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STRATEGICKÝ PLÁN LEADER
Aktualizované znění

SPOLEČNOU CESTOU
K PROSPERITĚ
MOTTO:
Cesty vznikají tak, ţe lidé prostě někudy chodí. Kdyţ lidé tudy chodit přestanou, cesta zaniká a příroda si ji bere
nazpátek.
Cesta to je paměť, to je nálada, vzpomínka. Cesta to je jako kdyţ okamţik, který uplynul, děláte opět přítomným.

Předkládá:

místní akční skupina Zlatá cesta, o.p.s.
Zpracoval:

programový výbor rozšířený o pracovní skupinu MAS Zlatá cesta, o.p.s.
za spolupráce členů MAS Zlatá cesta, o.p.s.
Aktualizováno:
30. 8. 2011 – manaţerem MAS Zlatá cesta, o. p. s.
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HISTORIE ZLATÉ CESTY
Osnova Strategického plánu Leader
1.

Ţadatel/předkladatel SPL

1.1. Přesný název:
1.2. Právní forma:

MAS Zlatá cesta, o.p.s.
obecně prospěšná společnost

registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností, vedený Krajským soudem v Plzni, ddíl
O, vloţka 99
Statutární zástupce:
PaedDr. Vladislav Krumer, ředitel
Pavel Bluma, předseda správní rady
IČ: 27960820
bankovní účet: 210324687/0300
NUTS II. - Jihozápad
Kraj: Plzeňský
Okres: Tachov
adresa a sídlo MAS: MAS Zlatá cesta, o.p.s., Pivovarská 281, 347 01 Tachov
Kontaktní osoba:
Mgr. Daniel Švec, DiS.
manažer SPL MAS Zlatá cesta, o.p.s.
mob: (+420) 731 381 905
tel: (+420) 373 700 804
www.zlatacesta.cz
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2. Základní údaje o území MAS
2.1. Rozloha v km².
168,82
2.2. Počet obyvatel celkem za poslední uzavřený kalendářní rok (dle údajů ČSÚ k 31. 12. 2010)
14382
Hustota osídlení

84,95 obyvatel na km2

MAPA MAS Zlatá cesta, o.p.s.

3. Zpracování SPL MAS
3.1 Způsob zpracování
Pravidlem, zásadou tvorby a metodou při zpracování našich programových dokumentů je
projektový cyklus, včetně zařazování faktorů, které napomáhají k úspěchu projektu.
Ke zpracování SPL pouţíváme metodu Řízení programového cyklu (PCM), která stanoví
způsob, jakým jsou programy a projekty připravovány a realizovány z hlediska
komplexních poţadavků na stanovenou strategii a cíle programu, právní, finanční a
technické předpisy. Tento postup vyjadřuje, jak jsou projekty plánovány a realizovány
v sekvenci od schválené ISÚ vedoucí ke konkrétnímu námětu na akci, jak je tento námět
formulován (do formy projektu) a jak je tento projekt realizován a hodnocen. Postup
současně obsahuje zpětné vazby (monitorování), které mají umoţnit realistické posouzení
aktuálnosti SPL ze střednědobého pohledu a jeho případné korekce s cílem efektivně vyuţít
prostředky a zajistit udrţitelnost projektu. Zpětné vazby vedou rovněţ k posouzení
uplatňované strategie a k přijetí dalších opatření.
Náš postup tak zahrnuje šest hlavních fází, které zachycuje graf a ty jsou zaloţeny na tzv.
integrovaném přístupu k řízení celého cyklu:
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Projektový cyklus zpracování SPL

Faktory podmiňující úspěch projektu

SPL LEADER MAS Zlatá cesta o.p.,s., je dokument, který byl postupně zpracováván
vlastními silami členů MAS od ledna r. 2008. Vychází z dalších zpracovaných
dokumentů. Jedná se o Integrovanou strategii území, Strategii mikroregionu LUČINA, dále
o Program rozvoje Tachova a Strategický marketing města Tachova. Dále vychází z
rozvojových plánů obcí a dalších členů MAS. Opírá se o krajské a celostátní rozvojové
dokumenty. Tato SPL dále naplňuje „Cesty“ ISÚ. Navazuje také na integrovanou
strategii území, která byla zpracována v roce 2007, jako součást úspěšného projektu pro
LEADER ČR 2007. Zde jsme obdrţeli dotaci a implementovali jsme sedm projektů
v regionu MAS.
MAS od svého vzniku koncepčně připravuje rozvoj území. Vyuţila moţnosti programu
Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje z prostředků EU a v roce 2006 po svém
vzniku iniciovala a organizačně zajistila zpracování dalších analytických dokumentů
regionu. Jedná se o „Analýzu příhraničního regionu Český les – sever a Český les – jih
z pohledu potřeb rozvoje cestovního ruchu“ a „Analýzu dopravní obsluţnosti vybraných
příhraničních obcí a stavu přístupových komunikací, včetně bezbariérového pohybu a
dopravy v klidu“. Na obou dokumentech se také významně podíleli členové MAS. Vedle
ROP NUTS II – jihozápad a Programu rozvoje Plzeňského kraje jsme z těchto dokumentů
také vycházeli.
Nosným zpracovatelem SPL byl programový výbor MAS. Následně byla vytvořena
zpracovatelská skupina z pracovníků, které mají dlouholeté zkušenosti s přípravou
úspěšných projektů a s jejich implementací. (PaedDr. Vladislav Krumer, Ing. Helena
Červinková, Pavel Bluma a Ing. Roman Soukup). O tuto skupinu byl po dobu zpracování
rozšířen programový výbor. Dílčí zpracované části SPL byly diskutovány na programovém
výboru, rozšířeném o členy zpracovatelské skupiny, na workshopech a na zasedání správní
rady a valné hromady. Podnětné návrhy přineslo také projednávání dokumentů při
veřejných jednání zastupitelstev obcí, včetně navrhovaných projektů na projektových
listech. Na základě toho byly také zpracovány fische, které dále naplňují hlavní cíle
Desatera cest MAS Zlatá cesta, o.p.s., obsaţené v ISÚ.
3.2 Způsob zapojení místních aktérů do zpracování strategie
Během zpracovávání strategie byly pořádány workshopy celé MAS a také zpracovatelské
skupiny. Zpracovatelé navštívili jednotlivé obce a byly vyplňovány společně projektové
karty. Vyuţito bylo také dotazníkové šetření. Zpracování dotazníků, včetně jejich
vyhodnocení, provedl Doc. Ing. Zeipelt, CSc. Sběr dat zajistili členové MAS a byly
posouzeny výstupy dříve zpracovaných programových dokumentů a analýz, zejména
Schváleno
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z oblasti cestovního ruchu, marketingu a dopravní obsluţnosti, včetně stavu komunikací
z hlediska vhodnosti jejich vyuţití pro SPL. MAS se také podílela tvorbě vzdělávacího
programu pro školení Konzultant rozvoje venkova, které pořádal REVIS pro náš region a
problematika MAS byla součástí vzdělávacího programu a průběţně byly prvky SPL
projednávány s účastníky školení.
Členové MAS a další zájemci se podíleli na zpracování SPL formou zpracování podkladů
jednotlivých kapitol včetně Projektových karet. Dokumenty byly dále projednávány na
dvoustranných konzultacích zástupců obcí a členů zpracovatelského týmu a formou
komunitního projednávání i na zasedáních zastupitelstev obcí. Z těchto podkladů také
zpracovatelská skupina vycházela.
3.3 Zapojení expertních odborníků
Ke zpracování SPL jsme nevyuţili externí firmy, dokument zpracovali členové a partneři
MAS. Pouze na přípravě dotazníku a zpracování dotazníkového šetření se podílel Doc. Ing.
Rudolf Zeipelt, CSc. ze zemědělské univerzity. Na zpracování podkladových analýz se
podíleli experti ze Západočeské univerzity v Plzni, zejména Doc. Ing. Vlastimil Skočil,
CSc, a Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Oba působí také jako lektoři při vzdělávání MAS. Vlastní
SPL bylo zpracováno pracovníky a členy MAS.

Z projednávání SPL – Ing. Soukup, nezisková
organizace Terra Tachovia

Z projednávání SPL – diskuse k problematice
obcí

4. Analýza území MAS
4.1. Hodnocení území
Území MAS Zlatá cesta, o.p.s., leţí v okrese Tachov a rozprostírá se podél historické Zlaté
cesty, která vedla krajem ve středověku. Značná část území MAS Zlatá cesta, o.p.s., leţí
v Chráněné krajinné oblasti Český les. To dává také charakteristiku činnosti MAS,
včetně zaměření na měkkou turistiku a cestovní ruch.
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Mapa CHKO Český les

Sociálně – ekonomická charakteristika regionu
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Náš region má velmi nízký počet obyvatel s vysokoškolskou kvalifikací a odpovídajícím
vzděláním. Mladí lidé, kteří odcházejí studovat se vzhledem k nedostatku pracovních
příleţitostí jiţ do svého původního místa nevracejí. Všechny ankety a průzkumy vyznívají
tak, ţe by mladí lidé zůstali a nebo se do regionu vraceli, pokud by měli moţnost dobrého
zaměstnání a odpovídajícího bydlení. Ostatní ţivotní podmínky se jiţ nejeví tak prioritní.

SOUČASNOST ZLATÉ CESTY
Důvod výběru území
Místní akční skupina Zlatá cesta o.p.s., převzala své jméno podle skutečné historie.
Navazuje svojí strategií na tradice, které Zlatá cesta představovala a chce je rozšířit o nové
dimenze moderního ţivota. Území MAS se také rozprostírá podél historické Zlaté cesty.
Tato volba názvu a z něj vycházející symbolika je více neţ vhodným naplněním metody
LEADER. Skutečnost, ţe naše MAS přímo sousedí se SRN, dává smysl i strategii, která se
zakládá mimo jiné i na přeshraniční spolupráci. Členy MAS potom tvoří obce, podnikatelé,
neziskové organizace a jednotlivci z území podél historické Zlaté cesty. Převaţují zde však
aktivní podnikatelé a neziskové organizace. Velikost MAS, jasná strategie a aktivita členů
jsou zárukou dobrých výsledků.
Shodné a styčné charakteristiky území
- Zájem zakladatelů a členů MAS o rozvoj lokality, ve které ţijí a pracují
-

Zdravé a čisté ţivotní prostředí, způsobené mj. i dřívější pohraniční izolovaností

-

CHKO Český les

-

Velký potenciál pro šetrný cestovní ruch, naproti tomu nedostatek kvalitních
ucelených turistických produktů, které by dokázaly zdrţet návštěvníky v území
více dnů

-

Blízkost bavorských hranic a spolupráce s bavorskými partnery (obce, neziskové
organizace), realizace společných přeshraničních projektů

-

Nedostatečné zasíťování obcí sluţbami

-

Nízká vzdělanost obyvatelstva a tím obtíţná pozice většiny obyvatel na trhu
práce

Schváleno
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-

Odsun obyvatelstva po 2. světové válce a následné přistěhovalectví, současní
obyvatelé musí znovu získat vztah k půdě, historii a tradicím

V našich analýzách při zpracovávání podkladů pro SPL jsme zvolili metodu srovnávání
údajů s vybranými příhraničními okresy NUTS II. Jihozápad, které přibliţně odpovídají
našemu regionu. (Vyuţito z ISÚ) Zde jsme si ověřili, jak je ve srovnání náš region
konkurenceschopný a jaké má rozvojové moţnosti, včetně reálnosti čerpání dotačních
zdrojů z evropských a dalších fondů v konkurenčním prostředí soutěţe předkládaných
projektů. Zde jsme si také ověřovali, jak jsou naše záměry reálné, na co zaměřit marketing a
kde jsou naše přednosti a slabé stránky. Hodnocení území a srovnání s obdobnými okresy
ukazují následující grafy a tabulky.
Srovnání obdobných příhraničních okresů ve vybraných ukazatelích

130
15 077

130
196

37
226

51 193
54 773
26 943
8 575
10 235 365

665
711
350
111
132 927

3 111 824
18 798

193 954

754

1 944

95
1 940

38
754

106
1 944

52
250

45
476

124
101

48
289

286
234
540
374
51 622

306
341
346
281
58 998

433
480
558
413
87 643

475
396
514
497
93 416

451
524
602
512
92 675

40 413
18 798

14 575
15 475

12 771
15 599

18 337
15 364

20 319
16 264

20 451
14 546

489 744
260 443
59 998
8,59
8,6

6 360
3 382
779
8,59
8,60

2 430
1239
192
7,72
12,7

1 946
1 093
384
6,07
5,1

3 427
1 904
468
7,41
7,3

6 224
3 106
398
12,07
15,6

3 166
1 963
210
6,04
15,1

12 520
17 687
152 114

163
230
1 976

26
50
849

148
127
1 426

87
242
1 113

54
58
445

90
146
1 549

84 713,4

1 100

54,1

215,8

305,8

277,9

401

114 069,7

1 481

62,1

218,7

731,9

356,3

520

99 104,1
11 918,4

1 287
155

58,5
3,6

165,3
48,2

436,1
295,6

297,1
59,2

433
67

ČR

Jindřichův
Hradec

114
012
86
1 140

Sokolov

Domaţlice

81
1 024

137
866
51
1 379

Klatovy

Tachov

Průměr na
okres

v tom okresy

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Rozloha v ha

7 886 838

102 426

Počet obcí
Výměra v km2

6 248
78 867

Hustota obyv/km2
Počet částí obcí
OBYVATELSTVO
Počet ţivě narozených
Počet zemřelých
Počet přistěhovalých
Počet vystěhovalých
Počet obyvatel 1)
ZAMĚSTNANOST A MZDY 2)
(přepočtené počty)
Zaměstnanci celkem
Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč
NEZAMĚSTNANOST 1)
(dle údajů Úřadů práce)
Počet uchazečů o zaměstnání
z toho ţeny
Počet volných pracovních míst
Registrovaná míra nezaměstnanosti (%)
Počet uchazečů na 1 volné prac. místo
BYTOVÁ VÝSTAVBA
Počet dokončených bytů
Počet zahájených bytů
Počet rozestavěných bytů 1)
STAVEBNICTVÍ 3)
Základní stavební výroba v mil. Kč
Stavební práce provedené podle
dodavatelských smluv v mil. Kč
z toho: nová výstavba, rekonstrukce
opravy a údrţba
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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Počet vydaných stavebních povolení
Orientační hodnota staveb celkem v mil.
Kč
REGISTR EKONOMICKÝCH
SUBJEKTŮ
Počet jednotek v RES celkem 1)
soukromí podnikatelé vč. rolníků a osob
podnikajících podle zvláštních předpisů
státní podniky
obchodní společnosti
druţstva

64 864

842

398

449

509

322

856

157 267

2 042

533

544

1 317

698

826

2 365 801

30 725

11 507

11 587

19 292

17 117

18 294

1 885 988

24 493

8 607

9 376

16 110

14 327

14 917

773
251 219
13 599

10
3 263
177

2
816
18

3
791
39

2
1 090
65

4
969
11

4
1 243
79

Srovnání základních údajů o vybraných okresech za 1. pololetí roku 2005 (zdroj ČSÚ)
Rozloha v ha
družstva
obchodní společnosti

Počet obcí

200%

státní podniky

Hustota obyv/km2

160%

soukromí podnikatelé vč. rolníků a osob
podnikajících podle zvláštních předpisů

Průměr na okres
Tachov
Domažlice
Klatovy
Sokolov
Jindřichův Hradec

Výměra v km2

180%

140%

Počet částí obcí

120%
100%

Počet jednotek v RES celkem 1)

Počet živě narozených

80%
60%

Orientační hodnota staveb celkem v mil. Kč

Počet zemřelých

40%
20%

Počet vydaných stavebních povolení

Počet přistěhovalých

0%

Stavební práce provedené podle
dodavatelských smluv v mil. Kč

Počet vystěhovalých

Základní stavební výroba v mil. Kč

Počet obyvatel 1)

Počet rozestavěných bytů 1)

Zaměstnanci celkem

Počet zahájených bytů

Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč

Počet dokončených bytů

Počet uchazečů o zaměstnání

Počet uchazečů na 1 volné prac. místo
Registrovaná míra nezaměstnanosti (%)

z toho ženy
Počet volných pracovních míst

Skladba obyvatelstva
Vzdělání obyvatelstva
Obyvatelstvo celkem
140%
75+nezj.

Obyvatelstvo 15leté a starší
300% 120%
250%

nezjištěné vzdělání
200%

65-74

Věk: 0-4

100%
bez vzdělání

80%

5-19

60%
150%

40%
100%

Tachov
Domažlice

20%
50%
vysokoškolské

0%
základní vč. neukončeného
15-19

0%

60-64

50-59

Tachov
Klatovy
Domažlice
Sokolov
Klatovy
J. Hradec
Sokolov
Průměr
J. Hradec
Průměr

20-29

vyšší odborné a nástavbové

vyučení a stř. odborné bez mat.

40-49

30-39

úplné střední s maturitou

Schváleno
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Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Obyvatelstvo celkem
250%
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou

Ekonomicky aktivní celkem

200%

150%

100%
žáci, studenti, učni

zaměstnaní
50%

0%

nepracuj. důchodci

pracuj. důchodci

Ekonomicky neaktivní celkem

Tachov
Domažlice
Klatovy
Sokolov
J. Hradec
Průměr

ženy na mat. dov.

nezaměstnaní

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle odvětví

Obyvatelstvo celkem
180%
160%
školství, zdravot., veter. a soc. činn.

Ekonomicky aktivní celkem

140%
120%
100%
80%
60%

Tachov
Domažlice

40%

veřejná správa, obrana, soc. zabez.

zemědělství, lesnictví, rybolov Klatovy

20%

Sokolov
J. Hradec
Průměr

0%

doprava, pošty a telekomunikace

průmysl

stavebnictví

obchod,opravy motor. vozidel

Vyjíždějící do zaměstnání a škol

Vyjíždějící do zaměstnání
250%
200%
Žáci vyjíždějící denně mimo obec

150%

v rámci obce

100%

Tachov
Domažlice
Klatovy
Sokolov
J. Hradec
Průměr

50%
0%
vyjíždějící do zam. denně mimo obec

v rámci okresu

do jiného kraje

Schváleno
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Bytový fond

Byty úhrnem
250%

byty slouží k rekreaci

200%

byty obydlené

150%
100%
50%
byty k obydl. přechodně

0%

byty neobydlené v neobydl.domech

byty v rodin. domech

Tachov
Domažlice
Klatovy
Sokolov
J. Hradec
Průměr

byty v bytov. domech

byty neobydlené v obydl. domech

Zvláštnosti území oproti jiným územím.
Zvláštnosti regionu podél historické Zlaté cesty tvoří skutečnost, ţe se jedná o bývalé
Sudety, kde ţijí většinou přistěhovalci s krátkou historií spjatosti s územím. Značná část
území je také součástí Chráněné krajinné oblasti Český les, coţ vytváří nejen unikátnost
oblasti s panenskou přírodou a moţnostmi rozvoje ekologicky přijatelné „měkké“ turistiky,
ale přináší to i omezení a problémy pro obyvatele, vyplývající z řádu CHKO.
Významnou devizou je také zájem zakladatelů a členů MAS o historii a rozvoj lokality, ve
které ţijí a pracují.
V posuzování zdrojů jsme vyuţili klasifikační škálu faktorů z jednotlivých sledovaných
témat. Vycházejí ze zpracované integrované strategie území s vyuţitím výstupů
z výzkumného úkolu pracovníků VUT Brno. Korespondují také se zpracovanou SWOT
našeho regionu. Faktory uvedené celorepublikově nám také umoţňují srovnávání
„konkurenčních“ regionů s naší situací. Rovněţ nám to umoţňuje charakterizovat regiony
našich partnerských MAS, popřípadě porovnat obdobné příhraniční regiony. Důleţité je to
zejména při tvorbě strategií, při tvorbě projektových ţádostí o dotace, kde můţeme srovnat
naše představy a potřeby s konkurencí.
4.2. Zdroje území pro realizaci SPL (jaké možnosti dané území má nebo jaké je možné
generovat)
Lidské zdroje
S ohledem na lidské zdroje existuje v území MAS existuje dostatečná absorpční kapacita.
Příkladem mohou být řadově desítky projektů municipalit, podnikatelů a neziskových
organizací realizovaných v letech 2000 – 2007 z evropských i tuzemských dotačních titulů
a grantů v celkové hodnotě přes 250 mil. Kč. V převáţné většině byly projekty
zpracovávány a realizovány místními odborníky. Za období činnosti MAS od roku 2006
bylo podpořeno z programu Leader ČR 7 investičních projektů. Další akce převáţně
neinvestičního charakteru byly realizovány členy MAS z vlastních zdrojů, sponzorských
darů, apod.
Zkušení odborníci z řad členů a spolupracovníků MAS Zlatá cesta disponují znalostmi a
zkušenostmi s projektovým řízením.
Při realizaci programu LEADER ČR 2007
připravovali školení pro potencionální ţadatele z území MAS, coţ se následně příznivě
projevilo v kvalitě podaných projektů. V dalších etapách projektového cyklu příjemcům
Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011
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dotací pomáhali svými zkušenostmi např. při výběrových řízeních na dodavatele a při
vypracování závěrečných monitorovacích zpráv. V regionu je také vyškoleno 19 manaţerů
rozvoje venkova.
Finanční zdroje
Na základě zkušeností s realizací projektů z minulých období se ukázalo, ţe
předfinancování projektů není zpravidla překáţkou pro obce, které vyuţívaly vlastní
rozpočty či výhodné municipální úvěry. Rovněţ podnikatelské subjekty bez obtíţí
financovaly projekty z vlastního kapitálu či bankovních úvěrů. V této oblasti však nastává
problém pro neziskové organizace, které ho v minulosti řešily příspěvky vlastních členů,
sponzorskými dary zainteresovaných obcí a místních podnikatelů a překlenovacími úvěry
(příkladem je např. úprava návsi v obci Pernolec občanským sdruţením, projekt
vybudování cyklotrasy z Tachova na hraniční přechod s Bavorskem, dlouhodobý program
primární protidrogové prevence na ZŠ a práce s obtíţně přizpůsobitelnými mladými lidmi
realizované NNO KOTEC, …). Důleţitý je i přenos dobrých příkladů z oblasti poskytování
úvěrů NNO (v regionu je uţ zkušenost s poskytnutím překlenovacího úvěru neziskové
organizaci Ski klub Zlatý potok na vybudování cyklotrasy a objektu zázemí pro turisty na
Zlatém potoce). Obce a případní sponzoři si uvědomují důleţitost a prospěšnost činnosti
neziskových organizací na území MAS, z minulých let vidí výsledky jejich práce a i do
budoucna chtějí pokračovat v trendu poskytování finanční i jiné pomoci těmto organizacím.
Jako příklad můţe poslouţit projekt města Tachova, který za přispění prostředků z EU
vybudoval v roce 2010 objekt komunitního centra, které v současné době provozuje MAS
Zlatá cesta a které slouţí i neziskovým organizacím.
Hospodářské zdroje
Na základě osobního šetření členy pracovní skupiny a realizovaných komunitních
workshopů byly zmapovány potřeby obcí, NNO a podnikatelů na území MAS. Na základě
sběru dat jsme vytvořili databázi projektů, o jejichţ realizaci je v území předběţný zájem.
V návaznosti na vytvořenou databázi a Program rozvoje venkova jsme nastavili fiche
Strategického plánu Leader tak, aby bylo pokryto co nejširší spektrum záměrů. V území
existuje absorpční kapacita pro následující projekty do SPL:
Oblast podpory

Počet projektů

Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí

13

Veřejné vodovody a kanalizace a ČOV

11

Občanské vybavení a sluţby

14

Kulturní dědictví venkova

8

Modernizace zemědělských podniků

7

Mezi výrazné hospodářské zdroje patří značné zásoby dřevní hmoty. Další hospodářské
zdroje, které ukazují na vnitřní potenciál území, včetně prvků, které zvyšují kapacitu pro
cestovní ruch, ukazují i níţe uvedené faktory.

Schváleno
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Faktor flexibility pracovních sil spolu s nabídkou rozvojových ploch představuje významný
hospodářský rozvojový potenciál zejména pro sluţby a ekologicky šetrnou výrobu, jaký
v tomto spojení nenabízí ţádný jiný region v NUTS II. jihozápad.
Nabídka rozvojových ploch a flexibility pracovní síly je v regionu nadprůměrná. To spolu
s vysokou nezaměstnaností (v průměru přes osm procent) ukazuje na vysoký rozvojový
potenciál v porovnání s ostatními regiony zejména v příhraničí. Ve zpracované
marketingové strategii jsme tyto faktory porovnali s obdobnými příhraničními regiony
NUTS II. – jihozápad a v těchto faktorech nemá náš region téměř konkurenci.

Faktor enviromentální kvality je bezkonkurenční v rámci ČR, zejména existencí panenské
přírody v bývalém pohraničním pásmu podtrţený existencí CHKO.
Důkazem péče o ţivotní prostředí a o environmentální výchovu je také skutečnost, ţe město
Tachov obdrţelo v roce 2007 titul Město stromů. Veliký podíl za uvedené ocenění má
Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011
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Český svaz ochránců přírody, MO Tachov, který byl dlouholetým členem naší MAS. Titul
je udělen především za environmentální výchovu, besedy a komunitní projednávání
problematiky ţivotního prostředí.
Území není tak atraktivní pro velké firmy z hlediska hospodářského rozvoje, ale je velmi
kvalitní z pohledu faktoru environmentální kvality. V tom je jeho unikátnost a cesta k trvalé
udrţitelnosti nabízením moţností rozvoje pro malé firmy se sluţbami a výrobou šetrné
k ţivotnímu prostředí. Zde je velká příleţitost také pro rozvoj venkovského cestovního
ruchu a diverzifikace zemědělských činností.
Faktory rozvoje cestovního ruchu
Dané území má vysoký potenciál v rozvoji ekologicky přijatelného cestovního ruchu.
Podstatná část území MAS leţí v CHKO Český les. Je zde unikátní příroda, ovzduší
prakticky bez znečištění. Jsou zde ideální podmínky pro rozvoj pěší turistiky,
cykloturistiky, hypoturistiky a další „měkkých“ forem turistiky. Tradicí jsou historické
slavnosti, (Tachovské historické slavnosti, pouť v Pernolci, slavnosti v Bärnau, Česko –
německý lyţařský běh na tratích Zlatý potok - Silberhütte, …) kterých se pravidelně účastní
tisíce účastníků z české i německé strany hranice. Nejvýznamnější památkou je unikátní
jízdárna v Tachově – Světcích, která představuje velký potenciál v rozvoji cestovního ruchu
v regionu. Zvláštní hodnotu pro rozvoj turistiky a rozvoj sluţeb cestovního ruchu má oblast
Zlatého potoka a Staré kníţecí huti v napojení na Silberhütte a další turistické zajímavosti
na bavorské straně
Vlivem skutečnosti, ţe naše území bylo v minulosti v pohraničním pásmu a nebo na jeho
okraji, byly zde v padesátých letech likvidovány obce, chybí zde základní infrastruktura a
tím i poţadované sluţby pro návštěvníky. Naší snahou je podpořit v souladu s programy
rozvoje novou infrastrukturu, tak aby se v regionu dobře ţilo nejen občanům, ale byli zde
spokojeni i jeho návštěvníci. Podrobněji je analýza území zpracována v analýzách,
zpracovaných pro ISÚ.

Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011

- 15 -

Strategický plán LEADER MAS Zlatá cesta,o.p.s.
PRV ČR osa IV. – 1.1 – Leader
Období 2007 – 2013

Společnou cestou k prosperitě

Stručná charakteristika podmínek rozvoje turistiky a cestovního ruchu v regionu
Příhraniční region
nacházející se v
horské části
Českého lesa a jeho
podhůří a
v sousedství
nejsilnějšího
lázeňského regionu
v ČR.

Příhraniční region
zvlněný zejména
pohořím Českého lesa,
nejniţší hustota
osídlení v krajském
měřítku a jedna
z nejniţších v ČR.

Historické a církevní památky,
horská a podhorská krajina
Českého lesa, venkovská
krajina, vyuţití sousedního
lázeňství – Konstantinovy
Lázně a návaznost na lázeňský
region Karlovarského kraje.

Pěší turistika, poznávací
turistika, církevní turistika,
cykloturistika, venkovská a
agroturistika, lázeňství. Vše
podtrţeno panenskou
přírodou a čerstvým
vzduchem v regionu.

5. SWOT analýza
5.1. Vymezení SWOT analýzy
Analýza silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb (SWOT analýza)
Analýza se zaměřuje především na problematiku korespondující s fiche SPL.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

















Velké zásoby dřevní hmoty.
Relativně nízké náklady na pracovní sílu
Lokalita poblíţ dálnice a hraničních přechodů
Sousedství s Německem
Jedinečnost sportovního komplexu v Tachově /téměř
všechny druhy sportovišť v jednom místě/
Administrativní zázemí MAS a REVIS – zpracování
projektů jako předpoklad pro získání dotací EU
Úzká spolupráce s Bavorskem na přeshraničních
projektech a rozvoji mezilidských vztahů
Existence regionálního vzdělávacího a informačního
střediska – REVIS, poskytování informací, školení,
vzdělávání
Výrazná historická a kulturní hodnota přírodního
dědictví. (Panenská krajina, Zlatá cesta, …)
Příroda, klidné místo, čistý vzduch, okolí bývalého
pohraničního pásma
Historie místa – Zlatá cesta
Předpoklady pro rozvoj agroturistiky podél Zlaté cesty

Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011











Nastavením procenta spoluúčasti na dotacích mnohdy
vede k nedostupnosti dotací pro obce a neziskové
organizace
Zaostalé základní výrobní prostředky.
Niţší podíl prací s vyšší přidanou hodnotou oproti
celostátnímu průměru.
Výrazně niţší vzdělanost oproti celostátnímu
průměru. Nedostatečné jazykové vybavení
obyvatelstva včetně mládeţe.
Hospodářsky slabý a strukturálně zaostalý region
Nedostatečné zázemí pro krátkodobou turistiku
(parkoviště, občerstvení, nabídka sluţeb CR)
Nedostatek investičních zdrojů
Nedostačující logistika a zásobování venkova
Po r. 1945 odsun německého obyvatelstva a
přistěhovalectví z různých míst Evropy a tím malá
historická vazba obyvatel k území
Absence neinstitucionalizovaných poskytovatelů
sociální péče
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Unikátní přírodní celek Českého lesa
Historická a kulturní hodnota památkového a
urbanistického dědictví - jízdárna Světce, drobné
sakrální stavby, smírčí kříţe, …)
Rozvíjející se regionální spolupráce venkova jako
základ provázané regionální politiky.
Poměrně bezpečná lokalita
Lokalita poblíţ dálnice a hraničních přechodů
Jedinečnost sportovního komplexu v Tachově /téměř
všechny druhy sportovišť v jednom místě/
Historické jádro Tachova a historické památky v okolí
Existující areál běţeckého lyţování Zlatý Potok –
Silberhütte, provozovaný společně s německými
partnery
Rozvinutá síť turistických značených cest, cyklotras,
naučných stezek
Nepřelidněnost
Přistěhovalectví a multikulturní společnost (Slováci,
Ukrajinci, )
Unikátní přírodní celek Českého lesa
Vstřícný přístup města Tachova k pomoci obcím
v regionu,
Příprava projektových karet, databáze projektů
Proškolení devatenácti manaţerů rozvoje venkova
Místní partnerství, personální a finanční pomoc MAS
města Tachova
Zkušenosti z realizace projektů z Leader ČR 2007
Lidské vztahy a neformální spolupráce s Bavorskem
















Špatný stav silnic 2. a 3. třídy i místních komunikací
Celkově malá moţnost krátkodobého i dlouhodobého
ubytování, zejména pro agroturistiky
Ztíţený přístup ke zdravotnickým sluţbám a jejich
kvalita a pestrost (zrušení nemocnice v Plané, …)
Nedostatečné spojení (vlak, autobus) v obcích(Lesná,
Milíře)
Špatný přístup do některých obcí a osad v regionu
v zimním období (Milíře)
Nízká infrastruktura v obcích pro sport, kulturu a
volný čas, zejména mládeţe
Nízká profesionalizace MAS, většinou dobrovolná
práce
Velmi málo vysokoškolsky vzdělaných obyvatel
Zanedbané kulturní památky zejména v malých
obcích (kostely, kapličky,.. kostel v Lesné, Kostel na
Milířích, ţidovský hřbitov v Tachově,…)
Málo středních škol
Málo pracovních příleţitostí
Malá stabilizace obyvatelstva, odchod mladých,
vysokoškolsky vzdělaných lidí (např. během
posledních čtyřech let odchod Ing. Kaprálové a Mgr.
Kavkové manaţerek MAS do krajských měst)
Malá propagace oblasti doma i
v zahraničí, nechuť obcí k marketingu

PŘÍLEŢITOSTI

HROZBY




























Rozšiřování mezinárodní sítě pro spolupráci, včetně
přeshraničí (zrcadlové projekty).
Vyuţití všech forem státních a krajských podpor se
stálým tlakem na přijatelný podíl pro venkov.
Vyuţití strukturálních a další fondů
Stabilizace mladých, vzdělaných lidí
Rozvoj malého a středního podnikání, zejména
v poskytování kvalitních sluţeb
Spojování sil a promyšlená realizace SPL
Moţnost celoţivotního vzdělávání a existence REVIS
v Tachově, jako člena MAS (Regionální vzdělávací a
informační středisko)
Smysluplný, koncepční a všestranný rozvoj
(„revitalizace“) území tak zvaných bývalých SUDET
Sociální struktury obyvatelstva ve vybraných
lokalitách, řízená imigrace odborných pracovníků
(technických i dělnických profesí).
Stabilizace mladých, vzdělaných lidí.
Účinná a konkrétní spolupráce s CHKO Český les.
(Společné memorandum o principech )
Diverzifikace zemědělských činností zejména
agroturistika a vyuţití historie Zlaté cesty
Racionální a ekologické vyuţití půdy
Rozvoj cestovního ruchu, partnerská smlouva s MAS
Vladař
Agroturistika
Členství v Euroregionu Egrensis
Ustavení a funkčnost destinačního managementu
venkovského cestovního ruchu s partnery
Zpracovaná koncepce marketingové strategie
Zpracované analýzy moţností rozvoje cestovního ruchu
a analýza stavu komunikací, dopravní obsluţnosti a
dostupnosti sídel
Vyhledávání strategických investorů

Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011













Útlum zemědělské činnosti.
Vysoké procento práce na „černo“.
Likvidace tradic, řemesel, místních produktů v celé
oblasti (odsun původního obyvatelstva nebyla nikdy
zacelena.) Ţádná vláda, ani současná se v minulých
padesáti letech nepokusila o jakékoliv řešení.
Nízká připravenost na moţnosti získání prostředků ze
strukturálních fondů EU.
Odliv obyvatelstva, zejména mladých a vzdělaných
lidí.
Nedostatečný společný marketing regionu
Nízká podpora kraje pro region v dotační podpoře
z rozpočtu kraje.
Slabá úroveň a dostupnost lékařských sluţeb
Sociální politika státu ohroţuje ekonomický rozvoj
venkova – vyplatí se nepracovat
Nízká ochota k rekvalifikaci
Změna demografického zastoupení
Zvýšené výdaje na seniory
Odliv mladých do větších měst
Zvyšující se počet podniků s hracími automaty
zejména v okresním městě, vliv na mladistvé a děti,
sociální situace v rodině
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5.2.

Metodika SWOT analýzy

Pouţitá metoda stanovení jednotlivých bodů SWOT analýzy.
SWOT analýza byla zpracovávána komunitní metodou formou workshopů - 4x,
dotazníkového průzkumu - 1x a 6x byla projednávána v programovém výboru, pracovní
skupině, na jednáních správní rady a valné hromady. Facilitaci při projednávání na valné
hromadě prováděl v souladu se smlouvou s MAS VLADAŘ PhDr. Petr Sušanka. Zajímavá
byla diskuse v komisích ţen a mladých. Členové MAS vedle toho předali pracovní skupině
svoje hodnocení v souladu s metodikou SWOT. Finální podoba byla projednána na
programovém výboru a schválena valnou hromadou.
Jednou z metod sestavení SWOT byl také brainstorming.
Zdroje, ze kterých jsou čerpány informace pro SWOT .
Zdroje byly čerpány z podkladů, které zpracovali jednotliví členové MAS. Analýza
vycházela i z dotazníkového průzkumu, který byl proveden na vzorku obyvatel regionu.
Podklady k Analýze byly také čerpány ze SWOT zpracované pro LEADER ČR 2007 a
v Integrované strategii území.
6. Strategie
6.1. Priority a cíle
Vymezení a provázání priorit a cílů
Provázání strategických směrů rozvoje MAS Zlatá cesta, klíčových oblastí a
prioritních směrů.
Rozvojové vize
a analýzy

ISU

Strateg.
území Leader
ČR 2007

Prioritní
oblasti
rozvoje

Aktivity a
výstupy

Posílení
konkurencesch
opnosti
venkova

Cesty k rozvoji místních
řemesel a prosperujícímu
multifunkčnímu
zemědělství

Obnova a
rozvoji vesnic

Cesty k rozvoji dopravy a
komunikačních
technologií

Marketingová
strategie
tachovska

Analýza využití
území pro
cestovní ruch

Analýza
doprav.
bslužnosi a
stavu
komunikací

Cesty k celoživotnímu
vzdělávání a rovným
příležitostem
Ochrana a
rozvoj
kulturního
dědictví
venkova

Výměna
informací a
regionální
marketing

Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011

Cesty ke zlepšování
kvality života ve
venkovských oblastech

Cesty k meziregionální a
přeshraniční spolupráci
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Integrovaný strategický plán území je schváleným základním dokumentem MAS Zlatá
cesta, o.p.s. Zpracování plánu bylo zahájeno v roce 2006. Plán byl schválen v roce 2007.
Z ISÚ vycházelo také zpracování SPL. Při jeho tvorbě se postupně vytvářelo partnerství,
jednotliví členové MAS se seznamovali s potřebami druhých a konfrontovali je se svými
záměry. Tak se vytvářela cesta a zde byl dán základ i k vytvoření projektových fischí SPL.
Právě přístup společného postupu s vyuţitím komunitních prvků otevřel prostor pro
vzájemné poznání aktivit obcí, neziskových organizací a podnikatelů v regionu MAS Zlatá
cesta. Otevřel také prostor pro rozšiřování dvoustranného partnerství na partnerství
komunitní. To umoţňuje i efektivnější vyuţití nejen prostředků, ale zejména lidských
zdrojů. Tak také například vznikla setkání MAS našeho regionu s MAS z regionu Bavorska
i připravované společné aktivity z oblasti cestovního ruchu, zejména příprava ustavení
destinačního managementu venkovského cestovního ruchu.
Strategické cíle MAS Zlatá cesta, o.p.s., vyjádřené v ISÚ se zaměřují na Desatero cest:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cesty do historie – Zlatá cesta, její význam a idea
Cesty ke zvyšování kvality ţivota na venkově a k trvalé prosperitě
Cesty ke vzájemnému poznání meziregionálnímu a přeshraničnímu
Cesty ke vzdělání – celoţivotní vzdělávání, rovné příleţitosti
Cesty do regionu – cestovní ruch
Cesty mezi obcemi a v obcích – komunikace a dopravní obsluţnost
Cesty ke spolupráci – obcí, neziskového sektoru a podnikatelů, PPP
Cesty k tradičním výrobkům a k rozvoji zemědělských činností
Cesty komunikační – informační a komunikační technologie
Cesty k pochopení přírodních zákonitostí – trvale udrţitelný rozvoj

Priority a cíle jsou specifické i v symbolice, jakou jsou cesty. Historický název Zlatá cesta,
který vyjadřuje bohatou historii regionu podél středověké Zlaté cesty, symbolizují i metodu
LEADER, kterou naše MAS pracuje. Zapojením bavorských partnerů do společných
činností (provozování cyklotras, provozování lyţařských běţeckých tras Zlatý potok –
Silberhütte, společné pořádání lidového česko – německého lyţařského běhu, společná
divadelní představení na historických slavnostech v Tachově, Pernolci a Bärnau, … ) a
spoluprací s nimi, vzniká trvalé přátelství, které se stává součástí kaţdodenního ţivota.
V souladu s potřebami strategie je zpracována ISÚ s provázaností na plánovací období EU
2007 – 2013, včetně vyuţití dotačních titulů EU pro rozvoj venkova. Plán rozvoje se
zaměřuje nejen na vyuţití dotací z osy III. a IV, ale na vyuţití všech dostupných dotačních
titulů a grantů pro rozvoj venkova. MAS také iniciovala a podílela se na zpracování analýz:
„ Analýza příhraničního regionu Český les – jih a Český les – sever z pohledu potřeb
rozvoje cestovního ruchu“ a „Analýza dopravní obsluţnosti a stavu komunikací, včetně
bezbariérového pohybu ve vybraných příhraničních obcích“. Z těchto analýz také čerpá při
zpracování SPL.
Základní strategické linie pro celkový územní rozvoj
Naší snahou je vytvořit celou konstrukci rozvojových strategických záměrů se stanovením
charakteristik regionu a průběţným vytvářením sítí jak na úrovni aktivit obcí, právnických a
fyzických osob působících v regionu a v MAS Zlatá cesta (propojování podnikatelských
aktivit, propojování ţivnostníků – jednotlivých řemesel, zemědělců,) tak v neposlední řadě
propojování NNO – nestátních neziskových organizací jako základních kamenů ţivota
v obcích a městech venkova.
Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011
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Významnou úlohu zde hraje také úzká spolupráce se sousedním regionem v Německu.
Tento region se postupně stává plnohodnotným neformálním partnerem naší MAS s řadou
osobních přátelství. V tom vidíme inovaci a pilotní hodnotu činnosti MAS Zlatá cesta, o.p.s.
Navazujeme tak na neformální spolupráci, která se vytvořila nejen při dvoustranných
stycích, ale i při společném budování a provozování lyţařských běţeckých tratí, které vedou
na území obou států v oblasti Zlatý potok a Silberhütte. Rovněţ budování cyklotrasy
Tachov, Silberhütte – Weiden, za přispění prostředků z programu INTERREG III. A, tento
trend podpořil. SPL tak není konečnou naší práce, ale jen částěčně naplňuje naší strategii
desatera cest. Aktivity MAS tak budou pokračovat i po ukončení projektů z SPL.
Úspěšná součinnost a pravidelné setkávání při slavnostech a poutích včetně jejích
společného pořádání na obou stranách státní hranice garantuje reálnost a udrţitelnost našich
záměrů.
Významnou úlohu zde hraje náš pilotní projekt – ustavení regionálního managementu
spolupracujících MAS pro rozvoj venkovského cestovního ruchu.
Realizované projekty
MAS Zlatá cesta , o.p.s., byla také úspěšná v LEADERU ČR 2007. Zde realizovala sedm
projektů, uvedeny jsou v tabulce na jiném místě.
Dále si MAS Zlatá cesta, o.p.s., pořídila v rámci projektu LEADER ČR 2007 počítačové a
technické kancelářské vybavení sídla MAS.
REVIS, zakládající člen MAS, Zlatá cesta, o.p.s., za výrazného podílu členů naší MAS
úspěšně dokončil projekt „Konzultant rozvoje venkova – další profesní vzdělávání, ve
kterém vyškolil 19 konzultantů rozvoje venkova. V projektu pokračuje vypsáním dalších
běhů kurzu.
Úspěchu dosáhlo město Tachov, zakládající člen MAS, v ROP prioritní ose 2., oblast
podpory 2.2. projektem, kterým byly vybudovány dva objekty pro komunitní činnosti.
Podle dohody s městem (o dohodu byla rozšířena stávající partnerská smlouva) jsou objekty
provozovány MAS Zlatou cestou, o.p.s. Tato skutečnost vytváří pro MAS Zlatou cestu a
její členy nové moţnosti. V současné době, za takřka roční provozování se ustálilo několik
akcí, které se staly velmi oblíbené mezi návštěvníky. Patří mezi ně farmářské a bleší trhy,
společenské akce, nebo přednášky. Významnou měrou jsou zde zastoupeny také kulturní
akce. Zmínit je moţno například výstavy, které jsou věnovány místním, z velké části
především amatérským umělcům, nebo koncerty. Mezi posledně jmenovanými akcemi lze
nalézt jak amatérské místní skupiny, či jednotlivce, tak profesionály ze všech oblíbených
ţánrů (např. J. Hutka, L. Dusilová, P. Jíšová, M. Ryovala a další).
Vztah SPL ke struktuře PRV
V souladu s Desaterem cest MAS se strategický plán pro LEADER EU 2007 – 2013
s názvem „Společnou cestou k prosperitě“ zaměřuje především na činnosti, vyjádřené
ve fichích jejich souladu s PRV:
1. Fiche – Cesty k modernizaci zemědělských podniků
PRV
I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků
I. 1. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků
I. 1. 1. 1. a) Investice do budov, staveb a technologií pro ţivočišnou výrobu

2. Fiche – Cesty k rozvoji a obnově vesnic
PRV
OSA III - Kvalita ţivota ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011
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III. 2. 1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a sluţby
III. 2. 1. 1. Obnova a rozvoj vesnic
III. 2. 1. 1. a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
III. 2. 1. 1. b) Veřejné vodovody, kanalizace a ČOV

3. Fiche – Cesty ke zlepšení občanské vybavenosti
PRV
III. 2. 1. 2. Občanské vybavení a sluţby
III. 2. 1. 2. a) Občanské vybavení a sluţby

4. Fiche – Cesty k ochraně a rozvoji kulturního dědictví venkova
PRV
III. 2. 2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
III. 2. 2. 2. Kulturní dědictví venkova
III. 2. 2. 2. b) Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
III. 2. 2. 2. c) Stálé výstavní expozice a muzea

Podrobněji jsou Opatření rozpracována dále ve fichích v příloze.
6.2. Způsob dosahování cílů a priorit
K naplňování cílů a priorit přistupujeme koncepčně, v souladu se střednědobou strategií.
Máme také na mysli ţe střednědobý program není dogma a při vzniku nových okolností a
moţností se o nich radíme a případně měníme pořadí priorit, případně zařazujeme náměty
nové, tak jak je pro rozvoj regionu potřebné. Snaţíme se postupovat podle zásad
projektového cyklu.
MAS si také stanovila, ţe na základě dobré praxe z úspěšně realizovaného programu
LEADER ČR bude pokračovat v cyklu vzdělávání a poradenských sluţeb pro ţadatele a
příjemce, čímţ připraví podmínky pro vznik a realizaci kvalitních projektů. Hromadná
školení a individuální poradenské aktivity budou vykonávat členové MAS, kteří mají
zkušenosti s přípravou a realizací projektů financovaných z dotačních titulů (PaedDr.
Krumer, p. Bluma, Ing. Červinková).
Naplnění cílů a priorit se dosáhne realizací projektů. Nezbytné je vybírat projekty tak aby
maximálně naplňovaly cíle SPL. Při výběru nejde jenom o posuzování, zda je projekt
realizovatelný a zda jsou pro realizaci vytvořeny u ţadatele podmínky. Obtíţnější a
důleţitější, neţ realizace projektu je jeho trvalá udrţitelnost. Proto posoudit projekt z tohoto
hlediska umoţňuje efektivně vyuţít prostředky, které jsou na projekt vynaloţeny.
Proto při výběru musíme respektovat:
a) vybírat projekty s prokazatelnými indikátory jejich udrţitelnosti, dbát na zkušenosti
ţadatele a na jeho reference.
b) monitorovat a vyhodnocovat průběţně celý program, dodrţovat procesní přístup a
průběţnou aktivitu nejen sekretariátu MAS, ale také Programového výboru
c) kontrolovat realizaci projektů, které byly k realizaci vybrány a sledovat
soulad realizace projektu se záměry ţádosti
d) poskytovat poradenství a metodickou pomoc pro ţadatele a příjemce projektů
zejména prostřednictví REVIS
e) sledovat a při realizaci projektů prohlubovat partnerství, včetně odpovídající
publicity

Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011
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Duha pro venkov – workshop pořádaný MAS
Zlatá cesta – téma: Rozpočtové určení daní

Zahájení cyklotrasy č.2171 Tachov, Zlatý potok, Silberhutte
Česko – Bavorské stříhání pásky

Projektový cyklus a klíčové dokumenty k rozhodování
K naplňování cílů a priorit je důleţitá podpora projektů, které navrhují obce,
podnikatelé a neziskové organizace a které garantují podíl na dosahování cílů a priorit
SPL. Za druhé je to monitoring a kontrola udrţitelnosti projektů a za třetí
poskytování informací, vzdělávání prostřednictvím REVIS a metodická pomoc
členům MAS
Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011
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Realizace SPL bude ve střednědobém pohledu pozitivně ovlivňovat potřebný rozvoj a
významně k němu také přispěje. Posílí se partnerství a to povede k výraznějším komunitním
aktivitám i k většímu zájmu a podílu lidí na ţivotě obcí. Povede také i k podpoře stávajících
a ke vzniku nových partnerství a osobních přátelství.
Předpokládané dopady SPL a jeho přínosy pro dané území v dlouhodobější
perspektivě
SPL je pro dané území zásadním strategickým dokumentem, který na základě podmínek
daných Programem rozvoje venkova, formuluje cíle a opatření, vedoucí k naplňování
základní vize „Společnou cestou k prosperitě“ a trvale udrţitelného rozvoje. Zároveň SPL
řeší způsob rozdělování a realizace podpor v území. SPL je jednou z částí Integrované
strategie území.
Předpokládáme, ţe realizace SPL z hlediska dlouhodobější perspektivy umoţní aktivním
subjektům realizovat projekty, které přispějí k eliminaci negativních jevů jako je
vyklidňování venkova a naopak povedou k tomu, aby se venkovský prostor stal atraktivním
jak pro obyvatele, tak pro investory. Lze očekávat, ţe úspěšná realizace projektů povede
k aktivizaci dalších subjektů v území a projeví se rozšířením členské základny MAS, jak se
to stalo jiţ při naplnění programu LEADER ČR.
Dopad realizace projektů v jednotlivých opatřeních (fichích) je moţné shrnout takto:
Prostřednictvím realizace projektů fiche „Cesty k rozvoji a obnově vesnic“ dojde ke
zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí. Uskutečněním projektů
fiche „ Cesty ke zlepšení občanské vybavenosti“ dojde k modernizaci infrastruktury
v oblasti sociální, kulturní a v oblasti spolkové činnosti a sportu. Projekty fiche „Cesty
k modernizaci zemědělských podniků“ podpoří prostřednictvím investic do zemědělských
staveb a technologií činnost místních zemědělských podniků a budou se tak podílet na
rozvoji zemědělského podnikání na území MAS Zlatá cesta. Fiche „Rozvoj kulturního
dědictví venkova“ zlepší stav chátrajících kulturních památek, které jakoţto naše kulturní
dědictví máme povinnosti uchovávat pro dalších generace. Jejich obnova napomůţe nejen
zkrášlit prostředí lidí ţijících na venkově, ale také oţiví cestovní ruch, který se v této oblasti
slibně rozvíjí.
Cíle a priority v souladu s trvale udrţitelným rozvojem
Udrţitelný rozvoj vychází z široce přijaté definice Komise OSN pro ţivotní prostředí a
rozvoj z r. 1987.Trvale udrţitelný rozvoj je takovým způsobem ekonomického růstu, který
uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním ţivotního
prostředí. Mezi hlavní cíle trvale udrţitelného rozvoje patří zachování ţivotního prostředí
dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. Evropský parlament definoval
udrţitelný rozvoj jako „zlepšování ţivotní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity
ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští
generace.“ Strategie udrţitelného rozvoje ČR (dále jen SUR) formuluje strategické a dílčí
cíle a nástroje tak, aby co nejvíce omezovaly nerovnováhu ve vzájemných vztazích mezi
ekonomickým, environmentálním a sociálním pilířem udrţitelnosti. Směřují k zajištění co
nejvyšší dosaţitelné kvality ţivota pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro
kvalitní ţivot generací budoucích. K tomu SUR stanovila strategické cíle, z nichţ níţe
uvádíme ty, které jsou v souladu s cíli strategie MAS Zlatá cesta (viz kapitola 6.1. SPL):



udrţet stabilitu ekonomiky a zajistit její odolnost vůči negativním vlivům;
podporovat ekonomický rozvoj respektující kapacitu únosnosti ţivotního prostředí a
zajišťující udrţitelné financování veřejných sluţeb (udrţitelnou ekonomiku);
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rozvíjet a všestranně podporovat ekonomiku zaloţenou na znalostech a
dovednostech a zvyšovat konkurenceschopnost průmyslu, zemědělství a sluţeb;
trvale sniţovat nezaměstnanost na míru odpovídající ekonomicko-sociálnímu
motivování lidí k zapojování do pracovních aktivit;
podporovat rozvoj lidských zdrojů a dosáhnout maximální sociální soudrţnosti;
zajistit stálý růst úrovně vzdělanosti ve společnosti, včetně vzdělanosti v kultuře, a
tím zajišťovat konkurenceschopnost české společnosti;
udrţet vhodné formy rozmanitosti kultur, ţivota venkova a aglomerací. Zajistit
kulturní diverzitu a diverzitu ţivotního stylu. Zajistit rovnoprávnost komunit,
dosaţitelnost sluţeb dle jejich rozdílných ţivotních potřeb a priorit;
zpřístupňovat kulturu všem lidem zejména s ohledem na to, ţe kultura je základní
součástí společnosti zaloţené na znalostech a rozvojový faktor;
podporovat udrţitelný rozvoj obcí a regionů;
podporovat rozvoj veřejných sluţeb a sociální infrastruktury;
umoţňovat účast veřejnosti na rozhodování a tvorbě strategií ve věcech týkajících se
udrţitelného rozvoje a vytvářet co nejširší konsenzus při přechodu k udrţitelnému
rozvoji.

Naše aktivity respektují principy trvale udrţitelného rozvoje. Na příklad u cestovního ruchu
se zaměřujeme na měkkou turistiku a to v lokalitách, které jsou odsouhlaseny a doporučeny
organizacemi CHKO Český les a Českým svazem ochránců přírody, které jsou našimi
členy. Tato skutečnost garantuje také kontrolu trvale udrţitelného rozvoje při tvorbě plánů a
jejich schvalování v orgánech MAS.
6.3. Zapojení inovačních prvků
Vyškolili jsme 19 Konzultantů rozvoje venkova – další profesní vzdělávání (160
výukových hodin) v rámci Evropského sociálního fondu. Prioritou je vzdělávání, protoţe
vzdělanost a informovanost obyvatel regionu je nízká. Rovněţ orientace na komunitní
činnosti umoţní probudit občany, aby si uvědomovali, ţe mohou sami výrazně ovlivňovat
nejen společenský ţivot, ale i „tlačit“ politiky k vytváření podmínek pro pouţívaní metody
LEADER při rozvojových aktivitách. Spolupráce s bavorskou stranou, partnerské smlouvy
s MAS Český západ a s MAS Vladař, zahajují novou kvalitu práce naší MAS. Pořádání
významných kulturních a společenských akcí svépomocnou aktivitou členů MAS nejen
v soukromých prostorách, ale také v nově vybudovaném komunitním centru v objektu
bývalé Rybeny, významně přispěje k praktické realizaci a upevňování partnerství a
osobních přátelství.
Výčet inovačních aktivit
-

-

Zlepšila se spolupráce a součinnost obcí při tvorbě střednědobých koncepcí)
Zvýšila se informovanost v obcích
Započala uţší spolupráce mezi obcemi, podnikateli a neziskovými organizacemi a region se
„probouzí“
Jsou pořádány významné kulturní akce svépomocí členů MAS (koncert Dana Bárty ve tvrzi, koncert
skupiny Čechomor v Pernolci, hudebně společenská akce OPUS Sudety za účasti Davida Kollera a
dalších domácích i zahraničních umělců, celá řada dalších kulturních a společenských akcí
v komunitním centru – např. koncerty Lenky Dusilové, Pavlíny Jíšové, Jaroslava Hutky, Mikiho
Ryvoly; mimoto amatérských kapel a skupin např. Pudeto, Vysmátí komáři, Lucie Redlová aj.; dále
pak výstavy místních umělců – Irvin Dušková, Jana Zajíčková, místní senioři a děti z dětského
domova a základních škol…velké oblíbenosti se také těší farmářské trhy, které jsou pořádány ve
vybraných měsících. Perličky ze světa filmu jsou divákům nabízeny dvakrát měsíčně ve filmovém
klubu….)
Otevřen byl Tachovský klub otevřených dveří, který je určen pro děti od 6 do 15 let, který výraznou
měrou pomáhá naplnit volnočasové aktivity dojíţdějících dětí. Tím byla také rozšířena spolupráce
s tachovskými základními školami.
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-

Nově je v budově MAS Zlatá cesta otevřen Mateřský klub, který je zaměřen na rodiče s malými
dětmi, kteří se setkávají v nově zrekonstruovaných budovách MAS Zlatá cesta. .
Součástí komunitního centra je také moţnost pronajmout si hudební místnost , která jiţ nyní slouţí
jako zkušebna nejedné tachovské hudební skupině.

Způsob vyuţití místního potenciálu k inovacím.
Je dohodnuto s městem Tachovem, ţe MAS Zlatá cesta provozuje dvě budovy komunitního
centra v Tachově, které byly vybudovány z dotace ROP. Zvýší se tak podíl občanů nejen na
komunitním plánování v Tachově, ale i na veřejných věcech a bude aktivizovat i neziskové
organizace, pro které komunitní centrum vytvořilo zázemí. Rovněţ partnerství s obcemi je
jiţ na úrovni společného financování projektů a následné údrţby a zajištění provozu (např.
cyklotrasa 2171 – Město Tachov financovalo jako partner částku vlastních zdrojů a SKI
klub Zlatý potok cyklotrasu provozuje, zajišťuje sluţby, úklid a údrţbu odpočinkových
míst.). Další podporou města Tachov je přispívání na provoz komunitního centra, zejména
pokrýváním nákladů na roční spotřebu energií.
Netradiční způsoby řízení a zapojení místního obyvatelstva v rozhodovacím procesu a
realizaci projektů,
K zapojení občanů do rozhodovacího procesu vyuţíváme nabídku občanů k účasti na
valných hromadách MAS, vyuţíváme k informaci kabelové televize (např. pořad o MAS
Zlatá cesta je moţno vidět na adrese www.tachov-mesto.cz na liště Kabelová televize, říjen
2008, smyčka 2., následně pak v dalších smyčkách v následujících letech tedy 2009 –
2011). S jednotlivými činnostmi MAS Zlatá cesta se veřejnost můţe seznámit na četných
kulturních a společenských akcích, které se konají celoročně v sídle MAS – komunitním
centru. Na všechny tyto akce jsou tvořeny zvlášť propagační materiály, které jsou vylepeny
nejen na výstavních plochách komunitního centra, ale díky dohodě s tachovskou MKS také
na výlepních plochách města Tachov. Návštěvník se tak během kulturního záţitku můţe
seznámit nejen s historií MAS Zlatá cesta, ale i s jejími dalšími aktuálními činnostmi (např.
vyhlášení výzev, aktuálně vybrané projekty atd.).
Zavádění nových metod při vyuţívání
potenciálu území a nová akce či aktivita
prováděná v území poprvé
V roce 2006 jsme zahájili kulturně společenské
akce U Tvrze (jedná se o zrekonstruovanou
historickou tvrz našeho člena Ing. Martina Turnera
v Pernolci), které jsou pořádány ze soukromých
zdrojů pro návštěvníky z regionu podél Zlaté
cesty. Realizované akce: koncerty Dana Bárty,
skupiny Čechomor, loutkové představení pro děti,
Ukázka propagace na výlepních plochách budovy
komponovaný
pořad OPUS Sudety za účasti
MAS Zlatá cesta, o. p. s.
Davida Kolera a dalších umělců.
Tyto inovační postupy výrazně posunuly kvalitu
neformálního mezilidského partnerství. Existencí a
neformální činností MAS (zde je velká výhoda
naší menší MAS), lidí se stejnými zájmy je garantována udrţitelnost uvedených aktivit.
Opomenout nelze ani „mecenášství“ dobré kultury zejména Ing. Martinem Turnerem.
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6.4. FINANČNÍ PLÁN
Transparentní finanční plán včetně zdůvodnění a rozvrţení finančních prostředků do
let a mezi Fiche v procentickém vyjádření.
Finanční plán vychází z opatření, která byla v rámci SPL odsouhlasena na jednání
Rozšířeného programového výboru MAS Zlatá cesta, o.p.s. a následně valnou hromadou.

Celková alokace finančních prostředků pro jednotlivá opatření
(pro období 2009-2013)
Název opatření

Procentuální podíl

I.1.1.1.
III.2.1.1.

Číslo opatření

Modernizace zemědělských podniků
Obnova a rozvoj vesnic

10%
35%

III.2.1.2.

Občanské vybavení a sluţby
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
venkova

25%

III.2.2.
Reţijní náklady MAS

CELKEM
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Procentuální alokace pro jednotlivé roky
Modernizace
zemědělských
podniků
2009
2010
2011
2012
2013

Občanské
vybavení a
sluţby

Obnova a
rozvoj vesnic

0
0
15
15
10

0
45
15
25
40

Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví
venkova

15
20
40
40
10

Reţijní
výdaje
MAS

5
15
10
0
20

Celkem

20
20
20
20
20

100
100
100
100
100

Rozloţení finančních prostředků pro jednotlivé roky
Celkový objem obdrţených finančních prostředků pro období 2009-2010:
cca 15 000 000 Kč
Modernizace
zemědělských
podniků

Obnova a
rozvoj
vesnic

Občanské
vybavení
sluţby

a

Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví
venkova

Reţijní
výdaje
MAS

Celkem

2011

0

2 989 288

0

0

597 857

2012

1 000 695

1 000 000

122 125

0

593 413

5 300 000

2013

0

250 000

766 000

593 413

5 300 000

0

Orientační rozloţení finančních prostředků pro jednotlivé roky
Celkový předpokládaný objem finančních prostředků pro období 2011-2013:

2009

2009

2010

Celkem

ODHAD do roku 2013
CCA 15.000.000,-

PROJEKTY

2402182

1944598

2853465

7200245

4.747.304,-

MAS
CELKEM

600499

614780

597857

3002681

3073901

2989288

1813136
9065870

1.186.826,5.934.130,-

2009 VÝZVA č. 1

2010 VÝZVA č. 2

2010 VÝZVA č. 3

FICHE 1

0

499305

0

499305

1.000.695

původní % dle
SPL

FICHE 2

0

0

0

0

5.250.000

FICHE 3

2402182

1225693

0

3627875

122.125

FICHE 4

0

219600

514400

734000

766.000

10%
1.500.000
35%
5.250.000
25%
3.750.000

4861180

7.138.820

ALOKOVANÁ
ČÁSTKA

FICHE –
ČERPÁNO
2009 - 2010

CELKEM NA PROJEKTY 2009 - 2010
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6.5. Integrovaná strategie území - ISÚ (celková strategie)
Integrovaná strategie území pro danou oblast na období 2007–2013
MAS Zlatá cesta má zpracovanou ISÚ, která vznikala spoluprací soukromé a veřejné sféry.
Na zpracování se podíleli členové MAS a občané. Náměty byly dávány na veřejných
zasedáních zastupitelstev obcí, na workshopech, na jednání komisí a orgánů MAS. Náměty
také vznikaly na diskuzním fóru na stránkách městského úřadu v Tachově. Náměty dávali
také členové MAS na komunitním projednávání i jednotlivě. Strategie vychází z našeho
marketingového hesla „CESTY“ a je postupně naplňována např. v r. 2007 realizací projektů
v programu LEADER ČR
Strategický plán LEADER (dále jen SPL) vychází ze zpracované Integrované strategie
území MAS Zlatá cesta, která řeší území v širších souvislostech a představuje stanovení
základních směrů dalšího rozvoje a stanovení hlavních problémů, které budou prioritně
prostřednictvím tohoto dokumentu řešeny. SPL se opírá o analytickou část zpracovanou
v rámci strategie území a respektuje priority a cíle této strategie. SPL neřeší všechny cíle,
ale pouze takové, jejichţ naplnění umoţňuje Program rozvoje venkova v rámci prioritní osy
IV. Další priority strategie území byly vypracovány v souladu s Národním strategickým
referenčním rámcem, PRV a krajskými rozvojovými dokumenty, tudíţ MAS resp. její
členové a další právnické a fyzické osoby mohou čerpat na realizaci svých záměrů i jiné
zdroje. V této souvislosti je třeba říci, ţe MAS se od počátku svého vzniku zaměřuje na
vzdělávání svých členů a zároveň umoţňuje vzdělávání i dalších subjektů působících nejen
na území MAS Zlatá cesta. Příkladem je vzdělávací program „Konzultant rozvoje
venkova“, který realizoval člen MAS – Regionální vzdělávací a informační středisko
v Tachově ve spolupráci s Městem Tachov a Národní observatoří venkova a s masivním
zapojením členů MAS. V rámci projektu byl vytvořen a pilotně odzkoušen vzdělávací
program, který reaguje na nutnost kvalitního vzdělávání obyvatel regionu, kteří se chtějí
seznámit, aktualizovat, či rozvinout znalosti o rozvoji venkova, iniciativě LEADER, práci
MAS, strategickém plánování, dotačních titulech ČR i EU, tvorbě a realizaci projektů, ad.
Při pilotním odzkoušení bylo proškoleno 19 osob, které na závěr předloţily a obhájily svůj
vlastní projekt. Projekt přispěl svými výstupy k rozvoji místních iniciativ, zvláště pak
k vytváření místních partnerství. Zahájení dalšího běhu programu se předpokládá na
podzim r. 2009.
Pro zpracování strategie území MAS vytvořila pracovní skupinu, která prováděla místní
šetření na úrovni všech základních článků MAS (podnikatelů, NNO, obcí a měst),
aktualizaci analytických údajů, rozbor priorit dalšího rozvoje, zpracování základního
přehledu týkajícího se projektových námětů pro budoucí období. Dále prováděla zpracování
SWOT analýzy, definici společné rozvojové vize, společných priorit, opatření a aktivit
vhodných k podpoře. Jako podklady byly zpracovány dva analytické dokumenty z oblasti
rozvoje cestovního ruchu a z oblasti dopravní obsluţnosti a stavu komunikací.
Stručný popis strategie jejích cílů a záměrů
Dlouhodobě opomíjený a příhraniční region MAS Zlatá cesta vykazuje značné moţnosti
rozvoje. Většina slabin vyplývá z toho, ţe dané potenciály nejsou vyčerpány. Strategie
proto míří k systematickému vyuţívání latentních potenciálů efektivní spoluprací, aby byla
posílena ekonomika a konkurenční schopnost, aby byl dosaţen trvalý udrţitelný rozvoj
venkovské oblasti a zlepšení ţivota jeho obyvatel a aby byla i na lokální úrovni
podporována evropská integrace. Na základě výsledků SWOT analýzy a s přihlédnutím ke
specifikám území byla navrţena základní linie strategie území MAS Zlatá cesta. Ta je
strukturována v následujících úrovních:
Cesta – dlouhodobý cíl, který je formulován jako stav kterého by mělo být realizací strategie
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v horizontu 8-10 let dosaţeno
Prioritní cíle – udávají směr strategie a specifikují oblasti, které jsou pro rozvoj regionu stěţejní
Opatření (fiche) – prostřednictvím kterých by mělo být dosahováno realizace cílů a cest

Desatero cest pro MAS Zlatá cesta:
1

Cesty do historie – Zlatá cesta, její význam a idea

2

Cesty ke zvyšování kvality ţivota a k trvalé prosperitě

3

Cesty ke vzájemnému poznání meziregionálnímu a přeshraničnímu

4

Cesty ke vzdělání – celoţivotní vzdělávání, rovné příleţitosti

5

Cesty do regionu – cestovní ruch

6

Cesty mezi obcemi a v obcích – komunikace a dopravní obsluţnost

7

Cesty ke spolupráci – obcí, neziskového sektoru a podnikatelů, PPP

8

Cesty k tradičním výrobkům – rozvoj zemědělských činností

9

Cesty komunikační – informační technologie

10

Cesty k pochopení přírodních zákonitostí – trvale udrţitelný rozvoj

Prioritní cíle a opatření
Cíl: Zajistit kvalitní občanskou vybavenost území a posilovat sounáleţitost obyvatel s územím MAS
Opatření:
-

Rozvoj a optimalizace sítě vzdělávání včetně rozvoje celoţivotního učení
Rozvoj a optimalizace sítě zdravotnických a sociálních sluţeb
Rozvoj a zkvalitňování dalších sluţeb občanské vybavenosti
Rozvoj vybavení a sluţeb pro volnočasové aktivity místních občanů a návštěvníků
Podpora spolkového ţivota

Cíl: Rozvíjet a zkvalitňovat dopravní infrastrukturu a obsluţnost území
Opatření:
-

Zajištění kvalitní a bezpečné dopravní dostupnosti všech částí území MAS
Zajištění a rozvoj dopravní obsluţnosti odpovídající potřebám území MAS

Cíl: Rozvíjet a zlepšovat technickou infrastrukturu
Opatření:
-

Zlepšování a rozvoj vodohospodářské infrastruktury
Rozvoj informační a komunikační infrastruktury

Schváleno
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Cíl: Zajistit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu
Opatření:
-

Rozvoj a zkvalitňování ubytovacích a stravovacích kapacit a doprovodné turistické infrastruktury
Rozvoj sluţeb a produktů cestovního ruchu vyuţívající potenciál území MAS a šetrných k ţivotnímu
prostředí
Vytváření podmínek včetně funkčních struktur pro koordinovaný rozvoj a propagaci cestovního
ruchu v území

Cíl: Podpora podnikání a diverzifikace ekonomiky na území MAS s maximálním vyuţitím místních
zdrojů
Opatření:
-

Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Modernizace zemědělských podniků
Investice do lesů
Diverzifikace činností nezemědělské povahy

Cíl: Zachování a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova
Opatření:
-

Obnova a další zlepšování venkovského vzhledu obcí, podpora regenerace
urbanizované
krajiny
Ochrana, uchování a rozvoj kulturního a historického dědictví venkova
Zajištění ochrany přírodního dědictví a významných území v souladu s principy udrţitelného
rozvoje a ochrany ţivotního prostředí

Cíl: Rozvíjet spolupráci uvnitř MAS i s dalšími regiony
Opatření:
-

Rozvoj a podpora činnosti společných struktur a organizací na území MAS
Rozvoj přeshraniční spolupráce
Rozvoj meziregionální spolupráce

Soulad a souvislost SPL s touto ISÚ
Soulad SPL a ISÚ (Desatero cest pro MAS Zlatá cesta) je zdokumentován v následující
tabulce, která porovnává jednotlivé fiche SPL s cíli integrované strategie.
Fiche SPL
1. Cesty k modernizaci zemědělských podniků
2. Cesty k obnově a rozvoji vesnic
3. Cesty ke zlepšení občanské vybavenosti

4. Cesty k ochraně a rozvoji kulturního dědictví
venkova

Schváleno
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Cíl ISÚ (Desatero cest)
Cesty k tradičním výrobkům – rozvoj zemědělských
činností
Cesty ke zvyšování kvality ţivota a k trvalé prosperitě
Cesty mezi obcemi a v obcích – komunikace a dopravní
obsluţnost
Cesty ke zvyšování kvality ţivota a k trvalé prosperitě
Cesty do regionu – cestovní ruch
Cesty ke spolupráci – obcí, neziskového sektoru a
podnikatelů, PPP
Cesty do historie – Zlatá cesta, její význam a idea
Cesty ke zvyšování kvality ţivota a k trvalé prosperitě
Cesty do regionu – cestovní ruch
Cesty ke spolupráci – obcí, neziskového sektoru a
podnikatelů, PPP
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Další rozvojový zpracovaný dokument (strategie) MAS vedle SPL, který by byl
zaměřen na jinou problematiku nebo cíle
MAS Zlatá cesta má zpracovaný další střednědobý rozvojový dokument – Integrovanou
strategii území - ISÚ. Další strategický plán MAS zpracovala jako součást ţádosti na
získání LEADER ČR 2007. Tato strategie je dokument, který realizuje vbrané cíle ISÚ a
navazuje na další zpracované dokumenty. Jedná se o Strategii mikroregionu Lučina, dále o
Program rozvoje Tachova a Strategický marketing města Tachova. Vychází také z dílčích
rozvojových plánů členů MAS. MAS je také spoluautorem dalších rozvojových
analytických dokumentů, které řeší její území. Jedná se o Analýzu příhraničního regionu
Český les – sever a Český les – jih z pohledu potřeb rozvoje cestovního ruchu a Analýzu
dopravní obsluţnosti vybraných příhraničních obcí a stavu přístupových komunikací včetně
bezbariérového pohybu a dopravy v klidu. Tyto analýzy jsme zpracovali z prostředků
programu BAK Plzeňského kraje. Výrazně jsme se podíleli také na zpracování rozvojových
dokumentů Města Tachova, jako je Program rozvoje města Tachova (spoluautor PaedDr.
Vladislav Krumer a Pavel Bluma), marketingová strategie města Tachova (spoluautor
PaedDr. Vladislav Krumer).

Jízdárna Tachov - Světce

Schváleno
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Městské hradby a kostel v Tachově
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Obsahové zdroje SPL MAS Zlatá cesta, o.p.s.

6.6. Monitoring naplňování cílů SPL
Monitorovací indikátory jsou stanoveny pro období roku 2007 aţ 2011. Indikátory závisejí
na ukončených projektech. To se týká projektů, které budou zahájeny v roce 2009, 2010,
2011 a ukončeny v roce 2011 - 2012.
V tabulce uvádíme monitorovací indikátory podle fischí SPL:
Název monitorovacího indikátoru

Počáteční
hodnota

Hodnota
r. 2009-2010

Hodnota
2011

Celková
předpokládaná
hodnota

1.

Počet podaných projektových ţádostí

0

15

2

25

2.

Počet pořízených nových technologií,
zařízení, strojů
Počet zrekonstruovaných ploch a
objektů
Počet zrekonstruovaných a
vybudovaných zařízení pro sport, volný
čas a cest.ruch
Počet obnovených ploch a prostranství v
okolí památek
Počet opravených památek a
vybudovaných chodníků a
komunikací

0

7

0

7

0

2

1

6

0

5

0

5

0

0

1

2

0

1

2

6

3.
4.

5.
6.

7. Partnerství MAS
7.1. Historie MAS
První iniciativa pro vznik MAS Zlatá cesta vzešla z přípravného výboru, který se konal
v květnu roku 2006.
Schváleno
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Skupina aktivních zástupců obcí, podnikatelů, neziskového sektoru a odborníků, vědoma si
spoluodpovědnosti za zkvalitnění ţivota obyvatel regionu, za ochranu unikátního ţivotního
prostředí, za oţivení přírodního a kulturního dědictví regionu a jeho rozvoj, se rozhodla
ustavit Místní akční skupinu Zlatá cesta, organizované formou Obecně prospěšné
společnosti. Zakladatelé se dohodli spolupracovat v souladu s reglementem aktivit MAS na
principu partnerství a rovné příleţitosti s respektováním principů trvalé udrţitelnosti. Při
své činnosti budou uplatňovat a prosazovat především osvědčenou metodu LEADER při
respektování a posilování regionální specifiky, spočívající v obohacujícím souţití člověka
s přírodou v unikátním venkovském prostoru s významnou CHKO příhraničního regionu
Českého lesa. Motivem spolupráce je i historická středověká Zlatá cesta, která regionem
vedla a znamenala jeho rozvoj. Na této myšlence je postaven vznik MAS, s účelem
neformálně spojit podél osy Zlaté cesty aktivní subjekty regionu s podobnými problémy,
zájmy a strategickými záměry. V neposlední řadě je motivem získat v plánovacím období
EU 2007 – 2013 pro region prostředky z fondů EU na realizaci jeho rozvojové strategie.
Přitom bude MAS spolupracovat na principu partnerství s dalšími nadregionálními a
přeshraničními subjekty.
Zlatá cesta vychází z tradičního historického pojmu v regionu. Zlatá cesta procházela
územím Tachovského regionu přes region Bärnau a dále na západ.
Vzniku MAS Zlatá cesta, o.p.s. předcházely kontaktní jednání přípravného výboru a
následně ustavující schůze, konaná dne 22. 5. 2006, kde byly odsouhlaseny podklady pro
vznik MAS. Zakladatelská smlouva byla sepsána dne 6.6.2006.
Místní akční skupina Zlatá cesta, o.p.s. byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných
společností, vedeného Krajským soudem v Plzni, dne 7. 8. 2006.
Formy a realizace partnerství
MAS se rovněţ snaţí rozvíjet principy projektů PPP v rámci struktury MAS, (jeden projekt
PPP - víceúčelové hřiště s umělou trávou byl realizován v Tachově) s dalšími MAS a
partnery (uzavřené partnerské smlouvy s MAS Vladař a MAS Český západ), včetně
konkrétní neformální přeshraniční spolupráce, zejména s městem Bärnau a spolkem
Förderkreis Silberhutte.

Opus Sudety snímek z kulturní akce pořádána členy MAS na louce u Tvrze v Pernolci pro obyvatele regionu MAS

Schváleno
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MAS oslovovala a oslovuje cílové skupiny a partnery svojí aktivitou a propagací.
Partneři se sami hlásí o členství v MAS, coţ pokládáme za ohodnocení naší práce.
MAS Zlatá cesta, o.p.s., má zpracovanou historii Zlaté cesty, (díky aktivitě a iniciativě
člena MAS Ing. Soukupa) která vedla regionem a zejména ve středověku znamenala
významnou hospodářskou tepnu. Je to i pro současnost inspirace a MAS z tohoto faktu také
vychází, zejména při rozvoji cestovního ruchu. Podrobnosti o historii jsou na webových
stránkách www.zlatacesta.cz.
Opus Sudety - komponovaný
kulturní
program
hudby,
mluveného
slova
a
interaktivity účastníků, za
účasti Davida Kolera a dalších
předních umělců. Program byl
uskutečněn ze soukromých
zdrojů jako připomenutí a
vyrovnávání se s nedávnou
minulostí
a
nezbytnosti
pracovat
na
vzájemném
poznávání a partnerství.
Pouť v obci Pernolec v roce 2007

MAS Zlatá cesta, o.p.s. je
pracovní a iniciativní skupina,
která
vytváří
pilotní
integrované
strategie
na
obnovu a rozvoj kulturního a
přírodního dědictví regionu
MAS, jeho všestranný rozvoj
a k uvádění této strategie do

ţivota regionu.
MAS Zlatá cesta, o.p.s., sdruţuje představitele obcí a veřejné správy, neziskového
sektoru a hospodářských subjektů, jejichţ společným úkolem je především propojovat
partnerství veřejného a soukromého sektoru a společnými silami:
- Realizovat společnou strategii
- Pečovat o kulturní a hospodářský rozvoj regionu
- Pečovat o zvýšení kvality a rozvoj lidských zdrojů
- Vytvářet podmínky pro nejširší spolupráci při obnově a rozvoji regionu
- Propagovat obnovu venkova a získávat ji váţnost ve společnosti
- Účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova
MAS se také stala členem Národní sítě MAS ČR. REVIS je členem Národní observatoře
venkova, PaedDr. V. Krumer je jedním ze spoluzakladatelů NOV.
7.2. Zapojení partnerů do přípravy SPL

Schváleno
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V návaznosti na partnerskou smlouvu s MAS VLADAŘ konkretizujeme dále
spolupráci. Místní akční skupina Zlatá cesta, o.p.s., se připojuje k partnerské smlouvě
mezi Místními akčními skupinami MAS Sdruţení Růţe, MAS Pobeskydí a MAS
Vladař, která byla uzavřena dne 13.12.2007.
MAS Zlatá cesta o.p.s. zahájila spolupráci v plném rozsahu v roce 2008, absolvovala
společná školení a konzultace, které realizovali odborní pracovníci všech tří výše
uvedených MAS. Další školení probíhalo průběţně. Jejich intenzita se zvýšila v první
polovině roku 2011, kdy došlo k aktualizace SPL MAS Zlatá cesta.
Místní akční skupiny, které podepisují společnou partnerskou smlouvu a navazují na
činnost MAS Sdruţení Růţe, MAS Pobeskydí a MAS Vladař se zavazují ke dlouhodobé
intenzivní spolupráci v těchto oblastech.
I. Spolupráce MAS při tvorbě pilotních projektů v rámci metody LEADER.
II. Podpora MAS s krátkodobou historií, přenos poznatků, zkušeností a společného
projektování. Všechny partnerské MAS spolupracují pomocí moderních komunikačních
prostředků průběţně a navíc, kaţdý ze zakládajících partnerů z uvedených 3 MAS
podporují minimálně další 3 MAS s krátkodobou historií.
III. Rozšiřování metody LEADER na regionální úrovni (rozšiřování do 13 regionů ČR).
IV. Rozšiřování metody LEADER na mezinárodní úrovni (včetně nových zemí EU).
V. Mobilní školící a ubytovací pracoviště (mobilní vesnička pro 45 osob).
VI. Pokus o vybudování multifunkčního prototypového mobilního vzdělávacího pracoviště
(pojízdná učebna se 12-ti PC a interaktivní tabulí).
MAS Zlatá cesta, o.p.s. chce vyuţít partnerství ke zkvalitnění své činnosti zejména
v bodech I., II. a úzce spolupracovat se všemi MAS, které prosazují metodu LEADER a
mají faktický zájem o spolupráci na regionální a mezinárodní úrovni. V letech 2009-2010
jsou připraveni úzce spolupracovat na vybudování společného školícího pracoviště a
mobilního prototypového multifunkčního vzdělávacího centra. Uvedené aktivity v bodě
V.,VI. pak trvale vyuţívat ke vzdělávání svých členů a trvalému prohlubování partnerské
spolupráce mezi všemi MAS, které se k této aktivitě přihlásily.
V roce 2008 tak spolupracovalo 16 MAS ze sedmi krajů.
7.3. Vztah k obyvatelstvu
Jelikoţ jsou obce členy MAS, nedělá MAS mezi obyvateli a těmi, kteří se aktivně účastní
práce v MAS rozdíly. Všechny obyvatele počítá za svoje partnery a nebrání se tomu, kdyţ
se zájemci účastní jednání valné hromady. Stejným způsobem MAS dává obyvatelům
regionu moţnost účastnit se na veřejném projednávání projektů. Mimo to je příleţitost
k projednávání moţností naplňování cílů jednotlivých projektů také během četných
kulturních a společenských akcí, které MAS Zlatá cesta spolupořádá s občanským
sdruţením Komunitní aktivity Tachovska - KAT. Patří mezi ně mnoţství koncertů
amatérských i profesionálních skupin a interpretů, výstav regionálních i mimo regionálních
umělců, farmářské trhy, filmový klub a řada dalších akcí. Tyto aktivity také MAS Zlatá
cesta vyuţívá k propagaci a seznámení veřejnosti se svou činností a potaţmo taktéţ
s metodou LEADER.
Rozhodující odpovědnost při zpracování SPL má Programový výbor, rozšířený o členy
pracovní skupiny. Personálně potom ředitel PaedDr. Vladislav Krumer, předseda správní
rady Pavel Bluma a manaţer MAS Mgr. Daniel Švec, DiS.,
Potřeby obyvatelstva byly zjišťovány především na jednáních zastupitelstev obcí, na
workshopech, na veřejném projednávání programů, na diskusních webových stránkách
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obcí. Nejlépe se daří zapojovat obyvatele regionu do činností MAS na kulturně
společenských akcích, pořádaných pro obyvatele podél Zlaté cesty.

Informace obyvatelstva o MAS a
SPL
Informace o MAS Zlatá cesta, o.p.s.,
jsou dostupné na webových stránkách
www.zlatacesta.cz a dále v tisku,
kabelové televizi, na informačních
panelech v objektu REVIS, který je
hojně navštěvován občany. Dokud
nebyly dokončeny webové stránky
Česko – Bavorské setkání cykloturistů
na Zlatém potoce
MAS Zlatá cesta, byly informace o
činnosti MAS k dispozici občanům
také na stránkách města Tachova, na
liště MAS Zlatá cesta. Jednotliví
členové MAS také propagují MAS a
metodu LEADER při neformálních
posezeních při kávě. Zejména tato
metoda po kulturně společenských akcích pro občany regionu podél historické Zlaté cesty,
je velmi účinná. Jednání orgánů MAS a jeho komisí, které projednávaly SPL a jeho
přípravu, je termínově uvedeno v tabulce na jiném místě.
7.4. Otevřenost MAS
MAS je otevřená pro všechny zájemce. Podmínkou je přihlásit se, seznámit se s principy
LEADER (MAS má zpracované populární formou informace o principu LEADER a o
činnosti MAS), pročíst a souhlasit s dokumenty MAS. Dále nový člen MAS podepíše
partnerskou smlouvu a členství je podmíněno schválením valnou hromadou. Po schválení
nového člena valnou hromadou se stává členem MAS.
Do MAS mohou vstoupit obce, neziskové organizace, podnikatelé i jednotlivci, prakticky
bez omezení. Pouze u dotací je moţno uspět jen tehdy, naplňuje-li ţadatel reglement
vyhlášené dotace.
8. Zkušenosti a spolupráce
8.1. Zkušenosti
Členové MAS Zlatá cesta, o.p.s., absolvovali řadu školení k problematice rozvoje venkova,
metodě LEADER i školení ke zpracování projektů k získání dotací ze strukturálních fondů.
Zároveň se MAS výrazně podílela na školení manaţerů rozvoje venkova, ve kterém bylo
vyškoleno 19 manaţerů organizačně, obsahově a lektorsky.
Uspěli jsme v LEADERU 2007, implementovali jsme celkem sedm projektů, které jsou
uvedeny v tabulce. Do kanceláře MAS jsme pořídili z prostředků LEADER 2007 běţné
vybavení. Kontrolujeme udrţitelnost projektů, navštěvujeme příjemce dotace. Prostředky
Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011
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pořízené z projektů jsou účelně vyuţívány v souladu s předkládanými projekty. Provádí se
pravidelný monitoring. Vyuţití dotací je také pod veřejnou kontrolou, protoţe se mohou
s výsledky dotace seznámit občané osobně v kaţdodenním ţivotě a při akcích. Např.
horolezecká stěna v Domě dětí a mládeţe Mraveniště je plně vyuţívána, vznikl nový
lezecký oddíl mládeţe a k dispozici je stěna také pravidelně s odborným instruktorem pro
širokou veřejnost. Velký stan pro akce, pódium, lavičkové a stolové sety se pouţívají při
akcích v zahradě muzea a v Pernolci – jsou také zapůjčovány pro akce obcím, neziskovým
organizacím a firmám, počítačové a programové vybavení obecního úřadu v obci
Částkov je pod dozorem návštěvníků úřadu.
Realizované projekty z dotace LEADER ČR 2007
Ţadatel

Název projektu

IČ/r.č.

Poţadovaná
Dotace v Kč

V
%

Navrhovaná
Dotace v Kč

V
%

1.

Aleš Turner

Širokopásová bruska
BULDOK SPD 910

65568095

145 000

46

145 000

46

2.

OLDSTAJ s.r.o.

26371634

418 000

46

418 000

46

3.

DDM Tachov

Agroturistické okruhy v
lokalitě Tachov Oldřichov
Lezecká stěna

377813

120 000

80

120 000

80

4.

Lučina-Studánka,
s.r.o.

Pořízení komunální
techniky

62619527

390 000

46

390 000

46

5.

Občanské sdruţení
Pernolec

Místo setkávání

27059065

242 000

80

242 000

80

6.

Muzeum Českého
lesa

Mobilní vybavení pro
kultur. a spol. akce

76716

160 000

80

160 000

80

7.

Obec Částkov

573779

86 000

80

86 000

80

Technické vybavení obce
Částkov, vybav. programy
MISYS
celkem Kč

1 561 000

1 561 000

Záměry strategie vzhledem k aktivitě členů a společných zájmů se plní snadněji v oblasti
„měkkých“ projektů. Zde se většina činností provádí zdarma, bez nároků na finanční
náhradu. V oblasti investičních projektů, vzhledem k zanedbanosti regionu z minulé doby
převyšuje potřeba nad moţnostmi. Jedná se zejména o zainvestování lokalit v obcích pro
bytovou výstavbu, údrţba a opravy památek, komunikací III. a IV. třídy, včetně úprav
center obcí a zařízení pro cestovní ruch, sport a volný čas zejména dětí a mládeţe. Proto
také prostředky, které byly k dispozici v LEADERU ČR 2007, byly plně vyuţity.
V rámci výše uvedených opatření LEADER 2007 - 2013 MAS Zlatá cesta realizovala
následující výčet projektů v rámci PRV OSY IV. 1. 2 – Místní rozvojové strategie:
LEADER EU 2007- 2013

Strategický plán LEADER 1. VÝZVA

Číslo
projektu

Číslo
fische

Ţadatel

Název projektu

1

3

Obec
Částkov

Oprava kulturního
domu Částkov

2

3

Město
Tachov

Obnova vybavení
zahrad mateřských škol
v Tachově

Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011

Stručný popis projektu
Oprava kulturního domu Částkov výměna oken, oprava vnitřních maleb,
oprava vodoistalace
Nákup a instalace nových herních
prvků odpovídající bezpečnostním
normám v zahradách pěti MŠ, které
jsou zřízené městem

Dotace
proplacená
(573.077,-)

(630.272,-)
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3

3

Obec
Dlouhý
Újezd

Víceúčelové hřiště v
obci Dlouhý Újezd

4

3

Obec Lesná

Dovybavení hřiště
Basketbalovými koši

Vybudování víceučelového hřiště s
umělým povrchem, které bude slouţit k
celoročnímu uţívání.
Nákup a isntalace dvou basketbalových
košů na obě strany zimního stadionu

(744.000,-)
(60.504,-)

V současné době je stav projektů následující
Ţadatel
Obec Částkov
Město Tachov
Obec Dlouhý Újezd
Obec Lesná

LEADER EU 2007- 2013

Datum dané fáze

Status

31. 12. 2010
31. 8. 2010
15. 11. 2010
30. 9. 2010

Schválení platby
Schválení platby
Schválení platby
Zaregistrování ţádosti o proplacení

Strategický plán LEADER 2. VÝZVA

Číslo
projekt
u

Číslo
fische

1

1

2

1

3

3

Město Tachov

MŠ Pošumavská rekonstrukce vytápění

4

3

Obec Lom u
Tachova

Rekonstrukce kulturního
domu v obci Lom u
Tachova

5

3

Obec Ćástkov

Rekonstrukce dětského
hřiště v Částkově

6

3

Obec Lesná

Obnova sportovního
vybavení obce

Město Tachov

Pokračování obnovy
historické jízdárny
TachovSvětce(rehabilitace
malované výzdoby SZ
rondelu)

7

4

Ţadatel

Název projektu

Stručný popis projektu

Dotace
proplacená

Zahradnictví
Pernolec s.r.o.
BLOND
BREEDING
Ţebráky spol. s
r.o.

Skleníky pro zahradnictví
Pernolec

Vybudování skelníku, který bude
vyuţíván pro rostlinnou prvovýrobu.

(447.500,-)

Oplocení pastevního
areálu v k.ú Baţantov

Výměna staré technologie hrazení
pastvin za novou, přenosnou a
šetrnější vůči zvířatům.

(51.805,-)

Kompletní oprava topného systému
včetně výměny kotlových jednotek a
vešekorého strojního zařízení.
Rekonstrukce topné soustavy, osazení
termoregulačními hlavicemi,
renovace parket.
Rekonstrukce současného dětského
hřiště - úprava terénu, nákup a
instalace nových hezních prvků,
laviček a pískoviště.
Rekonstrukce povrchu zimního
stadionu a oprava kabinek u
fotbalového hřiště.
Rekonstrukce a rehabilitace zdobných
prvků omítnutých ploch SZ rondelu a
to včetně oţivení původní výzdoby,
barevného sjednocení a konzervace.

(311.194,-)
(270.343,-)

(399.653,-)

(244.500,-)

(292.600,-)

V současné době je stav projektů následující
Ţadatel
Zahradnictví Pernolec s.r.o.
BLOND BREEDING Ţebráky spol.
s r.o.
Město Tachov
Obec Lom u Tachova
Obec Ćástkov
Obec Lesná

Město Tachov

Číslo
Fische

Status

14. 12. 2012

Podepsána dohoda

30. 7. 2011

Zaregistrování ţádosti o proplacení

15. 2. 2011
30. 6. 2011
31. 5. 2001
31. 10. 2011

Schválení platby
Zaregistrování ţádosti o proplacení
Podepsána dohoda
Podepsána dohoda
Podepsána dohoda

20. 12. 2011

LEADER EU 2007- 2013
Číslo
projektu

Datum dané fáze

Ţadatel

Strategický plán LEADER 3. VÝZVA
Název projektu

Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011

Stručný popis projektu

Dotace
proplacená
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1

2

4

Obec Lesná

Oprava stávajících vnějších
výplní otvorů Kostela sv.
Mikuláše v Lesné

Oprava a výměna oken a
dveří

(456.210,-)

4

Občanské
sdruţení
Pernolec

Revitalizace okolí kostela
sv. Anny Samotřetí v k. ú.
Pernolec

Oprava a zpevnění zídky
naproti hlavnímu vstupu do
kostela, provedení
bezpečnostní a výchovné
řezy na okolních dřevinách.

(58.190,-)

V současné době je stav projektů následující
Ţadatel
Obec Lesná
Občanské sdruţení Pernolec
Město Tachov

Datum dané fáze

Status

31. 5. 2012
31. 12. 2011
31. 7. 2012

Podepsána dohoda
Podepsána dohoda
Projekt neschválen - náhradník

8.2. Spolupráce
Efekty partnerství a společné tvorby strategií MAS
Solečný profit
Spolupráce s
Partnerskými MAS

Přeshraniční spolupráce

Společné
teze
Společný profit SPL Společný profit

Spolupráce uvnitř MAS

Významným
projektem,
který
realizujeme především péčí našeho člena
Terra Tachovia a duší spolku Ing.
Soukupa
společně
s partnery
z Bavorského Bärnau, které leţí na Zlaté
cestě, je výroba a umístění čtyř
vytesaných pískovcových milníků. První
milník se symbolikou Karla IV, který po
zlaté cestě mnohokrát projel, jiţ byl slavnostně osazen v obci Pernolec, při setkání MAS
Plzeňského kraje, které se v tomto roce konalo v Tachově. Druhý milník bude osazen u
městských hradeb v Tachově, třetí byl umístěn za Zadními Milíři u hájovny u Sklářského
potoka a čtvrtý milník byl určen pro město Bärnau. Na milníky a jejich osazení finančně
přispěla města, sochařské práce prováděla uměleckoprůmyslová škola z Plzně. Na tesání se
také podíleli občané regionu. Na historických slavnostech v Bärnau a v Tachově byl vţdy
umístěn stánek s milníky a účastníci slavností měli moţnost s kladivem a dlátem pod
dohledem výtvarníka tesat milník. Symbolicky tak budou na Zlaté cestě umístěny milníky
s historickou tématikou, na jejichţ vzniku se podíleli občané z Tachovska a ze sousedního
Bavorska.
Koncert skupiny Čechomor pořádaný členy MAS
na louce u tvrze v Pernolci pro region Zlatá cesta
a naše partnery z Bavorska

Spolupráce s MAS Vladař, při vytvoření DESTINAČNÍ HO MANAGEMENTU
venkovského cestovního ruchu
MAS Zlatá cesta, o.p.s., má uzavřenou partnerskou smlouvu s MAS Vladař. Členové MAS
Zlatá cesta navštívili MAS Vladař a na společném workshopu diskutovali o spolupráci,
vzájemně si vyměňovali zkušenosti z činnosti. Shodli se na nezbytnosti úzké spolupráce
Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011
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zejména v oblasti cestovního ruchu. Jako první konkrétní krok připravujeme společně
vytvoření destinačního managementu cestovního ruchu. Do dnešních dnů proběhlo jiţ
několik společných školení a pracovních setkání, na kterých byla diskutována především
témata spojená s metodou LEADER, mezinárodní spolupráce a taktéţ problematika
integrované strategie území. Zejména tedy s MAS Vladař probíhá velice úzká spolupráce.
Pro region, který leţí ve značné míře v CHKO Český les a hraničí s BRD, je významnou,
dosud málo vyuţívanou moţností venkovský cestovní ruch.
Svojí charakteristikou má pro to MAS Zlatá cesta příhodné podmínky. Jelikoţ turista a
návštěvník má zájem o různé aktivity a naším cílem je udrţet jej v regionu další dobu, je
nezbytné spojit síly a tuto moţnost vyuţít nadregionálně. Proto MAS Zlatá cesta, o.p.s. a
MAS Vladař se rozhodli úzce v této oblasti spolupracovat, uzavřít partnerskou smlouvu a
ustavit pro společné území obou spolupracujících MAS Partnerskou smlouvu. Pro lepší a
efektivnější spolupráci se MAS společně dohodly ustavit Destinační management
venkovského cestovního ruchu. Po konzultacích s německými partnery z příhraničí se
následně připojí spolupracující oblasti formou partnerské smlouvy k destinačnímu
managementu.
Cestovní ruch zasahuje a ovlivňuje mnoho různých ekonomických činností. Kvalitní
uspokojování potřeb účastníků CR závisí na rozsahu a kvalitě nabídky sluţeb
podnikatelských subjektů i na kvalitě veřejných sluţeb. V případě, ţe v této síti některá ze
sluţeb funguje špatně nebo vůbec nefunguje, potom to má dopady na rozvoj cestovního
ruchu v celé destinaci.
Potřeba spolupráce a koordinace různých poskytovatelů sluţeb vyústila v systém řízení
nazývaný destinační management.
Klíčovým principem řízení cestovního ruchu v destinacích je kooperace aktérů ze
soukromého veřejného sektoru. Jednotlivé subjekty v systému tak jednají na bázi partnerů,
nikoliv konkurentů.
V procesu řízení a spolupráce ve venkovském cestovním ruchu na území v působnost MAS
management destinací nabývá zejména těchto forem:
- spolupráce mezi veřejnoprávními subjekty (např. obcemi)
- spolupráce mezi podnikatelskými subjekty vzájemně a mezi neziskovými subjekty
- veřejno–soukromé partnerství PPP (Public-Private Partnership)
Pro venkovský cestovní ruch je ideálním impulsem ke zvýšení kvality a efektivnosti princip
LEADER a existence MAS. Zde potom meziregionální spolupráce vytváří prostor pro
rozvoj CR s velkými efekty a niţšími náklady. Je však nezbytné zde uplatnit strategické
řízení, silné vazby mezi kooperujícími subjekty a destinační management vytvořit z aktérů
CR z turistických lokalit regionu, které fungují na podobných manaţerských principech
jako podnikatelské subjekty.
U venkovského cestovního ruchu s MAS a principem LEADER je vhodná forma
destinačního managementu, která vytvoří turistickou strukturu nezávislou na procesních
postupech kraje. U MAS se bude jednat o meziregionální spolupráci na principu partnerské
smlouvy a následně se po zkušenostech vyhodnotí, zda je tato spolupráce výhodná a účinná
a nebo zda aktéři CR MAS vytvoří následně např. sdruţení právnických a fyzických osob.
Aby uvedeného cíle bylo dosaţeno, je nezbytné akceptovat určité základní principy:
- vyjasnění si pozic a organizační struktury, definování vazeb v dané struktuře a
přesný popis a určení činnosti, kompetencí a zodpovědnosti na všech úrovních
struktury
- zajišťování informovanosti v rámci dané struktury a od toho se odvíjející kooperace

Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011

- 40 -

Strategický plán LEADER MAS Zlatá cesta,o.p.s.
PRV ČR osa IV. – 1.1 – Leader
Období 2007 – 2013

Společnou cestou k prosperitě
podstatným bodem je financování, bez kterého nemůţe být zaručena realizace
projektů a marketingových aktivit. Praxe ukazuje, ţe právě tomuto bodu je nezbytné
věnovat vysokou pozornost.
Název: Destinační management venkovského cestovního ruchu
Úkolem destinačního managementu bude především:
- definování vize, zpracování a naplňování strategie rozvoje CR regionu
v provázanosti na vyšší strategie (kraje, ČR, Bavorsko)
- koordinátor CR v daném regionu – kooperace a spolupráce se subjekty CR
- koncepční řešení trvale udrţitelného rozvoje venkovského CR zejména s ohledem
na CHKO Český les
- zpracovávání koncepčních materiálů a projektů
- získávání prostředků z mimoregionálních zdrojů (granty, dotace apod.) inicializace a
koordinace investičních projektů a záměrů
- iniciace nových produktů venkovského CR
- rozvoj lidských zdrojů (poradenská, školící a konzultační činnost)
- zajištění certifikace kvality sluţeb
- zřízení a provozování IC turistického regionu vč. provozování rezervačního systému
- doplňková činnost
- aktualizace a koordinace webové prezentace
- spolupráce na marketingových aktivitách regionu /příprava materiálů, prezentace,
veletrhy, workshopy, … /
- zajištění, organizování famtripů a presstripů
-

Na základě uzavřených partnerských smluv připravujeme vedle destinačního managementu
venkovského cestovního ruchu také ve spolupráci s MAS Český západ a s německými
partnery z historického spolku v Bärnau zmapování památek podél Zlaté cesty. Vedle toho
také pokračujeme ve spolupráci při kulturních akcích a slavnostech, pořádaných podél Zlaté
cesty.
V rámci meziregionální spolupráce uzavřela MAS Zlatá cesta, o.p.s. rámcovou dohodu s
MAS Český Západ – Místní partnerství, o.s. Obě MAS leţí v severozápadní části
Plzeňského kraje a jejich území spolu bezprostředně sousedí – to s sebou nese moţnosti a
zároveň potřebu spolupráce při rozvoji daných venkovských oblastí po stránce
enviromentální, ekonomické i kulturní v souladu se zpracovanými integrovanými
rozvojovými strategiemi obou území.
Na základě společných jednání a vymezení společných problémů, které svým charakterem
přesahují území jedné MAS, vznikla dohoda, v níţ se obě strany domluvily na potřebě
sousedské spolupráce především v těchto oblastech:
rozvoj venkovského cestovního ruchu (značení a budování turistických
tras - cyklotras, hippotras, apod.)
vytváření a rozvoj produktů v oblasti cestovního ruchu a kultury
(Zlatá stezka, apod.)
rozvoj geoturistiky a péče o přírodní a kuturní památky v rámci ČeskoBavorského geoparku
Přeshraniční spolupráce MAS Zlatá cesta, o.p.s.
Bohatá přeshraniční spolupráce zaloţená na aktivitách MAS a jejich členů, je zaměřena
především na sportovně rekreační a kulturní aktivity a na vytváření podmínek pro
smysluplné vyuţívání volného času. Realizovány byly společné projekty a také se další
společný projekt připravuje. Spolupráce je zejména s
Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011
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podpůrným spolkem Förderkreis Skilanglaufzentrum (SLZ) Silberhütte e.V.,
který spravuje lyţařské běţecké tratě, které vedou po území Německa i Čech. Tratě jsou
společně vyuţívány a je poskytován servis na české i německé straně. Byl také realizován
projekt vybudování cyklotrasy Tachov – Silberhütte z prostředků PHARE. Cyklotrasa je
udrţována na české straně členy MAS.

Česko-německý lidový lyţařský běh u Setkání s partnery z Bavorska chaty na Zlatém potoce Forderkreis
Silberhutte

V oblasti společenské se kaţdoročně konají Tachovské slavnosti za aktivní účasti členů
MAS na programu. Úzká spolupráce je v kulturní oblasti mezi Pernolcem a Bärnau,
zejména ve společném objevování historické Zlaté cesty a při činnosti spolků, které se
zabývají historií regionu v Bärnau a v Pernolci.
Členové MAS jsou také aktivní při Pernolecké pouti, která je pořádána za aktivní účasti
německých partnerů. Pernolec také uspěl svým projektem v programu LEADER ČR, ve
kterém MAS získala dotaci a projekty implementovala.
V současné době se připravuje společný projekt cestovního ruchu s německými partnery
z prostředků EU - přeshraniční spolupráce.
Všechny uvedené činnosti v rámci spolupráce jsou v souladu s SPL.
9. Organizace a zdroje MAS

Ze setkání MAS Plzeňského kraje a MAS Bavorska,
které pořádala MAS Zlatá cesta, o.p.s. v sídle MAS,
v budově REVIS v Tachově

Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011

9.1.Organizační struktura a rozdělení
odpovědností
MAS Zlatá cesta je obecně prospěšná
společnost. Nejvyšším orgánem MAS je
valná hromada. Valná hromada volí členy
dozorčí a správní rady. Dozorčí rada je
volena na tři roky, je moţné aby byl člen
zvolen dvě období za sebou, potom
následuje pauza jedno volební období. U
členů správní rady je volební období rovněţ
tříleté, ale existuje zde rotace. Po zvolení si
vylosují členové správní rady počet roků, po
který budou jejími členy. Volby potom
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probíhají kaţdoročně u jedné třetiny členů správní rady. Odstupující člen musí mít
jednoroční přestávku, nesmí být volen v období po sobě následujícím.
V současnosti má MAS 32 členů. Do MAS postupně přistupují další zájemci. I nadále
registrujeme zájem dalších subjektů o přistoupení k MAS.
Představitelem MAS Zlatá cesta je ředitel PaedDr. Vladislav Krumer, který zastupuje MAS
navenek a jedná jejím jménem.
Organizační struktura MAS Zlatá cesta, o.p.s. včetně zajištění SPL

VALNÁ HROMADA MAS ZLATÁ CESTA, o.p.s.

Ředitel MAS Zlatá cesta
Dozorčí rada
a monitorování
Správní rada a zakladatelé
MAS

Strategický plán
LEADER

Komise
Komise žen
žen

Programový výbor
Sekretariát MAS
administrativa,účetní

Komise
Komise žen
mladých
Výběrová komise
Manažer MAS

Manažer MAS

Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011

Výběrová komise

Komise
Komise
zemědělců
zemědělců
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Sloţení komisí
Členové MAS Zlatá cesta, o.p.s.

Správní rada MAS Zlatá cesta, o.p.s.

34%
Soukromý sektor

66%

44%

Soukromý sektor

56%
Veřejný sektor

Veřejný sektor

Výběrová komise MAS Zlatá cesta, o.p.s.

Dozorčí rada MAS Zlatá cesta, o.p.s.

40%
Soukromý sektor

50%

Soukromý sektor

50%

60%
Veřejný sektor

Veřejný sektor

Valná hromada MAS Zlatá cesta, o.p.s.

Členové MAS Zlatá cesta, o.p.s.

35%

34%

Veřejný sektor

33%

Veřejný s ek tor

Valná hromada MAS Zlatá cesta, o.p.s.

Soukromý sektor

35%

Neziskový sektor

22%

Nez is k ový sektor

24%

Správní rada MAS Zlatá cesta, o.p.s.

45%

Soukromý sektor

41%

Soukromý sektor

66%

Soukromý sektor

41%

Nez is k ový sektor

24%

Veřejný s ek tor

Výběrová komise MAS Zlatá cesta, o.p.s.

40%

40%
20%

Veřejný s ek tor

Programový výbor MAS Zlatá cesta, o.p.s.

Soukromý sektor
Neziskový sektor

40%

Soukromý sektor

60%
Veřejný sektor

Veřejný sektor

Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011
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Dozorčí rada

Programový výbor

Soukromý sektor
50%

50%

40%

40%
Soukromý sektor

Neziskový sektor

Neziskový sektor

Veřejný sektor

Veřejný sektor

0%

20%

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS ZLATÁ CESTA, O.P.S.
Název subjektu1)

FO/PO2)

Adresa trvalého
bydliště3)

Datum
narození4)

Zástupce
subjektu pro
MAS

1. PaedDr.
Vladislav Krumer

FO

Milíře 97, 347
01 Tachov

2.1.1942

Fyzická
osoba

PO

Stadtrodská
1496,
347 01 Tachov

7.7.1980

3. Ing. Renata
Serynková

PO

Školní 1366,
347 01 Tachov

1.10.1957

4. David Ölveczki

PO

Lesná 168, 347
01 Tachov

15.6.1978

Obec Lesná

veřejná správa

zakladatel, VH,
SR, DR, PV, KS

5. PhDr. Jana
Hutníková

PO

Zárečná 1520,
347 01 Tachov

27.11.1962

Muzeum
Českého lesa
v Tachově

historie,
kulturní

partner, VH, SR,
KŢ, PV, KS

2. Ing. Jan Petruň

Regionální
vzdělávací a
informační
středisko
BLOND
BREEDING
Ţebráky,
spol. s r.o.

Oblast
působení5)
Rozvoj
venkova,
projektový
manaţer
vzdělávací a
informační
servis,
ekonomická,
zemědělství

Postavení a
funkce v MAS
manaţer, PV, KS

zakladatel, VH,
SR, KM, KŢ, PV,
KS
zakladatel,VH,
KZ, KM, PV, KS

VÝBĚROVÁ KOMISE MAS ZLATÁ CESTA, O.P.S.
Název subjektu1)

FO/PO2)

Adresa trvalého
bydliště3)

Datum
narození4)

1. Ing. Roman
Soukup

PO

Máchova 1651,
347 01 Tachov

22.3.1965

2. Ing. Helena
Červinková

FO

Lesná 164, 347
01 Tachov

18.4.1970

3. Hubert
Mazánek

PO

Studánka 166,
347 01 Tachov

4. Pavel Bluma

PO

5. Ing. František
Kovářík

PO

Zástupce
subjektu pro
MAS
TERRA
TACHOVIA,
o.s.

Oblast
působení5)

Postavení a
funkce v MAS

kulturní

zakladatel, VH,
SR, VK,NNO

Fyzická
osoba

problematika
ţen

partner, VH, VK,
KŢ, KS

11.4.1958

LučinaStudánka,
spol. s r. o.

ekonomická,
zemědělství

Smetanova 825,
347 01 Tachov

30.1.1968

Město
Tachov

veřejná správa

zakladatel, VH,
DR, VK, KS

Milíře 95, 347
01 Tachov

20.11.1937

Obec Milíře

veřejná správa

zakladatel, VH,
VK

zakladatel, VH,
VK, KZ

KOMISE MLADÝCH MAS ZLATÁ CESTA, O.P.S.
Název subjektu1)

FO/PO2)

Adresa trvalého
bydliště3)

Datum
narození4)

Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011

Zástupce
subjektu pro
MAS

Oblast
působení5)

Postavení a
funkce v MAS
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1. Ing. Jiří Hort,
Ph.D

2. Frederik
Nicolaas van
Everdingen
3. Mgr. Jaroslav
Matas

4. Mgr. Daniela
Kemrová

5. Ing. Jan Petruň

PO

Na Vyhlídce
1483,
349 01 Stříbro

PO

Ţebráky 125,
348 06 Přimda

PO

Školní 1376, 347
01Tachov

1.11.1953

Stadtrodská
1484,
347 01 Tachov

PO

Stadtrodská
1496, 347 01
Tachov

PO

20.4.1971

Kotec o.s.

20.9.1980

BLOND
BREEDING
Ţebráky,
spol. s r.o.

sociální
(problematika
obtíţně
přizpůsobivých,
mladých)
ekonomická,
zemědělství

zakladatel, VH,
SR, KM,NNO

zakladatel,VH,
KZ, KM, PV, KS

DDM Tachov

volnočasové
aktivity
(problematika
mladých)

zakladatel,VH,
KM

12.9.1971

Gymnázium
Tachov

Vzdělávání
(problematika
mladých)

partner, VH, KM

7.7.1980

Regionální
vzdělávací a
informační
středisko

vzdělávací a
informační
servis,

zakladatel, VH,
SR, KM, KŢ, PV,
KS

KOMISE ŢEN MAS ZLATÁ CESTA, O.P.S.
Název subjektu1)

FO/PO2)

Adresa trvalého
bydliště3)

Datum
narození4)

Zástupce
subjektu pro
MAS

Oblast
působení5)

Postavení a
funkce v MAS

1. Ing. Helena
Červinková

FO

Lesná 164,
347 01 Tachov

18.4.1970

Fyzická
osoba

problematika
ţen

partner, VH, VK,
KŢ, KS

2. Kateřina
Holetová

PO

Pernolec 3, 348
01 Částkov

10.1.1979

Obec
Částkov

veřejná správa

zakladatel,VH,
SR, KŢ

3. PhDr. Jana
Hutníková

PO

Zárečná 1520,
347 01 Tachov

27.11.1962

Muzeum
Českého lesa
v Tachově

historie,
kulturní

partner, VH, SR,
KŢ, PV, KS

4. Mgr. Tereza
Švecová

PO

Mýto 6,
347 01 Tachov

7.9.1982

Fyzická
osoba

vzdělávací a
informační
servis

partner VH, SR,
KM, KŢ, PV, KS

KOMISE ZEMĚDĚLCŮ MAS ZLATÁ CESTA, O.P.S.
Zástupce
Oblast
Postavení a
subjektu pro
působení5)
funkce v MAS
MAS
Lučinaekonomická,
1. Hubert Mazánek
Studánka 166,
zakladatel, VH,
PO
11.4.1958
Studánka,
zemědělství
347 01 Tachov
VK, KZ
spol. s r. o.
BLOND
ekonomická,
zakladatel,VH,
2. Ing. Renata
Školní 1366,
BREEDING
PO
1.10.1957
zemědělství
KZ, KM, PV,
Serynková
347 01 Tachov
Ţebráky,
KS
spol. s r.o.
AGROČAS
Americká 1097,
ekonomická,
zakladatel,VH,
3. Václav Posavád
PO
26.12.1965
pozemky
347 01 Tachov
zemědělství
KZ
spol. s r. o.
Vysvětlivky: VH - valná hromada, SR - správní rada, DR - dozorčí rada, VK - výběrová komise,
PV - programový výbor, KS - komise pro zpracování SPL, KZ - komise zemědělců, KŢ - komise ţen,
KM - komise mladých, NNO – nestátní nezisková organizace
Název subjektu1)

FO/PO2)

Adresa trvalého
bydliště3)

Datum
narození4)

PRACOVNÍ SKUPINA PRO RELIZACI SPL
Název subjektu1)

FO/PO2)

Adresa trvalého
bydliště3)

Datum
narození4)

Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011

Zástupce
subjektu pro
MAS

Oblast
působení5)

Postavení a
funkce v MAS
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PO

Máchova 1651,
347 01 Tachov

22.3.1965

Fyzická
osoba

kulturní,
spolková
činnost

partner, VH, SR,
VK,NNO,KS

FO

Milíře 97, 347
01 Tachov

2.1.1942

Fyzická
osoba

ekonomická,
poradenství

manaţer, PV, KS

3. Ing. Helena
Červinková

FO

Lesná 164, 347
01 Tachov

18.4.1970

Fyzická
osoba

problematika
ţen

partner, VH, VK,
KŢ, KS

4. Pavel Bluma

PO

Smetanova 825,
347 01 Tachov

30.1.1968

Město
Tachov

veřejná správa

zakladatel, VH,
DR, VK, KS

1. Mgr. Daniel
Švec, DiS
2. PaedDr.
Vladislav Krumer

DOZORČÍ RADA MAS, O.P.S.
Název
subjektu1)

FO/PO2)

1. Alena
Kořínková

PO

Adresa
trvalého
bydliště3)
Smetanova
825, 347 01
Tachov

Datum
narození4)

Zástupce
subjektu pro
MAS

Oblast
působení5)

Postavení a
funkce v MAS

26.2.1955

Dlouhý Újezd

veřejná správa

zakladatel,VH,
DR, VK, KS

1.10.1957

BLOND
BREEDING
Ţebráky, spol.
s r.o.

ekonomická,
zemědělství

2. Ing.
Renata
Serynková

PO

Školní 1366,
347 01 Tachov

3. RNDr.
Pavel Popov

PO

Ţelivského
1752,
347 01 Tachov

1.4.1964

RNDr. Pavel
Popov

ekonomická

zakladatel,VH,
DR

4. Ing. Josef
Červinka

PO

Lesná 164, 347
01 Tachov

23.9.1968

Obec Lesná

veřejná správa

partner, VH, DR,
PV, KS

zakladatel,VH,
KZ, KM, PV, KS

Seznamy valné hromady a správní rady jsou uvedeny v příloze.
Orgán pro přípravu SPL a orgán pro dozor nad jeho realizací.
Přípravu SPL zajišťuje pracovní skupina, kterou jmenuje programový výbor. SPL si MAS
zpracovává vlastními silami. Odpovědnost za zpracování má programový výbor. Dozor nad
realizací má personálně předseda správní rady, jako orgán pak valná hromada, která
operativně pověřuje správní radu.
Sloţení pracovní skupiny pro realizování SPL:
PaedDr. Vladislav Krumer
Ing. Helena Červinková
Pavel Bluma
Mgr. Daniel Švec, DiS.
Výběrovou komisi schvaluje správní rada na návrh programového výboru.
V MAS Zlatá cesta pracují zatím tři komise. Je to komise mladých, komise zemědělců a
komise ţen.
Do správní rady a dozorčí rady jsou členové voleni valnou homadou. Ostatní orgány, komis
a rady jsou jmenovány správní radou.
V MAS Zlatá cesta, o.p.s., existuje rotace ve volených orgánech, je to tříletá rotace, první,
druhý a třetí rok.
Realizaci SPL budou řídit PaedDr. Vladislav Krumer, ředitel MAS (dokumenty, výběr,
implementace, zastupování MAS při jednání s orgány, podpisové právo)
Mgr. Daniel Švec, DiS., manaţer SPL (monitoring, administrace, ekonomika, vyúčtování,
administrativa, propagace, správa webových stránek, aktivity mimo SPL)
Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011
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Pavel Bluma, předseda správní rady (monitoring, metodická pomoc ve výběrovém řízení
na dodavatele, kontrola investiční výstavby, kontrola realizace, zastupování MAS při
jednání s orgány, podpisové právo)
9.2 Zdroje MAS pro činnosti spojené s realizací SPL
Lidské zdroje MAS
Činnosti MAS spojené se zpracováním a realizací strategií zajišťují členové a partneři MAS
zdarma, s velkou pomocí zaměstnanců města Tachova. MAS má k dispozici skupinu
zkušených odborníků, kteří jiţ zpracovali řadu úspěšných projektů od předstupních fondů,
jako bylo např. PHARE, přes SROP, INTERREG, programy přeshraniční spolupráce, ROP
a dotace a granty ze zdrojů rozpočtu krajů a ČR. Níţe tři jmenovaní pracovníci, kteří tvoří
hlavní lidské zdroje pro tvorbu a implementaci projektů mají za sebou přípravu,
implementaci a realizaci úspěšných projektů za více 200 milionů korun převáţně pro město
Tachov.
PaedDr. Vladislav Krumer - tvorba projektových ţádostí, administrace projektů,
investiční činnost, kompletní implementace projektů, zpracovávání rozvojových strategií,
marketingových strategií a analýz, facilitace
Je absolventem mnoha vzdělávacích kurzů a školení, např.: Evropský konzultant – VUT
BRNO (160 hodin a závěrečná práce), manaţer rozvoje venkova ÚZPI, … hodnotitel
projektů SF MMR, Je rovněţ lektorem vzdělávání v oblasti SF a rozvoje venkova.
Zpracoval řadu úspěšných projektů na dotace od předstupních fondů aţ po současnost.
Pavel Bluma – tvorba projektů, administrace projektů, investiční činnost při realizaci
projektů, výběrová řízení, spolupráce při zpracování rozvojových strategií a analýz .
Zpracoval řadu úspěšných projektů na dotace od předstupních fondů aţ po současnost.
Absolvoval školení a vzdělávací akce k rozvojovým fondům od r. 2000 a ţ po současnost.
Mgr. Daniel Švec, DiS – tvorba projektových ţádostí a jejich administrace, monitoring a
kontrola probíhajících i uzavřených projektů, propagační činnost, aktivity mimo SPL –
společenské a kulturní akce, správa webových stránek, administrativa mimo SPL.

Vnitřní prostory komunitního centra, „Pergola“

Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011
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Schéma administrace MAS
Správní rada

Externí spolupracovníci

Správce webových stránek
Firma TANET, p. Horáček
Správce počítačové sítě
Petr Děd

Externí projektoví manažeři
Pavel Bluma
Ing. Helena Červinková
Ing. Roman Soukup

Sekretariát MAS

PaedDr.
Vladislav
PaedDr.
Vladislav
Krumer,
Krumer -manažer
ředitel MAS

Mgr.
Daniel
Švec,
DiS
Účetní
MAS
Ivana
– manažer
SPL
Todlová

Externí ekonomická firma,
ELVA servis zpracovává
pro MAS účetnictví,
uzávěrku, daňová přiznání

Dozorčí rada
Kontrolní činnost, audit
Účetnictví:
Účetnictví je v současné době zajišťováno firmou ELVA servis, s. r. o. Účetní podklady
jsou pro ni shromaţďovány manaţerem MAS.
Schopnost komunikace v cizích jazycích
PaedDr. Vladislav Krumer - ruština, němčina,
Ing. Roman Soukup – angličtina, němčina
Ing. Helena Červinková – ruština, němčina
Ing. Martin Turner – angličtina, němčina, francouzština, ruština
Mgr. Daniel Švec, DiS. - agnličtina
Technické prostředky
MAS Zlatá cesta, o.p.s., z dotace LEADERU ČR 2007 zakoupila počítačové a programové
vybavení, Notebook HP Pavilion 6000, s programem SW Windows Vista Home Premium
a kancelářským programem Microsoft Office, dokovací stanice HP ES 632 AA, přístup
k internetu, kopírka HP Color Laser Jet CM 1015 MFP, mobilní telefon NOKIA 6300 (vše
pořízeno z LEADER ČR 2007) Před nákupem uvedeného zařízení vyuţívala vybavení
města Tachova a soukromé vybavení členů MAS.
Velkou pomoc MAS Zlatá cesta, o.p.s., poskytuje město Tachov. Město poskytuje pro
MAS kancelář, lidské zdroje a uţívání budovy pro MAS za symbolické nájemné.
MAS Zlatá cesta měla od svého vzniku sídlo a kancelář v objektu REVIS v Tachově, který
je majetkem města Tachova, člena MAS. Úspěšnou projektovou ţádost o dotaci na
Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011
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rekonstrukci bývalé školy na REVIS zpracoval ředitel MAS PaedDr. Vladislav Krumer a na
jeho implementaci a investiční realizaci se podíleli další členové a partneři MAS Pavel
Bluma a Ing. Helena Červinková. Prostředky byly poskytnuty ve výši 20 mil. z fondů EU. I
v další činnosti je město Tachov pro MAS velkou oporou. Některé administrativní činnosti,
včetně přípravy a implementace projektů, pomáhá město Tachov svými lidskými a
administrativními zdroji místní akční skupině zajišťovat. V současné době sídlí MAS Zlatá
cesta v nově vybudovaných a zrekonstruovaných budovách bývalé Rybeny. Tyto objekty
jsou v majetku města Tachova a MAS Zlatá cesta je jejich provozovatelem. K dispozici zde
jsou nově vybavené prostory, které slouţí především ke komunitním účelům. Mimo
kanceláře – sekretariátu MAS je zde k dispozici „Ateliér“, „Společenská místnost“,
„Pergola“, „Klubovna“ a plně vybavená kuchyň. Za necelý rok vyuţívání těchto prostor zde
proběhlo mnoho veřejností kladně oceněných společenských i kulturních akcí. Kompletní
výčet následuje.
Výčet akcí pořádaných MAS Zlatá cesta, o. p. s. od června 2010 do srpna 2011
Název akce, obsah

Počet
účastníků

Cílová skupina

Pravidelné měsíční kulturní akce – koncerty – Tereza a Daniel Švecovi,
skupina Eggnoise, Lenka Dusilová, skupina Kudrna koled band, skupina Kus
Blues, Pavlína Jíšová a přátelé, Jaroslav Hutka, skupina Vysmátí komáři, Miki
Ryvola a přátelé, recitál Mirka Kováříka, Lucie Redlová a René Souček,
skupina Pudeto

30 – 100
/na akci

nespecifikováno

Pravidelné měsíční kulturní akce – výstavy - „Opuštěné krajiny“ Irvin
Duškové, fotografie Štěpánky Schmidové, „Akvarely na dřevě“ Jany
Zajíčkové, velkoformátové fotografie Jana Foltána, výstava prací dětí
z dětského domova v Tachově, výstava prací tachovských seniorů, výstava
fotografií Romana Muchky

30 – 100
/na akci

nespecifikováno

5 – 15
/na akci

nespecifikováno

Pravidelné farmářské trhy konané ve vybraných měsících, které jsou zaměřené
na místní prodejce s domácím potravinářským sortimentem, či vlastními ručně
vyráběnými výrobky.

500 – 1000
/na akci

nespecifikováno

Tachovský klub otevřených dveří – zaměřeno na děti z Tachova, ale i jeho
okolí. Děti mohou trávit volný čas hraním nejrůznějších her, výtvarnou
činností či vypracováváním domácích úkolů – vše pod pedagogickým dozorem.
Projekt probíhá celoročně kaţdý všední den. (sekundárně jsou v rámci tohoto
projektu oslovováni rodiče, které často klub navštíví spolu se svými dětmi).

Ø 27/den

Dětí od 5 do 15 let

125

Dětí od 5 do 15 let

Pravidelné měsíční kulturní akce – filmový klub – ve spolupráci se společností
Meet Factory - promítané filmy – Antikrist, Bílá stuha, Mezi zdmi,Smrt čeká
všude, Persepolis, Čas, Old boy,Short bus, Vejdi do prázdna, Rembradtova
Noční hlídka, Darwinova noční můra, Občan pes, Outsider, Herečky, Louise –
Michel, JCVD, Socialismus, Submarino, Samaritánka, Grabavica,

Prázdninové příměstské tábory pořádané ve čtyřech turnusech v červenci a
srpnu roku 2010 a 2011.

Mimo tyto akce, které jsou pořádány ve spolupráci s občanským sdruţením Komunitní
aktivity Tachovska – KAT, jsou výše uvedené prostory taktéţ vyuţívány k četným
pronájmům za účelem pořádání přednášek, školení, oslav a jiných podobných akcí.
Předfinancování činností MAS při realizaci SPL je zajištěno s pomocí obcí a
překlenovacími úvěry.

Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011
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10. Administrativní postupy
SCHÉMA NASTAVENÍ ADMINISTRATIVNÍCH POSTUPŮ V ČASOVÉ OSE
Činnost
Vyhlášení výzvy
Příprava a školení zájemců o předkládání projektů
Konzultace pro předkladatele projektů
Předkládání ţádostí
Administrativní kontrola projektů a oznámení ţadatelům o výsledku
Příjem doplněných chybějících podkladů ţádosti
Hodnocení přijatelnosti projektů a oznámení o výsledku
Příjem odvolání proti rozhodnutí o vyřazení ţádosti
Předání projektů předsedovi výběrové komise a svolání zasedání VK
Hodnocení projektů výběrovou komisí -1.část bodového hodnocení
Hodnocení projektů výběrovou komisí -2.část (veřejné obhajoby)
Předloţení výsledku hodnocení projektů Programovému výboru, schválení výběru
projektů Programovým výborem
Písemné oznámení úspěšným i neúspěšným ţadatelům
Předání schválených ţádostí na RO SZIF

Časové rozmezí ve dnech
od schválení výzvy na RO
SZIF
0-5
5 - 20
6 - 40
6 - 40
41 – 43
44 - 48
49 – 55
56 – 62
63 – 67
65 – 70
70 – 75
76 – 77
78
79 - 80

10.1. Registrace projektů
Propagace SPL v území MAS
K propagaci a marketingu MAS pouţíváme se souhlasem Města Tachova a zpracovatelů
strategie postupy a metody zpracované v dokumentu Marketingová strategie města
Tachova. Spoluautorem uvedené strategie je ředitel MAS PaedDr. Vladislav Krumer. MAS
dále k propagaci SPL, ale i ke svojí propagaci vyuţívá zejména tyto informační nástroje:
Všechny dokumenty a informace jsou opatřeny logem MAS Zlatá cest, o.p.s.
Dále se jedná o místní tisk, tachovskou kabelovou televizi, (na adrese: www.zlatacesta.cz;
nebo také na www.tachov-mesto.cz, lišta kabelová televize) obecní zpravodaje, obecní
úřední desky, informační tabule, městské kulturní středisko a v neposlední řadě také na
výstavních plochách komunitního centra. Zde široká veřejnost získá informace o existenci
samotné strategie, o kontaktech a vlastním dokumentu Strategického plánu. MAS
pravidelně dodává do místního a regionálního tisku články informující o činnosti MAS a o
připravovaných akcích (Např. Západočeský deník). Další moţnosti propagace skýtají výše
zmíněné kulturní a společenské akce, při kterých je moţno velmi efektivně propagovat
nejen činnost MAS, ale i samotný systém LEADER.
 V květnu 2007 bylo naším partnerem zdarma vytvořeno a Programovým výborem
schváleno logo MAS, symbolizující Zlatou cestu.
 Propagační materiály MAS – jsou zpracovány propagační materiály cyklotrasy, 2171 a
servisního místa a Zlatém potoce, k dispozici je karta MAS, která stručně informuje
širokou veřejnost o MAS a jeho aktivitách.
 Internet – na internetových stránkách MAS www.zlatacesta.cz je informace o MAS
Zlatá cesta, o Strategii, o jejich členech a aktivitách MAS.
 Při osobním kontaktu v rámci seminářů, školení a workshopů zejména pořádaných
společně s REVIS a při organizaci a realizaci kulturně – společenských akcích.
 Kaţdá realizovaná investice je v souladu s principem publicity označena logem MAS a
logem a popisem poskytovatele dotace. To se týká také neinvestičních akcí, které MAS
pořádá a nebo spolupořádá.
Schváleno
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Postup při vyhlašování a příjmů ţádostí
 Příjem ţádostí bude v rámci vyhlášených kol realizace Strategického plánu. Jednotlivá
kola budou vyhlašována zpravidla 2x ročně s přihlédnutím na objem alokovaných
finančních prostředků pro výzvy v daném roce.
 v případě nedočerpání finančních prostředků u některé z fichí a naopak převisem
projektů v jiné fichi bude provedeno přerozdělení finanční alokace a pro vyčerpání
zdrojů bude případně vyzván náhradník k realizaci svého projektu.
V kaţdém roce bude základní procentní poměr alokací zachován.
Příjem ţádostí vyhlásí MAS (po schválení Programovým výborem), v dostatečném
časovém předstihu s uvedením posledního dne a hodiny příjmu ţádostí, zpravidla se
třicetidenní lhůtou k předkládání ţádostí. Zároveň s Výzvou budou zveřejněny veškeré
informace pro ţadatele potřebné k podání projektu v následujících dokumentech:






Výzva k předkládání ţádostí,
Informace pro ţadatele,
Pravidla programu,
Formuláře ţádostí o poskytnutí podpory včetně příloh.
Informace pro příjemce dotce budou předány kaţdému úspěšnému ţadateli

Tyto dokumenty budou k dispozici ţadatelům na internetových stránkách MAS a na
kontaktním místě v sídle MAS, v budově komunitního centra v Tachově.
Způsob informování konečných příjemcům o moţnosti předkládání projektů v rámci
dané SPL
 tiskové zprávy – MAS uvede tiskovou zprávu v regionálním tisku,
 elektronická pošta
 ústní presentace partnerům a členům MAS
 označení pracovišť, nástěnky a vývěsní plochy
 presentace výzev na webu www.zlatacesta.cz i na webu vybraných města a obcí
 vývěska v sídle MAS budově komunitního centra - Pivovarská 281 v Tachově
 poradenství poskytované pověřenými pracovníky MAS.
Školení
MAS uspořádá při kaţdé Výzvě informační seminář pro předkladatele projektů. Dále budou
umoţněny individuální konzultace a poradenství v místě ţadatele a nebo v sídle MAS
v komunitního centra – objekt bývalé Rybeny – Pivovarská 281.
Předkládání projektů – informace o vyhlášení výzev
 webových stránkách MAS,
 regionální a místní tisk,
 úřední desky jednotlivých obcí,
 místní rozhlas,
 webových stránky vybraných členů MAS
 e-mailové zprávy členům a partnerům MAS,
 osobně členy orgánů a pracovníky MAS
 v sídle MAS v budově REVIS na informační tabuli
Příjem a registrace projektů
Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011
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Ţádosti budou přijímány prostřednictvím osobního doručení v kanceláři MAS ve lhůtě
uvedené ve výzvě k předkládání projektů. Ţadatelé si mohou domluvit individuální termín
převzetí ţádosti. Ţádosti bude přijímat pověřený pracovník v sídle MAS – budova
komunitního centra, Pivovarská 281 Tachov. Při přijímání ţádosti bude provedena kontrola
administrativního souladu ţádosti - všech náleţitostí a povinných příloh. V případě splnění
veškerých náleţitostí bude ţádost zaregistrována. Nebude-li ţádost splňovat stanovený
rozsah, bude předkladatel vyzván aby do termínu podání stanoveném ve výzvě odstranil
zjištěné závady. Pokud nebudou ve stanovené lhůtě závady odstraněny, ţádost nebude
zaregistrována. V případě velkého počtu ţádostí bude jejich přijímání operativně řešeno
členy Programového výboru.
Kaţdý uchazeč obdrţí doklad o převzetí ţádosti, kde bude uvedeno datum a čas podání,
pořadové číslo ţádosti a podpis pracovníka, který ţádost přijal. Zaregistrovaná ţádost bude
zapsána do seznamu přijatých ţádostí.
Kontrola administrativního souladu předkládaných projektů
Kontrola obsahové správnosti a kontrola přijatelnosti ţádosti bude probíhat neprodleně po
ukončení příjmu a registrace ţádostí, a to pracovníky MAS za účasti pověřených členů
programového výboru. O výsledku kontroly bude kaţdý z ţadatelů informován písemně,
formou doporučeného dopisu nebo vydáním oznámení proti podpisu ţadatele, odeslaným
nejpozději do 3 dnů ode dne ukončení kontroly. V případě nesrovnalostí bude ţadatel
písemně vyzván k jejich vysvětlení či doplnění, opět nejpozději do 5 dnů ode dne zjištění
nedostatků.
V případě, ţe administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti ţádosti bude mít negativní
výstup, bude ţadateli písemně oznámeno, ţe těmito kontrolami neprošel a ţádost bude
vyřazena z dalšího hodnocení. Ţadatel, jehoţ ţádost byla vyřazena na základě
administrativní kontroly MAS, má moţnost do 7 pracovních dnů ode dne následujícího po
dni odeslání doporučené zásilky od MAS podat ţádost o přezkoumání postupu MAS na
danou MAS. Případné námitky či odvolání proti rozhodnutí o vyřazení ţádosti budou
řešeny na úrovni Správní rady.
Pokud byla ţádost vyřazena neoprávněně, a jiţ proběhl výběr, bude rozhodnutí výběrové
komise zrušeno v plném rozsahu a komise se sejde k provedení nového hodnocení.
Po ukončení hodnocení bude vypracována zpráva o výsledku se seznamem přijatelných a
nepřijatelných projektů, který bude zveřejněn na webu MAS a všem ţadatelům bude
elektronickou poštou oznámeno toto zveřejnění.
Způsob zajištění osob, které budou zajišťovat příjem, administrativní kontrolu a
registraci projektů
Na administrativní kontrole a registraci ţádostí se budou podílet pracovníci MAS a
pověření členové Programového výboru a další pověření členové MAS.
10.2. Způsob výběru projektů
Postupy hodnocení přijatelnosti v návaznosti na kritéria přijatelnosti
V návaznosti na kriteria přijatelnosti v jednotlivých fichích bude pracovníky MAS a
pověřenými členy Programového výboru provedeno hodnocení přijatelnosti projektu.
Vyjádřením ANO/NE bude ohodnoceno kaţdé z kritérií. Pokud nebude u všech kriterií
uvedeno ANO, bude ţadatel z dalšího hodnocení vyřazen a tato skutečnost mu bude sdělena
písemně v termínu do 5 dnů ode dne ukončení kontroly přijatelnosti.
Hodnocení a bodování projektu
Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011

- 53 -

Strategický plán LEADER MAS Zlatá cesta,o.p.s.
PRV ČR osa IV. – 1.1 – Leader
Období 2007 – 2013

Společnou cestou k prosperitě
Členové výběrové komise budou před hodnocením projektů proškoleni o způsobu a
pravidlech hodnocení podaných projektů.
Před zahájením hodnocení podepíší členové výběrové komise prohlášení o nepodjatosti,
aby se zamezilo střetu zájmů, a obdrţí hodnotící tabulky, odpovídající preferenčním
kritériím jednotlivých fichí. V případě, ţe bude člen Výběrové komise souběţně ţadatelem,
případně bude ţadatelem subjekt, který ve Výběrové komisi zastupuje a nebo s ním má jiné
vazby, nebude tento člen hodnotitelem tohoto projektu.
Hodnocení projektů bude probíhat dle předem stanovených preferenčních kriterií, Výběrová
komise provede hodnocení ţádostí dle bodového hodnocení kaţdého kriteria a zpracuje
seznam hodnocených projektů s konečným bodovým ziskem a to za kaţdou fichi zvlášť.
Součástí kaţdé fiche jsou kriteria bodovaná na základě výroku ANO/NE s pevně
přiděleným počtem bodů, další vybraná kriteria jsou hodnocena počtem bodů v rozsahu
bodové škály, umoţňující detailní bodové rozlišení, opět pro kaţdou fichi samostatně.
Kaţdý projekt bude hodnocen minimálně 2 hodnotiteli vybranými Programovým výborem.
Výsledkem bodového hodnocení projektu bude průměr z dosaţených bodů oběma
hodnotiteli. V případě ţe rozdíl v počtu přidělených bodů mezi 2 hodnotiteli bude vyšší neţ
25%, provede hodnocení ještě hodnotitel třetí a výsledné hodnocení bude průměrem bodů
ze dvou nejvyšších bodování.
Postupy při výběru projektu
Na základě bodového zisku sestaví Výběrová komise seznam projektů sestupně. Seznam
předloţí k projednání a schválení Programovému výboru. V seznamu projektů bude
vyznačena hranice, která oddělí projekty, které nezískaly více neţ 60 % z maximálního
moţného bodového hodnocení (projekty pod touto hranicí nebudou podpořeny). Z alokace
finančních prostředků v jednotlivých fichích vyčleněných pro danou výzvu bude podle
poţadovaných dotací jednotlivých projektů stanovena hranice určující, kolik projektů
splňujících bodovou hranici bude doporučeno k podpoře.
Postup při shodě bodových hodnocení projektů
V případě ţe nebude moţno v rámci stanovené finanční alokace stanovit hranici mezi
projekty s doporučením k podpoře z důvodu shodného bodového hodnocení několika
projektů, bude následovat tento postup:
k podpoře budou doporučeny projekty, jejichţ pořadí stanoví Správní rada MAS. Podle
pořadí budou saturovány projekty aţ do výše alokovaných prostředků. Případně zbylé
projekty budou přeřazeny do další výzvy k financování.
Programový výbor projedná a schválí vybrané projekty. Výsledky výběru budou zaslány na
RO SZIF ke schválení.
Po obdrţení seznamu schválených a neschválených projektů bude výsledek schvalovacího
procesu oznámen ţadateli písemnou formou, doporučeně nebo proti podpisu ţadatele.
Zajištění osob, které se budou podílet na hodnocení a výběru projektů
Správní radou je jmenována výběrová komise. Členové komise mají zkušenosti a znalosti s
výběry projektů.
Opravné postupy
Připomínky a odvolání proti rozhodnutí o výběru bude řešit Správní rada MAS. Pokud
rozhodnutí Správní rady bude v prospěch ţadatele a jiţ bude ukončen výběr podpořených
projektů, bude projekt zařazen k financování do další výzvy, případně bude projekt
realizován z nevyčerpaných finančních zdrojů.
Schváleno
SR, PV, VH MAS Zlatá cesta, o.p.s. dne 8.9.2011
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10.3. Realizační část
S ţadateli, jejichţ projektové záměry budou v souladu se strategickým plánem a
s podmínkami stanovenými jednou z šesti navrţených Fichí a které budou na základě
hodnocení Výběrové komise vybrány Programovým výborem a schváleny příslušným
orgánem SZIF k realizaci, bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace.
Současně s touto smlouvou bude uzavřena smlouva mezi MAS a ţadatelem o úhradě
příspěvku na podporu realizace Strategie rozvoje MAS Zlatá cesta, který bude ve výši 5% z
výše přiznané dotace.
Následná realizace projektů bude podléhat administrativním úkonům dle podmínek PRV.
Administrace v průběhu realizace projektů
V průběhu projektu budou zajišťovány zprávy o plnění projektu – zejména monitorovacích
indikátorů, záznamy z kontrol plnění projektu, případně ţádosti o provedení změn v plnění
projektu apod. v návaznosti na zpracování dodatků k podepsané Dohodě, stejně tak
evidence účetních dokladů ve vazbě na uznatelné výdaje projektu.
Vedení sloţek projektů
Bude zajištěno prostřednictvím kanceláře MAS. Kaţdý z realizovaných projektů bude mít
zaloţenu vlastní projektovou sloţku obsahující celou projektovou dokumentaci, a veškeré
doklady, související s hodnoceníma udrţitelností projektů.
Administrace proplácení projektů
Evidence plateb bude zajištěna prostřednictvím kanceláře MAS, konkrétně účetní a
administrátorem. K vyúčtování budou na webu MAS umístěny všechny potřebné tiskopisy.
Dále bude kancelář MAS zajišťovat:
 konzultační servis pro příjemce dotace,
 metodické pokyny popisující postup při předkládání ţádostí o platbu,
 metodiku k případně prováděným výběrovým řízením – jednoduchá podoba,
 informativní semináře k účetním záleţitostem podle potřeby,
 informace o dalších místech ke konzultaci.
Kontroly projektů
Plánování a realizace kontrol plnění projektů bude prováděno na základě zpracovaného
plánu kontrol, standardně před proplacením dotace, průběţně podle potřeb a moţností.
Během kontrol bude prováděna kontrola plnění stanovených monitorovacích indikátorů,
způsobilost a efektivita čerpaných nákladů, termínové plnění projektu, případně bude
zpracována fotodokumentace realizace projektu. K postupu při kontrole bude zpracována
jednotná metodika, z kaţdé kontroly bude zpracován zápis o kontrole s uvedením výsledku.
Způsob zajištění osob, které se budou podílet na administraci a kontrole realizace
projektů
Na provádění kontrol se budou podílet členové orgánů MAS a pracovníci MAS na základě
uzavřených pracovních smluv, případně dohod o provedení práce, v případě dobrovolníků
bezplatně.
10. 4. Kontrola činnosti MAS
Zajištění kontroly činnosti jednotlivých pracovníků MAS
Schváleno
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MAS má jednoho pracovníka na částečný úvazek – manaţer MAS Mgr. Daniel Švec, DiS.,
který je zaměstnancem na částečný úvazek. Manaţer je dislokován celodenně v budově
MAS, komunitního centra.
Zajištění kontroly účetnictví MAS
 vedení účetnictví je zajišťováno účetní firmou, ELVA servis, spol.s r.o., se kterou
má na uvedené činnosti MAS uzavřenou smlouvu. Podklady pro zpracování
Účetnictví jsou shromaţďovány sekretariátem MAS.
 průběţné účetní výkazy jsou předkládány statutárním zástupcům a jsou schvalovány
Valnou hromadou;
 kaţdý rok bude proveden finanční audit hospodaření o.p.s..
Postup při sebehodnocení MAS (zpětné hodnocení činnosti MAS, které je dále vyuţito
k zefektivnění následných činností)
V souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech MAS zpracovává, schvaluje a
zveřejňuje na webových stránkách roční zprávy o činnosti, jejichţ součástí je také účetní
závěrka za příslušný rok. Pracovníci MAS postupně navštěvují jednotlivé členy MAS,
diskutují o činnosti a sbírají náměty na její zlepšení. Následně jsou náměty zařazovány do
jednání komisí, správní rady a valné hromady a návrhy na řešení jsou součástí usnesení
správní rady a valné hromady.
10.5. Archivace
Archivace dokumentace technické zázemí
Dokumenty MAS jsou archivovány na elektronických médiích a rovněţ v papírové podobě
v souladu s platnou legislativou ČR a EU. Pouţíváme Spisový, archivační a skartační řád
města Tachova. V prostorách sídla MAS Zlatá cesta, o.p.s. v budově komunitního centra je
dostatečný a odpovídající prostor pro archivaci dokumentů a písemností vyplývajících
z činnosti MAS. Metodicky pomáhá při archivování město Tachov.
10.6. Monitoring
Průběřné reporty

Publicita
Komunitní
projednávání

Závěrečná zpráva
a audit

Udržitelnost projektu a plnění
závazných ukazatelů

SPL

Scválení valnou hromadou
MAS

Hodnocení

Veřejné projednání

Schválení v zastupitelstvech

Kontrolní mechanismy projektového procesu SPL
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Způsoby ověřování monitorovacích kriterií
Monitoring realizace Strategického plánu bude zajišťován průběţně lidskými a finančními
zdroji a dalšími prostředky, které jsou standardně uplatňované při hodnocení rozvojových
programů. Monitoringem je pověřena dozorčí rada.
Lidské a finanční zdroje:
 monitoring realizace Strategického plánu bude zajišťovat pracovní skupina a
pracovníci provádějící administraci ţádostí, výběrová komise a programový výbor;
 rozhodující úlohu v monitoringu bude mít dozorčí rada a pracovníci, které
monitoringem dozorčí rada pověří.
 financování monitoringu bude zajištěno z členských příspěvků MAS a dotací
získané v rámci reţijních nákladů realizace strategie MAS, dále z příspěvku
úspěšných ţadatelů o dotaci.
O všech výše popsaných postupech byly na sekretariátu MAS vypracovány podrobné
interní předpisy, které jsou v souladu nejen s tímto dokumentem SPL, ale taktéţ se všemi
dostupnými pravidly pro OSU IV. 1. 2 a IV.1.1
10.7. Vyhodnocení SPL (evaluace)
Pracovní skupina a jí pověření pracovníci budou mít za úkol zajistit evaluaci Strategického
plánu. V rámci evaluace bude zjišťována zejména efektivita veřejných finančních
prostředků, které budou v souvislosti s realizací Strategického plánu distribuovány ke
konečným příjemcům, ve vazbě na výstupy a výsledky dílčích projektů. Počítá s také
s veřejným projednáváním projektů.
Plán vyhodnocení
Pro hodnocení výsledků bude zpracován Evaluační plán , který bude vymezovat konkrétní
rozsah hodnotících aktivit. Při jeho realizaci bude MAS kromě členů orgánů a vlastních
pracovníků spolupracovat s členy a partnery, s odborníky pro oblast rozvoje venkova,
s cílovými skupinami příjemců dotací, v neposlední řadě obyvateli zájmového území.
Kromě monitorovacích a hodnotících zpráv budou zdrojem informací i skupinová, případně
individuální setkání a rozhovory.
Postupy vyhodnocení
Kancelář MAS bude shromaţďovat a zpracovávat zjištěné informace o plnění SPL,
prostřednictvím manaţera MAS bude pravidelně informována Správní rada MAS a
relevantní orgány MAS, zejména dozorčí rada. Analýza získaných informací bude
podkladem pro stanovení nápravných opatření.
Zajištění evaluace
Hodnocení realizace SPL bude prováděno průběţně před zahájením, nahodile v průběhu a
po skončení realizace jak z hlediska naplňování stanovených cílů – plnění stanovených
monitorovacích indikátorů, tak z hlediska časového – hodnocení i z hlediska efektivity –
výstupy v porovnání s investicemi podpůrných prostředků.
Na hodnocení, jak bylo výše uvedeno se budou podílet členové MAS i jeho pracovníci.
Zvláštní pozornost bude věnována udrţitelnosti projektu.
Schváleno
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V polovině roku 2011 byl vypracován hlavní dokument průběţné evaluace za roky 2008 –
2011, v němţ jsou shrnuty a zhodnoceny základní pilíře činnosti nejen v rámci SPL, ale i
aktivit mimo ni.
Návrh způsobu zapracování výsledků vyhodnocování a zveřejňování do SPL
Zjistí-li se nedostatečná efektivita vloţených prostředků, odchylky od plnění stanovených
cílů, časové skluzy a další nedostatky, budou přijata nápravná opatření v podobě aktualizace
Strategického plánu, změny výběrových kriterií ve vazbě na změny projektových fichí.
Souhrnně zpracované výsledky hodnocení, které zajistí kancelář MAS budou zveřejňovány
obdobně jako bude prováděna propagace Strategického plánu.
10.8. Propagace MAS
Zajištění propagace MAS a informací pro obyvatele
Při propagaci je vyuţíváno všech dostupných moderních nástrojů a marketingových
postupů v souladu s principy, obsaţenými v marketingovou strategií města Tachova.
Způsob a četnost aktualizace webových stránek – návrh
Aktualizace webových stránek je prováděna pracovníky kanceláře MAS vţdy v návaznosti
na vyhlašování výzev a provádění hodnocení výsledků SPL, v rámci změn zásadních
programových dokumentů MAS, případně při zpracování dalších rozvojových a
strategických plánů MAS, nejméně však 1x za čtvrtletí. Podklady budou předány k zařazení
do webových stránek správci webových stránek, firmě TANET.
Plán informovanosti o činnosti MAS a jejích výsledcích do budoucna
Vhodný marketing MAS bude vycházet ze zpracované marketingové strategie. Kromě
aktivit propagačního charakteru, které mají za cíl informovat o činnosti a výsledcích MAS
širokou veřejnost, bude dále k informovanosti všech zájemců vyuţito zejména webových
stránek MAS, a webových stránek partnerů MAS, a dále metod zaloţených na komunikaci
se členy, partnery, ţadateli, dobrovolnými spolupracovníky, zástupci zájmových skupin a
s občany MAS. Tato činnost bude prováděna průběţně.
11. Zapojení ţen, mladých lidí a zemědělců
Zapojení mladých lidí do 30 let, ţen a zemědělců
I kdyţ mladých a aktivních lidí není v MAS mnoho, podařilo se ustavit komisi mladých.
Zabývá se řešením podmínek pro stabilizaci mladých lidí na venkově. Mladí do 30 let jsou
dále zastoupeny ve volených orgánech
MAS a v komisích. (Je uvedeno
v seznamu)
Vzhledem k zajištění rovnosti příleţitostí
a nezbytnosti řešit problematiku ţen na
venkově, ustavila MAS rovněţ komisi
ţen. Komise ţen předala programovému
výboru náměty na projekty. Týkaly se
především zařízení pro děti a mládeţ,
bydlení, ţivotního prostředí – zeleň a
úpravy prostranství v obci.
Program pro děti u tvrze v Pernolci
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Komise zemědělců řeší především otázky pěstování skotu a pastevectví, včetně
problematiky diverzifikace. Nová situace, která vznikla v regionu po zrušení státních statků
vyţaduje pozornost především vzhledem ke smysluplnému a ekologicky přijatelnému
vyuţívání půdy, jejíţ značná část je v CHKO Český les. Tyto komise mají za úkol zajistit a
sledovat způsob zapojení ţen a mladých zemědělců do realizace SPL. Komise předávají
náměty a podklady pro SPL a členové komise se účastní workshopů a projednávání SPL.
Datum a četnost jednání komisí jsou uvedeny v tabulce Harmonogram.
Komise bude průběţně řešit problematiku uvedených skupin a podávat návrhy na řešení,
stejně jako průběţně spolupracovat s dalšími orgány MAS.
Na tvorbě fichí se podíleli svými náměty mladí, ţeny i zemědělci. Proto se také fiche
dotýkají všech těchto cílových skupin. Vyjadřuje to i uvedená tabulka.
Vztah fichí a cílů k ţenám, mladým a zemědělcům
Název fiche

Zapojení a vliv na ţeny,
mladé a zemědělce

1.

Cesty k modernizaci
zemědělských podniků

Podpora nových technologií zaručuje cílovým skupinám
konkurenceschopnost, stabilitu a tím i perspektivu v zaměstnání
v zemědělství

2.

Cesty k rozvoji a obnově vesnic

Zájem mladých o podmínky bydlení a zaloţení rodiny na venkově, ţivotní
prostředí

3.

Cesty ke zlepšení občanské
vybavenosti

Vybavení pro sport, kulturu a volný čas je zájmem především dětí, jejich
matek a mladých

4.

Cesty k ochraně a rozvoji
kulturního dědictví venkova

Důleţité pro všechny skupiny, upevňují partnerství
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