konkrétní projekty, avšak při analýze zdrojů území byl 
zaznamenán zájem občanů o vzdělávací programy. 
 
5. Zabezpečení kvalitní a efektivní realizace SPL a udržitelnost realizace SPL i po skončení podpory 
z PRV 
Tento cíl byl zařazen do strategie SPL i když není naplňován jednotlivými fichemi. Realizace SPL je náročným 
administrativním procesem, který pro své efektivní fungování vyžaduje dostatek finančních prostředků.  Nezbytné 
je také neustále vzdělávat členy výkonných orgánů MAS, aby byla průběžně zvyšována jejich kvalifikace a 
erudice. SPL bude také nutné aktualizovat na základě monitorování a evaluace průběhu jeho realizace. Neméně 
důležitým prvkem je kontinuální propagace MAS tak, aby mohly být naplněny příležitosti související se 
zvyšováním počtu jejích členů.  
MAS se bude po dobu realizace připravovat na období po roce 2013, kdy skončí podpora z PRV tak, aby bylo 
možné pokračovat v realizaci rozvojových strategií. 
Specifický cíl je realizován v rámci prioritní osy 5 Administrace a řízení SPL, která má tato opatření: 

 Administrace SPL  
 Vzdělávání pro realizaci SPL 
 Propagace MAS 

 
Pro realizaci navržených cílů má MAS Podhůří Železných hor připraveny projekty ve svém zásobníku projektů, 
které jsou obsaženy v Příloze č.5. 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  CCÍÍLLŮŮ  AA  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  SSTTRRAATTEEGGIICCKKÉÉHHOO  PPLLÁÁNNUU  LLEEAADDEERR  

MMAASS  PPOODDHHŮŮŘŘÍÍ  ŽŽEELLEEZZNNÝÝCCHH  HHOORR    
Globální 
cíl 
 

Zlepšení kvality života a zvýšení atraktivity území MAS Podhůří Železných hor 

Specifické 
cíle 

1. Zlepšení vzhledu a vybavenosti obcí a zatraktivnění území MAS 

2. Zlepšení vzhledu krajiny a lesa na území MAS 

3. Rozvinuté podnikání, služby a prosperující zemědělství s důrazem na využívání místních zdrojů 

4. Zvýšení vzdělanosti a informovanosti obyvatelstva na území MAS 

5. Zabezpečení kvalitní a efektivní realizace SPL a udržitelnost realizace SPL i po skončení podpory z PRV  

Prioritní osa Opatření (Fiche) Soulad s PRV 

1. Vzhled a vybavení 
obcí 

1.1 Obnova a rozvoj vesnic Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic 

1.2 Občanské vybavení a služby Podpatření III.2.1.2 – Občanské vybavení a služby 

1.3 Kulturní dědictví venkova Opatření III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního 
dědictví venkova 

2. Zlepšení vzhledu 
krajiny 

2.1 Úprava lesních cest, vodního režimu a infrastrukturních 
objektů v lesích 

Podopatření I.1.2.3. Lesnická infrastruktura 

2.2 Investice k posílení rekreační funkce lesů Podopatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v 
lesích 

3. Podpora podnikání 

3.1 Podpora mikropodniků Opatření III.1.2. – Podpora zakládání podniků a 
jejich rozvoje; Záměr a) zakládání a rozvoj 
mikropodniku 

3.2 Podnikání v oblasti cestovního ruchu Opatření III.l.3 - Podpora cestovního ruchu 

3.3 Investice do zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských 
podniků 

3.4 Diverzifikace činností pro podnikatele v zemědělství Opatření III.1.1 – Diverzifikace činností 
nezemědělské povahy 
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3.5 Investice do zemědělských a potravinářských produktů Podopatření I.1.3.1. Přidávání hodnoty 
zemědělským a potravinářským produktům 

3.6 Investice do lesnické techniky Podopatření I.1.2.1. Lesnická technika 

4. Podpora vzdělávání 4.1 Vzdělávání v oblasti podnikání a života na venkově Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace 

5. Administrace a 
řízení SPL (nebude 
zařazeno do fiche) 

5.1 Administrace SPL Opatření IV.1.1 Místní akční skupina 

5.2 Vzdělávání pro realizaci SPL Opatření IV.1.1 Místní akční skupina 

5.3 Propagace MAS Opatření IV.1.1 Místní akční skupina 

 

 
 



 

6.2. ZPŮSOB DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ A PRIORIT 
 
Cíle a priority stanovené v SPL budou dosahovány pomocí realizace jednotlivých opatření, které spadají pod prioritní osy.  
Prioritních os bylo ve Strategickém plánu Leader MAS Podhůří Železných hor definováno pět: 

1. Vzhled a vybavení obcí 
2. Zlepšení vzhledu krajiny 
3. Podpora podnikání 
4. Podpora vzdělávání 
5. Administrace a řízení SPL 

 
Prioritní osy se dále dělí na opatření. Každé opatření odpovídá jedné fichi, jež podrobněji stanovuje podmínky pro 
projektové žádosti (s výjimkou opatření v rámci prioritní osy 5.). 
Struktura prioritních os a opatření a jejich návaznost na globální a specifické cíle je více popsána v kapitole 6.1. 
Každé opatření je v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a lze předpokládat, že tato opatření se MAS bude 
snažit naplňovat i po ukončení financování SPL z PRV. Žádný z projektů realizovaných v rámci SPL nesmí mít negativní 
vliv na životní prostředí a naopak projekty s prokazatelně pozitivním vlivem na ŽP budou bodově zvýhodněny.  
 
Charakteristika opatření: 
 
Opatření 1.1 Obnova a rozvoj vesnic 
(Hlavní opatření z PRV - Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic) 
 
Cíl opatření/fiche 

 Zlepšení základní infrastruktury v obcích 
 
Popis charakteru opatření/fiche 
Hlavním cílem tohoto opatření je přispět ke zlepšení dopravní a vodohospodářské infrastruktury v obcích regionu MAS. 
S podinvestováním v dané oblasti se potýkají všechny obce v regionu, přičemž tento typ infrastruktury je důležitým 
předpokladem jak pro rozvoj podnikatelské sféry, tak pro zajištění kvality života ve venkovském regionu.  
 
Uplatnění inovačních principů 
Inovace u tohoto opatření spočívá v koordinaci přípravy tohoto druhu projektů v rámci MAS a to tak, aby na sebe 
jednotlivé projekty navazovaly a aby nebyly zbytečně duplikovány projekty v jednotlivých obcích. Tento princip dosud 
nebyl na území MAS uplatněn. Důsledně bude také probíhat výměna zkušeností a know-how zejména v případě 
náročnějších infrastrukturálních projektů (ČOV). Subjekty MAS také mohou spolupracovat na přípravě projektové 
dokumentace a šetřit tak finanční prostředky.   
 
Synergie a provázanost 
Opatření je provázáno a koordinováno s 1.2 a 1.3 tak, aby například nedocházelo k budování kanalizace poté, co je 
rekonstruováno veřejné prostranství. V bodovém hodnocení budou zvýhodněny ty projekty, které jsou provázané s jinými 
již realizovanými projekty na území MAS.  
 
Oblasti podpory (typy aktivit) 
Předmětem podopatření je podpora obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské, 
zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro 
bydlení, podnikání i relaxaci. 
Typy podporovaných aktivit: 

 zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí 
 vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu 
 územní plán. 

 
Oprávněnými žadateli jsou obce, neziskové organizace, církve a sdružení právnických osob, jsou-li jejich členy obce či 
svazky obcí.  
Opatření/Fiche nezakládá veřejnou podporu. 
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Opatření 1.2 Občanské vybavení a služby 
(Hlavní opatření z PRV - Podpatření III.2.1.2 – Občanské vybavení a služby) 
 
Cíl opatření/fiche 

 Zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci 
 
Popis charakteru opatření/fiche 
Zajištění dostupnosti základních služeb a občanského vybavení je základním předpokladem pro udržení občanů 
v rurálních oblastech. Tato potřeba byla jasně definována ve SWOT analýze. Projekty realizované v rámci této fiche 
přispějí ke zvýšení atraktivity života na vesnici. 
 
Uplatnění inovačních principů 
Inovace u tohoto opatření spočívá v koordinaci přípravy tohoto druhu projektů v rámci MAS a to tak, aby na sebe 
jednotlivé projekty navazovaly a aby nebyly zbytečně duplikovány projekty v jednotlivých obcích (např. 2 koupaliště 
v sousedních obcích apod.). Dalším inovačním principem, který dosud nebyl na území MAS realizován, je podpora 
kulturní oblasti v menších obcích. Může tak být zprostředkovaně anebo přímo dosaženo obnovy řady kulturních tradic na 
územní MAS. 
 
Synergie a provázanost 
Opatření je provázáno s 1.1 a 1.3. Projekty budou připravovány tak, aby umožnily provozování infrastruktury pro 
volnočasové aktivity místními soukromými subjekty (NNO a podnikateli). Tento postup však nesmí být v rozporu 
s platnou legislativou v oblasti zadávání veřejných zakázek. V bodovém hodnocení budou zvýhodněny ty projekty, které 
jsou provázané s jinými již realizovanými projekty na území MAS. 
 
Oblasti podpory (typy aktivit) 
Dotace je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb v obcích v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, 
kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, 
tělovýchovy a sportu. V zájmu posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora zaměřena také 
na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví 
a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňu jí lokální identitu a mezilidské vztahy. 
 
Oprávněnými žadateli jsou obce, neziskové organizace, církve a sdružení právnických osob, jsou-li jejich členy obce či 
svazky obcí. 
Opatření/Fiche nezakládá veřejnou podporu, režim de minimis 
 
Opatření 1.3 Kulturní dědictví venkova 
(Hlavní opatření z PRV - Opatření III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova) 
 
Cíl opatření/fiche 

 Zachování kulturního dědictví venkova 
 
Popis charakteru opatření/fiche 
V regionu MAS se nachází řada kulturních památek, jež odpovídají definici příslušného opatření PRV a na jejich údržbu 
neexistují dostatečné finanční zdroje. Jejich zachování je přitom významným faktorem pro udržení stávajícího rázu 
krajiny a svébytnosti daného území. Obnova kulturního dědictví venkova stejně jako zlepšení služeb muzeí by měly být 
důležitým faktorem pro zvýšení atraktivity území v oblasti cestovního ruchu. 
 
Uplatnění inovačních principů 
Na území MAS doposud nebyly důsledně podporovány kulturní instituce a vznik nových kulturních institucí. Projekty 
v tomto opatření budou připravovány v úzké spolupráci s místními NNO a kulturními leadry. Inovace také spočívá tak 
jako u ostatních opatření v ose 1 v koordinaci projektové přípravy v rámci MAS, tak aby a) nedocházelo k duplicitám a b) 
u opatření 1.3 je obzvláště nutné, aby se projekty realizované na území MAS navzájem doplňovaly a byly zachovány 
podobné nebo shodné postupy v případě obnovy tradičních krajinných a vesnických prvků (tak aby byl důsledně 
posilován společný charakter oblasti).  
 
Synergie a provázanost 
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Opatření je provázáno s 1.1 a 1.2. Projekty budou navazovat na aktivity církevních institucí, NNO a ostatních 
soukromých subjektů (tento požadavek bude předmětem bodování projektů). 
 
Oblasti podpory (typy aktivit) 
Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním 
nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek (s výjimkou památek UNESCO, národních 
kulturních památek nebo kulturních památek, již využívaných pro účely služeb cestovního ruchu - ubytování, kongresové 
využití, muzea), památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, 
zahrad a alejí, a dále na budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, 
kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. 
Typy podporovaných aktivit: 

 studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova 
 obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova 
 stálé výstavní expozice a muzea. 

 
Oprávněnými žadateli jsou obce, neziskové organizace, církve a sdružení právnických osob, jsou-li jejich členy obce či 
svazky obcí. 
Opatření/Fiche nezakládá veřejnou podporu. 
 
Opatření 2.1 Úprava lesních cest, vodního režimu a infrastrukturních objektů v lesích 
(Hlavní opatření z PRV - Podopatření I.1.2.3. Lesnická infrastruktura) 
 
Cíl opatření/fiche 

 Zlepšení infrastruktury v lesích 
 
Popis charakteru opatření/fiche 
Území MAS je zhruba z 30% tvořeno lesní půdou a zlepšení vzhledu krajiny a obnova tradičních krajinných prvků je 
jednou z významných příležitostí identifikovaných ve SWOT analýze. Projekty realizované v rámci této fiche pomohou 
zlepšit infrastrukturu v lesích, jejich funkci rekreační i produkční. 
 
Uplatnění inovačních principů 
Prvkem, který je opět uplatněn je komunitní plánování projektů v rámci MAS i koordinace činností s největším vlastníkem 
lesů na území MAS, kterým jsou Lesy ČR s.p. Při realizaci projektů v lesích bude důsledně dbáno na uplatňovaní 
principů udržitelného rozvoje a budou podporovány pouze moderní technologie, které jsou maximálně šetrné k životnímu 
prostředí.    
 
Synergie a provázanost 
Projekty budou připravovány společně s opatřeními 2.2 a 3.6, tak aby nedocházelo k negativním ovlivněním a 
duplikacím. Projekty budou připravovány a realizovány ve spolupráci s jednotlivými vlastníky a nájemci lesů. 
 
Oblasti podpory (typy aktivit) 
Opatření je zaměřeno na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a celkové opravy lesních cest, včetně souvisejících 
objektů, zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů a ostatních infrastrukturních objektů a 
zařízení sloužících lesnímu hospodářství. 
 
Oprávněnými žadateli jsou fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo svazky obcí, 
hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve 
vlastnictví obcí nebo jejích svazků. 
Opatření/Fiche nezakládá veřejnou podporu. 
 
Opatření 2.2 Investice k posílení rekreační funkce lesů 
(Hlavní opatření z PRV - Podopatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích) 
 
Cíl opatření/fiche 

 Zlepšení podmínek pro návštěvnost lesů 
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Popis charakteru opatření/fiche 
Jednou z hlavních předností venkovského prostoru bývá zachovalá příroda a její využitelnost místními obyvateli i 
návštěvníky pro rekreační účely. Cílem této fiche je podpořit investice do zlepšování vzhledu krajiny a posilovat tím tak 
atraktivitu území MAS pro stávající obyvatele i potencionální nové obyvatele. 
 
Uplatnění inovačních principů 
Na lesy bylo na území MAS doposud pohlíženo zejména z pohledu jejich produkční funkce. Hlavní inovace tohoto 
opatření spočívá zejména v uplatnění nového přístupu k funkci lesa jako zdroje rekreačního zázemí rurálního prostoru. 
 
Synergie a provázanost 
Opatření je provázáno s 2.1 a bude navíc navazovat na 1.3, pokud budou v rámci 1.3 obnovovány tradiční krajinné prvky. 
Bude probíhat aktivní výměna zkušeností a know-how mezi jednotlivými subjekty hospodařícími v lesích a činnost bude 
koordinována s jednotlivými obcemi i informačním centrem v Chotěboři, tak aby se informace o projektech rekreační 
funkce lesa dostala mezi širokou veřejnost a byla co nejvíce využita.  
 
Oblasti podpory (typy aktivit) 
Typy podporovaných aktivit: 

 činnosti k posílení rekreační funkce lesa (výstavba stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení cyklostezek, 
apod.), 

 činnosti k usměrňování návštěvnosti území, (zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, 
lesních studánek, informačních tabulí, apod.), 

 činnosti k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (objekty pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, 
zábradlí, stupně, apod.), 

 činnosti k údržbě lesního prostředí, 
 ostatní práce a činnosti přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů 

 
Oprávněnými žadateli jsou vlastníci nebo nájemci pozemku určeného k plnění funkcí lesa či sdružení s právní 
subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
Opatření/Fiche režim podpory: ostatní. 
 
Opatření 3.1 Podpora mikropodniků 
(Hlavní opatření z PRV - Opatření III.1.2. – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje; Záměr a) zakládání a rozvoj 
mikropodniku) 
 
Cíl opatření/fiche 
Rozvoj mikropodniků v nezemědělské oblasti 
 
Popis charakteru opatření/fiche 
Realizované projekty by měly přispět k rozvoji podnikání podniků nejmenší velikosti v dané oblasti. Výsledkem by měla 
být také podpora zaměstnanosti a ekonomické situace v regionu.  
 
Uplatnění inovačních principů 
Podpora mikropodniků je zcela novým prvkem na území MAS, protože doposud zde byly podporovány z různých 
dotačních zdrojů pouze větší podniky. Tato podpora bude navíc doplněna předáváním zkušeností od již podnikajících 
subjektů, tak, aby začínající podnikatelé měli start do podnikání co nejjednodušší. Uplatněn bude také komunitní princip 
tak, aby bylo dosaženo rovnoměrného pokrytí službami a řemesly aby se jednotlivé mikropodniky nemusely potýkat 
s prostředím vyostřeného konkurenčního boje na území MAS. 
 
Synergie a provázanost 
Projekty budou bodově zvýhodněny v případě, že navazují na jiný již realizovaný projekt v rámci dalších opatření SPL.  
 
Oblasti podpory (typy aktivit) 
Opatření je zaměřeno na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti – mikropodniků  
včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování. Cílem opatření je především vytváření nových pracovních míst a 
rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Podpora je určena na zakládání nových mikropodniků v oblasti 
výroby, rozvoj aktivit se zaměřením na oblast doplňkové a řemeslné výroby. 
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Oprávněnými žadateli jsou fyzické i právnické osoby - podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do 
kategorie mikropodniků, žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Opatření/Fiche zakládá veřejnou podporu. 
 
Opatření 3.2 Podnikání v oblasti cestovního ruchu 
(Hlavní opatření z PRV - Opatření III.l.3 - Podpora cestovního ruchu) 
 
Cíl opatření/fiche 
Podpora podnikání v oblasti cestovního ruchu 
 
Popis charakteru opatření/fiche 
Cestovní ruch byl identifikován jako silná stránka regionu MAS. Podpora tohoto odvětví podnikání je důležitým 
předpokladem pro celkový rozvoj oblasti. Pro zemědělské subjekty je toto opatření možností pro diverzifikaci své činnosti 
a posílení ekonomické situace své i celého území. 
 
Uplatnění inovačních principů 
Na území MAS doposud nebyly podporovány projekty směřující k podpoře podnikání v oblasti cestovního ruchu pro 
začínající podnikatele a zemědělce. Dalším inovačním prvkem je komunitní příprava projektů se sdílením zkušeností 
know-how mezi jednotlivými subjekty MAS a vzájemná spolupráci při propagaci výstupů projektu. Inovačním prvkem je 
také bodové zvýhodnění těch projektů, které uplatní tzv. horizontální témata, tj. rovné příležitosti, informační společnost a 
vliv na ŽP. 
 
Synergie a provázanost 
Opatření je nepřímo provázáno s 2.2. Projekty budou bodově zvýhodněny v případě, že navazují na jiný již realizovaný 
projekt v rámci dalších opatření SPL.  
 
Oblasti podpory (typy aktivit) 
Opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu 
(především venkovské turistice), zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky. Dotace je 
jednak určena na vybudování pěších a lyžařských tras, vinařských stezek a hippostezek mimo území lesů. Dále pak 
bude podporována zejména výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního 
vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití. 
 
Oprávněnými žadateli jsou: 

 pro pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky - nestátní neziskové organizace; zájmová sdružení právnických 
osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 
fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů; nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud činnost 
zahajují, nebo mají kratší než dvouletou historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu 

 pro ubytování, sport - fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě; nezemědělské 
podnikatelské subjekty pouze pokud mají kratší než dvouletou historii podnikání v cestovním ruchu. 

Opatření/Fiche zakládá veřejnou podporu. 
 
Opatření 3.3 Investice do zemědělských podniků 
(Hlavní opatření z PRV - Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků) 
 
Cíl opatření/fiche 
Zvýšení prosperity zemědělství prostřednictvím investic do zemědělských podniků 
 
Popis charakteru opatření/fiche 
Území MAS disponuje nadprůměrným podílem zemědělské půdy, existuje zde rozvinuté zemědělství a dostatečný počet 
zemědělských subjektů. Nezbytným předpokladem pro zajištění konkurenceschopnosti těchto subjektů jsou dostatečné 
investice do vybavení, které budou řešeny v rámci této fiche. 
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Uplatnění inovačních principů 
V rámci tohoto opatření jsou očekávány projekty se zapojením inovačních prvků v rostlinné a živočišné výrobě a 
zvyšování efektivity zemědělské výroby. Projekty budou připravovány komunitním a partnerským způsobem a budou 
v rámci MAS koordinovány mezi jednotlivými zemědělskými subjekty. Tento prvek spolupráce je na území MAS nový.  
 
Synergie a provázanost 
Projekty budou bodově zvýhodněny v případě, že navazují na jiný již realizovaný projekt v rámci dalších opatření SPL. 
 
Oblasti podpory (typy aktivit) 
Dotace je zaměřena na investice do zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce a výstavba nových staveb), včetně 
nezbytných manipulačních ploch pro živočišnou a rostlinnou výrobu. Opatření je dále zaměřeno na využití a zpracování 
biomasy pro vlastní potřebu. 
 
Oprávněnými žadateli jsou: 

 Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě. 
 Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho 

činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při 
kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě. 

Opatření/Fiche zakládá veřejnou podporu. 
 
Opatření 3.4 Diverzifikace činností pro podnikatele v zemědělství 
(Hlavní opatření z PRV - Opatření III.1.1 – Diverzifikace činností nezemědělské povahy) 
 
Cíl opatření/fiche 
Zvýšení stability zemědělských podniků diverzifikací jejich činností 
 
Popis charakteru opatření/fiche 
Ve SWOT analýze byly jako slabé stránky mj. identifikovány nízká diverzifikace lokální ekonomiky včetně zemědělství. 
Cílem tohoto opatření je přispět k řešení tohoto problému a poskytnout dotace zemědělským subjektům na diverzifikaci 
jejich činností.  
 
Uplatnění inovačních principů 
Diverzifikace zemědělských činností je zcela novým odvětvím na území MAS zejména s ohledem na podporu projektů 
zaměřených na využívání biomasy. Takové projekty na území MAS doposud chybí. Očekává se příliv nových 
inovativních technologií na využití biomasy.  
 
Synergie a provázanost 
Opatření je provázáno s 3.5. Projekty budou bodově zvýhodněny v případě, že navazují na jiný již realizovaný projekt 
v rámci dalších opatření SPL. Projekty mohou navazovat také na projekty realizované v opatřeních 1.1 – 1.3 obcemi. 
 
Oblasti podpory (typy aktivit) 
Opatření je zaměřeno na realizaci jednotlivých aktivit ve venkovských oblastech v rámci diverzifikace činností 
zemědělských subjektů směrem k nezemědělským činnostem s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického 
potenciálu a zajištění podmínek pro kvalitní život místních obyvatel a stability venkovského prostoru při podpoře 
zaměstnanosti.  
Záměr zaměřený na diverzifikaci činností nezemědělské povahy je určen na zahájení a rozvoj aktivit zejména v oblasti 
výroby a zpracování včetně podpory tradičních řemesel. Podpora je poskytována pouze na projekty vybraných 
ekonomických činností (dle OKEČ) uvedených v kritériích přijatelnosti.  
Dále bude podporována výstavba decentralizovaných zařízení pro využití obnovitelných zdrojů paliv a energie (biomasy 
nebo bioplynu) pro vytápění nebo výrobu elektrické energie a tepla a zařízení pro zpracování biomasy za účelem výroby 
alternativních paliv (např. tvarovaná biopaliva – pelety, peletky, brikety, apod.). 
Typy podporovaných aktivit: 

 diverzifikace činností nezemědělské povahy 
 výstavba a modernizace bioplynové stanice 
 výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny 
 výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv 
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Oprávněnými žadateli jsou: 

 fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů; v rámci záměru b), c) a d) nesmí žadatel spadat do kategorie 
mikropodniků 

 v rámci záměru b) může být příjemcem i skupina osob sdružená smlouvou o sdružení dle § 829 a následujících 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která je ze 100 % tvořena fyzickými 
a/nebo právnickými osobami, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, pokud smlouva o sdružení splňuje následující podmínky: 

a) je ve smlouvě o sdružení uveden jeden účastník, který v zájmu sdružení zastupuje ostatní účastníky 
(vystupuje jako žadatel za účastníky sdružení) včetně převzetí plnění ze strany SZIF 
b) za závazky vzniklé jednáním v zájmu sdružení odpovídají všichni účastníci společně a nerozdílně 
c) účastníci se zaváží dodržovat podmínky smlouvy po dobu vázanosti projektu na účel 

 
Opatření/Fiche zakládá veřejnou podporu, režim de minimis. 
 
Opatření 3.5 Investice do zemědělských a potravinářských produktů 
(Hlavní opatření z PRV - Podopatření I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům) 
 
Cíl opatření/fiche 
Zlepšení zpracování, skladování a marketingu zemědělských a potravinářských produktů 
 
Popis charakteru opatření/fiche 
Cílem tohoto opatření je dosáhnout zlepšení využívání místních zemědělských a potravinářských zdrojů podporou 
místních podnikatelských subjektů. Investice v oblasti zpracování, skladování a marketingu jsou nutným předpokladem 
pro zlepšování kvality výrobků. 
 
Uplatnění inovačních principů 
Doposud si marketingovou podporu dělaly podniky samy bez důrazu na lokální uplatnění jejich produktů. Inovace 
spočívá v uplatňování nových postupů v marketingu ale také technických inovací ve zpracování a skladování 
zemědělských a potravinářských produktů. V rámci opatření jsou očekávány projekty přinášející nová technická a 
technologická řešení.  
 
Synergie a provázanost 
Oblast podpory je provázána s 3.3 a projekty budou bodově zvýhodněny v případě, že navazují na jiný již realizovaný 
projekt v rámci dalších opatření SPL. 
 
Oblasti podpory (typy aktivit) 
Opatření je zaměřeno na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské 
produkty, podporu marketingu zemědělských výrobků, zlepšování kvality výrobků a podporu vývoje aplikace nových 
produktů, postupů a technologií. 
 
Oprávněnými žadateli jsou: 

 Zemědělec, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici mikro, malého a 
středního podniku, popř. má méně než 750 zaměstnanců nebo obrat nepřesahující korunový ekvivalent částky 
200 mil. EUR. 

 Podpořit lze zemědělce, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 
110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 321/2004 Sb., o 
vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů nebo Nařízení Rady č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu 
o společné organizaci trhu s chmelem a o zrušení nařízení (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 
879/73 a (EHS) č.1981/82. 

 Zemědělec, výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku, popř. má méně než 750 
zaměstnanců nebo obrat nepřesahující korunový ekvivalent částky 200 mil. EUR. 

 Podpořit lze zemědělce, výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve zněná pozdějších 
předpisů. 
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Opatření/Fiche zakládá veřejnou podporu 
 
Opatření 3.6 Investice do lesnické techniky 
(Hlavní opatření z PRV - Podopatření I.1.2.1. Lesnická technika) 
 
Cíl opatření/fiche 
Posílení produkční a rekreační funkce lesa 
 
Popis charakteru opatření/fiche 
Lesy zaujímají v regionu MAS významný podíl z celkové rozlohy. Jako stěžejní část místního zachovaného životního 
prostředí jsou faktorem, který zvyšuje kvalitu života pro místní obyvatele a je lákadlem pro potenciální návštěvníky. 
Stejně jako je podpořena úprava a údržba lesů, je nezbytné pro zachování a zlepšování produkční a rekreační funkce 
lesa umožnit investice do příslušné lesnické techniky. 
 
Uplatnění inovačních principů 
Očekávány jsou projekty, které využijí moderní techniku a technologie šetrné k životnímu prostředí v lesích. Mělo by se 
jednat o technicky a technologicky vyšší standard než byl v lesích MAS doposud uplatňován. Opět bude při plánování 
projektů uplatněn komunitní princip, aby se projekty nedublovaly (aby nedocházelo k neefektivní konkurenci v rámci 
MAS). 
 
Synergie a provázanost 
Opatření je provázáno s 2.1 a 2.2 a projekty budou bodově zvýhodněny v případě, že navazují na jiný již realizovaný 
projekt v rámci dalších opatření SPL. 
 
Oblasti podpory (typy aktivit) 
Podopatření je zaměřeno na pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, 
hrazení bystřin, retenčních nádrží, strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů, a stroje a zařízení 
na výrobu materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi. 
 
Oprávněnými žadateli jsou fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo její svazky, 
hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve 
vlastnictví obcí nebo jejích svazků. 
Opatření/Fiche zakládá veřejnou podporu. 
 
Opatření 4.1 Vzdělávání v oblasti podnikání a života na venkově 
(Hlavní opatření z PRV - Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace) 
 
Cíl opatření/fiche 
Zlepšení vzdělávání v oblasti podnikání a života na venkově 
 
Popis charakteru opatření/fiche 
Pro celkový rozvoj území a naplnění i ostatních cílů SPL je nezbytné podporovat rozvoj lidských zdrojů, které jsou silnou 
stránkou v rámci SWOT analýzy a také využít vysoký podíl středoškoláků pro jejich další vzdělávání. V rámci tohoto cíle 
by měly být realizovány takové projekty, které sníží závislost místní ekonomiky na jednom odvětví (strojírenství), zvýší 
podíl terciéru ve struktuře místního hospodářství a budou předcházet odchodu mladé generace a mladých 
kvalifikovaných sil z regionu. 
 
Uplatnění inovačních principů 
V současné době tato aktivita na území MAS vůbec neexistuje. Nejbližší pracoviště Hospodářské komory ČR, která 
podobná školení poskytuje je až v Havlíčkově Brodě. 
 
Synergie a provázanost 
Vzdělávací projekty jsou přímo provázány s projekty diverzifikace zemědělské činnosti i projekty mikropodniků a projekty 
v oblasti cestovního ruchu. Projekty budou bodově zvýhodněny v případě, že navazují na jiný již realizovaný projekt 
v rámci dalších opatření SPL. 
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Oblasti podpory (typy aktivit) 
Podpora je zaměřena na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které mají vážný zájem zahájit nebo 
rozšířit podnikání, případně jiné působení, na venkově v rámci aktivit podporovaných v ose III. PRV (tzn. v oblastech 
diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy 
a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova). Příjemce dotace 
zajistí vzdělávání účastníkům prostřednictvím vzdělávacího subjektu. 
 
Oprávněnými žadateli jsou obce, svazky obcí a neziskové organizace s právní subjektivitou. 
Opatření/Fiche nezakládá veřejnou podporu. 
 
 

6.3. ZAPOJENÍ INOVAČNÍCH PRVKŮ 
 
Změny oproti dosavadní praxi řešení místních problémů. 
Zásadní změnou v dosavadní praxi řešení místních problémů je důsledné uplatňování principů MAS a Leader při 
plánování projektů. Novými prvky jsou: 

 Vzájemná výměna zkušeností jak v rámci jednoho oboru tak mezioborově a mezi institucemi z různých sektorů 
Takto společně využívané know-how může vést k úsporám při samotné realizaci projektů (např. sdílení 
náročných technických řešení anebo neopakování problémů, které již byly jednou vyřešeny) 

 Koordinace projektů tak, aby nevznikaly duplicity a neefektivní lokální konkurence. 
 Provázanost projektových záměrů, aby měly projekty logickou i časovou návaznost. 

  
Výčet inovačních aktivit. 

 Vzdělávání v oblasti podnikání a života na venkově 
 Podpora diverzifikace zemědělských činností 
 Podpora využití biomasy 
 Podpora mikropodniků a zemědělců, kteří chtějí podnikat v cestovním ruchu 
 Všechny nově pořizované technické prostředky zejména u opatření 3.6 by měly přinášet moderní a efektivní 

technologie šetrné k životnímu prostředí. Takovéto technologie na území MAS momentálně chybí.  
 Využití internetu k podpoře cestovního ruchu v regionu 
 Podpora projektů občanských iniciativ vedoucí k rozvoji kulturního a společenského  života v mikroregionu 

 
Způsob využití místního potenciálu k inovacím. 
Každé z navrhovaných opatření vychází ze SWOT analýzy a analýzy území, ve kterých byl potenciál pro jejich realizaci 
dostatečně prokázán.  
 
 

6.4. FINANČNÍ PLÁN 
Finanční plán je výchozím podkladem pro stanovení plánu implementace SPL, protože určuje nejen podíl jednotlivých 
prioritních os a opatření na celkové alokaci určené pro MAS, ale také stanovuje, ve kterých letech budou jednotlivá 
opatření vyhlašována, tak aby byl SPL realizován co nejefektivněji.  
Finanční plán je složen z těchto dílčích částí: 

 Finanční plán jednotlivých prioritních os 
 Finanční plán jednotlivých opatření 
 Rozdělení celkové alokace mezi opatření 
 Odůvodnění finančního plánu 

Finanční plán navazuje na SWOT analýzu a na analýzu území a byl sestaven na základě těchto kritérií: 
1. Provázanost se SWOT analýzou 
2. Administrativní zátěž MAS a časová proveditelnost 
3. Návaznost opatření a synergický efekt 
4. Zdroje pro realizaci a potenciál území 

 
Finanční plán jednotlivých prioritních os: 
Nejvyšší podíl na alokaci má v souladu s výstupy SWOT analýzy prioritní osa 1 zaměřená na vzhled a vybavení obcí a 
prioritní osa 3 zaměřená na podporu podnikání. Většina příležitostí identifikovaných  SWOT analýzou poukazuje 
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na potenciál pro zlepšení vzhledu obcí a podporu místního podnikání, proto mají tyto prioritní osy vysoký podíl alokace ve 
všech letech realizace SPL.  
Opatření pro prioritní osy Zlepšení vzhledu krajiny a Podpora vzdělávání nebudou vyhlašovány každý rok realizace SPL 
s ohledem na administrativní zátěž a časovou proveditelnost SPL – podrobně viz dále v této kapitole. 
 

Finanční plán 2008 - 2013 dle prioritních os 

Prioritní osa 
Minulost Plán 

2008 - 2010 2011 2012 2013 

1. Vzhled a vybavení obcí 69,45% 83,38% 35,00% 40,00% 

2. Zlepšení vzhledu krajiny 1,92% 0,00% 9,00% 7,00% 

3. Podpora podnikání 16,76% 0,00% 36,00% 40,00% 

4. Podpora vzdělávání 0,00% 1,62% 0,00% 0,00% 

5. Administrace a řízení SPL 11,87% 15,00% 20,00% 13,00% 

Celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 

61,46%

3,79%

21,71%

0,27%
12,77%

1. Vzhled a vybavení obcí 2. Zlepšení vzhledu krajiny 3. Podpora podnikání

4. Podpora vzdělávání 5. Administrace a řízení SPL

 
Z grafu vyplývá jasná převaha 1. a 3. osy. 

Pozn.: Celková alokace po aktualizaci je orientační údaj – přesně platí pouze za předpokladu stejné absolutní částky odčerpané 
celkem za roky 2011 - 2013 jako za roky 2008 – 2010. 

 
Finanční plán jednotlivých opatření 
Rozdělení alokace mezi jednotlivá opatření bylo provedeno v souladu s výsledky SWOT analýzy SPL. Opatřeními 
s nejvyšší alokací jsou proto 1.1., 1.2 a 3.3 tedy projekty zaměřené na podporu obcí a zemědělských podniků. 
Při sestavování finančního plánu bylo nutné nastavit maximálně 5 až 6 opatření za rok tak, aby bylo možné stihnout tato 
opatření administrovat (každému opatření je přiřazena 1 fiche). Z tohoto důvodu je na některá opatření v určitých letech 
nulová alokace, protože právě v těchto letech nebude opatření (fiche) vypsáno. Plán výzev jednotlivých opatření za celé 
období je přílohou č.6 SPL.  
Některá opatření byla záměrně naplánována tak, aby začínala od druhého respektive třetího roku realizace SPL (3.1, 
3.4). Důvodem je současný nedostatek zejména institucionálních zdrojů pro realizaci těchto opatření (v současné době 
by nebyli přijatelní žadatelé). Očekává se ale, že v návaznosti na propagaci MAS bude rozšiřováno portfolio jejích členů 
právě např. o mikropodniky (opatření 3.1).     
Dalším hlediskem sestavení finančního plánu byl požadavek na synergii a návaznost projektů. Z tohoto důvodu je 
například prvním rokem realizace opatření 1.3 (kulturní dědictví venkova) až rok 2010, kdy by již měla být realizována 
nebo alespoň rozpracována řada projektů v opatřeních 1.1 a 1.2. Příklad: sakrální stavba by měla být rekonstruována 
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v rámci opatření 1.3 až poté, co je k ní zřízena kvalitní komunikace (opatření 1.1) a je před ní upraveno a vybaveno 
veřejné prostranství s hřištěm (opatření 1.2).  
Opatření osy 5 nebudou realizována fichemi, avšak jejich zahrnutí do finančního plánu SPL je velmi důležité kvůli 
rozvržení celkové alokace. V první roce realizace SPL je kladen větší důraz na opatření 5.1 z důvodů nákladů na 
samotné zpracování SPL. Školení pro členy MAS v rámci realizace SPL (opatření 5.2) má záměrně snižující se alokaci 
v průběhu realizace SPL, protože je předpoklad, že potřebné znalosti a dovednosti budou získány v počátcích realizace 
SPL. V roce 2012 je třeba zvýšit celkové procento alokace na 20% v opatření osy 5. Důvodem je zpracování evaluace a 
na jejím základě i zpracování aktualizace SPL. 
 
 

Aktualizovaný finanční plán dle jednotlivých opatření 2008 – 2013 
 

Prioritní osa Opatření 

Minulost Plán Alokace 
po  

aktualizaci * 

Alokace  
dle 

původního 
SPL 

2008 - 2010 2011 2012 2013 

1. Vzhled 
   a vybavení obcí 

1.1 Obnova a rozvoj vesnic 47,33% 0,00% 22,00% 20,00% 30,67% 14,67% 

1.2 Občanské vybavení a služby 9,64% 83,38% 0,00% 20,00% 22,05% 14,17% 

1.3 Kulturní dědictví venkova 12,48% 0,00% 13,00% 0,00% 8,41% 6,75% 

2. Zlepšení vzhledu  
    krajiny 

2.1 Úprava lesních cest, vodního 
režimu  
a infrastrukturních objektů v lesích 

1,92% 0,00% 9,00% 0,00% 2,46% 5,83% 

2.2 Investice k posílení rekreační 
funkce lesů 

0,00% 0,00% 0,00% 7,00% 1,17% 3,67% 

3. Podpora  
    podnikání 

3.1 Podpora mikropodniků 10,82% 0,00% 13,00% 0,00% 7,58% 5,00% 

3.2 Podnikání v oblasti cestovního 
ruchu 

0,00% 0,00% 5,00% 10,00% 2,50% 9,67% 

3.3 Investice do zemědělských podniků 5,21% 0,00% 9,00% 10,00% 5,77% 10,83% 

3.4 Diverzifikace činností pro 
podnikatele v zemědělství 

0,73% 0,00% 0,00% 10,00% 2,03% 4,17% 

3.5 Investice do zemědělských 
a potravinářských produktů 

0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 1,67% 5,83% 

3.6 Investice do lesnické techniky 0,00% 0,00% 9,00% 0,00% 1,50% 4,17% 

4. Podpora  
    vzdělávání 

4.1 Vzdělávání v oblasti podnikání a 
života na venkově 

0,00% 1,62% 0,00% 0,00% 0,27% 0,67% 

5. Administrace 
   a řízení SPL 

Administrace SPL, Vzdělávání pro 
realizaci SPL, Propagace MAS 

11,87% 15,00% 20,00% 13,00% 13,94% 14,57% 

Celkem   100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

*) Pozn. 1: „Alokace po aktualizaci“ je orientační údaj – přesně platí pouze za předpokladu stejné absolutní částky odčerpané celkem 
za roky 2011 - 2013 jako za roky 2008 – 2010. 
 
 

Zdůvodnění aktualizovaného rozdělení alokace mezi jednotlivé fiche 

 

Při aktualizaci SPL v roce 2011 byla shrnuta dosavadní alokace do jednotlivých fichí (tj. za roky 2008 – 2010). Dále bylo 
provedeno několik úprav alokace plánované (pro roky 2011 – 2013) – tyto dílčí úpravy plánované alokace jsou shrnuty 
a zdůvodněny v doprovodném dokumentu k aktualizaci pod názvem „Zpráva k aktualizaci strategického plánu LEADER 
MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR“. 
 
Výsledkem skutečných minulých čerpání a plánovaných čerpání v jednotlivých fichích je výše uvedený „Aktualizovaný 
finanční plán dle jednotlivých opatření 2008 – 2013“. Nejvýznamnější rozdíl mezi alokací po aktualizaci a dle původního 
SPL spočívá v navýšení alokace ve všech fichích prioritní osy 1 a snížení alokace do ostatních fichí (kromě fiche 
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3.1 Podpora mikropodniků). Tato změna je způsobena aktualizací skutečné alokace (poskytnutou podporou) v letech 
2008 – 2011. Pro budoucí roky 2012 – 2013 byla pro prioritní osu 1 zachována stejná procentní alokace do fichí, jaká 
byla plánována v původním SPL (v roce 2012 byl pouze z 20 % na 13 % snížen podíl u fiche 1.3). 
 
Navýšení alokace ve fichích prioritní osy 1 a její snížení do ostatních fichí (kromě 3.1) odráží reálné potřeby pro realizaci 
SPL. Tato změna má především následující dva důvody: 
 

1. Struktura žádostí o podporu – jednotlivé fiche byly v letech 2008 – 2010 vyhlašovány podle plánu uvedeného  
v původním SPL. Přes několik způsobů informování ze strany administrátorů SPL však u potenciálních žadatelů 
v ostatních fichích mimo prioritní osu 1 v některých případech nevznikla dostatečná poptávka po podpoře, která 
by vedla k podání žádostí. Nedostatek předložených projektů se týká zejména fichí 3.2 Podnikání v oblasti 
cestovního ruchu, 3.6 Investice do lesnické techniky a 3.5 Investice do zemědělských a potravinářských 
produktů.  

 
2. Reálná potřeba projektů v prioritní ose 1 – žadateli v prioritní ose 1 jsou zpravidla obce v MAS, které 

vyhlášené fiche využívají k získání podpory na velmi potřebné projekty především v oblasti dopravní obslužnosti 
a občanské vybavenosti. Obce proto zpravidla přicházejí s dostatkem kvalitně zpracovaných projektových 
záměrů, které naplňují cíle SPL v oblasti řešené prioritní osou 1. 

 

Jedním z doporučení evaluace SPL z roku 2011 je znovu ověřit dostatečnou informovanost potenciálních žadatelů 
z málo využívaných fichí o možnostech podpory, popř. tyto možnosti mezi možnými žadateli více propagovat. Plánovaná 
alokace do fichí mimo prioritní osu 1 proto i pro budoucí roky 2012 – 2013 zůstává téměř stejná jako v původním SPL. 
 
 

30,7%

22,1%8,7%

1,2%

7,9%

2,5%

5,9%

1,7%

12,8%

2,6%

0,3%

2,0%

1,7%

1.1 Obnova a rozvoj vesnic 1.2 Občanské vybavení a služby

1.3 Kulturní dědictv í venkova 2.1 Úprava lesních cest, vodního režimu 

a infrastrukturních objektů v  lesích

2.2 Investice k posílení rekreační funkce lesů 3.1 Podpora mikropodniků

3.2 Podnikání v  oblasti cestovního ruchu 3.3 Investice do zemědělských podniků

3.4 Diverzifikace činností pro podnikatele v  zemědělstv í 3.5 Investice do zemědělských

a potrav inářských produktů

3.6 Investice do lesnické techniky 4.1 Vzdělávání v  oblasti podnikání a života na venkově

Administrace SPL, Vzdělávání pro realizaci SPL, Propagace MAS

 
Graf znázorňuje rozdělení celkové alokace pro období 2008-13 mezi jednotlivá opatření. 

 
 

6.5. INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ (celková strategie) 
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MAS Podhůří Železných hor zpracovalo strategický dokument Integrovaná strategie území (ISÚ) pro území Podhůří 
Železných hor v letech 2006-2007 jako vizi pro rozvoj území a to týmem vytvořeným z členů MAS, dobrovolných 
pracovníků z jednotlivých obcí, zájmových skupin, ale i podnikatelů a fyzických osob. Dokument je v souladu s ostatními 
strategickými dokumenty a pro toto území zejména pak se strategickým plánem rozvoje Podoubraví na léta 2004–2014. 
 
Výtah z ISÚ 
Níže je uveden výtah z Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor, která byla zpracována v roce 2007 a 
zahrnuje období do roku 2015. Ve vztahu k SPL je nejdůležitější přehled priorit ISÚ.   
 

 Priorita 1: Obnova a rozvoj podnikání v Podhůří Železných hor 
Vytvořit příznivé podnikatelské klima a umožnit rozvoj stávajících a vytvoření nových podnikatelských možností, což 
přinese tvorbu nových pracovních míst,  nárůst objemu investic, zvýšení životní úrovně obyvatelstva. Podporované 
rozvojové aktivity musí být zaměřeny na využití místních zdrojů. 

 Priorita 2: Zlepšení životních podmínek na území MAS 
Podporovat aktivity vedoucí k zlepšení vzhledu obcí a města, údržby a čistoty, odvozu odpadů a jejich využití, údržba 
obecních ploch, cest, cyklostezek a pěšin, rozvoj drobných služeb, výpomocí technikou při soukromých aktivitách občanů 
na vlastních pozemcích a budovách 

 Priorita 3: Rozvoj komerčních služeb cestovního ruchu 
Výstavba, rekonstrukce a provozování služeb cestovního ruchu, turistiky, rekreace na komerčním základě jako nově se 
tvořící ekonomické odvětví, využívající příznivé podmínky regionům v návaznosti na exponovanou oblast Železných hor 
(sousedství turistického komplexu, Sečská přehrada, Horní Bradlo, Hlinecko, ale i region Žďárských vrchů). 

 Priorita 4: Podpora využití místních zdrojů 
Podpora podmínek pro rozvoj průmyslových, řemeslných a obchodních činností a různých služeb včetně s tím 
bezprostředně související zaměstnanosti obyvatel využívající místní zdroje jak lidské, tak surovinové.Vybudování a 
obnova míst pro setkávání občanů, zajištění potřebného vybavení pro společenské i kulturní , ale i spolkové akce, 
technické zázemí a revitalizace stávajících budov pro tyto účely 

 Priorita 5: Motivace občanů zde žijících k celoživotnímu vzdělávání a rozvoji 
Motivujeme občany regionů od našich nejmladších předškoláků až po seniory k zdravému životnímu stylu vedoucímu 
všestrannému rozvoji jednotlivců k získání nových dovedností a schopností a kompetencí. Chceme zvýšit dostupnost 
celoživotního vzdělávání s důrazem na získávání kvalifikovaných kompetentních vůdčích osobností. Podporujeme 
proaktivně a pozitivně myslící lidi a vytváříme příležitosti k činnostem pěstujícím dobré vztahy mezi lidmi. Zapojujeme 
výrazným způsobem do celé činnosti MAS mladé lidi. 

 Priorita 6:Stabilizace zemědělských činností 
Prosazení relativně stabilizované struktury zemědělských činností bez dalšího úbytku pracovních příležitostí na venkově, 
posílení krajinotvorné funkce v zemědělství, protipovodňová opatření, protierozní opatření, zadržení vody v krajině, 
využití půdního potenciálu pro pěstování netradičních rostlin. 
 
Vztah ISÚ a SPL 
ISÚ bylo jedním ze dvou zdrojů pro sestavení SWOT analýzy SPL. Většina bodů SWOT vyplývajících z hodnocení území 
a z debat s občany v rámci zpracování ISÚ byla shodná.  
SPL bylo koncipováno tak, aby navazovalo na ISÚ. Zásadním rozdílem, který vymezuje SPL vůči ISÚ, je omezen SPL 
pouze na ty aktivity (opatření), které jsou financovatelné z PRV, a které odpovídají cílům PRV. ISÚ oproti tomu zahrnuje i 
aktivity podporovatelné z jiných dotačních zdrojů anebo veřejných rozpočtů.   
 

Tabulka č.12 

OOBBLLAASSTTII  PPOODDPPOORRYY  IISSÚÚ,,  KKTTEERRÉÉ  NNEEJJSSOOUU  PPOODDPPOORROOVVÁÁNNYY  VV  SSPPLL 

Priorita v ISÚ Vztah k SPL a potencionální alternativní  
finanční zdroj 

Obnova a rozvoj podnikání v Podhůří Železných hor SPL podporuje pouze mikropodniky a zemědělské podniky. 
Ostatní podnikatelé mohou být podpořeni v rámci OPPI.  

Zlepšení životních podmínek na území MAS SPL podporuje zejména menší obce (opatření 1.2), 
cyklostezky mohou být budovány jen v lesích. Tato priorita 
ISÚ může být financována kromě PRV zejména z ROP. 

Rozvoj komerčních služeb cestovního ruchu SPL podporuje pouze začínající podnikatele a zemědělce, 
ostatním služby CR mohou být podpořeny z ROP.  
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Podpora využití místních zdrojů Priorita bude naplněna v SPL  pouze částečně, vybavení pro 
společenské a kulturní akce bude nutné nejspíše hradit 
z veřejných rozpočtů.  

Motivace občanů zde žijících k celoživotnímu vzdělávání a 
rozvoji 

V rámci SPL bude podporováno zejména vzdělávání 
začínajících podnikatelů, mikropodnikatelů a dalších subjektů 
podporovaných v rámci osy 3 PRV. Ostatní vzdělávání může 
být realizováno prostřednictvím OP zaměřených na rozvoj 
lidských zdrojů.   

Stabilizace zemědělských činností 
 

Protipovodňová opatření, protierozní opatření a zadržení 
vody v krajině bude realizováno prostřednictvím OPŽP a 
národních zdrojů (vyjma zadržení vody v lesích). 

Zdroj: ISÚ Mas Podhůří Železných hor  

 
 

6.6. MONITORING NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ SPL 
 
V této kapitole jsou uvedeny monitorovací indikátory, které mají sloužit k hodnocení míry plnění realizace SPL. 

V následující tabulce jsou shrnuty hodnoty ukazatelů k datu poslední evaluace SPL (tj. ke 31. 12. 2010) a 
jejich hodnoty na konci plánovaného období, tj. ke 31. 12. 2012. 

 
Tabulka č. 13 

 

MMOONNIITTOORROOVVAACCÍÍ  IINNDDIIKKÁÁTTOORRYY  KK  HHOODDNNOOCCEENNÍÍ  MMÍÍRRYY  PPLLNNĚĚNNÍÍ  RREEAALLIIZZAACCEE  SSPPLL  
 

Indikátor 
Výchozí hodnota 
(k 31.12.2010) 

Plánovaná 
hodnota 
(k 31.12.2012) 

Jednotka 

Počet členů MAS 23 31 Počet 

Počet projektů schválených k realizaci 21 33 Počet 

Počet projektů s pozitivním dopadem na ŽP 9 12 Počet 

Počet schválených projektů k realizaci, jež navazují na jiný již 
realizovaný projekt v rámci dalších opatření SPL 

0 1 Počet 

Hrubý počet pracovních míst 3 4 Počet 

Čistý počet pracovních míst 3 4 Počet 

Mediánová mzda na vytvořených pracovních místech 13 000 14 000 Kč 

Projekty, kde probíhá spolupráce organizací z různých odvětví 
místního hospodářství. 

2 4 Počet 

Partnerské projekty (sdílená zodpovědnost organizací z různých 
odvětví místního hospodářství za realizaci projektu) 

0 
 

2 Počet 

Počet podpořených inovací místního významu  2 3 Počet 

Počet podpořených inovací nadregionálního významu 0 1 Počet 

Počet podpořených projektů s výsledkem zaměřeným na mladé 
lidi 

3 5 Počet 

Počet podpořených projektů, na jejichž realizaci se podílejí mladí 
lidé. 

1 2 Počet 

Počet podpořených projektů s výsledkem zaměřeným na ženy 1 2 Počet 

Počet podpořených projektů, na jejichž realizaci se podílejí ženy. 0 1 Počet 
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Tabulka č. 13 

 

MMOONNIITTOORROOVVAACCÍÍ  IINNDDIIKKÁÁTTOORRYY  KK  HHOODDNNOOCCEENNÍÍ  MMÍÍRRYY  PPLLNNĚĚNNÍÍ  RREEAALLIIZZAACCEE  SSPPLL  

((PPOOKKRRAAČČOOVVÁÁNNÍÍ))  
 

Indikátor 
Výchozí hodnota 
(k 31.12.2010) 

Plánovaná 
hodnota 
(k 31.12.2012) 

Jednotka 

Osoby využívající zkvalitněné vybavení či služby 21 219 25 000 Počet 

Nové či zrekonstruované bodové objekty dopravní infrastruktury 
(např. mosty) 

5 6 Počet 

Délka zrekonstruovaných místních komunikací pro automobilový 
provoz 

1 885 2 200 m 

Plocha zrekonstruovaných místních komunikací pro automobilový 
provoz 

7 418 8 658 m2 

Kvalitněji přístupná sídla (části obce) z centra 5 6 Počet 

Délka zrekonstruovaných místních komunikací pro pěší (chodníky, 
stezky) 

647 755 m 

Lépe přístupné oblasti z centra obshluhy zemědělskou / lesnickou 
činností 

2 3 Počet 

Projekty zlepšující občanskou vybavenost 5 7 Počet 

Zrekonstruované historické objekty 6 8 Počet 

Zrekonstruované objekty sloužící ke společenským akcím 4 5 Počet 

Podpořené podnikatelské projekty využívající lokální zdroje 2 3 Počet 

Podpořené nové nezemědělské mikropodniky nebo nové 
provozovny 

1 1 Počet 

Projekty zvyšující konkurenceschopnost místních nezemědělských 
podniků 

3 4 Počet 

Podpořené investice významně zvyšující produktivitu zemědělské 
výroby 

3 4 Počet 

Podpořené investice zlepšující welfare hospodářských zvířat 2 2 Počet 

Projekty významně zvyšujících kvalitu pracovního prostředí 
pracovníků v zemědělství 

3 4 Počet 

Počet projektů pomáhajících diverzifikovat činnost zemědělských 
podniků 

1 1 Počet 

Počet projektů zlepšujících rekreační funkce lesa 0 1 Počet 

Počet projektů zamřených na podporu cestovního ruchu 0 2 Počet 

Počet projektů zaměřených na vzdělávání v oblasti podnikání a 
života na venkově 

0 1 Počet 
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7. PARTNERSTVÍ MAS 

7.1. HISTORIE MAS 
 
Vznik partnerství 
Obce i podnikatelé na území Mikroregionu Podoubraví vždy aktivně hledali cesty jak získat finanční prostředky na 
realizaci svých rozvojových projektů ze Strukturálních fondů EU. Důkazem je řada projektů realizovaných v rámci 
operačních programů v letech 2004 – 2006. Bottom-up princip, který je uplatňován v rámci Leader EU se stal na 
současném území MAS natolik atraktivní alternativou k běžným postupům získávání dotací, že se zástupci obcí, firem i 
místních NNO shodli na vytvoření společné obecně prospěšné organizace (MAS), která by realizaci takových projektů 
zastřešila.  
 

Historie MAS 
V lednu 2006 se sešla skupina zástupců veřejného sektoru a firem, kteří do té doby neformálně spolupracovali na řadě 
projektů, a rozhodla se založit Místní akční skupinu. Prvotním cílem bylo vytvořit širokou platformu organizací i 
jednotlivců, kteří mají zájem na rozvoji regionu.  
Tento cíl začal být naplňován v únoru 2006, kdy byla formalizována struktura MAS ustavením správní a dozorčí rady. 
Zakládací listina byla podepsána 7.3.2006 a v dubnu 2007 byla MAS zapsána do obchodního rejstříku u KS Hradec 
Králové jako obecně prospěšná společnost. Na začátku činnosti MAS bylo 12 zakládacích členů. 
Následovalo dlouhé období, ve kterém byly pořádány přednášky o významu MAS a principech Leader pro členy MAS, 
aktivisty MAS i pro veřejnost.  
V listopadu 2006 byly zahájeny práce na integrované strategii území MAS, byl vytvořen tým zpracovatelů, týmu aktivistů 
a spolupracovníků v jednotlivých obcích. Na přelomu let 2006 a 2007 proběhla řada setkání s občany a podnikateli 
s cílem propagovat MAS a principy Leader. 
Vedení MAS zpracovalo na začátku roku 2007 žádost o podporu z OPRVMZ na zpracování ISÚ, tato žádost byla 
úspěšná a MAS tak zpracovala ISÚ za podpory dotace z OPTVMZ.  
Další úspěšnou žádostí zpracovanou v únoru 2007 byl program Fondu Vysočina - udržení životaschopnosti MAS, ze 
kterého MAS čerpá finanční prostředky.   
Zásadní posun v práci MAS nastal po výběru ředitele (manažera) v březnu 2007. Jaro roku 2007 se pak neslo v duchu 
zpracovávání podkladů pro ISÚ včetně workshopů a diskusí s občany.    
MAS se také v květnu zapojuje do místních oslav (čarodějnice a letní slavnosti). V červnu 2006 pak byla dokončena ISÚ, 
která byla předložena v červenci správní radě MAS k odsouhlasení.  
V létě 2007 probíhala jednání s novými zájemci o vstup do MAS a zástupci MAS se také zúčastnili Her Podoubraví.  
Na přelomu srpna a září byly zpracována žádost o dotaci z Leader ČR, která však nebyla úspěšná. Podzim 2007 byl 
vyplněn administrativně náročným zpracováváním podkladů pro dotaci z OPRVMZ (zpracování ISÚ) probíhala také 
intenzivní informační kampaň ne území MAS s cílem získat nové členy. 
Kampaň měla úspěch a MAS se v listopadu rozrostla na 23 členů. 
Od října 2007 probíhají intenzivní práce na zpracování SPL. Byl vytvořen pracovní tým pro přípravu SPL, správní rada 
MAS se stala dozorčím orgánem zpracování SPL a do tvrorby SPL byly zapojeny také poradenské společnosti Progrant 
s.r.o. a E-consulting s.r.o. 
Podrobný přehled historie MAS včetně dat je uveden v příloze č.7 SPL. 
 
Propojení veřejného a soukromého sektoru 
Propojení veřejného a soukromého sektoru je založeno na spolupráci konkrétních zástupců těchto sektorů a společné 
přípravě rozvojových strategií a projektových záměrů. Cílem je aktivní výměna know-how a zabránění situaci, kdy veřejný 
subjekt (obec) připravuje nebo realizuje projekt bez důsledného projednání s partnery ze soukromé sféry. Projekty jsou 
proto připravovány tak, aby měly co největší synergický efekt.  
 
Kritéria volby partnerů 
Pro volnu partnerů neexistují pevně stanovená kritéria, důraz je však kladen na: 

 jeho současný a budoucí přínos pro práci MAS a pro region 
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 možnost souladu jeho vize s přijatou strategií MAS 
 ochota spolupráce, komunikace, potlačení výrazně osobních zájmů, schopnost pomoci a týmová práce. 

Při výběru je také bráno v potaz obecné pravidlo Leader, které určuje rovnoměrný poměr veřejného a soukromého 
sektoru v MAS. 
 

7.2. ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO PŘÍPRAVY SPL 
Pro zpracování SPL byla zvolena komunitní metoda s maximálním možným zapojením veřejnosti a partnerů ze všech 
oblastí života MAS. Jednotlivé výstupy SPL (zejména SWOT analýza a návrhy cílů a opatření) byly pravidelně 
komunikovány s veřejností prostřednictvím všech členů zpracovatelského týmu a zejména pak prostřednictvím 
jednotlivých aktivistů, kteří působí v jednotlivých obcích MAS. Tento způsob zpracování rozvojového dokumentu se 
osvědčil již při tvorbě ISÚ. Občané, kteří se chtěli aktivněji zapojit do zpracování SPL byli zařazeni do jednotlivých komisí, 
aby mohli prosazovat svoje zájmy. 
V rámci týmu pro zpracování SPL také působili zástupci všech typů partnerů, kteří v MAS existují – tzn. podnikatelé, 
zemědělci, zástupci NNO a veřejné správy. 
Jednotlivé části SPL byly projednávány a připomínkovány všemi členy týmu a důraz byl kladen na zařazení připomínek a 
podnětů od občanů. Výstupy (jednotlivá znění) kapitol byla schvalována správní radou MAS, která je orgánem 
pověřeným dohledem nad přípravou SPL. 
Výkonným orgánem zpracování SPL a jejích dílčích výstupů byla pracovní skupina ustanovená a vedená ředitelem MAS. 
Pro poradenskou činností v souvislosti se zpracováním SPL v rámci PRV byla vybrána společnost Progrant s.r.o., se 
kterou MAS dlouhodobě úspěšně spolupracuje. 
 
Organizační diagram 
 

Správní rada MAS

(orgán dozorující SPL)

Ředitel MAS

Ing. Jaromír Filip

Pracovní skupina pro přípravu SPL

 

Progrant s.r.o.

 

Obyvatelé 

území MAS

 

Příprava SPL
MAS Podhůří Železných hor 

Aktivisté v 

obcích na území 

MAS

 

Partneři: 

zemědělci

podnikatelé

NNO

 

Tým pro zpracování SPL

Programový 

výbor
 

 
 
Rozdělení odpovědností a úkolů 
Správní rada MAS byla ustanovena orgánem odpovědným za přípravu a realizaci SPL. Správní rada má tyto úkoly a 
odpovědnosti: 

 projednává a schvaluje jednotlivé kapitoly SPL i konečnou verzi SPL 
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 řídí realizaci SPL prostřednictvím ředitele MAS, programového výboru o.p.s. a jednotlivých komisí MAS 
 spolupracuje s programovým výborem při zapracování jeho připomínek 
 podílí se na propagaci MAS a SPL 
 reprezentuje MAS navenek prostřednictvím svého předsedy 
 jedná se státními orgány, zejména poskytovateli dotací (SZIF) 
 zpracovává a schvaluje rozpočet MAS 
 vykonává další funkce dle Statutu MAS (o.p.s.) 

 
Programový výbor je odborným orgánem MAS (o.p.s.) a má tyto úkoly a odpovědnosti: 

 poskytuje odborné zázemí řediteli MAS a pracovní skupině pro přípravu SPL. 
 je odpovědný za aktualizace SPL  

 
Ředitel MAS byl správní radou pověřen koordinováním přípravy SPL. Ředitel MAS má tyto úkoly a odpovědnosti: 

 řídí pracovní skupinu pro přípravu SPL 
 je zodpovědný za koordinaci sběru dat pro zpracování SPL 
 jedná s partnery z jednotlivých oblastí MAS a zpracovává jejich připomínky k SPL 
 jedná s poradenskou společností Progrant s.r.o. a zadává části SPL k externímu posouzení a zpracování   

 
Pracovní skupina pro přípravu SPL podléhá řízení ředitele MAS a má tyto úkoly a odpovědnosti: 

 hlavní odpovědností pracovní skupiny je sběr a zpracování dat pro přípravu SPL 
 pracovní skupina také připravuje návrh znění jednotlivých kapitol MAS  
 pracovní skupina připravuje podklady pro jednání ředitele MAS a správní rady MAS 

  
Partneři (zástupci podnikatelů, zemědělců, NNO a veřejného sektoru) 

 kromě správní rady MAS, ve které jsou zastoupeny všechny složky MAS byli navíc pro přípravu SPL osloveni 
také jednotliví zástupci zemědělců, podnikatelů, NNO a veřejného sektoru, kteří připomínkují jednotlivé části 
SPL.    

 Jejich připomínky byly zapracovány zejména do kapitol Hodnocení území a SWOT analýza 
 
Aktivisté v obcích jsou ti občané, kteří mají zájem o veřejné dění a zájem o dění v MAS. V rámci zpracování SPL mají 
tyto úkoly a odpovědnosti: 

 informovat své spoluobčany o přípravě SPL, principech MAS a Leader  
 sbírat podněty od občanů v době mezi pravidelnými osvětovými akcemi MAS 
 komunikovat tyto připomínky s ředitelem MAS tak, aby mohly být zapracovány do SPL 

 
Společnost Progrant s.r.o. má tyto úkoly a odpovědnosti: 

 je odpovědná za finální znění SPL, které je předkládáno správní radě MAS 
 dohlíží na to, aby SPL odpovídalo pravidlům PRV 
 zpracovává fiche 

 
Předpoklad vývoje budoucí spolupráce 
Budoucí spolupráce v rámci MAS bude založena na partnerství veřejného a soukromého sektoru  a pravidelně bude 
informačními kampaněmi i osobními setkáváními oslovována veřejnost. Na propagaci MAS byly vyčleněny potřebné 
prostředky v rámci finančního plánu SPL. 
Pomoc a zapojení obyvatel se očekává nejen v průběhu celé realizace SPL, ale zejména v době zpracování aktualizace 
SPL, kdy proběhne podrobné dotazníkové šetření s cílem zjistit reálné dopady SPL na území MAS. Na základě tohoto 
průzkumu i pravidelných schůzek s veřejností bude pak aktualizace SPL zpracována. 
Partneři z jednotlivých oblastí MAS jsou jednak zapojeni do činnosti správní rady SPL a jednak mezi sebou koordinují 
přípravu a realizaci jednotlivých projektů SPL17 tak, aby bylo dosaženo synergického efektu. Partneři také neustále 
pomáhají vyhledávat a oslovovat potencionální nové členy MAS z jednotlivých oblastí (podnikání, zemědělství, NNO 
apod.). 
 

7.3. VZTAH K OBYVATELSTVU 

                                                 
17

 Viz kapitola 6.2 a 6.3 
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Obyvatelstvo je informováno o principech MAS a Leader již od začátku přípravy ISÚ. Ke kontaktu s obyvateli je využito 
několika komunikačních kanálů: 

 ve všech obcích MAS jsou místní aktivisté MAS, kteří pomáhají organizovat schůzky s občany, sbírají jejich 
připomínky, náměty a  nápady, které následně  při schůzkách pracovního týmu projednávají s ostatními členy 
týmu. Tito aktivisté fungují na úrovni obcí jako hlavní informační zdroj o činnosti MAS a možnosti zapojit se do 
ní.   

 Informace o MAS jsou veřejně dostupné na webových stránkách MAS (http://www.podhurizeleznychhor.cz/) a 
na vývěskách obecních úřadů. 

 Občané také mohou osobně navštívit kancelář MAS. 
 Všichni, kdo mají zájem se mohou zúčastnit pravidelných schůzek s občany, které MAS  pořádá.  

 

7.4. OTEVŘENOST MAS 
Dle stanov je MAS otevřena příjímání dalších členů, kteří pak po schválení přihlášky správní radou mají stejná práva a 
povinnosti jako stávající členové, mohou volit a být voleni do všech orgánů společnosti. 
V roce 2007 byly přijaty i dvě podnikatelky (fyzické osoby) hájící zájmy žen a matek a podnikání žen. 
Hlásí se další menší obce a neziskové organizace, které by se chtěly zapojit do programů pro staré lidi v obcích. MAS 
má také velký zájem o zapojení drobných živnostníků.  
V roce 2010 a 2011 připravovala MAS Podhůří Železných hor projekt spolupráce na naučné stezce, která propojuje 
území 3 sousedících MAS. Probíhala komunitní projednávání společného projektu naučné stezky, na kterých se tvořila 
trasa a řešily se další otázky spojené s realizací a náplní této stezky. Jednání se zúčastnili zástupci obcí, občané, děti a 
neziskové organizace. Cílem tohoto projektu je účinně a dlouhodobě přispět k vyšší návštěvnosti regionu, zvýšit 
povědomí o místních zajímavostech. Dalším důležitým bodem je udělat stezku atraktivní pro různé skupiny obyvatel a 
především pro děti a turisty (místní zajímavosti, naučné povídání o zvířatech a rostlinách z oblasti, kešky-geocaching, 
apod.). Na základě těchto jednání byla zpracována a podána žádost o dotaci z PRV na CP SZIF v Praze v rámci opatření 
IV.2.1.. Tento projekt byl schválen k realizaci, která již v současné době probíhá.  

MAS dále usiluje o navázání spolupráce se subjekty z Rakouska (MAS i jiné) na základě OP Evropská územní 

spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 (OP AT-CZ). Zástupci MAS se zúčastnili semináře pro žadatele a 

nyní MAS hledá vhodného partnera z Rakouska, který by měl zájem o tento projekt, jehož základem je kulturní výměna 

mezi subjekty z obou států.. 

MAS Podhůří Železných hor se snaží rozšířit území a svoji členskou základnu za účelem lepšího naplnění SPL. 

 

8. ZKUŠENOSTI A SPOLUPRÁCE 

8.1. ZKUŠENOSTI 
MAS Podhůří Železných hor byla založena na začátku roku 2006 a od té doby získala finanční prostředky ze dvou 
dotačních titulů, které jsou postaveny na principech LEADER: 

1. Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OPRVMZ) podpořil v rámci Podopatření 
LEADER+  zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS včetně navazujících školení a akcí pro veřejnost. 

2. Fond Vysočiny (POV) podpořil v rámci programu Leader Vysočiny 2007 projekt zaměřený na zajištění provozu 
MAS 

 
Název projektu Dotační titul Výše dotace v Kč Doba realizace 

Podhůří Železných hor – osvojování 
schopností 

OPRVMZ, LEADER+ 578 000,-Kč 2007-2008 

Zajištění provozu a akceschopnosti 
MAS Podhůří Železných hor 

POV, Fond Vysočiny, Leader 
Vysočiny 2007 

66 315,-Kč 2007-2008 

 
Při zpracování SPL byly využity stejné postupy komunitního zpracování s účastí externích expertů jako při zpracování 
ISÚ v rámci LEADER+. 
K žádnému z realizovaných projektů zatím není k dispozici ex-post hodnocení. 
MAS neúspěšně žádala o dotaci z českého Leadru.  
 

8.2. SPOLUPRÁCE 

http://www.podhurizeleznychhor.cz/
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MAS spolupracuje s řadou dalších MAS, je to především MAS Královská stezka a MAS Společnost pro rozvoj 
Humpolecka, se kterými realizuje projekt spolupráce. V rámci výměny zkušeností při realizaci SPL dále spolupracuje 
s MAS Chance in nature, MAS Rozkvět zahrady jižních Čech a s místními akčními skupinami z kraje Vysočina, se 
kterými se pravidelně schází v rámci krajského sdružení NS MAS: 
 
MAS spolupracuje s řadou dalších regionálních formací (mikroregionů a MAS) a doposud nebyla potřeba tuto spolupráci 
smluvně formalizovat. Nejintenzivnější byla dosavadní spolupráce s mikroregionem (DSO) Podoubraví, na jehož 
sportovně-kulturních akcích se MAS aktivně zúčastňuje.  V souvislosti s přípravou SPL je velmi důležitá vzájemná 
výměna informací, která probíhá zejména s: 

 MAS Havlíčkův kraj 
 MAS Most Vysočiny 

V průběhu realizace SPL chce MAS spolupracovat s několika dalšími místními akčními skupinami a to v oblastech, kde je 
důležité získat externí informace a zkušenosti: 

 Spolupráce s MAS Stražiště by měla vést  k získání know-how v oblasti agroturistiky, biopásů a dalších 
agroenvironmentálních opatření 

 MAS Via Rustica předá důležité zkušenosti z oblasti různých dotačních titulů pro podporu projektů MAS kromě 
PRV.  

9. ORGANIZACE A ZDROJE MAS 

Tato kapitola SPL je rozdělena na dvě podkapitoly. V první podkapitole je popsána organizační struktura MAS respektive 
o.p.s. jako její právní formy. Zdrojem dat je Statut o.p.s. Ve druhé podkapitole jsou analyzovány vnitřní zdroje a 
připravenost MAS na realizaci SPL.     
 

9.1.ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTÍ 
MAS Podhůří Železných hor je obecně prospěšnou společností (o.p.s.) a její struktura je vymezena jednak Zakládající 
smlouvou společnosti a jednak Statutem, který upravuje právní poměry ve společnosti. 
 
Orgány MAS 
MAS (o.p.s.) se skládá z těchto orgánů  

1. Správní rada  
2. Ředitel  
3. Dozorčí rada  
4. Programový výbor  
5. Výběrová komise  
6. Výkonný monitorovací výbor  
7. Valná hromada o.p.s.  

 
Seznamy členů rozhodovacích orgánů MAS jsou v příloze č. 4 SPL. 
 
Vymezení odpovědností jednotlivých orgánů  
Správní rada 

1. Správní rada je statutárním orgánem Společnosti. 
2. Členové správní rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.  
3. Za Společnost jedná předseda správní rady, který je oprávněn jednat a podepisovat samostatně.  
4. Správní rada má nejméně dvanáct členů.  
5. Správní rada se schází nejméně jednou za tři měsíce. Jednání správní rady řídí její předseda, v jeho 

nepřítomnosti určí členové správní rady předsedajícího jednání.  
6. Správní rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční většina členů 

přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.  
7. Členství ve správní radě Společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže Společnosti. Členům těchto 

orgánů nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Společnost může členům správní rady a dozorčí rady 
poskytovat jen náhradu výdajů do výše určené interním předpisem.  

8. Funkční období členů správní rady je dvouleté. Funkci člena správní rady nelze zastávat déle než dvě po sobě 
jdoucí funkční období. Po čtyřletém členství ve správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve 
po uplynutí jednoho roku.  
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9. Po prvním jmenování členů správní rady se losem určí jména jedné poloviny členů, jejichž funkční období 
skončí po roce, a jedné poloviny členů, jejichž funkční období skončí po dvou letech.  

10. Správní rada rozhoduje o veškeré činnosti Společnosti a o použití finančních prostředků Společnosti. Pro 
potřeby hospodaření schvaluje správní rada interní předpisy.  

11. Do působnosti správní rady náleží zejména:  
1. dbát na zachování účelu, pro který byla Společnost založena;  
2. schvalovat změny Smlouvy v případech a způsobem, uvedeným v Zákoně;  
3. schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti;  
4. schvalovat rozpočet Společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost Společnosti;  
5. jmenovat a odvolávat ředitele Společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu;  
6. rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje Smlouva, Statut nebo Zákon.  

12. Správní rada MAS je orgánem odpovědným za přípravu, realizaci a dozor nad strategickým plánem Leader. 
 
Ředitel18 

1. Ředitele Společnosti jmenuje a odvolává správní rada. Ředitel je v pracovním vztahu ke Společnosti.  
2. Ředitel řídí běžnou činnost Společnosti a jedná jménem Společnosti v souladu se Smlouvou, se Statutem a v 

rozsahu pravomocí, které mu udělí správní rada. V nepřítomnosti ředitele jedná se správními orgány a třetími 
osobami předseda správní rady nebo společností pověřený zástupce.  

3. Ředitel Společnosti kontroluje výkon delegovaných řídících a administrativních činností místní akční skupiny a 
vede seznam členů a zástupců místní akční skupiny.  

4. Ředitel Společnosti vykonává dále tyto úkoly a činnosti:  
1. jedná za Společnost s partnery Společnosti  
2. koordinuje aktivity směřující k prohloubení spolupráce v regionu Podhůří Železných hor  
3. zajišťuje poradenství pro partnery Společnosti  
4. zajišťuje spolupráci se státní správou a samosprávou  
5. zajišťuje veškerou administrativní činnost Společnosti  
6. zajišťuje provoz webových stránek http://www.podhurizeleznychhor.cz  
7. zveřejňuje aktuální informace z činnosti Společnosti  
8. vede přehled o stavu financování, zpracovávání dílčích i závěrečných zpráv  
9. vede kompletní evidenci projektů (průběh výběru, registraci, administrativní kontrolu apod.) a výsledky 

jejich schvalování  
10. vede ekonomickou agendu Společnosti  

 
Dozorčí rada19 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.  
2. Dozorčí rada zřizuje kontrolní a revizní komisi 
3. Členové dozorčí rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.  
4. Dozorčí rada se schází nejméně jednou za tři měsíce. Jednání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho 

nepřítomnosti určí členové dozorčí rady předsedajícího jednání.  
5. Dozorčí rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční většina členů, 

přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.  
6. Dozorčí rada má nejméně tři členy.  
7. Členství v dozorčí radě Společnosti je neslučitelné s členstvím ve správní radě téže Společnosti.  
8. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Funkci člena dozorčí rady nelze zastávat déle než dvě po sobě 

jdoucí funkční období. Po šestiletém členství v dozorčí radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve 
po uplynutí jednoho roku.  

9. Členové dozorčí rady jsou oprávněni:  
1. kontrolovat veškerou činnost Společnosti a jejich orgánů, pracovišť a místní akční skupiny a jejich 

orgánů;  
2. připomínkovat návrh rozpočtu Společnosti;  
3. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů Společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje;  
4. účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.  

10. Dozorčí rada:  

                                                 
18

 Výtah ze Statutu o.p.s 
19

 Výtah ze Statutu o.p.s 

http://www.podhurizeleznychhor.cz/
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1. prozkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti;  
2. nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti;  
3. dohlíží na to, že Společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony, Smlouvou nebo Statutem;  
4. podává správní radě návrh na odvolání ředitele Společnosti;  
5. svolává mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti.  

 
Programový výbor 

1. Programový výbor je odborným orgánem obecně prospěšné společnosti.  
2. Funkci programového výboru může na základě usnesení valné hromady o.p.s. vykonávat Správní rada 

Společnosti.  
3. Programový výbor tvoří písemně jmenovaní zástupci Společnosti. Seznam členů programového výboru vede 

ředitel společnosti. 
4. Za činnost člena programového výboru nenáleží odměna z finančních prostředků Společnosti. 
5.  Programový výbor se schází nejméně čtyřikrát za kalendářní rok. Schůzi programového výboru svolává 

předseda výboru.  
6. V případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti programového výboru delší než jeden rok svolává 

programový výbor ředitel Společnosti. 
7. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomno alespoň 30 % jeho členů a rozhoduje nadpoloviční 

většinou hlasů přítomných. 
8.  Programový výbor:  

1. připravuje aktualizace strategie rozvoje regionu  
2. schvaluje znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování strategie rozvoje  
3. schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů  
4. schvaluje výsledky výběrů jednotlivých realizačních projektů podle doporučení výběrové komise  
5. potvrzuje projekty určené k realizaci  
6. jmenuje členy výběrové komise  
7. jmenuje členy výkonného monitorovacího výboru. 

 
Výběrová komise 

1. Výběrová komise místní akční skupiny je výkonným orgánem programového výboru.  
2. Členy výběrové komise jmenuje ze zástupců členů místní akční skupiny programový výbor s tím, že členem 

výběrové komise musí být vždy alespoň jeden zástupce, určený  
1. bankou, je-li členem místní akční skupiny  
2. svazky obcí  
3. městy nebo obcemi  
4. podnikateli  
5. nevládními neziskovými organizacemi se zaměřením na ochranu přírody, jsou-li členem místní akční 

skupiny  
6. ostatními nevládními neziskovými organizacemi  

3. Jednání výběrové komise se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.  
4. Výběrová komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Jednání komise svolává ředitel 

Společnosti.  
5. Výběrová komise:  

1. provádí výběr projektů podle výběrových kritérií  
2. sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty  
3. vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní.  

6. Za činnost člena výběrové komise náleží odměna dle interních předpisů.  
 
Výkonný monitorovací výbor 

1. Výkonný monitorovací výbor je výkonným orgánem programového výboru.  
2. Členy výkonného monitorovacího výboru jmenuje programový výbor z členů místní akční skupiny.  
3. Za činnost člena výkonného monitorovacího výboru náleží odměna dle vnitřního předpisu.  
4. Výkonný monitorovací výbor zejména:  

1. aktivně monitoruje realizované projekty  
2. kontroluje plnění podmínek prováděných projektů  
3. navrhuje a realizuje schválené změny v činnosti místní akční skupiny  
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4. zpracovává podklady pro jednání programového výboru  
5. zpracovává znění záměru místní akční skupiny  
6. zpracovává znění opatření vedoucích k naplnění obecně prospěšných činnosti Společnosti  

5. Činnost výkonného monitorovací výboru řídí ředitel Společnosti.  

Sekretariát 
Sekretariát není vyjmenován ve Statutu o.p.s., ale byl zřízen správní radou jako administrativní zázemí o.p.s. poskytující 
administrativní podporu kolektivním orgánům i řediteli společnosti. Sekretariát také spolupracuje na rozesílání 
propagačních materiálů MAS a spoluorganizuje zasedání kolektivních orgánů společnosti. 
 
Účetní 
MAS uzavřela smlouvu o vykonávání účetních činností s účetní paní Drahomírou Bělinovou. 

Podhůří Železných hor
o.p.s.

VALNÁ HROMADA o.p.s

 

Správní rada

statutární orgán společnosti

Dozorčí rada

kontrolní orgán společnosti

Programový výbor

odborný orgán společnosti

Monitorovací 

výbor

 

Výběrová komise

 

Ředitel 

 

sekretářka

 

účetní

 

Kontrolní a revizní 

komise

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAS  
Dokumenty definující funkci MAS 
MAS má vytvořeny tyto dokumenty, které definují její funkce: 

 Zakládající smlouva společnosti, je základním právním podkladem pro existenci o.p.s, na základě zakládající 
smlouvy byla o.p.s. zaregistrována u Krajského soudu v Hradci Králové. 

 Statut společnosti jednak upravuje právní poměry společnosti a jednak jasně definuje rozsah působnosti a 
odpovědnosti jednotlivých orgánů. 

 Jednací řád valné hromady, správní rady, dozorčí rady a programového výboru: obsahem jednacích řádů je 
podrobný postup, jakým jsou svolávány, vedeny a rozpouštěny schůze kolektivních orgánů MAS.  

 Interní předpisy vydávané zejména pro potřeby hospodaření vydává správní rada a jejich obsahem jsou 
nařízení podřízeným orgánům (např. ředitel) k ekonomickým a finančním otázkám společnosti. 

 
Orgán pro přípravu SPL. 
Orgánem pro přípravu, realizaci a dozor nad SPL byla určena správní rada o.p.s., která však bude tyto činnosti 
vykonávat prostřednictvím svých podřízených orgánů v úzké spolupráci s programovým výborem. Kontrolním orgánem, 
který má v gesci všechny činnosti MAS je dozorčí rada, která bude kontrolovat funkci správní rady. 
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Organizační schéma zpracování SPL je uvedeno v kapitole 7, proto je níže popsáno pouze jádro zpracovatelského týmu, 
tzn. pracovní skupina pro přípravu SPL  
 
Vedoucí pracovní skupiny: 
Ing. Jaromír Filip, CSc. 
 
Řešitelé: 

 Ing. Karel Musílek, starosta obce 
 Bc. Alice Fiedlerová, bankovní poradce, aktivistka MAS 
 Martina Bílková, studentka OA, místní leader 
 Mgr. Věra Řípová, ředitelka školy, aktivistka MAS 
 Ladislav Škaryd, podnikatel 
 Milan Stránský, ředitel muzea 
 Ludvík Čermák, Tělovýchovná jednota Nová Ves u Chotěboře 
 Jana Pešková, studentka 

 
V týmu jsou zastoupeni stejní řešitelé jako tomu bylo u ISÚ, čímž se dosáhlo jednak maximálního využití dosud 
získaných poznatků a informací, přenosu myšlenek a nápadů, ale také urychlení práce a její organizace. Tato pracovní 
skupina s využitím partnerů a aktivistů a zorganizovala v krátké době setkání se starosty obcí, místními lídry a veřejností. 
Z těchto setkání vyplynuly závěry uplatněné v záměru.  
Na tématu  záměru, aktivitách a opatřeních se po vypracování záměru ještě jednou shodli všichni zúčastnění, tj. 
řešitelský tým, programový výbor MAS, správní rada MAS, starostové obcí, aktivisté z obcí a partneři. 
Na přípravě strategie i SPL se podílelo  50 % žen (viz. řešitelský tým), z toho 25 % mladých lidí do 25 let. 
 

Organizační struktura realizace SPL 
Podrobné vymezení odpovědnosti jednotlivých subjektů při realizaci SPL a jednotlivých organizačních složek je 
předmětem kapitoly 10. Níže je uvedena pouze organizační struktura realizace MAS, která využívá existující orgány a 
složky MAS. 
 

Správní rada MAS

(orgán dozorující SPL)

Ředitel MAS

Ing. Jaromír Filip

Realizace SPL
MAS Podhůří Železných hor 

Tým pro realizaci SPL

Programový výbor

 

Dozorčí rada

 

Monitorovací 

výbor

 

sekretariát

 

Výběrová komise

 

 
 
Způsob sestavení výběrové komise a důvody výběru členů 
Výběrovou komisi jmenoval Programový výbor, který je jedním ze základních orgánů MAS dle jejího Statutu. Výběrová 
komise byla jmenována tak, aby obsahovala minimálně 50% členů ze soukromé sféry.    
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Ostatní komise MAS 
MAS kromě výběrové komise zřizuje monitorovací výbor a kontrolní a revizní komisi. 
 
Způsob delegování zástupců skupin do orgánů místní akční skupiny  
Všechny orgány MAS jsou sestavovány tak, aby nejméně 50% jejich členů pocházelo ze soukromé sféry (podnikatelé, 
zemědělci, NNO). 
 
Osoba/osoby, která/é bude/budou řídit realizaci SPL a popis její/jejich role a pravomocí v MAS. 
Problematika odpovědností jednotlivých osob, které budou řídit realizaci SPL je popsána v kapitole 10 SPL. 
 
 

9.2 ZDROJE MAS PRO ČINNOSTI SPOJENÉ S REALIZACÍ SPL 
Přestože MAS Podhůří Železných hor existuje teprve necelé dva roky, podařilo se jí za tuto dobu vybudovat silný tým 
motivovaných a vzdělaných odborníků, kteří již svoji erudici prokázali získáním několika dotačních titulů pro MAS. Řada 
partnerů a členů MAS má aktivní zkušenosti s přípravou projektů spolufinancovaných z EU. Technické prostředky, 
kterými MAS disponuje postačují pro výkon jejích funkcí. V případě realizace SPL budou tyto technické prostředky dále 
rozšiřovány.   
 
Lidské zdroje MAS 
Kvalita lidských zdrojů je jedním nejdůležitějších předpokladů úspěšné realizace SPL. Existence potenciálu v oblasti 
lidských zdrojů na území MAS byla prokázána již v kapitole 4 SPL. V následujícím přehledu jsou uvedeny profily 
nejdůležitějších osob podílejících se na přípravě a realizaci SPL.    
 
Předseda správní rady MAS Ing. Karel Musílek 

 Manažerská praxe 15 let. 
 10 let praxe ve veřejné správě 
 Vedoucí projektového týmu, který zpracoval a realizoval velký investiční projekt Dílna pro úpravu odpadů Maleč, 

který byl v roce 2005 podpořen z Operačního programu Infrastruktura. 
 Zkušenosti s regionálními rozvojovými projekty zpracovávanými v rámci Mikroregionu Podoubraví. 
 Aktivní znalost německého jazyka   

 
Předseda dozorčí rady Lukáš Fiala 

 5 let praxe ve veřejné správě 
 Manažer projektu, který byl podpořen ze SROP „MAN Podoubraví“ (komunitní datová síť) 
 2 roky praxe tajemníka Mikroregionu Podoubraví. 
 Aktivní znalost anglického jazyka. 

 
Ředitel MAS Ing. Jaromír Filip CSc. 

 Praxe 18 let ve státní správě, 12 let jako ředitel podniků, zkušenost s velkými investičními projekty v zahraničí, 
generální manažer českých specialistů v Tjumeni ( západní Sibiř apod.) 

 Ředitel MAS byl vedoucím projektového týmu, který připravil ISÚ, Leader ČR a žádost o dotaci z Fondu 
Vysočiny na udržitelnost činnosti MAS 

 Ředitel MAS mám pravomoci popsané v této kapitole a kapitole č. 10 SPL. 
 Aktivní znalost anglického a ruského jazyka. 

 
Vedoucí sekretariátu Růžena Bílková 

 20 let praxe ve státní a veřejné správě 
 Praxe v archivnictví a vedení účetnictví veřejných subjektů 

 
Účetní Drahomíra Bělinová  

 Akreditovaná účetní 
 Praxe 26 let 

 
Systém vzdělávání členů/partnerů MAS: 
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Členové MAS se pravidelně zúčastňují školení a seminářů pořádaných v rámci přípravy a realizace ISÚ. Ředitel MAS se 
průběžně vzdělává na školení Profesionálové pro venkov (pořádá NOV), ostatních průběžných školeních o principech 
Leader, strategii MAS a dalších. 
 
Technické prostředky 
Provozní podmínky  
MAS má pronajaty kanceláře na obecních úřadech zúčastněných obcí ke schůzkám s místními lídry, starosty i občany. 
Sídlo a vlastní kancelář je na OÚ Maleč č.p. 48. Kromě tohoto zázemí má MAS k dispozici: 

 pronajatou stálou kancelář v budově ZD Maleč, 
 pronajaté skladové a archivační místnosti  

 
Technické vybavení 

 Kopírka s barevnou tiskárnou a faxem  
 scanner 
 mobilní telefon 
 kancelářské potřeby 

 
Počítačové a programové vybavení 

 2x PC 
 1x notebook 
 MS Windows a MS Office 
 Přístup do GIS 
 SW pro tvorbu webu 

 
Způsoby a možnosti informování členů MAS a obyvatelstva 

 vlastní webové stránky MAS(www.podhurizeleznychhor.cz) s RSS kanálem a možností zasílání newsletterů 
(např. informace o výzvách) 

 informování občanů prostřednictvím aktivistů MAS, kteří pracují ve všech členských obcích MAS (viz ostatní 
kapitoly SPL) 

 využití obecních vývěskových tabulí a místního rozhlasu,  
 pravidelná setkávání s občany na schůzích 
 pravidelné schůze orgánů MAS 

 
Finanční prostředky MAS 
Níže je uveden přehled disponibilních finančních prostředků na předfinancování administrativní realizace SPL.  
 
Vlastní finanční prostředky 120 000,-Kč 
Finanční prostředky získané z Fondu Vysočiny (udržení 
činnosti MAS)  

60 000,-Kč 

Finanční prostředky z OPRVMZ (osvojování schopností 
MAS)  

480 000,-Kč 

Celkem 
 

660 000,-Kč 

10. ADMINISTRATIVNÍ POSTUPY 

 
Tabulka č.14 

ČČAASSOOVVÉÉ  VVYYJJÁÁDDŘŘEENNÍÍ  NNAASSTTAAVVEENNÍÍ  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVNNÍÍCCHH  PPOOSSTTUUPPŮŮ 
Aktivita Den 

Vyhlášení výzvy 1. 

Příjem žádostí 1.-28. 

Kontrola úplnosti přijatých žádostí 29.-30. 

Termín pro doplnění Žádosti žadatelem 31.-35. 

Bodové hodnocení 37.- 47. 

http://www.podhurizeleznychhor.cz/
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Předání Žádostí k zaregistrování a kontrole na RO SZIF 51 

Možnost žadatele vyřazeného při administrativní kontrole podat žádost o 
přezkoumání postupu MAS na danou MAS 

36. – 43. 

Posouzení žádosti o přezkoumání postupu orgány MAS 44. – 47. 

Možnost žadatele vyřazeného při administrativní kontrole podat žádost o 
přezkoumání postupu MAS na příslušné RO SZIF 

48. – 50. 

Výzva RO SZIF žadateli k odstranění konkrétních závad vyzve do 35 kalendářních dnů od zaregistrování 
Žádosti, odstranění závad nutné do 14 dnů 

Podpis Dohody o poskytnutí dotace  

Realizace projektů max.18 měsíců, respektive 36 v případě 
financování leasingem 

Žádost o proplacení po skončení realizace projektu 

Pozn. – lhůty se automaticky prodlužují o víkendy a státní svátky 

 
 

10.1. REGISTRACE PROJEKTŮ 
Plán výzev  
Součástí SPL je také plán výzev, který znázorňuje plánované vyhlašování jednotlivých opatření v období 2008-2013. Pro 
každé opatření, v němž bude vyhlášena výzva k předkládání projektových žádostí, se počítá s jednou výzvou v daném 
roce. Plán výzev je obsažen v Příloze č.6 SPL. 
 
Školení samotných potencionálních předkladatelů projektů 
Každoročně je plánováno školení pro potenciální žadatele na území MAS. 
 
Propagace výzev a informování konečných příjemců 
Žadatelům bude na webových stránkách po celou dobu realizace SPL zpřístupněn plán výzev tak, aby byly seznámení 
s plánovaným příjmem projektů v jednotlivých opatřeních s dostatečným předstihem a mohli si dopředu rozmyslet a 
naplánovat případné podání žádosti do nějakého opatření. 
Přibližně měsíc před samotným vyhlášením výzvy bude MAS informovat žadatele o tomto úmyslu a budou zveřejněna 
opatření, jichž se bude výzva týkat. Cílem je umožnit potenciálním žadatelům jejich projektový záměr kvalitně připravit. 
Pro vyhlášení výzvy budou použity následující prostředky: 

 Webové stránky MAS - www.podhurizeleznychhor.cz 
 Webové stránky členských obcí 
 Informace o výzvě bude zaslána členům MAS na jejich kontaktní emailové adresy 
 Veřejné vývěsky členských obcí 
 Tištěné obecní zpravodaje 

 
Pravidla pro vyhlašování výzev 

 MAS vyhlásí veřejnou výzvu pro každý příjem Žádostí 
 Termíny pro příjem Žádostí o dotaci budou vyhlašovány MAS minimálně jednou za kalendářní rok 
 Výzva bude vždy v souladu s příslušnou Fichí, s Pravidly MAS a s Pravidly pro opatření IV.1.2. a může být 

vyhlášena pro jednu nebo více Fichí 
 Text každé výzvy zašle MAS před vyhlášením k odsouhlasení na CP SZIF, oddělení metodiky osy 4 PRV 
 Výzvy bude obsahovat minimálně informaci o kontaktních údajích na odpovědnou osobu MAS, která bude 

poskytovat další informace žadatelům; termín a místo pro podání žádosti; příslušnou fichi, ve které budou 
všechny potřebné informace k vyhlašovanému opatření; alokaci na vyhlašovanou výzvu. 

 V daném kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci. 
 
Kontrola úplnosti přijatých žádostí 
Na základě výzvy přijme MAS Žádosti o dotaci. MAS nejprve provede kontrolu úplnosti přijatých Žádostí o dotaci na 
základě kontrolního listu. Neúplná Žádost o dotaci (neobsahující všechny povinné přílohy) nebude přijata místní akční 
skupinou a žadatel bude na místě o této skutečnosti a jejích důvodech písemně informován. V případě neúplnosti Žádosti 
vyzve MAS konečného žadatele ve stanoveném termínu (5 dnů) k doplnění Žádosti, a v případě nedoplnění ve 
stanoveném termínu ukončí administraci Žádosti z důvodu nesplnění podmínek administrativní kontroly. 
 
Personální zabezpečení 
Ředitel MAS - poskytuje podporu žadatelům; funguje jako kontaktní osoba pro žadatele 

http://www.podhurizeleznychhor.cz/
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Aktivisté MAS – zajišťují řešení drobných úkolů na úrovni jednotlivých obcí, jsou úkolováni ředitelem – jedná se např. o 
zajištění propagace v obcích, apod. 
Programový výbor – schvaluje aktualizovaný plán výzev na rok; schvaluje konkrétní obsah jednotlivých výzev 
Výběrová komise – zajišťuje kontrolu úplnosti přijatých žádostí 
 

10.2. ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ 
Kontrola obsahové správnosti a přijatelnosti 
Přijaté Žádosti o dotaci prochází po kontrole úplnost administrativní kontrolou místní akční skupiny (tj. kontrolou 
obsahové správnosti) a kontrolou přijatelnosti. 
Po provedení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti je MAS povinna informovat písemně konečného žadatele o 
výsledku kontroly do 5 pracovních dní od ukončení kontroly (doklad je nutné zaslat doporučeně nebo předat osobně proti 
podpisu konečného žadatele). 
 
Bodové hodnocení 
U Žádostí, které prošly kladně administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, provede Výběrová komise MAS za 
každou Fichi bodové hodnocení (dle předem stanovených preferenčních kritérií). Žádosti seřadí podle počtu získaných 
bodů sestupně, provede výběr projektů, a poté vyhotoví Seznam vybraných/nevybraných Žádostí Výběrovou komisí 
MAS. Následně MAS předá Žádosti k zaregistrování a kontrole na RO SZIF. 
Při bodování bude uplatňován princip nezávislého hodnocení. Každý projekt bude obodován dvěma členy Výběrové 
komise nezávisle na sobě. Při velkém rozptylu v bodování vstupují do hodnocení i ostatní členové Komise a mělo by dojít 
ke konsensuální shodě nad konečným bodovým ohodnocením. 
 
Opravné postupy při podání žádosti 
Konečný žadatel, jehož projekt byl vyřazen na základě administrativní kontroly MAS, má možnost do 7 pracovních dnů 
ode dne následujícího po odeslání doporučené zásilky od MAS podat žádost o přezkoumání postupu MAS na danou 
MAS. 
V případě, že nedojde na jednání po podání žádosti o přezkoumání postupu MAS ke shodnému závěru MAS a 
konečného žadatele, má konečný žadatel právo podat žádost o přezkoumání postupu MAS na příslušné RO SZIF a 
pokud tak učiní, má zároveň povinnost dát tuto skutečnost MAS na vědomí. 
Nastavení administrativních postupů MAS musí umožnit předložit konečnému žadateli žádost o přezkoumání postupu 
MAS na RO SZIF nejpozději v termínu, kdy MAS předkládá na RO SZIF vybrané/nevybrané projekty k zaregistrování. 
Po doručení žádosti o přezkoumání postupu MAS na RO SZIF budou doloženy od MAS veškeré dokumenty týkající se 
projektu a žádosti o přezkoumání postupu MAS a bude zahájeno jeho přezkoumání. V případě, že byl projekt v rámci 
výzvy vyloučen neoprávněně, bude MAS písemně vyzvána k nápravě, tj. musí opětovně svolat jednání výběrové komise 
MAS, vyhotovit opravené seznamy a předložit požadované přílohy 
 
Personální zabezpečení 
Výběrová komise – zajišťuje kontrolu obsahové správnosti a přijatelnosti a bodové hodnocení; vypracovává odůvodnění 
bodování při žádosti žadatelů o přezkoumání 
Programový výbor - řeší žádosti žadatelů o přezkoumání; schvaluje seznam projektů vybraných k realizaci 
Ředitel MAS – komunikuje s orgány SZIF; je zodpovědný za odeslání projektových žádostí na RO SZIF;  
 

10.3. REALIZAČNÍ ČÁST 
Postup po bodovém hodnocení 
Žádosti, u kterých byla hodnocena přijatelnost a které posuzovala výběrová komise MAS (provedla bodové hodnocení a 
jejich výběr), je nutné předat na RO SZIF v nejbližším možném termínu (výzvě) pro zaregistrování Žádostí. Možné 
termíny pro registraci Žádostí budou vyhlášeny Mze, jsou plánované v měsících únor, červen, říjen. Spolu se Žádostmi 
předkládá MAS seznam vybraných/nevybraných Žádostí Výběrovou komisí MAS a předávací protokol o všech 
předkládaných Žádostech. 
Ke každé Žádosti o dotaci, která se předkládá na RO SZIF, musí MAS navíc doložit: 

 kontrolní list povinných a nepovinných příloh, 
 hodnocení přijatelnosti, 
 bodové hodnocení Výběrové komise MAS 

Předložené materiály RO SZIF v rámci administrativní kontroly posoudí a v případě zjištění pochybení při kontrole 
přijatelnosti a výběru projektů vyzve MAS k nápravě. 
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RO SZIF provede ověření administrativní kontroly Žádosti o dotaci, která byla provedena místní akční skupinou. V 
případě zjištění nedostatků vyzve do 35 kalendářních dnů od zaregistrování Žádosti o dotaci žadatele k tomu, aby 
provedl odstranění uvedených konkrétních závad. Nedojde-li k odstranění závad Žádosti o dotaci do 14 kalendářních dnů 
ode dne následujícího po dni odeslání výzvy žadateli, považuje se Žádost o dotaci uplynutím této lhůty automaticky za 
chybnou a z tohoto důvodu také bude ukončena administrace Žádosti o dotaci. Lhůta pro výzvu SZIF k odstranění závad 
počíná běžet dnem, který následuje po dni zaregistrování Žádosti o dotaci, lhůta pro odstranění závad v Žádosti o dotaci 
počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy žadateli k jejich odstranění. V případě, že by měl poslední den 
lhůty připadnout na den pracovního klidu nebo volna, lhůta se prodlouží a bude končit až nejbližší následující pracovní 
den. 
 
Podpis Dohody o poskytnutí dotace 
V případě, že je projekt schválen ke spolufinancování v rámci Programu rozvoje venkova, je žadatel písemně vyzván k 
podpisu Dohody na RO SZIF a je povinen se dostavit na příslušné RO SZIF k podpisu Dohody ve lhůtě stanovené 
výzvou (v odůvodněných případech je možné na základě žádosti žadatele uskutečněné do data stanoveného výzvou 
termín posunout až o 15 dnů). 
Při podpisu Dohody žadatel předkládá povinné přílohy stanovené ve specifické části Pravidel. 
Dohodu podepisuje žadatel osobně před pracovníkem RO SZIF (v případě právnických osob pak prostřednictvím jejich 
statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem právoplatného jednání a podepisování za příslušnou právnickou 
osobu) nebo prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců.  
Dohoda se vyhotovuje minimálně ve dvou stejnopisech, každé vyhotovení Dohody má hodnotu originálu. Dohodu obdrží 
v jednom vyhotovení příjemce dotace a jedno vyhotovení příslušné RO SZIF. Stejný postup platí při uzavírání případného 
Dodatku k Dohodě (viz níže). 
Případné, oběma stranami Dohody schválené, změny obsahu Dohody se upravují Dodatkem k Dohodě, příp. 
Vyrozuměním o administraci Hlášení o změnách nebo předložením úplné Žádosti o proplacení na RO SZIF u změn, 
které se nemusí oznamovat Hlášením. 
 
Realizace projektu 
V průběhu administrace a realizace projektů konečných žadatelů je MAS povinna předávat potřebnou dokumentaci ze 
SZIF konečnému žadateli a naopak; nevztahuje se na podpis Dohody, kterou vyřizuje RO SZIF přímo s žadatelem. 
MAS v průběhu realizace jednotlivých projektů konzultuje s konečnými žadateli případné dotazy a problémy. 
V případě, kdy je nutné podat Hlášení o změnách, převezme MAS Hlášení od konečného žadatele/příjemce dotace, 
provede jeho kontrolu a předá/zašle doporučeně v potřebném termínu na příslušné RO SZIF. 
MAS je povinna zajistit svou účast při kontrole na místě před proplacením dotace konečnému příjemci, prováděné 
pracovníky SZIF. O konání kontrol bude MAS informována na základě měsíčního plánu kontrol a ohlášení kontroly z RO 
SZIF. 
V případě, že se uskuteční také neplánovaná kontrola projektu nebo kontrola ex-post, je o tom MAS dopředu 
informována, ale účast na této kontrole je nepovinná. 
Žadatel zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojů. 
Žadatel je povinen dodržovat Pravidla pro opatření IV.1.1 a opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova. 
 
Žádost o proplacení výdajů projektu 
Dotace se poskytuje na základě Žádosti o proplacení a příslušné dokumentace dle podmínek jednotlivých Fichí. 
Žádost o proplacení nejprve předkládá příjemce dotace na MAS, kde je kontrolována Žádost včetně příloh dle kontrolního 
listu. V případě kladného výsledku kontroly dokumentace místní akční skupinou je formulář Žádosti o proplacení potvrzen 
pracovníkem MAS a teprve poté může příjemce dotace předložit Žádost na příslušné RO SZIF. 
Následně příjemce dotace předkládá a podepisuje Žádost o proplacení před pracovníkem RO SZIF osobně i s dokladem 
o kontrole MAS (v případě právnických osob předkládá Žádost prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se 
stanoveným způsobem právoplatného jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu) nebo prostřednictvím 
zmocněného zástupce/zástupců. 
V případě, že je Žádost o proplacení předložena před smluvním termínem, je na ni pohlíženo, jako by byla předložena v 
termínu uvedeném v Dohodě. 
V rámci kontroly Žádosti o proplacení vč. příloh prováděné při jejím předložení, může RO SZIF uložit lhůtu pro doplnění 
chybějící dokumentace k Žádosti o proplacení, a to maximálně 14 kalendářních dnů. Nedojde-li k odstranění závad 
Žádosti o proplacení ve stanovené lhůtě, považuje se Žádost o proplacení uplynutím této lhůty automaticky za chybnou a 
z tohoto důvodu také bude ukončena administrace Žádosti o dotaci. 
Žádost o proplacení se předkládá samostatně za každý projekt, resp. za každé registrační číslo projektu. 
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Předloží-li příjemce dotace k proplacení účetní/daňové doklady, jejichž konečný součet překročí Dohodou přiznanou výši 
dotace, nebude finanční částka nad rámec přiznané dotace proplacena (nelze finanční částku nad rámec přiznané 
dotace započítat do způsobilých výdajů). 
Žádost o proplacení musí být založena na skutečně prokázaných způsobilých výdajích 
 
Kontrola 
Žadatel/příjemce dotace je povinen umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (orgány státní kontroly, SZIF, MZe, 
MAS, Evropská komise, Certifikační orgán, Kompetentní orgán, Evropský účetní dvůr) k ověřování plnění podmínek 
Pravidel, příp. Dohody. 
Kontrola ze strany SZIF může být prováděna ode dne zaregistrování Žádosti o realizaci SPL po celou dobu trvání 
závazku stanoveného v Dohodě. 
Ke kontrole bude sepsán protokol ve třech vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží kontrolovaný žadatel/příjemce dotace, 
dvě vyhotovení kontrolní orgán. 
Kontroly prováděné podle jiných právních předpisů nejsou těmito Pravidly dotčeny. 
Žadatel/příjemce dotace je povinen respektovat opatření stanovená k nápravě, která vzejdou z kontrolní činnosti 
pověřených pracovníků uvedených v prvním odstavci a dodržet stanovené termíny pro odstranění nedostatků a závad. 
Zástupci MAS provedou kontrolu na místě realizace projektu před předložením Žádosti o proplacení žadatelem na RO 
SZIF.  
 
Personální zabezpečení 
Ředitel MAS / sekretariát – zabezpečují kontakt se žadatelem; ředitel se za MAS účastní kontrol u žadatelů; komunikace 
s orgány SZIF 
Výběrová komise – kontrola dokladů žadatele předkládaných k podpisu Dohody a k Žádosti o proplacení 
Výkonný monitorovací výbor - aktivně monitoruje realizované projekty; kontroluje plnění podmínek prováděných projektů 
 

10.4. KONTROLA ČINNOSTI MAS 
Subjekty, jež se podílejí na kontrolní činnosti v rámci MAS jsou: 

 Ředitel MAS 
 Kontrolní a revizní komise 
 Dozorčí rada 
 Správní rada 

Za běžnou činnost MAS a jejích pracovníků zodpovídá ředitel MAS. Ten vede průběžný přehled o stavu financování, 
zodpovídá za zpracovávání dílčích i závěrečných zpráv pro Správní radu či další orgány MAS. 
V rámci MAS je ustavena Kontrolní a revizní komise, která provádí hlavní kontrolní činnost. Komise je výkonným 
orgánem Dozorčí rady – vykonává příslušné kontroly a připravuje podklady pro jednání Dozorčí rady. 
Kontrolní činnost Dozorčí rady:  

 prozkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti;  
 nejméně jedenkrát ročně podává zprávu Správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti;  
 dohlíží na to, že Společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony, Smlouvou nebo Statutem. 

Správní rada má celkovou odpovědnost za fungování MAS a zajišťuje tyto kontrolní činnosti: 
 schvaluje roční účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti;  
 schvaluje rozpočet Společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost Společnosti. 

V případě realizace SPL má MAS v plánu nechat si svoji činnost pravidelně externě auditovat. 
Zjištěné závěry z kontrolní činnosti jsou nástrojem zpětné vazby a jsou využívány pro zlepšování fungování MAS. 
 

10.5. ARCHIVACE 
Veškeré písemnosti MAS jsou tříděny sekretariátem dle příslušnosti (vlastní činnost MAS, účetnictví MAS, programy, 
ve kterých je MAS zapojena, projekty) a tyto písemnosti jsou archivovány v odděleném prostoru archivu OÚ Maleč. MAS 
má zpracován spisový a skartační plán odvozený od spisového a skartačního plánu platného pro obecní úřady 
vycházející ze zákona 500/2004 Sb. 
Příjemce dotace bude v souladu s pravidly PRV povinen uchovávat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace, a to 
po dobu nejméně 10 let od předložení Žádosti o proplacení. 
Za archivaci dokumentů odpovídá sekretariát ředitele MAS. 
 

10.6. MONITORING 
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Monitorování je základním nástrojem pro sběr informací na všech úrovních realizace SPL. Sledovaná data jsou 
nezbytným podkladem pro hodnocení (evaluaci) a tím pro dosažení efektivního nastavení a následné implementace 
doporučení ke zlepšení programu a projektů. Monitorování zajišťuje sběr dat a předkládá souhrnné informace o 
aktuálním stavu procesu implementace. 
Pro účely sledování naplňování SPL budou monitorovány dva typy ukazatelů. Indikátory kontextového typu,  jež mají 
sloužit k hodnocení míry plnění realizace SPL a jsou definovány v kapitole 6.6. Dále pak budou sledovány i další 
ukazatele, jež budou povinně vyplňovat žadatelé do formuláře žádosti. Jedná se o povinné monitorovací ukazatele ke 
každému opatření stanovené SZIF. Tyto indikátory bude MAS využívat pro monitoring a průběžné hodnocení realizace 
SPL a jednotlivých opatření. 
 
Personální zabezpečení 
Ředitel MAS / sekretariát – průběžné shromažďování monitorovacích dat a předávání Programovému výboru 
Výkonný monitorovací výbor - aktivně monitoruje realizované projekty; kontroluje plnění podmínek prováděných projektů; 
sleduje naplňování indikátorů; připravuje souhrnné podklady pro jednání Programového výboru v této oblasti 
Programový výbor – vyhodnocuje naplňování indikátorů. 

10.7. VYHODNOCENÍ SPL (EVALUACE) 
Hlavním cílem evaluace je přinést nezávislé zhodnocení realizace SPL a to buď během ní, či po jejím skončení. Závěry 
hodnocení by měly být důležitým přínosem pro průběžnou aktualizaci SPL či úpravu strategie a zaměření MAS pro 
období po ukončení SPL. 
MAS je v souladu s pravidly PRV povinna provést hodnocení (evaluaci) minimálně v polovině období realizace SPL a po 
skončení (ex post). Výsledky těchto hodnocení je MAS povinna předat do oddělení metodiky osy 4 PRV na CP SZIF. 
 
Pro SPL MAS Podhůří Železných hor budou využity následující typy evaluací: 

 On-going – bude se jednat o pravidelné evaluace vždy po skončení roku; jejich hlavním cílem bude zhodnotit 
průběh realizace SPL a přinést konkrétní doporučení na lepší naplňování stanovených cílů a priorit ještě v jejím 
průběhu. 

 Ad hoc – cílem tohoto typu hodnocení bude analyzovat konkrétní problémy, které mohou vyvstat, například 
v případě, že se v průběhu realizace SPL objeví nějaké výraznější odchylky při plnění indikátorů, či systémové 
problémy v implementační struktuře, a podobně. 

 Ex-post – předmětem ex-post evaluace bude celkově zhodnotit období realizace SPL. 
 
Klíčovými faktory, na něž se bude evaluace zaměřovat budou:  

 naplňování monitorovacích kritérií (které se podařilo beze zbytku naplnit, které ne a jaké byly příčiny) 
 finanční čerpání alokace (úspěšnost jednotlivých opatření, důvody, zájem žadatelů, apod.) 
 naplňování cílů SPL, ISÚ 
 fungování MAS (hodnocení nastavené struktury, funkčnost jednotlivých orgánů, jejich spolupráce, přijímání 

nových členové, úspěšnost propagace, apod. ) 
 
Závěry evaluací budou předmětem jednání a vyhodnocování Programového výboru a Správní rady. Pro zpracování  
nezávislé evaluace se počítá s využitím služeb externího zpracovatele. 
 

10.8. PROPAGACE MAS 
Způsoby propagace se budou lišit dle typu poskytovaných informací: 
Průběžné informování o aktivitách MAS 

 Typy informací - běžná agenda, vývoj, noví členové, aktivity MAS, akce pro veřejnost, realizované projekty, 
apod. 

 Cílové skupiny - členové MAS; veřejnost v regionu; návštěvníci regionu a ostatní veřejnost 
 Prostředky - web MAS (www.podhurizeleznychhor.cz ); weby členských obcí; tištěné obecní zpravodaje;  

 
Informace o výzvách 

 Cílové skupiny 
 Hlavní cílová skupina - členové MAS 
 Vedlejší cílová skupina – veřejnost v regionu 

 Prostředky - web MAS (www.podhurizeleznychhor.cz ); weby členských obcí; tištěné obecní zpravodaje; zaslání 
informace žadatelům na kontaktní emailové adresy; veřejné vývěsky všech obcí; tištěné obecní zpravodaje 

 

http://www.podhurizeleznychhor.cz/
http://www.podhurizeleznychhor.cz/
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Aktualizace webových stránek MAS 
Odpovědnost za aktuálnost informací na webu má ředitel MAS. Nebude se jednat o aktualizaci v pravidelných 
intervalech, nové informace budou zveřejňovány vždy ve chvíli jejich aktuálnosti. 
 
Úspěšnost propagace bude hodnocena zejména na základě následujících kritérií: 

 Návštěvnost webových stránek MAS 
 Účast na akcích MAS, veřejných jednáních 
 Zájem o členství v MAS 

11. ZAPOJENÍ ŽEN, MLADÝCH LIDÍ A ZEMĚDĚLCŮ   

Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců mezi členy/partnery MAS 
Mas má dvě členky - Hanu Šťastnou a Jaroslavu Kellerovou.  Samostatně hospodařící zemědělci zatím nejsou členy 
MAS, avšak v MAS jsou v současnosti dva zemědělské podniky – ZD Maleč a ZD Nová Ves. 
  
Účast žen, mladých lidí a zemědělců při činnostech MAS  
Z hlediska zastoupení mladých lidí má v MAS vysokou funkci Lukáš Fiala (ročník 1980), který je předsedou dozorčí rady 
o.p.s. Zástupci ženského pohlaví v řídících orgánech MAS jsou Ing. Ludmila Paclíková a Jana Tomášková ve správní 
radě společnosti. 
V pracovním týmu pro přípravu SPL jsou 3 ženy, z toho dvě studentky.  
 
Dopady výstupů SPL na ženy, mladé lidi a zemědělce 
Všechny opatření SPL jsou nastaveny tak, aby byly mj. respektovány rovné příležitosti, což znamená také rovný přístup 
žen k výstupům SPL. Řada opatření je určena zejména pro mladé lidi.   


