Zápis
z pracovního regionálního setkání území mikroregionu Týnecko, městyse Kácov a
obcí Kamenný Přívoz, Krňany a Pohoří
ke zhodnocení rozvojových aktivit v regionu Posázaví za období 2006 – 2010
v rámci procesu evaluace Strategického plánu Leader
Setkání se konalo v Benešově v zasedací místnosti Posázaví o.p.s. v budově piaristické
koleje na Masarykově náměstí 1 dne 20. dubna 2010 od 16 hodin.
Setkání proběhlo podle navrženého programu:
16:00 – 16:15 Úvod setkání a představení jednotlivých účastníků, očekávání účastníků
setkání, vyplnění dotazníku.
16:15 – 16:30 Seznámení se současným stavem rozvojového plánování v regionu Posázaví,
retrospektiva obsahu a naplňování Strategie rozvoje regionu Posázaví.
16:30 – 17:15 Společné zhodnocení současného stavu, diskuse o vývoji stavu rozvoje v
oblasti zájmu účastníků.
17:15 – 17:40 Návrh na využívání dotačních prostředků z programu Leader v období
2011 – 2013.
17:40 – 17:50 Definování závěrů a požadavků.
17:50 – 18:00 Závěr a zhodnocení setkání.
Setkání se zúčastnily 4 osoby
1
2
3
4

Jméno a příjmení
Petr Vodehnal
Zdeněk Votruba
Aleš Papoušek
Jaroslav Buchal

Subjekt
Obec Netvořice
Obec Václavice
Obec Krhanice
Městys Kácov

E-mail
vaclavice@compro.cz
ou.krhanice@seznam.cz
oupodatelna@kacov.cz

Účastníci setkání vývoj aktivit jimi zastupovaných subjektů za uplynulé čtyřleté období.
Specificky se zabývali definicí významných zátěží nebo zhoršení stavu majících vliv na
rozvoj jejich zájmové oblasti, zamýšleli se také nad pozitivními vlivy (plusy) napomáhajícím
rozvoji jejich oblasti činnosti a majícími dopad na rozvoj regionu.
ZÁTĚŽ
Vynaložené peníze na projekt x úspěšnost projektu
Vzrůstající administrativa
Složitost projektů
Chybí lobbisté za obce
Rozpočtové určení daní
Když bude mít obec peníze v rozpočtu, nejsou třeba dotace
Vzhledem k náročnosti práce starosty „o strach“ se pouštět do aktivit x administrativa
Státní účetnictví
Zátěž účetní x financování
Na obce se kouká jako na zloděje
Nezbývá čas na každodenní práci
Medializace dotací x je jich hodně
Málo času na diskuzi s lidmi
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PLUSY
Příklad na školách – modelové projekty
Czech Point
Časová úspora díky elektronizaci VS + pro občany x vzdálenost od ORP
Zvýšení počtu služeb pro obyvatele
Zlepšení vybavenosti úřadu
Zlepšení infrastruktury obcí
Zvýšení počtu kulturních a sportovních akcí
Větší podpora činnosti spolků i jen skupiny občanů bez právní subjektivity ze strany
obce
Zvýšení turistického ruchu – cykloturistika
Na základě stanovení zátěží a pozitiv hledali účastníci možná řešení jednotlivých problémů.
ŘEŠENÍ
Snížení administrativy
Snížení rozměru státu x posílení kompetencí a financování obcí
Změna RUD
Odstranit dotace a pustit finance přímo do rozpočtu obce
Zjednodušení zákonů př. územní plány
Pro rozdělování finančních prostředků v rámci Strategického plánu Leader je důležitý pohled
potencionálních žadatelů. V první části každý z účastníků subjektivně definoval prioritu
jednotlivých fichí SPL. Na základě přidělených bodů byla stanovena celková priorita
(nejméně bodů je nejvyšší priorita).
STANOVENÍ PRIORITY JEDNOTLIVÝCH FICHÍ
ČÍSLO A NÁZEV FICHE

PRIORITY

SOUČET

POŘADÍ

I. Aby se Vám tu líbilo

6

6

6

4

22

6

II. Poznejte to u nás

4

5

5

3

17

4

III. Aby se nám tu líbilo

1

1

1

1

4

1

IV. Ctíme svou minulost

5

2

3

2

12

2

V. Stavíme na rodině a mládeži

3

4

4

6

17

4

VI. Myslíme na budoucnost

2

3

2

5

12

2

celkem

84

V druhé části každý z účastníků přiděloval virtuální finanční prostředky jednotlivým fichím
SPL. Celkem měl k dispozici 18 bodů, musel přidělit body všem fichím bez výjimky, nejmenší
přidělený počet byl 0,1, maximální počet na jednu fichi nebyl stanoven. Výsledky
v jednotlivých Fichích byly sečteny a následně byl stanoven procentuální poměr alokací na
jednotlivé fiche.
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STANOVENÍ POMĚRU DĚLENÍ ALOKACE FINANCÍ NA JEDNOTLIVÉ FICHE

ČÍSLO A NÁZEV FICHE
I. Aby se Vám tu líbilo
II. Poznejte to u nás
III. Aby se nám tu líbilo
IV. Ctíme svou minulost
V. Stavíme na rodině a mládeži
VI. Myslíme na budoucnost
celkem

2,5
3
7
1
1
3,5

FINANCE
0,1 1,5
0,2 1,5
14
9
2
2
0,7
1
1
3

1
1
7
7
1
1

SOUČET
5,1
5,7
37
12
3,7
8,5
72

%
7%
8%
51%
17%
5%
12%
100%

I. A by s e V ám tu líbilo
II. P oz nejte to u nás
III. A by s e nám tu líbilo
IV . C tíme s vou minulos t
V . S tavíme na rodině a
mládež i
V I. Mys líme na
budouc nos t

V závěru účastníci definovali oblasti, které je v rámci setkání překvapili. Stejně tak na
základě svých dlouhodobých zkušeností i prožitého setkání definovaly své požadavky na
další období.
PŘEKVAPILO
Nízká účast
Výměna zkušeností a informací
POŽADAVEK

Setkání vedl a zápis ověřil: Václav Pošmurný
Poznámky ze setkání: Marie Škvorová
Zápis zhotovila: Zuzana Matoušková
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Foto ze setkání
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