
 

                   

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FOKUSNÍ SKUPINY  

konané dne 16. 5. 2019 v rámci Mid-term evaluace realizace SCLLD  

MAS Sdružení SPLAV v období 2014-2020 

 

Přítomni: J. Dušek (Zdobnice, a.s.), V. Špinler (obec O. Záhoří), V. Bukovský (Mikroregion Bělá), M. Prouzová 

(RDA Rychnov n/K), V. Kulštejnová (OSVČ), V. Kapčuk (Obec Synkov-Slemeno), P. Kulíšek (KS MAS KHK),  

K. Holmová a P. Olšar (Sdružení SPLAV, z.s.) 

 

1. V úvodu setkání vedoucí manažerka SCLLD K. Holmová vysvětlila důvod setkání, kterým je povinnost mid-

term evaluace strategie komunitně vedeného místního rozvoje, kterou MAS zpracovala na období 2014-22. 

Informovala přítomné o dosavadních aktivitách MAS vztahujících se ke změnám strategie a rozdělila je na 

aktivity povinné (změna harmonogramu a finančního plánu z důvodu zkrácení lhůty k vyčerpání alokací 

přidělených MAS z jednotlivých OP) a aktivity provedené z vlastní iniciativy v souvislosti s průběhem 

realizace strategie (změna alokací u opatření, doplnění přijatelných výdajů, atp.).  

2. Mentor evaluace SCLLD Národní sítě MAS P. Kulíšek připomněl rozdíl mezi monitoringem (tj. sledováním 

stavu), který probíhá průběžně během realizace SCLLD a evaluací. Evaluace je podstatně složitější a 

náročnější proces, který zahrnuje vyhodnocení činnosti, sleduje dopady SCLLD do území apod. 

3. K. Holmová dále informovala přítomné o obsahu povinné mid-term evaluace a postupných krocích, které 

jsou potřeba k jejímu naplnění uskutečnit, a rozdělila potřebné činnosti na aktivity prováděné zaměstnanci 

MAS a aktivity prováděné veřejností.  Jako zástupci veřejnosti byli k evaluaci strategie přizvány tyto skupiny 

respondentů: 

 Odborníci z území (pracovníci úřadů státní správy a samosprávy - MěÚ Rychnov n/K., AOPK, 

Úřadu práce, Hospodářské komory, Agrární komory, atp.) 

 Starostové a členové obecních zastupitelstev z území MAS (31 obcí) 

 Členové prac. skupin MAP vzdělávání na Rychnovsku 

 Příjemci dotací prostřednictvím MAS 

 Členové MAS 

 Členové Fokusní skupiny 

          Mezi těmito respondenty byla či bude provedena různá forma šetření – individuální rozhovory, skupinová 

diskuze, dotazníkové šetření, atp. Získané poznatky budou sepsány, sumarizovány a předány Fokusní 

skupině a Programovému výboru MAS k vyhodnocení a přijetí potřebných opatření. Zpracovaná výsledná 

zpráva bude schválena Programovým výborem a zveřejněna a předána ŘO. 

4. Individuální rozhovory se starosty obcí – V. Bukovský, místopředseda DSO Mikroreion Bělá a člen Prog. 

výboru MAS  podal zprávu o místním šetření mezi starosty obcí Rychnovska, které prováděl v obd. říjen-

listopad 2018. Navštívil zástupce všech 31 obcí a zjišťoval jejich názory na průběh realizace SCLLD – jak 

jsou obce seznámeny s možností zapojit se do realizace SCLLD a možností využít poskytované finanční 

podpory na jejich aktivity, zda podporovaná opatření reagují na potřeby obcí, příp. zda existují požadavky 

obcí, které vyhlášené výzvy MAS v rámci PR OP neřeší. 



 

                   

        V. Bukovský sdělil základní poznatky z návštěv obcí – většina z nich má zájem o realizaci SCLLD a dotační 

možnosti. Starostové si však stěžují na velkou administrativní náročnost evropských programů (na rozdíl od 

národních nebo krajských) a oceňují pomoc Sdružení SPLAV s administrací. Bohužel možnosti SCLLD 

zdaleka nepokrývají všechny požadavky obcí, chybí dotace pro dopravní a technickou infrastrukturu i opravy 

drobných historických památek a objektů občanského vybavení. V rámci OPŽP je největším problémem 

složité vlastnictví pozemků (zejména pokud právě probíhají pozemkové úpravy), v případě OPZ je největším 

problémem nedostatek lidí, kteří by měli zájem pracovat pro obec např. v technických službách (dále viz 

příloha). Starostové by přivítali větší informovanost, nejlépe individuální. 

5. Dotazník určený všem členům MAS Sdružení SPLAV – P. Olšar, zaměstnanec MAS pro evaluaci SCLLD 

informoval o průběhu dotazníkového šetření. Členové MAS, kteří se dne 11. 4. 2019 zúčastnili Valné 

hromady, jej vyplnili přímo na místě, ostatním byl zaslán elektronickou poštou.  

        Celkem se dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 25 členů MAS – 13 představitelů veřejného sektoru 

a 12 soukromého (z toho 10 podnikatelů a 2 NNO). Téměř polovina ze zúčastněných získala přes MAS 

v současném programovém období dotaci, všichni s ní byli spokojeni, i když část si postěžovala na 

náročnou administraci. Všichni respondenti oceňovali jak členství v MAS, tak i pozitivní vliv MAS na rozvoj 

území Rychnovska. 10 členů MAS projevilo zájem dále spolupracovat na realizaci SCLLD a zároveň i na 

přípravě nové Strategie v období 2020+. Všichni zájemci byli pozvaní na diskuzi fokusní skupiny (dále viz 

příloha). 

6. Dotazník příjemcům dotace – K. Holmová informovala o připravovaném dotazníkovém šetření. Příjemcům 

dotace bude rozeslán dotazník  elektronicky v průběhu následujících dnů, odpovědi budou shromážděny a 

vyhodnoceny do 30.5. a zapracovány do evaluační zprávy (dále viz příloha) 

7. Odborníci z území MAS - K. Holmová představila plán individuálních rozhovorů se zaměstnanci odborných 

institucí. Vybraní pracovníci MěÚ v RK, ÚP, HK a AK, AOPK a dalších organizací budou navštíveni a 

osloveni s konkrétními dotazy týkajícími se SWOT v oblasti jejich odbornosti. Získaná doporučení budou 

shromážděna a vyhodnocena a zapracována do evaluační zprávy. 

8. Členové pracovních skupin MAP - P. Kulíšek informoval o průběhu diskuzí se členy PS. Jejich doporučení 

se týkají zejména oblasti vzdělávání, budou sepsána a zapracována do evaluační zprávy. 

9. Diskuze Fokusní skupiny - P. Olšar shrnul dosavadní aktivity. Již před setkáním byly přihlášeným 

účastníkům zaslány podklady k evaluační činnosti – Strategie MAS Sdružení SPLAV, tabulka intervenční 

logiky opatření programových rámců, přehled čerpání financí a indikátorů MAS a také vybrané otázky pro 

členy fokusní skupiny ze Šablony Evaluační zprávy. Někteří členové je zodpověděli písemně a zaslali 

předem.  K. Holmová připomněla obsah a hlavní ukazatele strategie MAS a vybídla přítomné k diskuzi nad 

jednotlivými základními složkami strategie – SWOT, Strom problémů, Strom cílů, opatření, administrativní 

postupy. 

 SWOT analýza – členové FS se vyjadřovali k dosud platným silným nebo slabým stránkám 

příležitostem a hrozbám a navrhovali změny SWOT: 

  Silné stránky  

- zlepšení bezpečnostní situace území jak zásluhou realizace opatření IROP (nová auta a další 

vybavení pro jednotky SDH), tak i vyššího počtu policistů v regionu a koordinací složek IZS 



 

                   

- nízká míra kriminality dosud trvá (díky nízkému počtu trestných činů), zároveň se však zvýšil 

počet přestupků (jak dopravních, tak i ostatních) 

- vybavenost dětskými hřišti a dalšími odpočinkovými prvky i v menších obcích 

- dobrá praxe spolupráce mezi obcemi i přeshraniční 

 

 Slabé stránky  

- dramatické zvýšení produkce odpadu a jeho vyhazování do volné krajiny v souvislosti se 

zvýšením počtu zaměstnanců ve ŠKODA AUTO Kvasiny 

- nízká nezaměstnanost - na jedné straně silná stránka území, na straně druhé příliš nízká 

nezaměstnanost, která na Rychnovsku dlouhodobě trvá, má za následek značný nedostatek 

pracovníků v mnoha odvětvích (mj. zemědělství a lesnictví, ale i školství, zdravotnictví, 

řemesla apod.)   

- zvýšení dopravní zátěže celého území v souvislosti se vzrůstajícím počtem zaměstnanců a 

výroby ve ŠKODA AUTO Kvasiny 

- zvýšení počtu dopravních přestupků z důvodu zvýšení dopravní zátěže 

- problémy se sháněním zaměstnání u některých skupin obyvatel, např. matek s malými dětmi 

a handicapovaných osob, řešením je rozšíření možností alternativních forem zaměstnávání 

(viz příležitost) 

- nedostatek zařízení pro péči o malé děti (chůvy, dětské skupiny) 

- někteří nově přistěhovalí obyvatelé malých obcí (zejména zaměstnanci automobilového 

závodu) nemají k obci žádný vztah, obec jim slouží jen k přespání, zároveň ale vyžadují 

městský servis 

- likvidace společenského života v obcích, rozpad rodin 

- nárůst drogové trestné činnosti 

- zánik řemesel a služeb 

- nekonkurenceschopnost jiných zaměstnavatelů ve výši mezd v porovnání se mzdami v 

ŠKODA AUTO Kvasiny 

- administrativní náročnost dotačních procesů 

- malá vstřícnost orgánů státní správy, vzájemná nesoučinnost, složitost povolovacích procesů  

- nízká informovanost podnikatelů o dotačních možnostech 

 

 Slabé stránky (návrh na zrušení původně uvedených) 

- zastaralé strojní vybavení složek IZS se již zlepšilo 

- klesající počet spojů hromadné již neplatí, často se naopak počet spojů zvýšil 

- projekční připravenost obcí pro investiční aktivity je vyšší 

 

 Příležitosti 

- zvýšení projektové přípravy investičních aktivit obcí  

- rozšíření možností alternativních forem zaměstnání (např. zkrácené úvazky, možnost práce 

z domu apod.) 



 

                   

- využití dobré praxe meziobecní spolupráce 

 

 Ohrožení 

- nadměrná náročná administrace evropských dotací zabraňuje jejich čerpání 

- překotný rozvoj závodu ŠKODA AUTO Kvasiny narušující stabilizaci regionu ve všech 

složkách života 

 

  Strom problémů: narůstající tendence 

- klimatické změny (velká horka, nedostatek srážek) 

- přemnožení kůrovce v lesích  

- stárnutí populace, výrazně vyšší podíl seniorů než dosud 

- nedostatek lékařů vč. zubařů zejména v pohraničí 

 

    Strom cílů:  

- zajištění adresné informovanosti o dotačních možnostech (podnikatelé, obce,..) 

- zajištění kompexní odborné a administrativní podpory dotačního řízení 

- rozšíření dotovaných aktivit i příjemců dotací, odstranění omezujících a diskriminujících 

pravidel 

- sloučení administrativních postupů a povolovacích řízení, zmenšení počtu povinných 

dokumentů a účastníků řízení 

- posílení významu MAS v území, zvýšení publicity aktivit  

 

   Programové rámce a opatření SCLLD: 

         Návrhy na změny opatření v tomto období 

- IROP - zrušit opatření Kulturní dědictví z důvodu nezájmu jediného potenciálního žadatele a 

finanční prostředky přesunout do jiných opatření 

-  PRV -  zrušit opatření Infrastruktura v lesích a Krátké řetězce (obě fiche již byly 2x vyhlášeny 

a nikdo se do žádné výzvy nepřihlásil) a volné finanční prostředky přesunout do fichí 

Technika pro lesní hospodářství, resp. Zemědělské podniky, kde je zájem vyšší než současné 

alokované prostředky 

         Návrhy na úpravy programových rámců pro příští období: 

- rozšíření možností dotace na všechny kulturní památky 

- dotace na dopravní infrastrukturu (zejm. opravy místních komunikací) a technickou 

infrastrukturu 

- dotace na drobnou techniku pro obce (úklid veřejných prostranství) 

- dotace na likvidace invazních druhů rostlin rozšířit na celé území MAS 

- dotace na sociální služby rozšířit i na cílovou skupinu seniorů – v malých obcích je nutná 

sousedská výpomoc; vzhledem k demografickému vývoji bude stále potřebnější 

 



 

                   

 Dopad realizace SCLLD do území, role MAS 

- různý podle toho, zda je starosta, resp. další členové zastupitelstva aktivní nebo ne (obvykle 

musí od někoho přijít první impuls) 

- občané obce jsou na počátku realizace projektu někdy spíše rezervovaní, s postupem času 

však dopady projektu přijímají v naprosté většině pozitivně 

- život v obcích se působením SCLLD určitě zlepšil 

- stále přetrvávají obtíže s infrastrukturou 

- jakýkoliv finanční impuls je přínosný 

 

     Další doporučení 

- veřejnost má nízké povědomí o dotacích (dotací opakovaně získávají subjekty, které mají 

snadný přístup k informacím nebo si je aktivně sami zjistí) - větší informovanost o možných 

dotacích, např. formou zpravodajů měst a obcí v území  

- více využít potenciál území Orlických hor a Podorlicka (větší propagace při pořádání 

kulturních akcí v území, prověření možnosti vybudovat lázeňské zařízení apod.) 

- více propagovat význam MAS a publikovat její aktivity 

 

10. Závěrem shrnul P. Olšar další postup zpracování evaluační zprávy. Informace a údaje zjištěné ze všech 

dříve uvedených zdrojů budou shromážděny, sumarizovány a vyhodnoceny a následně zapracovány do 

příslušných oddílů zprávy. Ta pak bude rozeslána členům Fokusní skupiny a Programového výboru MAS a 

projednána na dalším zasedání těchto orgánů v první polovině června 2019. Výsledná zpráva bude 

zpracována, schválena programovým výborem a předána Řídícímu orgánu IROP do konce června 2019. 

         K. Holmová vyzvala členy FS k průběžnému předávání dalších námětů i ke sběru námětů na evaluaci 

SCLLD z jejich okolí. Další schůzka FS byla stanovena na 6.6.2019 před konáním Valné hromady MAS a 

event. následující v týdnu 17.-21.6.2019. Zápis z 1. zasedání bude rozeslán členům FS do 24.5.2019. 

 

 

V Rychnově nad Kněžnou, dne 17.5.2019 

 

Zapsal P. Olšar a K. Holmová 

 


