
 

                   

 ZÁPIS ZE 2. SETKÁNÍ FOKUSNÍ SKUPINY  

konané dne 6. 6. 2019 v rámci Mid-term evaluace realizace SCLLD  

MAS Sdružení SPLAV v období 2014-2020 

 

Přítomni: P. Tichý (Farma Tichý, Záměl), P. Hudousek (Město Rokytnice v O.h.), J. Dušek (Zdobnice, 
a.s.), V. Kulštejnová (OSVČ), V. Kapčuk (Obec Synkov-Slemeno), J. Kunc (Farma Brocná, s.r.o.),  
M. Prouzová (RDA Rychnov n/K), V. Špinler (obec O. Záhoří), M. Kosová (Sdružení Neratov, z.s.),   
P. Kulíšek (KS MAS KHK), K. Holmová a P. Olšar (oba Sdružení SPLAV, z.s.) 
 

V první části setkání manažerka SCLLD K. Holmová zrekapitulovala aktivity související s evaluačním 

procesem, které proběhly od minulého setkání fokusní skupiny: 

– aktualizace SWOT analýzy SCLLD, která vzešla z podnětů členů fokusní skupiny na 

předchozím setkání; 

– aktualizace Stromu problémů a potřeb, která vzešla z podnětů členů fokusní skupiny na 

předchozím setkání; 

– aktualizace cílů a opatření, které vyplynuly z návrhů na změny problémů a potřeb regionu; 

– průběžné zpracovávání celé Evaluační zprávy v rácmi Mid-term evaluace strategií CLLD – 

především zpracování odpovědí na otázky, jejímž zdrojem informací je diskuze členů fokusní 

skupiny; 

– dotazníkové šetření příjemců dotace - všem subjektům, kteří v současném programovém 

období získaly dotační prostředky prostřednictvím MAS Sdružení SPLAV, byl zaslán krátký 

dotazník, který obsahoval 3 otázky, týkající se spokojenosti s administrativními postupy a dotací 

podporovanými aktivitami; 

– setkání se zaměstnanci odborných institucí v regionu - pracovníci kanceláře MAS do současné 

doby navštívili Regionální pracoviště AOPK – CHKO Orlické hory a vybrané odbory MěÚ RK, 

které oslovili s konkrétními dotazy na opatření programových rámců v oblasti jejich odbornosti. 

Setkání s dalšími institucemi jsou ještě naplánována. 

Zaměstnanec MAS pro evaluaci SCLLD P. Olšar sdělil základní výsledky dotazníkového šetření 

příjemců dotace. Zúčastnilo se ho 14 respondentů (8 příjemců PRV, 5 IROP a 1 OPZ). Všichni příjemci 

dotace se shodli, že rozsah podporovaných aktivit byl dostatečný, žádný z nich si nestěžoval, že by 

nějaký svůj záměr nemohl realizovat. Finanční podpora na jejich záměry byla většinou dostatečná, v 

IROPu by někteří respondenti souhlasili i s nižší dotací (min však 80 %). V PRV by příjemci rádi měli k 

dispozici vyšší alokaci do zemědělských opatření. Nejednotný názor panoval na složitost 

administrativních postupů. Pro část příjemců dotace byly schůdné, často oceňovali pomoc zaměstnanců 

MAS, jiní si ale stěžovali na značnou náročnost ve srovnání se státními či krajskými programy (týká se 

především OP, které se administrují přes systém MS2014+). 



 

                   

K. Holmová následně předložila všem účastníkům fokusní skupiny aktualizovanou SWOT analýzu. 

Vzhledem k tomu, že na 2. setkání byla vyšší účast (především o některé členy programového výboru, 

kteří se předchozího setkání nemohli zúčastnit), proběhla znovu diskuze zejména k položkám, u kterých 

se objevily určité pochybnosti, zda stále platí, nebo je nutné upřesnění či úplné vypuštění. 

Silné stránky 

– dlouhodobá tradice a zázemí kvalifikovaných pracovníků ve strojírenství a zpracovatelském 

průmyslu – již v podstatě neplatí, protože zpracovatelský průmysl na území regionu se v 

současné době prakticky nevyskytuje 

– dopravní obslužnost – na předchozím setkání bylo navrženo její zrušení jako slabé stránky, nyní 

bylo vzhledem k výraznému navýšení spojů navrženo přímo jako silná stránka území 

– ostatní silné stránky, které se některým jednotlivcům ve fokusní skupině jevily jako 

problematické, byly většinou členů přehlasovány a ponechány ve SWOT analýze 

Slabé stránky 

– nedostatek pracovních sil ve službách, řemeslech a zemědělství rozšířit i na veřejný sektor 

– nízká návštěvnost regionu – v posledních letech se výrazně zvýšila, již to není slabá stránka 

– zvyšující se rozpor mezi zájmy trvale žijících a přechodných obyvatel – v podstatě platí, ale 

fokusní skupina navrhuje přesnější formulaci – velké množství obyvatel, kteří žijí v území pouze 

na přechodnou dobu 

– nejednotný názor panoval ohledně nedostatečné bezbarierovosti veřejných prostor – nakonec 

bylo ponecháno 

– z hlediska dopravní obslužnosti i přes její silnou stránku se objevily názory, že je sice velmi 

dobé spojení mezi centry a ve směru z center do menších obcí, ale nedostatečné spojení mezi 

menšími obcemi navzájem 

Příležitosti 

– přidat příležitost zřizování dětských skupin 

Ohrožení 

– fokusní skupina nenavrhuje žádné změny 

Po debatě ke SWOT analýze SCLLD pozval mentor evaluace SCLLD Národní sítě MAS ČR P. Kulíšek 

všechny přítomné na následnou Valnou hromadu MAS, v rámci níž měl připravenu skupinovou aktivitu, 

ve které budou moci všichni členové MAS vybírat z jednotlivých položek silných a slabých stránek 

aktualizované SWOT analýzy ty nejdůležitější (výsledky v samostatném materiálu). 

Na závěr K. Holmová představila další program evaluačního procesu a navrhla členům, zda se chtějí 

ještě jednou sejít v rámci fokusní skupiny. Hlavním bodem by byla diskuze nad Evaluační zprávou a její 

následné připomínkování. Další možností by bylo zaslání Evaluační zprávy písemnou formou členům 

fokusní skupiny a stejným způsobem i její připomínkování. Vzhledem k omezenému času na zpracování 

Evaluační zprávy i členů fokusní skupiny převážil názor nad písemnou formou připomínkování. 

 

Zaznamenal: P. Olšar 


