
 

Stránka 1 

 

Zpráva 

z provedeného průběžného  hodnocení  SPL dle priorit, cílů a opatření 

naplňujících cíle realizované prostřednictvím projektů k 1.6.2010 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zprávu vyhotovili členové  Výkonného monitorovacího výboru Obecně prospěšné společnosti 
pro Český ráj  
 Ing. Dagmar Kozderková – předsedkyně výboru 
 Ing. Pavel Pospíšil 
Alena Svobodová 
 
Podklady pro průběžné hodnocení poskytla Jarmila Lásková Soldátová. 

 
Hodnocené projekty na základě monitorovacích zpráv příjemců podpory 
(neukončené) a uzavřených Dohod o poskytnutí dotace 
1.výzva, Fiche 4, název: Cestovní ruch v obci 

Pořadové číslo 
MAS 

Název  žadatele Název projektu Finanční ukazatel – 
celková výše 

přiznané dotace v 
Kč 

4/2009 Rostislav Vocásek Rozšíření služeb 
cestovního ruchu 

372402,- 

 
Kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS – ukazatel výstupu 
1. Nový provoz založený díky podpoře MAS - NE 
1. Počet nově zřízených sezónních míst nebo míst na částečný pracovní úvazek – ANO,1 
1. Počet nově zřízených nebo zachovaných pracovních míst obsazených nebo nových 
ekonom.subjektů založených ženami - 0 
1. Počet nově zřízených nebo zachovaných pracovních míst obsazených nových ekonom.subjektů 
založených mladými lidmi do 30 let- 0 
1. Počet zachovaných pracovních míst - 1 
1. Počet nově zřízených pracovních míst na plný úvazek - žádné 
1. Počet nových ekonomických subjektů – 0 

1. výzva, Fiche 5, název: Vesnice 

Pořadové číslo MAS Název  žadatele Název projektu Finanční ukazatel – 
celková výše 

přiznané dotace v 
Kč 
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7/2009 Myslivecké sdružení 
Vyskeř 
 

Stavební úpravy a 
výstavba sociálního 
zázemí myslivecké 
chaty 

549 882,- 

10/2009 Tělocvičná jednota 
Sokol Sobotka 

Sokolovna Sobotka- 
rekonstrukce 

567 000,- 

12/2009 Obec Klášter Hradiště 
nad Jizerou 

Dětský koutek ve 
sportovním areálu 

440 100,- 

 

 
Kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS - – ukazatel výstupu 
Počet rekonstruovaných  objektů          2 
Počet nově vybavených objektů            1   
 Počet nově vytvořených pracovních míst  0 
Počet nově zřízených sezónních míst nebo míst na částečný pracovní úvazek  0  
Počet nově zřízených nebo zachovaných pracovních míst obsazených mladými lidmi do 30 let- 0    
Počet nově zřízených nebo zachovaných pracovních míst obsazených mladými lidmi do 30 let –0 
 
1. výzva, Fiche 7, název: Vzhled obce 

 
Pořadové číslo MAS Název  žadatele Název projektu Finanční ukazatel – 

celková výše 
přiznané dotace v 

Kč 
1/2009 
 

Obec Ptýrov Sanace návsi v 
Maníkovicích 

900 000,- 

3/2009 Obec Hrubá Skála Oprava místní 
komunikace v obci 
Hrubá Skála – I. etapa 

900 000,-  

9/2009 
 

Obec Karlovice Rekonstrukce místní 
komunikace Roudný - 
Blatec 

900 000,-  

11/2009 
 

Město Sobotka Výstavba komunikace a 
obnova veřejných 
prostranství ve městě 
Sobotka 

900 000,- 

13/2009 
 

Obec Loukovec Bezpečně v obci ve dne 
i v noci 

359 167,- 

14/2009 
 

Obec Kněžmost Obnova místních 
komunikací a zlepšení 
vzhledu centra obce 
Kněžmost 

895 766,- 

 
Kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS  – ukazatel výstupu 
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Obnovené plochy díky podpoře MAS (m2)  celkem  3 642 m2 - z toho 1/2009 – plocha zeleně  + 
odvodnění 3 300m2, 9/2009 – 30 m2 zeleně, 11/2009 – 172 m2 chodník, 40 m2 zeleň,14/2009 – 
100m 2 zeleň 
 
Obnova místních komunikaci. (km) celkem 1, 860 km  – z toho 3/2009 0,300 km, 9/2009 – 1,131 
km, 11/2009 – 0,129 km, 14/2009 – 0,300 km 
 
Hodnocené projekty na základě podané Žádosti o proplacení 

1. výzva, Fiche 5, název: Vesnice 

Pořadové číslo MAS Název  žadatele Název projektu Finanční ukazatel – 
celková výše 

přiznané dotace 
v Kč/udělená 
dotace v Kč 

8/2009 
 

Občanské sdružení FK 
Sedmihorky 

Rekonstrukce povrchu 
minihřiště v areálu a 
sportovního klubu 

899 885,-/  
899 885,- doposud 
neproplaceno 

 
Kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS - – ukazatel výstupu 
Počet rekonstruovaných  objektů          1 
Počet nově vybavených objektů           0   
 Počet nově vytvořených pracovních míst  0 
Počet nově zřízených sezónních míst nebo míst na částečný pracovní úvazek  0  
Počet nově zřízených nebo zachovaných pracovních míst obsazených mladými lidmi do 30 let- 0    
Počet nově zřízených nebo zachovaných pracovních míst obsazených mladými lidmi do 30 let –0 
 
Indikátory výstup ů – celkové zhodnocení 

Fiche č.: 
 

Indikátory výstupů: 

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 

Podpořené projekty obsahující prvek participace 
veřejnosti na přípravě  
 

  x  1 x x x 

Obnovená existující budova nebo stavba evidovaná 
v katastru nemovitostí (počet) 
 

x x  x x   x 

Vybavená existující budova nebo stavba evidovaná 
v katastru nemovitostí (počet) 
 

x x  x x   x 

Nový nebo inovovaný produkt (počet) 
 

x        

Nakoupený stroj a/nebo  výrobní  zařízení a/nebo  x        
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technologie (počet) 
 
Nově vzniklé rekreační lůžko (počet)    x     
Nově vzniklé nebo rekonstruované sportovní 
zařízení a /nebo půjčovna sportovních potřeb 
(počet) 
 

   x 1    

Vytvořená  expozice (počet) 
 

     x   

Rekonstruovaný památkově chráněný objekt 
(počet) 

     x   

Vybudovaná nebo rekonstruovaná veřejná 
komunikace  - propustná  (m2) 
 

      x  

Vybudovaná nebo rekonstruovaná veřejná 
komunikace – nepropustná (m2) 
 

      x  

Veřejně přístupné zelené plochy (m2 trávníku) 
 

      x  

Listnaté  stromy (počet) 
 

      x  

Ukazatelé výsledku 
Nastavená preferenční kritéria ve fichích  ukazují, že projekty negenerují pracovní místa, pouze 
jeden nedokončený projekt  uvádí vytvoření nového sezonního prac. místa. Dále  výbor 
doporučuje při dalších výzvách více  podpořit v regionálních preferenčních kritériích  žadatelé 
z neziskového sektoru. 
 
Ukazatelé účinku 
1/ specifické 
2/globální 
Ukazatelé účinku  budou sledovány po jednom roce po ukončení projektu. 
 
Zpráva je vyhotovena v 1 originále a bude předložena Programovému výboru Obecně prospěšné 
společnosti pro Český ráj 
 
Zpráva z provedeného průběžného  hodnocení  SPL dle priorit, cílů a opatření naplňujících 
cíle realizované prostřednictvím projektů k 1.6.2010 byla výkonným monitorovacím 
výborem schválena 15.6.2010. 

Podpis  členů 
 
Ing. Dagmar Kozderková – předsedkyně výboru    ………………………….. 

Ing. Pavel Pospíšil      ………………………….. 

Alena Svobodová      …………………………… 


