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1. ŽADATEL / PŘEDKLADATEL STRATEGIE
Základní identifikační údaje žadatele
Přesný název MAS
Právní forma
Identifikační číslo
Sídlo MAS
Korespondenční adresa
Telefon
www stránky
E-mail

Otevřené zahrady Jičínska
občanské sdružení
270 17 346
Veliš 40, 507 21 Veliš
Veliš 40, 507 21 Veliš
602 420 396 (manažer MAS)
www.otevrenezahrady.cz
otevrenezahrady@seznam.cz

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS
Rozloha celkem:
Počet obyvatel celkem:
Hustota na km2:
Obce:

285,11 km2
29 860
105
Bačalky, Běchary, Březina, Budčeves, Bukvice, Bystřice, Češov, Dětenice,
Dolní Lochov, Cholenice, Chyjice, Jičín, Jičíněves, Kacákova Lhota, Kopidlno,
Kostelec, Kozojedy, Libáň, Nemyčeves, Ohařice, Ohaveč, Podhradí,
Rokytňany, Sedliště, Slatiny, Slavhostice, Staré Hrady, Staré Místo, Střevač,
Tuř, Údrnice, Úlibice, Valdice, Veliš, Vitiněves, Vršce, Zelenecká Lhota,
Židovice

3. ZPRACOVÁNÍ SPL MAS A JEHO AKTUALIZACE
3. 1. TVORBA SPL V ROCE 2008
Strategický plán Leader (dále jen Strategie nebo SPL) byl v letech 2007 – 2008 vypracován jako samostatná
místní rozvojová strategie místní akční skupiny (dále jen MAS).
Strategie vycházela z analýzy údajů a informací získaných vlastními aktivitami a ze strategických
materiálů, týkajících se daného území, se kterými je také v souladu. Jedná se o následující materiály:
a) Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006-2015 (2007),
b) Program rozvoje Královéhradeckého kraje (2003),
c) Program trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Český ráj (2002),
d) Dlouhodobá strategie rozvoje Svazku obcí Mariánská zahrada (2005),
e) Marketingová studie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mariánská zahrada (2005),
f) Strategický plán rozvoje. Město Jičín (2004).
Základem pro zpracování strategie byla analýza území MAS. Potřebné údaje byly získány jednak
z veřejně dostupných zdrojů, zejména internetu, dále z dotazníků předložených představitelům obcí nebo
předprojektových listů nejrůznějších subjektů. Takto získané údaje byly podle potřeby upřesňovány
individuálními osobními konzultacemi a na veřejných shromážděních (setkáních) MAS, v rámci příslušných
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orgánů MAS (programový výbor, expertní pracovní skupina) a zejména se členy MAS z veřejné, podnikatelské i
neziskové sféry. V rámci uvedených činností jsme využívali v oblasti informování subjektů v regionu a získávání
potřebných informací zejména možností takových regionálních partnerů, jako například Oblastní hospodářská
komora Jičín, Okresní agrární komora, Svazek obcí Mariánská zahrada nebo Svazek obcí Rozhraní. Jednoznačně
největší podporu a zázemí získala MAS v neziskovém sektoru (viz členská základna).
O jednotlivých termínech setkání a průběhu prací na SPL (ale i jiných činností jako vzdělávání apod.)
informovala MAS prostřednictvím internetu, emailové komunikace, osobních návštěv a setkání a v některých
případech i písemně (např. majitelé lesů).
Zpracování SPL jsme konzultovali s následujícími experty a poradci:
a) Ing. Štěpánka Uličná Ph.D., B. Němcové 1749, 253 01 Hostivice
(místní rodačka, která se podobným činnostem věnuje v Praze v rámci svých současných aktivit)
- využili jsme jejich některých námětů a návrhů dílčích částí konceptu SPL
b) PhDr. Oldřich Čepelka, TIMA Liberec, Erbenova 2, 460 08 Liberec 8
- vzdělávání, teoretická příprava na metodu LEADER, konzultace části fichí a SPL
c) Experti MAS – 2 vyškolení „euromanažeři“ se zkušenostmi v oblasti zpracování grantů a s prací zejména
v neziskovém sektoru (Mgr. Jan Jiterský, Mgr. Kamila Kabelková)
d) Ostatní aktivní zájemci z řad představitelů členů i nečlenů MAS

3. 2. AKTUALIZACE SPL – 05 – 08/2011
Během tří let působení MAS se ukázala nutnost SPL aktualizovat tak, aby monitorovací indikátory a
jejich nastavení odpovídalo reálné situaci a plán mohl být naplňován. Za tímto účelem proběhlo v květnu 2011
rozsáhlé dotazníkové šetření s návratností 75,67 %, jehož výsledky jsou zde publikovány, vznikla pracovní
skupina k aktualizaci fichí, byla stanovena nově preferenční kritéria, shromážděny projektové záměry obcí a
některých neziskových organizací, dále byla kontrolována a aktualizována zde uváděná data (počty obyvatel
v obcích, nezaměstnanost). V neposlední řadě byla do SPL zahrnuta analýza vycházející z dosavadní praxe MAS.
Nově strategie vychází z analýzy údajů a informací získaných ze strategických materiálů, týkajících se daného
území, se kterými je také v souladu. Jedná se o následující materiály:
a) Program rozvoje Královéhradeckého kraje (2011 – 2013),
1
b) Integrované strategie území OZJ (2011)

1

SPL vychází také z již zpracovaných strategických plánů, např. svazku obcí Mariánská zahrada. MAS vnímá
strategii jako hlavní rozvojový program v oblastech, které si sama na základě analýzy určila. Hlavním zdrojem
financování je pak zejména Program rozvoje venkova ČR. Z porovnání SWOT analýz i jednotlivých kapitol je
zřejmý i soulad se Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje, inovovanou v roce 2007 i současným Programem
rozvoje Královéhradeckého kraje (2010) a dalšími rozvojovými dokumenty regionu soudržnosti Severovýchod, a
tím potažmo i s rozvojovými dokumenty ČR.
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4. ANALÝZA ÚZEMÍ MAS
4. 1. HODNOCENÍ ÚZEMÍ MAS
Výběr území
Impulsem pro výběr území byly dosavadní pozitivní zkušenosti ze vzniku dobrovolného svazku obcí (dále
jen DSO) Mariánská zahrada a původní záměr usilovat nějakým způsobem o obnovení prvků barokní krajinné
kompozice Františka Josefa Schlika a jejich využití pro rozvoj území, zejména pro rozvoj obcí, podnikání a
cestovního ruchu. Krajinná kompozice dostala podle charakteristických „mariánských“ prvků (vazby na Pannu
Marii, na mariánský kult, na ženský prvek) název „Mariánská zahrada“, který se velmi rozšířil a byl podnětem ke
vzniku DSO téhož jména. Příznivé ohlasy vedly nakonec k definování širšího území pro potřeby cestovního
ruchu jako subregionu turistického regionu Český ráj – k vymezení turistické oblasti Mariánská zahrada. DSO
Mariánská zahrada deklaroval odhodlání prosazovat a propagovat z hlediska cestovního ruchu celé toto území
2
bez ohledu na příslušnost obcí k DSO. K tomuto úsilí se postupně připojily i obce sousedního DSO Rozhraní .
V bezprostředním sousedství je další barokní krajinná kompozice, kterou založil Albrecht z Valdštejna.
Nachází se zejména na území Jičína a Valdic, ale zasahuje až do území Mariánské zahrady. Obě kompozice se
tedy zčásti prolínají. Podle vzoru z Mariánské zahrady byla také zde definována širší turistická oblast a nazvána
podle vzoru Mariánské zahrady turistickou oblastí Valdštejnova zahrada. Následně vznikl DSO téhož jména.
Obě území mají i řadu dalších styčných charakteristik a popsané charakteristiky byly hlavním důvodem pro
výběr území MAS. Oba stěžejní názvy byly základem i pro název MAS – Otevřené zahrady Jičínska. Otevřenost
byla od počátku chápána jako předpoklad pro fungující partnerství.
Shodné a styčné charakteristiky území
Obě popsané části území tvoří celek s přirozeným spádovým centrem – městem Jičín, které zajišťuje pro
celé toto území i přenesený výkon státní správy. Jičín poskytuje širšímu území řadu pracovních míst, v Jičíně
mají navíc sídlo jednatelství Krajské hospodářské komory (dříve Oblastní hospodářská komora Jičín) a Okresní
agrární komora, tedy samosprávy podnikatelů, které mohou rovněž přispět k rozvoji území.
Celé území MAS spadá do téhož okresu, téhož kraje, téhož turistického regionu. Řada subjektů z různých
sfér již vzájemně spolupracovala nebo spolupracuje, což zvyšuje předpoklady úspěšného rozvoje partnerství při
budoucích aktivitách.
Zvláštnosti území
Ve strategii jsou používány názvy Mariánská zahrada a Valdštejnova zahrada ve trojím významu:
a) jako název barokní krajinné kompozice,
b) jako název dobrovolného svazku obcí (DSO),
c) jako název území vymezeného pro potřeby cestovního ruchu - název turistické oblasti.
Největší zvláštností území MAS je bezesporu existence již zmíněných dvou zcela odlišných barokních
komponovaných krajin, které se však v daném území prolínají.
Barokní krajinná kompozice Mariánská zahrada
František Josef Schlik (1656-1740) budoval krajinu, nyní nazývanou Mariánská zahrada jako celek
využívající kombinace staveb a přírodních prvků v dokonalé harmonii a ve vzájemném propojení.
Centrem a symbolickým středem je chýše Panny Marie, barokní kaple z r. 1694 – Loreta. Podle starých map
vedly z Lorety čtyři průseky ve tvaru kříže na další zajímavá místa krajiny. Severní průsek spojoval Loretu s kaplí
sv. Anny (matky Panny Marie), jižní se zámkem v Jičíněvsi a kostelem Panny Marie v Kostelci. Východní průsek
směřoval ke kapli Andělů Strážců (patronů Mateřství) a k zámku ve Vokšicích, západní na Holý vrch mezi
Bukvicí-Křelinou a Střevačí. Drobných církevních staveb lze nalézt v České republice i v Evropě řadu, ale nikde
nenajdeme téměř „vedle sebe“ stavby čtvercového, kruhového, šestibokého a trojúhelníkového tvaru. Loreta
2

DSO Rozhraní zaniklo v roce 2009, jeho členské obce se staly součástí DSO Mariánská zahrada.
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a kaple sv. Anny byly postaveny podle návrhů Francouze Jeana Baptista Matheye (1630-1696), kaple Nejsvětější
Trojice a Svatých Andělů Strážců pocházejí od Jana Blažeje Santiniho-Aichla (1677-1723).
Schéma průseků a propojení základních prvků krajinné kompozice znázorňuje obr. č. 1

Obrázek č. 1 – schéma Mariánské zahrady
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Barokní krajinná kompozice Valdštejnova zahrada
Albrecht Eusebius z Valdštejna (1583-1634) začal po připojení Jičína s panstvími Kumburk a Veliš v r. 1621
budovat za pomoci urbanistů a architektů kompozici, která je charakteristická přísnými liniemi, nesoucí výrazné
mužské prvky a rysy, s pomyslným středem v chrámu sv. Jakuba v Jičíně. Na téměř přesné přímce leží na jedné
straně vrch Veliš, kostel sv. Jakuba, čtyřřadá lipová alej, Valdštejnská loggie v Libosadu (Jičín – Sedličky) a
Valdická věznice (Kartouzy) s kostelem sv. Josefa, v němž byl také Valdštejn původně pochován. Na tuto
základní linii navazuje uspořádání Libosadu a další stavby.
Schématické znázornění prvků Valdštejnovy zahrady je na obr. č. 2.

Obrázek č. 2 – schéma Valdštejnovy zahrady

Geografická poloha a rozloha
Území patří do většinou rovinaté, mírně zvlněné části jičínského okresu. Nejvyššími body jsou vrcholy Veliše
(429 m.n.m.) a Zebína (400 m.n.m.). Většina území má výšku kolem 300 m.n.m. a střídají se v něm lesy, pole,
louky a zastavěné části měst a obcí. Od podkrkonošské krajiny a oblasti skalních měst Českého ráje se území
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svažuje k úrodným polabským nížinám. Území je možno charakterizovat jako vyvážený venkovský prostor.
Území z hlediska podílu jednotlivých druhů pozemků znázorňuje graf č. 1.
Z grafu mimo jiné vyplývá, že v území MAS výrazně převažuje zemědělská půda (73 %), ale značnou část
zaujímají také lesy (17 %). Naopak zastavěné plochy zaujímají pouze 2 % území.
Je tedy zřejmé, že se jedná o typický venkovský prostor.

73%
2%
2%
6%
17%
Graf č. 1. – půdní složení, údaje k 31. 12. 2006, zdroj ČSÚ – www.czso.cz
Počet a velikost obcí
Přehled o počtu obcí podle jejich velikosti udává graf č. 2. Také tento graf potvrzuje venkovský
charakter celého území MAS s převažujícím počtem malých obcí.

Graf č. 2 – velikost a počet obcí, údaje k 1. 1. 2011, zdroj ČSÚ – www.czso.cz
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2

Území MAS má rozlohu 285,11 km a nachází se v něm 3 města (Jičín, Libáň, Kopidlno), 1 městys
(Podhradí) a 34 obcí. Je znázorněno na obrázku č. 3.

Obrázek č. 3. – zájmové území MAS Otevřené zahrady Jičínska

Obyvatelstvo
Hustota osídlení, věkové složení
Celková hustota osídlení v MAS – 105 obyvatel na kilometr čtvereční, nevypovídá zcela o charakteru území,
neboť její výše je zcela zásadně ovlivněna hustotou a počtem obyvatel dvou sídel – města Jičína a obce Valdice.
Tato sídla tvoří pouze 5 % obcí, ale žije v nich 18 285 obyvatel (62 %). Bez nich je hustota osídlení ostatního
území pouze 40 obyvatel na kilometr čtvereční. I z tohoto pohledu je možno považovat území MAS za typicky
venkovské. Přehled o hustotě osídlení podle velikosti obcí udává graf č. 3.
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Graf č. 3 – hustota osídlení, dle tabulky č. 1 na str. 11
Věkové složení obyvatelstva je vcelku příznivé a v rámci celého území nevykazuje žádné významné
odchylky. V některých obcích, zejména vzdálenějších od měst, obyvatelstvo stárne.
Přehled o věkovém složení obyvatelstva udává graf č. 4.

Graf č. 4. – věkové složení obyvatel, údaje k 31. 12. 2010, zdroj www.czso.cz
Na území MAS žije dle evidence obyvatel k 1. 1. 2011 celkem 29 860 obyvatel, viz tabulka č. 1. Z nich
více než polovina – 16 888, žije v největším městě, bývalém okresním městě Jičíně. Průměrná hustota
obyvatelstva na území MAS je 105 obyvatel na kilometr čtvereční.
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Počet obyvatel v jednotlivých obcích

Název obce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Bačalky
Běchary
Březina
Budčeves
Bukvice
Bystřice
Češov
Dětenice
Dolní Lochov
Cholenice
Chyjice
Jičín
Jičíněves
Kacákova Lhota
Kopidlno
Kostelec
Kozojedy
Libáň
Nemyčeves
Ohařice
Ohaveč
Podhradí
Rokytňany
Sedliště
Slatiny
Slavhostice
Staré Hrady
Staré Místo
Střevač
Tuř
Údrnice
Úlibice
Valdice
Veliš
Vitiněves
Vršce
Zelenecká Lhota
Židovice
celkem

Obce do
Počet
500
obyvatel
obyvatel
157
225
66
171
138
325
203
686
47
197
150
16 888
566
154
2 258
40
194
1 679
310
63
77
445
66
107
576
139
189
326
280
150
307
252
1 397
165
344
238
161
124
29 860

x
x
x
x
x
x
x
--x
x
x
----x
--x
x
--x
x
x
x
x
x
--x
x
x
x
x
x
x
--x
x
x
x
x
31

Tabulka č. 1

Obce od
500 do
1500
obyvatel
--------------x
--------x
----------------------x
--------------x
----------4

Obce nad
1500
obyvatel
----------------------x
----x
-----x
----------------------------------------3

Katastrální
výměra
km2

Počet
obyvatel na
1 km2 *)

5,70
8,79
1,39
6,71
5,03
7,01
8,75
17,67
1,58
4,54
5,09
24,93
16,97
3,98
29,12
2,26
3,67
19,68
4,97
4,16
1,39
10,27
4,96
1,59
11,76
5,85
3,86
3,03
11,25
5,80
9,25
6,75
0,90
5,13
4,92
6,42
6,66
3,32
285,11

27
26
47
25
27
46
23
39
30
43
29
677
33
39
78
18
53
85
62
15
55
43
13
67
49
24
49
108
25
26
33
37
1 397
32
70
37
24
37
105

Údaje o počtu obyvatel k 1. 1. 2011, zdroj: ČSÚ (www.czso.cz)
Údaje o výměře obcí: Obce Královéhradeckého kraje, Český statistický úřad 2007, str. 36 – 44
11
OTEVŘENÉ MALÝM I VELKÝM
OTEVŘENÉ POCTIVÝM A ŠIKOVNÝM
OTEVŘENÉ HISTORII I BUDOUCNOSTI
OTEVŘENÉ DOMÁCÍM I PŘESPOLNÍM
OTEVŘENÉ NÁPADUM A MYŠLENKÁM

© Strategický plán LEADER MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA

*) zaokrouhleno
Nezaměstnanost
Území se nenachází v „hospodářsky slabém regionu“ podle Usnesení vlády ČR č.722/2003. V rámci kraje je však
část území, zejména okolí Kopidlna, oblastí s nadprůměrnou nezaměstnaností.
Průměrná míra nezaměstnanosti v r. 2010 rámci ČR byla 9,0%, v Královehradeckém kraji 7, 7 % a
v okrese Jičín 8, 7 %, na území MAS 10%.
Průměrná míra nezaměstnanosti v území MAS je vyšší než v okrese i v kraji a je jedno procento vyšší
než míra nezaměstnanosti v rámci ČR. Rozdíly mezi obcemi jsou však veliké a více než polovina obcí (21)
vykazuje hodnoty vyšší než je celostátní průměr, 17 z nich dokonce nad 10 %. Je to dáno i tím, že Kopidlensko
patří v tomto směru dlouhodobě mezi subregiony kraje s vyšší nezaměstnaností.
Pro obyvatele území je důležitý zejména dlouhodobý rozvoj průmyslové zóny v Jičíně se značnou
nabídkou pracovních příležitostí i možnost pracovního uplatnění v mladoboleslavské automobilce Škoda.
V samotném území je však pracovních příležitostí poměrně málo, především v odvětví cestovního
ruchu a ve službách.
Porovnání míry nezaměstnanosti udává graf č. 5.

Graf č. 5 – míra nezaměstnanosti
Přehled o počtu ekonomicky aktivních obyvatel a nezaměstnanosti v jednotlivých obcích udává tabulka č. 2.
Nezaměstnanost v jednotlivých obcích k 1. 1. 2011

Poř. č.

Název obce

počet obyvatel
*

Tabulka č. 2

počet ekon.akt.
**

počet dosaž.
uchazečů **

míra
nezaměstnanosti
v%

1

Bačalky

157

76

7

9,2

2

Běchary

225

102

17

16,7

3

Březina

66

31

4

12,9
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4

Budčeves

171

86

9

10,5

5

Bukvice

138

67

4

6,0

6

Bystřice

325

169

15

8,9

7

Češov

203

83

13

15,7

8

Dětenice

686

361

26

7,2

9

Dolní Lochov

47

16

3

18,8

10

Cholenice

197

88

16

18,2

11

Chyjice

150

60

6

10,0

12

Jičín

16888

8855

635

7,2

13

Jičíněves

566

282

32

11,3

14

Kacákova Lhota

154

75

14

18,7

15

Kopidlno

2258

1093

96

8,8

16

Kostelec

40

17

0

0,0

17

Kozojedy

194

90

15

16,7

18

Libáň

1679

889

57

6,4

19

Nemyčeves

310

131

19

14,5

20

Ohařice

63

25

1

4,0

21

Ohaveč

77

29

4

13,8

22

Podhradí

445

187

21

11,2

23

Rokytňany

66

33

4

12,1

24

Sedliště

107

41

0

0,0

25

Slatiny

576

238

17

7,1

26

Slavhostice

139

62

11

17,7

27

Staré Hrady

189

80

7

8,8

28

Staré Místo

326

179

10

5,6

29

Střevač

280

119

14

11,8

30

Tuř

150

49

3

6,1

31

Údrnice

307

136

23

16,9

32

Úlibice

252

105

8

7,6

33

Valdice

1397

876

59

6,7

34

Veliš

165

60

6

10,0

35

Vitiněves

344

169

10

5,9

36

Vršce

238

114

11

9,6

37

Zelenecká Lhota

161

83

4

4,8

38

Židovice

124

57

6

10,5

29666

15123

1192

10,0

celkem

* počet obyvatel k 1. 1. 2011, zdroj www.czso.cz, http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem
** údaje k 1. 1. 2011, zdroj statistiky Úřadu práce v Jičíně

Vzdělání, zdravotnictví sociální služby
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Jičín poskytuje dostatečnou nabídku základního i středního vzdělání a v rámci detašovaných pracovišť také
vysokoškolského. Pokud se týká základních škol, zbývající školy v území vně Jičína jsou vždy velkým přínosem
pro danou obec. Základní školy například ve Veliši, Nemyčevsi, Dětenicích, Běcharech, Valdicích, Jičíněvsi apod.
jsou svými aktivitami zajímavým a nepostradatelným přínosem. Pro území MAS se navíc nabízí konečně využití
potenciálu Střední zahradnické školy v Kopidlně pro dotváření krajiny, úpravy a rozšiřování veřejné zeleně. Na
území MAS působí aktivně také významná vzdělávací instituce v oblasti výuky jazyků, vzdělávání dospělých a
podnikatelské veřejnosti (Akademie Jana Amose Komenského).
Oblast zdravotnictví je zajištěna především službami jičínské nemocnice, sociální služby jsou
dosažitelné zejména v Jičíně (i soukromými subjekty), Slatinách-Milíčevsi, Kopidlně a Libáni. Dětenicko využívá i
služby domova důchodců v Rožďalovicích (mimo okres i kraj). Kromě spádové Oblastní nemocnice v Jičíně a
řady ordinací praktických, odborných i zubních lékařů jsou ordinace těchto lékařů ještě v Kopidlně, Libáni,
Slatinách, Jičíněvsi, Tuři a Valdicích. V Jičíně, Kopidlně a Libáni jsou lékárny.
Rozvoj obcí
Územně plánovací dokumentace
Více než třetina obcí (42 %) nemá k 30. 6. 2011 zpracovánu územně plánovací dokumentaci, z nich 16 % ani
nezahájilo práce na jejich zpracování. Tím jsou tyto obce v oblasti rozvoje v nevýhodě vůči ostatním. Valdice
jsou limitovány malým územím obce. Stupeň vypracování územně plánovací dokumentace v jednotlivých
obcích je rozdílný. Šest obcí ale nezahájilo v tomto směru žádné práce. Jsou to: Češov, Cholenice, Kozojedy,
Sedliště, Tuř a Zelenecká Lhota.
Zdroj: http://up.kr-kralovehradecky.cz/upd/
Bydlení
V některých obcích nejsou k dispozici vhodné pozemky pro bytovou výstavbu, i když je o ni zájem. Zájmu a
potřebám často neodpovídá ani stav zpracování územně plánovací dokumentace, ani urbanistické posouzení
širšího území. V současné době se projevuje zvýšený zájem o výstavbu rodinných domů. U některých obcí tomu
neodpovídá stav územně plánovací dokumentace. Avšak téměř ve všech obcích jsou k dispozici alespoň nějaké
vhodné pozemky. Poslední dostupné kompletní údaje ze sčítání obyvatelstva v roce 2001 již nejsou relevantní a
výsledky ze sčítání obyvatelstva v roce 2011 zatím nebyly zveřejněny. Přesné údaje nebyly zjišťovány. Týká se to
jak nové výstavby, tak i využití dosavadních domů k trvalému bydlení i k tzv. chalupaření.
Technická infrastruktura
Největším problémem většiny území je plynofikace i budování vodovodů, kanalizace a čistíren odpadních vod.
Jejich řešení je však tak mimořádně finančně náročné, že přesahuje možnosti řešení v rámci SPL, jsou však
podchyceny v ISÚ. Z celkového počtu 38 obcí má pouze 15 obcí zaveden plyn, 24 obcí vodovod, 30 obcí má
kanalizaci (Městys Podhradí jen pro část obce) a 5 obcí má vlastní čistírnu odpadních vod (Staré Místo má ČOV
jen pro část obce a obec Vitiněves je napojena na jičínskou čistírnu). Přehled o situaci v obcích zájmového
území MAS udává tabulka č. 3.
Přehled obcí a jejich technické infrastruktury

Tabulka č. 3

OBEC

vodovod

kanalizace

Bačalky

X

0

Běchary

X

X

Březina

0

X

Budčeves

X

X

Bukvice

0

X

čistírna
odpadních vod
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Bystřice

X

X

Češov

0

X

Dětenice

X

X

Dolní Lochov

X

X

Cholenice

0

X

Chyjice

0

0

Jičín

X

X

Jičíněves

X

X

Kacákova Lhota

X

X

Kopidlno

X

X

Kostelec

0

0

Kozojedy

0

X

Libáň

X

X

Nemyčeves

X

X

Ohařice

0

X

Ohaveč

0

X

Podhradí

0

X0 – ČÁST

Rokytňany

0

0

Sedliště

X

X

Slatiny

X

X

Slavhostice

X

X

Staré Hrady

X

0

Staré Místo

0

X

Střevač

0

0

Tuř

X

X

Údrnice

X

X

Úlibice

X

X

Valdice

X

X

Veliš

0

0

X

Vitiněves

X

X

X – Jičín

Vršce

X

X

Zelenecká Lhota

X

X

Židovice

X

X

X

X

X

X

X – ČÁST

x – obec/část obce má
0 – obec/část obce nemá

Zdroj MěÚ Jičín, odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad, 08/2011
Doprava
Silniční a železniční doprava
Pro území MAS jsou nejvýznamnější silnice I/32, I/16 – dvě spojnice Prahy s Krkonošemi a I/35 – důležitá
spojnice Liberce s Hradcem Králové a dále s Moravou. Problémem pro krajinný ráz a současně využití letiště ve
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Vokšicích by mohla být tzv. „jižní varianta“ připravované rychlostní komunikace R 35, o níž se vedou již několik
let diskuze. Její „severní varianta“ naopak může změnit krajinný ráz kolem Valdic a Zebína.
Při vhodné podpoře a modernizaci železniční dopravy by tato mohla mít větší význam i pro cestovní
ruch. V současnosti existuje trať: Dolní Bousov – Sobotka, tratě: Kopidlno – Dolní Bousov, Dolní Bousov Dětenice byly zrušeny.

Cyklodoprava
Velké rezervy jsou v budování cyklotras a cyklostezek. Kromě jičínských cyklostezek (podél Cidliny, lipovou alejí)
nebyly využity dosavadní rekonstrukce městských komunikací k podpoře cyklodopravy. Účelové zemědělské
komunikace na území Mariánské zahrady by mohly sloužit k budování tzv. zelených stezek (greenways)
a k využití pro tematické cyklotrasy.
Územím prochází mezinárodní cyklotrasa, tzv. Žitavská – spojnice Liberce s Hradcem Králové, jedna
nadregionální trasa – spojuje Jičín se Středočeským krajem (směr Rožďalovice) a jedna regionální trasa –
spojuje Libáňsko s Novobydžovskem. K nim přistupují i některé místní cyklotrasy.
Letectví
Úpravou sportovního letiště v Podhradí – Vokšicích, patrně vybudováním pevné přistávací dráhy, by mohlo
v budoucnu sloužit jako regionální dopravní letiště, zatím však slouží k létání větroňů, ultralightů a
k vyhlídkovým letům.

Životní prostředí, přírodní a kulturní bohatství
Životní prostředí
Přírodní prostředí je sice relativně uspokojivé, ale přesto vyžadující další péči. Úprava veřejných prostranství,
výsadba zeleně – například remízků, koridorů zeleně, stromů kolem komunikací, péče o příkopy kolem
komunikací – to jsou jen některé náměty, které čekají na případnou realizaci.
Území MAS patří mezi relativně málo znečištěné. V obcích, které nejsou plynofikovány, se v zimním
období vyskytují inverzní situace. Mezi ekologické zátěže patří již uzavřená skládka odpadů pod Zebínem,
monitorovaná městem Jičín. Na území MAS nejsou žádná významná ložiska surovin. Postupně je věnována větší
péče vzhledu obcí, jejich návsí a okolí. Příkladem může být úprava návsi v Bukvici, ve Veliši, v Zelenecké Lhotě či
výsadba zeleně ve Vitiněvsi. Často jsou zanedbány příkopy kolem silnic.
Přírodní a kulturní památky a zajímavosti
Přírodní a kulturní památky a zajímavosti jsou největším bohatstvím a předností území MAS, které celé leží
v území turistického regionu Českého ráje. Zatímco město Jičín, nazývané vstupní branou do Českého ráje, je
velmi známé i díky Rumcajsovi, festivalu Jičín-město pohádky a blízkým Prachovským skalám, jeho okolí, včetně
území Mariánské zahrady, je doposud v mnohém neobjevené. Zcela unikátní a jedinečné jsou detaily, krásy a
protiklady barokních komponovaných krajin – Mariánské a Valdštejnovy zahrady. Jako dva příklady mohou
posloužit liniové prvky Valdštejnovy zahrady – spojnice Veliše přes jičínský chrám sv. Jakuba a téměř 3 km
dlouhá čtyřřadá lipová alej do Libosadu s Valdštejnskou lodžií do Valdic nebo drobné stavby Mariánské zahrady
– čtyřboká Loreta, šestihranná kaple Andělů strážců, kruhová kaple sv. Anny a trojboká kaple Nejsvětější
Trojice.
Na území MAS se nachází 1 přírodní rezervace – PR Úlibická bažantnice a 9 přírodních památek – PP
Dubolka, PP Chýjická stráň, PP Křižánky, PP Ostruženské rybníky, PP Rybník Jíkavec, PP Rybník Kojetín, PP
Rybník Mordýř, PP Svatá Anna, PP Zebín. V bezprostředním sousedství je CHKO Český ráj s PR Prachovské skály.
V území jsou i památné stromy, z nichž nejznámější je Libáňská borovička.
V území MAS jsou i lokality zařazené do soustavy chráněných území evropského významu NATURA 2000.
Do evropsky významných lokalit jsou zařazeny lokality „Perna“ (les – Běchary, Budčeves), „Libosad – obora“
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(Jičín), „Nadslav“ (rybník – Střevač), „Staré Hrady“ (zámek – Staré Hrady). Do chráněných ptačích lokalit jsou
zařazeny „Rožďalovické rybníky“, zasahující i do území Běchar, Budčevsi, Dětenic, Cholenic, Kopidlna a Libáně.
V Jičíně je velmi významná městská památková rezervace. Kromě toho je v území mnoho kulturních
památek: 8 zámků, ale z nich pouze 3 jsou turisticky přístupné – Dětenice, Jičín a Staré Hrady. V území MAS je
35 kostelů a kaplí i řada drobných světských i církevních památek. Je jich tam více než 250. V Jičíně a Libáni jsou
i zajímavé židovské památky.
Ekonomika
V území jsou dvě průmyslové zóny – v Jičíně a v Kopidlně, ale je zde poměrně málo zastoupeno drobné
podnikání, i když rejstříky živností obsahují hodně subjektů. Validita těchto zdrojů je však velmi sporná. Závažné
je zejména to, že v některých oblastech chybí i základní obchodní činnosti a služby, například prodej potravin
a smíšeného zboží, kadeřnictví apod. Do mnoha obcí proto zajíždí pojízdné prodejny. Umístění průmyslových
zón v Jičíně a Kopidlně znázorňují obrázky č. 4 a 5.
Dominantní postavení v počtu firem podnikajících v území MAS má město Jičín. V jeho průmyslové
zóně, která patří mezi nejúspěšněji se rozvíjející v kraji i v ČR, působí podniky, z nichž řada vyrábí komponenty
pro automobilový průmysl. Mezi největší firmy patří Continental Teves CR s.r.o, Ronal CR s.r.o., Seco Group a.s.,
AEG Components s.r.o. a CS Cargo a.s. V Jičíně má sídlo řada dalších firem z nejrůznějších odvětví. Mezi největší
zaměstnavatele působící v území patří například i Perseus a.s. (Běchary), Aveflor, a.s. a Aveguard a.s.
(Budčeves), Loreta, spol. s r.o. (Bukvice), JK-plet Dětenice, s.r.o. (Dětenice), Mont Pack s.r.o. (Cholenice), Benko
s.r.o. (Kopidlno), Magna Exteriors and Interiors (Libáň), BS-Tilia s.r.o. (Ohaveč), KERS s.r.o (Podhradí), Kůrana
v.o.s (Sedliště), AGRO Slatiny a.s. (Slatiny), Abeto CZ s.r.o. a Forte Oil s.r.o. (Staré Místo), Staving s.r.o (Valdice),
Dyntar (Vitiněves), Jiří Novák – Židovická stavební (Židovice) a další. Působí zde i několik autodopravců,
truhlářství a další živnostníci.

Obrázek č. 4 – průmyslová zóna Jičín
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Obrázek č. 5 – průmyslová zóna Kopidlno

Průmysl, stavebnictví, doprava
Průmysl, stavebnictví i doprava patří mezi úspěšně zastoupená a rozvíjející se ekonomická odvětví
v popisovaném území. Kromě průmyslu je značně rozšířená i nákladní autodoprava. V území je kromě
dopravního gigantu – CS Cargo a.s. několik dalších autodopravců, majících sídlo i v menších obcích.
Zemědělství, zahradnictví, lesnictví
Zemědělství, zahradnictví i lesnictví jsou stále i přes časový odstup od změny poměrů v ČR v roce 1989
v určitém vývoji. S ohledem na dlouhodobější dopady, zejména u lesnictví, je nutno očekávat jejich zvýšený
kladný vliv na oblast životního prostředí i celkový rozvoj území.
V oblasti zemědělství zde mají sídlo nebo působí jednak obchodní společnosti, jednak fyzické osoby. Patří
mezi významné zaměstnavatele, např. Agro Bystřice a.s., Agro Slatiny a.s., Agro Žlunice a.s., Brusnická
zemědělská spol. s r.o., Lužanská zemědělská a.s., Úlibice STK (opravy zemědělských strojů), Perseus a.s.
Běchary, Jiří Antoš – Kopidlno, Václav Bucek – Cholenice, Petr Havel – Bystřice, Petr Havíř – Chyjice, Jan
Komárek – Bystřice, Hana Skrbková – Veliš, Vlastimil Komárek – Kopidlno, František Pazderský – Slatiny,
Miroslav Pazderský – Zelenecká Lhota, Jaroslav Slavík – Kopidlno, Jaroslav Šolc – Sedliště, SALUP s.r.o. – Bačalky
(rostlinná výroba), Jaroslav Šoltys – Jičín.
V Jičíně je zahradnictví Josefa Vávry, v Dětenicích zahradnictví Martina Koutníka, v Jičíně-Soudné a ve
Valdicích jsou ovocné a okrasné školky.
Lesy jsou majetkem státního podniku Lesy ČR, rodiny Schliků, obcí a jednotlivců. Významnou částí lesních
porostů je zejména lesní celek od Vokšic až po Nadslav. Mezi významné subjekty proto paří Lesy ČR s.p., Schlik
s.r.o a Ilona Schliková-J.M.Schlik – Kontinuum.
Cestovní ruch
I když má území velký potenciál cestovního ruchu, o rozvoji tohoto odvětví je možno hovořit pouze v Jičíně,
Dětenicích a Starých Hradech. V ostatních obcích se jedná prozatím pouze o jednotlivé podnikatelské subjekty.
Kromě prvních dvou zmíněných sídel nejsou v území, až na některé výjimky (např. Bukvice) prakticky žádné
hotely, penziony, kempy, ale není zde ani nabídka ubytování v soukromí, tzv. priváty. To platí nejen pro
ubytování, ale většinou též pro stravování a ostatní služby cestovního ruchu. Jsou zde tedy velké rezervy a
možnosti pro rozvoj cestovního ruchu.
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Ubytovací kapacity se nachází především v Jičíně v rozsahu od hotelů „tříhvězdičkového standardu“ až po
ubytování v soukromí. V dalším území je nabídka velmi malá, pouze v Dětenicích a v Bukvici. Ve stravování je
situace jen o něco lepší. Kromě zmíněného Jičína, Dětenic, Bukvice se nabídka v různém rozsahu rozšiřuje i o
Jičíněves, Kopidlno, Libáň, Slatiny, Staré Místo, Úlibice a Valdice. Cestovní kanceláře a agentury, zejména ty,
které jsou zaměřeny na incoming, mají sídlo také pouze v Jičíně. Také ostatní služby lze nalézt převážně pouze
na území Jičína. Turistické informační centrum provozované městem Jičín je v síti infocenter zapojených do
spolupráce v rámci Czechtourismu – České centrály cestovního ruchu. Z nabídky turistických produktů je možno
zaznamenat putování po jičínském bojišti války 1866, zařazení objektů a subjektů do produktů „Ovocná stezka“,
„Putování za židovskými památkami“, „Po stopách Albrechta z Valdštejna“, „Za pověstmi Českého ráje“,
„Pohádkový Jičín“ a dalších.
Neziskové organizace a volnočasové aktivity
Prostory pro volnočasové aktivity
Prostorů pro aktivní i pasivní pojetí volnočasových aktivit je v území poměrně dosti, i když nejsou rovnoměrně
rozmístěny, stejně dosažitelné a mají různou úroveň vybavení. Zejména pro aktivní kulturní i sportovní aktivity
je vybavení většinou nedostačující.
Pro kulturní aktivity je k dispozici řada potřebných prostorů. Kromě jičínského divadla s dalšími sály a
prostory, knihovny, K-klubu a zámku je v celém území dosti dalších objektů – kulturních domů, sokoloven, sálů
hostinců apod. Svojí velikostí má primát kulturní dům ve Valdicích. Využívány jsou i prostory hasičů a dalších
organizací. V Nemyčevsi je přírodní amfiteátr, v Jičíně hvězdárna, v Bukvici soukromá galerie Na Špejcharu, další
galerie je ve Vokšicích. Ve stále větší míře jsou pro koncerty využívány kostely a kaple, z nichž některé jsou
již i v majetku obcí (Bukvice, Chyjice).
Také pro sportovní aktivity se v území MAS najdou vhodné prostory. V Jičíně jsou to mimo jiné
sportovní areál s halou, Aquacentrem a přilehlými hřišti, zimní stadion (v současnosti probíhá zastřešování),
koupaliště Kníže, fitcentra a další. Sportovní areál je také v Libáni. Ve většině obcí jsou hřiště na kopanou nebo
jiná hřiště. Ve Střevači mají vybudovanou posilovnu, v Jičíně pod Zebínem je lovecká střelnice Okresního
mysliveckého spolku, jedna z nejhezčích v ČR.
Neziskové organizace
Jak ukazuje graf č. 6, zcela nezastupitelnou roli v životě na venkově zaujímají organizace dobrovolných hasičů.
V území jich působí 48 a jsou nositeli nejrůznějších aktivit i v těch nejmenších obcích či částech obcí. Kromě nich
působí v území sportovní organizace, ale i neziskové organizace zaměřené na kulturní aktivity, sociální služby,
ekologii a další. To platí zejména pro Jičín.
Sociální
oblast
(6) 4%

Ostatní
(15) 6%

Kultura
(16) 10%

Sbory dobrovol.hasičů
(48) 31%

Český červený kříž
(5) 3%
Ochotníci
(5) 3%
Ekologie,příroda
(6) 4%
Včelaři
(4) 2%
Zahrádkáři
(5) 3%
Rybáři
(3) 2%

Sportovní organizace
(38) 25%
Myslivci
(13) 8%

Graf č. 6 – neziskové organizace, zdroj MFČR a dotazníky obcí 2006,2007
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V území pracuje více než 160 neziskových organizací. Jen z území Jičína je však v rejstříku
ekonomických subjektů ARES uvedeno téměř 200 subjektů. Do celkového počtu jsou však z Jičína zahrnuty
pouze některé, protože řada z nich není aktivních. Proto byli do celkového počtu z jednotlivých oblastí vybráni
jen zástupci. Ve 37 obcích působí cca 48 Sborů dobrovolných hasičů, téměř 40 sportovních organizací, téměř 20
neziskových organizací v kulturní oblasti, 6 v sociální oblasti, myslivci, zahrádkáři, rybáři, včelaři, ochránci
přírody, turisté a další.
Pořádané akce
Jičín umožňuje velké kulturní vyžití nejen svým občanům, ale i obyvatelům širšího okolí a turistům. Na venkově
dochází k velké renesanci dříve uměle potlačovaných aktivit – poutí, posvícení, setkávání rodáků. Mezi
novodobé akce patří například umístění nového smírčího kříže na hřbetu Veliše či nové stély u Holého vrchu.
Pořádá se pouť k Loretě, ekumenické setkávání u smírčího kříže na hřbetu Veliše a další. Jsou to významné
přísliby nejen pro společenský život v území, ale též jako podněty pro rozvoj drobného podnikání, zejména
v cestovním ruchu. Téměř všechny akce v území mimo Jičína jsou pořádány neziskovými organizacemi, často ve
spolupráci s obcemi.
Nejvýznamnější kulturní akcí regionu je bezesporu téměř týdenní zářijový kulturní festival „Jičín-město
pohádky“. Svojí délkou a obsahovým zaměřením patří mezi největší evropské akce toho druhu. V Jičíně se
konají po dvou letech i Valdštejnské dny a řada dalších akcí. V Kopidlně lze pravidelně navštívit přehlídku
dechových hudeb „Mladé Hilmarovo Kopidlno“ a mezinárodní soutěž studentů zahradnických škol „Kopidlenský
kvítek“. V Libáni pořádají „Libáňský hudební máj“. V Nemyčevsi bývá každoročně v srpnu výstava mečíků a jiřin.
V Dětenicích dominuje festival sborového zpěvu s mezinárodní účastí „Foerstrovy Osenice“ a „Přehlídka
loutkových divadel a her“. Velišská základní škola Bodláka a Pampelišky pořádá soutěž dětí ve zpěvu „Velišský
slavíček“. V naprosté většině sídel jsou během roku pořádány pravidelně nebo příležitostně další akce, zejména
plesy, poutě, posvícení, soutěže, vystoupení dětí, koncerty, setkání rodáků a podobně.
Mezi nejvýznamnější sportovní akce pro širší veřejnost patří turistický „Pochod za Rumcajsem, Mankou
a Cipískem“, pořádaný Klubem českých turistů. Navštívit lze extraligová utkání házenkářů v Jičíně, zápasy
judistů a utkání mnoha dalších sportů. Na střelnici pod Zebínem jsou pořádány vrcholové akce ve střelbě.
V ostatním území převažují soutěže v kopané, stolním tenisu a soutěže hasičů.

4. 2. ZDROJE ÚZEMÍ PRO REALIZACI SPL
Lidské zdroje
Území MAS má značný lidský potenciál pro případnou spolupráci a budování partnerství. Ve veřejné sféře je to
37 obcí se svými starosty, zastupiteli, u některých i úřady. Úloha svazků obcí se ukázala jako velmi výhodná a
prospěšná pro další fungování MAS a přispěla k větší možnosti šířit informace o MAS v zájmovém území.
Podnikatelskou sféru je možno kontaktovat jak prostřednictvím dřívější Oblastní hospodářské komory v Jičíně,
která spoluzakládala MAS (dnes jednatelství Krajské hospodářské komory v Jičíně) tak i Okresní agrární komory.
Někteří podnikatelé se již členy MAS stali a v poslední době registrujeme zájem i z oblasti zemědělců. Asi
největší potenciál je obsažen v neziskové sféře. Některé subjekty již mají zkušenosti s realizací projektů
s podporou Evropské unie i čerpání celostátních i krajských grantů. Také největší zájem a nejvíce členů
registrujeme právě z této oblasti.
V rámci MAS pracují dva euromanažeři, připravení s podporou Královéhradeckého kraje. Současně jsou
k dispozici 3 manažeři venkovských regionů, kteří absolvovali roční vzdělávací program zaměřený speciálně na
problematiku MAS, realizovaný s podporou ESF.
Akademie J. A. Komenského ve spolupráci s DSO Mariánská zahrada a tehdejší Oblastní hospodářskou
komorou nabízela a dále nabízí vzdělávání na venkově přímo v jednotlivých obcích pomocí mobilní počítačové
učebny. V pilotním projektu byly odzkoušeny dva moduly – Geografické informační systémy a jejich využití a
Cestovní ruch. Cílem bylo a je mimo jiné motivovat obyvatelstvo pro samostatnou podnikatelskou činnost.
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Finanční zdroje
Činnosti MAS byly před vybráním SPL k podpoře SZIF uskutečňovány díky pochopení a podpoře tehdejších
členů, zejména pak Krajské hospodářské komory (dříve OHK Jičín), Svazku obcí Mariánská zahrada, Akademie J.
A. Komenského a některých dalších, kteří jsou členy MAS nadále. Zázemí pro práci a setkávání poskytli a
poskytují další členové z řad všech oblastí (obec Bukvice, ZŠ Bodláka a Pampelišky, Ing. Labaštová – pěstitelská
pálenice, Akademie J. A. Komenského, MěÚ Jičín, MěÚ Libáň, MěÚ Kopidlno ad). Původní strategie byla
zpracována s finanční podporou Královéhradeckého kraje a města Jičína. Královéhradecký kraj také podporuje
činnost MAS mimo oblast SPL v rámci podpory všech MAS působících na území kraje. V roce 2009 byla MAS
vybrána k podpoře SZIF, což ji umožnilo profesionalizovat se a plně se věnovat dotačnímu poradenství.
V neposlední řadě finančně přispívají do rozpočtu MAS všichni členové MAS formou členského příspěvku, který
byl schválen na členské schůzi MAS konané dne 30. 11. 2010.
Hospodářské zdroje
Hospodářský potenciál území je velmi rozdílný (viz popis a analýza). V Jičíně a Kopidlně pokračuje rozvoj
průmyslové zóny. Ve městech a větších obcích se mohou větší podnikatelé podílet na realizaci některých
projektů. Ve většině území lze očekávat využití potenciálu zemědělství a lesnictví, zejména pro rozvoj
cestovního ruchu, především venkovské turistiky ve všech jejích formách.
Ostatní zdroje
V minulosti proslulo zdejší území některými speciálními produkty. Vyhlášená byla například ovocná vína
z Kopidlna (rybízová, višňová, angreštová, jablečná a další). Je reálné obnovení tradice této výroby. Ve větší
míře se zpracovával a prodával med, pracovaly moštárny a sušárny ovoce. Zřízení pěstitelské pálenice v Češově
potvrdilo zájem o zpracování místních surovin.

5. SWOT ANALÝZA
5. 1. VYMEZENÍ SWOT ANALÝZY
Cílem analýzy SWOT bylo určení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro zájmové území. Šlo o
základní podklad pro stanovení vybraných problémů, cílů a strategie pro rozvoj území, na kterých se následně
nejen členové MAS, ale i další zúčastněné subjekty shodly.
Data z dotazníků obcí a mnoha jednání a setkání byla postupně vybírána a formulována tak, aby se
neopakovala a mohla být zpracována do níže uvedeného výčtu. Jednotlivé položky pak byly konfrontovány
s plánovanými prioritami a jejich obsahem.
Na základě analýzy SWOT došlo k přesnější formulaci cílů pro potřeby metody LEADER a ke stanovení
oblastí a následnému rozdělení a vypracování jednotlivých fichí SPL.

5. 1. 1. SILNÉ STRÁNKY
Popis

Fiche v prioritě3

- bohatá společenská a kulturní historie – církevní a světské stavby
- historické dědictví barokních komponovaných krajin
- velké množství světský a církevních vyhlášených kulturních památek
- relativně zdravé venkovské prostředí
- přírodní podmínky a krajinný reliéf
- poloha regionu blízko skalních měst Českého ráje, jehož součástí je turisticky atraktivní město Jičín
3

A
A
A,B
A,B
A,B
A,B

Priority viz str. 26
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- Jičín jako správní centrum oblasti se všemi pozitivními přínosy pro celou oblast (školství, sport, kultura,
zaměstnavatelé…)
- málo exponované prostředí vzhledem k frekvenci turistů
- poměrně dobrá dostupnost od Prahy i Hradce Králové
- atraktivní polohy na trasách Praha - Krkonoše, Praha - Jizerské hory, Praha - Polsko
- relativně dobrá síť železničních tratí
- sice pozvolný, ale návrat některých živností do malých obcí
- sportovní a kulturní aktivity na venkově
- fungující svazek obcí Mariánská zahrada
- tradice sjezdů rodáků

A,B
A,B
A,B
A,B
B
B
B
A,B

5. 1. 2. SLABÉ STRÁNKY
- špatný stav historických staveb
- téměř žádná zařízení doplňkové turistické infrastruktury
- velmi málo stravovacích zařízení
- málo ubytovacích zařízení
- absence kempů
- omezené klimatické podmínky pro zimní aktivity
- špatná dopravní obslužnost o víkendech a svátcích a ve večerních hodinách
- nedostatečné marketingové aktivity v oblasti nabídky a propagace zejména jižní části území
- horší kvalita místních komunikací
- nedostatek prostor pro aktivity spolků a vzdělávání
- nedostatečná síť prodejen s potravinami a zbožím denní spotřeby
- špatná dostupnost lékařské péče a některých dalších služeb – venkov
- nízké průměrné platy – venkov
- nedostatek finančních prostředků pro rozvoj místních živnostníků
- chybí územně plánovací dokumentace u některých obcí
- na některých místech nevhodné zemědělské hospodaření
- malý podíl území napojených na ČOV
- nevyhovující trasy mezi některými obcemi pro pěší a cyklisty
- špatná situace v oblasti bezpečné cyklodopravy na celém území
- rozdíly v technické a energetické vybavenosti obcí
- malé využití některých bývalých zemědělských, výrobních a dalších objektů
- nízké daňové příjmy do obecních rozpočtů zejména v jižní části
- málo reálných rozvojových ploch pro bydlení
- nezájem některých obcí a měst o širší spolupráci v území
- nízký podíl věřících ve vztahu k počtu církevních staveb (kostelů)
- mnohé plánované projekty nejsou připraveny po stránce projektové a dokumentační

A
B
B
B
B
B
A,B
A,B
A
A
A
A
A
B
A
B
A
A,B
A
A
B
A,B
A
A
A
A

5. 1. 3. PŘÍLEŽITOSTI
- využití kulturního a přírodního dědictví pro rozvoj obcí
- obnova historických staveb a krajinných prvků
- využití možností spolufinancování rozvojových projektů v letech 2007-2013
- vybudování obchvatů – Kopidlno, Jičín, Úlibice ad.
- využívání alternativních zdrojů energie – spalování biomasy
- rozšíření provozu sportovního letiště ve Vokšicích
- rozvoj malého podnikání v oblasti cestovního ruchu
- zpracování místní produkce přímo v regionu

A
A
A,B
A,B
B
A,B
A,B
A,B
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- využívání církevních staveb pro kulturní účely
- spolupráce obcí a měst
- rekonstrukce opuštěných a chátrajících objektů na bydlení
- revitalizace objektů (fary, špejchary, …) pro společenské a mimopracovní aktivity
- zvyšující se obliba cykloturistiky, venkovské dovolené
- vyznačení nových cyklotras, naučných stezek
- využití možností pro vybudování nebo rozšíření malokapacitního ubytování
- tvorba turistických produktů
- revitalizace rybníků jako krajinných a rekreačních prvků
- zřízení expozice zemědělského či jiného muzea
- zřízení expozice turistické oblasti Mariánská zahrada
- využití provozu ovocného lihovaru a pálenice v Češově
- spolupráce svazků obcí
- výstavba rychlostní komunikace R35 (dle variant)

A
A
A,B
A,B
A,B
A,B
A,B
A,B
A
A,B
A,B
A,B
A
A,B

5. 1. 4. HROZBY
- přetrvání rozdílného přístupu obcí k revitalizaci veřejných prostranství
A
- zalesňování a ozelenění bez přijaté krajinářské koncepce
A
- neochota ke spolupráci mezi obyvateli, městy, podnikateli a dalšími subjekty
A,B
- snížení hladiny podzemních vod a jejich využívání
A
- migrace mladých a kvalifikovaných lidí z venkova do měst
A,B
- stagnace vzdělanostní úrovně obyvatel
A
- devastace přírody
A
- obava obyvatel na venkově z rozvoje cestovního ruchu
A,B
- zvyšování cen, zejména služeb, včetně dopravy
A
- nerovnoměrný rozvoj cestovního ruchu mezi jednotlivými částmi regionu
A,B
- poškozování a krádeže památek
A
- protichůdné zájmy a plány jednotlivých obcí a měst
A,B
- snižování nebo stagnace podpory rozvoje území ze strany krajské samosprávy a destinační společnosti
turistického regionu
A,B
- stagnace komunikace mezi partnery, kteří se podílí na rozvoji území
A,B
- nedostatek finančních prostředků nutných ke spolufinancování projektů z národních a evropských rozvojových
programů
- vysoká finanční náročnost výstavby a rekonstrukcí dopravní, technické a energetické infrastruktury
- výstavba rychlostní komunikace R35 (dle variant)
A,B
- ignorování principů trvale udržitelného rozvoje území
A,B
- možný nepříznivý demografický vývoj v území
A,B

5. 2. METODIKA SWOT ANALÝZY
Analýza SWOT zkoumá na základě vnitřní analýzy silné a slabé stránky, na které mají zásadní vliv vnitřní
faktory, tj. místní subjekty. Dále zkoumá příležitosti a hrozby, na které naopak mají vnitřní faktory jen omezený
vliv. Analýza SWOT byla zpracována na základě analýzy shromážděných dat a informací.
Datové zdroje byly získány z dostupných citovaných zdrojů a dotazníků předložených starostům obcí.
S ohledem na velikost území, poslání MAS i zvolené priority však není analýza SWOT zpracována pro jednotlivé
oblasti, ale jako celek, jako souhrnný pohled na celé území a jeho problémy a potřeby ve vztahu k plánovaným
prioritám MAS. V rámci aktualizace SPL byla zanesena nová data (plánované projekty), získaná z dotazníkového
šetření, které proběhlo v květnu 2011 a které mapuje záměry obcí a neziskových organizací v období 2011 –
2015.
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Paradoxně nejméně dat bylo získáno z řad podnikatelů, velká ochota představit své plánované aktivity a
potřeby byla z řad obcí a neziskového sektoru. Uvedená tabulka tak představuje pouze část předpokládaných
potřeb, které mohou být realizovány v rámci SPL. Projekty jsou seřazeny abecedně dle místa realizaci.
Tabulka č. 4
Projektové záměry

Typ žadatele

Místo
realizace

Územní plán

Obec

Bačalky

300 000,00 Kč

Záchrana kulturního dědictví obce

Obec

Bačalky

900 000,00 Kč

Úprava veřejných prostranství

Obec

Bačalky

1 000 000,00 Kč

Alej mezi obcemi Bačalky a Dětenice

Obec

Bačalky

Výstavba rozhledny

Obec

Bačalky

2 000 000,00 Kč

Dětské hřiště a sportoviště

Obec

Bačalky

800 000,00 Kč

Oprava a renovace hasičské zbrojnice

Obec

Bačalky

700 000,00 Kč

Multifunkční sportovní hřiště

Obec

Bačalky

1 500 000,00 Kč

Revitalizace kanalizace v okolí prameniště

Obec

Bačalky

1 500 000,00 Kč

Lyžařský vlek

Obec

Bačalky

1 500 000,00 Kč

Stavební úpravy ZŠ a MŠ

Obec

Běchary

2 900 000,00 Kč

Rekonstrukce hasičské zbrojnice a nákup hasicí
techniky

Obec

Běchary

250 000,00 Kč

Rekonstrukce školního hřiště

Obec

Běchary

980 000,00 Kč

Stavební úpravy chodníku před novostavbou

Obec

Běchary

750 000,00 Kč

Výstavba chodníků a přechodů pro chodce

Obec

Budčeves

1 500 000,00 Kč

Víceúčelové hřiště

Obec

Bukvice

2 000 000,00 Kč

Rekonstrukce čp. 27

Obec

Bukvice

2 000 000,00 Kč

Rekonstrukce MŠ

Obec

Bystřice

1 500 000,00 Kč

Oprava omítek kostela

Římskokatol.
farnost Bystřice

Bystřice

600 000,00 Kč

Přístavba sálu bystřické hospody

Obec

Bystřice

1 000 000,00 Kč

Územní plán

Obec

Dětské hřiště

Obec

Osvětlení kaple sv. Marka a cesty na hřbitov

Obec

Cholenice

500 000,00 Kč

Oprava hřbitovní zdi a manipulační plochy

Město

Kopidlno

700 000,00 Kč

Náklady celkem

nespecifikováno

Dolní
Lochov
Dolní
Lochov

400 00,00 Kč
250 000,00 Kč
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Výstavba veřejného osvětlení

Město

Kopidlno

2 000 000,00 Kč

Restaurace a přemístění sousoší P. Marie a souboru
soch (barokních děl)

Město

Kopidlno

1 800 000,00 Kč

Oprava a výstavba místních komunikací

Obec

Nemyčeves

Obnova a úprava veřejné zeleně

Obec

Nemyčeves

500 000,00 Kč

Sanace zeleně a svahu nad hřbitovní zdí

Obec

Nemyčeves

100 000,00 Kč

Vybudování víceúčelové budovy v obci

Obec

Nemyčeves

3 000 000,00 Kč

Oprava vodní nádrže a úprava okolí

Obec

Nemyčeves

Veřejné osvětlení Šlikova Ves

Městys

Podhradí

960 000,00 Kč

Rekonstrukce a obnova obecního domku Podhradí

Městys

Podhradí

450 000,00 Kč

Studie k řešení kanalizace v městyse

Městys

Podhradí

200 000,00 Kč

Víceúčelové sportovní hřiště

Obec

Rokytňany

1 177 000,00 Kč

Územní plán

Obec

Rokytňany

210 000,00 Kč

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Obec

Rokytňany

600 000,00 Kč

Oprava místních komunikací

Obec

Rokytňany

1 000 000,00 Kč

Získání pozemků a realizace hřiště

Obec

Rekonstrukce místní komunikace

Obec

Výstavba místní komunikace

Obec

Restaurování památek

Obec

Údrnice

250 000,00 Kč

Stavba klubovny na hřišti

Obec

Údrnice

600 000,00 Kč

Veřejné osvětlení

Obec

Údrnice

1 000 000,00 Kč

Rekonstrukce Kulturního domu

Obec

Veliš

3 500 000,00 Kč

Vybudování nových chodníků

Obec

Veliš

3 000 000,00 Kč

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Vesci

Obec

Veliš

500 000,00 Kč

Adaptace hasičské zbrojnice

SDH

Veliš

2 000 000,00 Kč

Oprava kostela sv. Václava

Římskokatol.
farnost Jičín

Veliš

1 000 000,00 Kč

Vybudování cyklostezky – Vitiněves - Popovice

Obec

Vitiněves

3 000 000,00 Kč

Restaurování soch

Obec

Vitiněves

1 000 000,00 Kč

Oprava či vybudování nového zázemí na Husankách

Obec či SDH

Vitiněves

2 500 000,00 Kč

Nákup devítimístné dodávky

SDH

Vitiněves

300 000,00 Kč

Obnova veřejných prostranství

Obec

Vršce

500 000,00 Kč

Rekonstrukce a obnova obecních budov

Obec

Vršce

500 000,00 Kč

Staré
Místo
Staré
Místo
Staré
Místo

nespecifikováno

nespecifikováno

nespecifikováno
nespecifikováno
nespecifikováno
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Oprava obecního domu Záhuby čp. 13

Obec

Úprava veřejného prostranství (náves, vodní nádrž,
autobusová zastávka)

Obec

Oprava obecního majetku (domu - vznik reg. muzea) Obec
oprava střechy, omítka, okna, vnější prostory
Oprava obecního majetku (fasáda a vnitřní údržba) objekt v pronájmu podnikatele

Obec

Zelenecká
Lhota
Zelenecká
Lhota +
Záhuby
Zelenecká
Lhota +
Záhuby
Zelenecká
Lhota +
Záhuby

2 000 000,00 Kč
800 000,00 Kč

700 000,00 Kč

700 000,00 Kč

6. STRATEGIE

Pozn.: K realizaci cílů nadále nebudou využívány fiche č. 3 a 8, o jejichž aktualizaci žadatelé neprojevili zájem.

6. 1. PRIORITY A CÍLE
Analýza SWOT byla základem vytvoření následujícího návrhu struktury Strategie MAS Otevřené zahrady
Jičínska:
Vize je dlouhodobý plán, cíl, stav, kterého by mělo být dosaženo v intervalu 10-15 let.
Priority naznačují a popisují prioritní cíle strategie, základní oblasti důležité pro rozvoj samotného území MAS.
Cíle specifikují jednotlivé priority a určují jejich obsah. Zde nebylo třeba složitě vymýšlet znění cílů, protože
popis cílů SPL se shoduje s popisem cílů dle jednotlivých opatření. Nové formulace nejsou uváděny také
z důvodu, aby pro potencionální žadatele byl SPL co nejjednodušší a snadno srozumitelný.
Opatření (fiche) určují aktivity, prostřednictvím kterých bude dosahováno naplnění vize, priorit i cílů. Ze
stejných důvodů jako v části cílů uvádíme velmi často již zavedené formulace i v samotných fichích, doplněné
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místy pouze o upřesňující detaily. Jinak i zde musí mít potencionální žadatel pocit, že podmínky řídícího orgánu
a MAS jsou v souladu, snadno pochopitelné a dohledatelné.
Vize
Vzešla z mnoha pracovních jednání a byla navržena pro území MAS a období 10 – 15 let. Zájmové území MAS
Otevřené zahrady Jičínska bude:
- místem, kde dojde nejen k obnově a renovaci kulturních a přírodních památek dávajících ráz a obsah
zdejší krajině, ale kde také lidé mají potřebné technické zázemí pro své bydlení, podnikání,
volnočasové aktivity; místem, kde lidé následně pochopí význam celé oblasti, ztotožní se s jeho historií
i současností, a které bude atraktivní destinací v rámci turistického regionu Český ráj.
- místem, které využije svého venkovského charakteru k rozvoji podnikání v oblasti služeb a drobného
zemědělství, a kde dojde k rozvoji nabídky služeb v oblasti cestovního ruchu.

Priority, cíle, fiche
Priorita A - Obnova kulturního a přírodního dědictví a rozvoj venkova
Cíle:

1. zlepšení základních služeb, rozvoj investic zajišťujících vyšší atraktivitu území,
2. zlepšení kvality života ve venkovských oblastech.

Fiche:

- ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, č. 1
- obnova a rozvoj vesnic, č. 2
- občanské vybavení a služby, č. 4
- rozhledny, pěší trasy, hippostezky a další tematické stezky, č. 5
- ubytování a sport, č. 9

Priorita B - Podnikání na venkově a zemědělství
Cíle:

1. různorodost zemědělských aktivit v oblasti nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce
a podpora zaměstnanosti,
2. modernizace zemědělských podniků,
3. různorodost venkovské ekonomiky,
4. zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace venkovských aktivit.

Fiche:

- podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, č. 6
- diverzifikace činností nezemědělské povahy, č. 7
- ubytování a sport, č. 9
- modernizace zemědělských podniků, č. 10

6. 2. ZPŮSOB DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ A PRIORIT
Naplnění priorit a cílů bude dosaženo realizací projektů v rámci jednotlivých opatření, resp. fichí. K určení
struktury Strategie bylo využito desítek předprojektových záměrů, které vymezily jednotlivé oblasti zájmu
oslovených subjektů v daném území. Pro přesnější určení a případné korekce bude třeba dále získávat
informace z území tak, aby strategie odrážela potřeby území v čase i během samotné realizace SPL. Vzhledem
k tomu, že se SPL opírá o informace z předprojektových vzorů potencionálních žadatelů, byl SPL koncipován
jako projekt s dlouhodobější perspektivou trvale udržitelného a rovnoměrného rozvoje území v delším čase,
než je období podpory.
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FICHE Č. 1
Název: ZAHRADA S HISTORIÍ JE ZAHRADOU S BUDOUCNOSTÍ
Opatření PRV: III. 2. 2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Cíl opatření:
Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a
zhodnocováním nebo využitím movitého i nemovitého kulturního dědictví venkova, jako například kulturních
památek (s výjimkou památek UNESCO, národních kulturních památek nebo kulturních památek, již
využívaných pro účely služeb cestovního ruchu - ubytování, kongresové využití, muzea), památkově
významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále
na budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a
umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií.
Záměry:
a) Studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova.
b) Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova.
c) Stálé výstavní expozice a muzea.
Popis:
Důvodem zavedení fiche je velké množství kulturních a přírodních památek na území MAS, které nejsou
v dobrém stavu a které by mohly být základním parametrem pro zvýšení atraktivity území z pohledu jak života
lidí v tomto území, tak pro návštěvníky z jiných regionů.
Trvalý přínos realizovaných záměrů spočívá v obnově tohoto kulturního a přírodního odkazu předků, kteří
určovali ráz zdejší krajiny a života v ní.
Provázanost fiche se SPL:
Fiche v SPL naplňuje oba cíle priority A „Obnova kulturního a přírodního dědictví a rozvoj venkova“.
Popis situace:
Region má jedinečné bohatství v podobě dvou barokních komponovaných krajin na jednom území, mnoho
dalších církevních i světských památek, přírodních zajímavostí a fenoménů. Vedle toho jde o oblast s výrazným
venkovským charakterem a kvalitním životním prostředím.
Typy podporovaných projektů:
* Obnova nemovitých památek (kostely, kaple, tvrze, fary, hřbitovy, technické památky apod.).
* Obnova/restaurování movitých památek (hudební nástroje, obrazy, zvony, sochy, knihy, drobné sakrální
stavby, které nejsou zaneseny v katastru nemovitostí.
* Obnova přírodních památek a zajímavostí (aleje, průseky apod.).
* Budování expozic a muzeí.
* Tvorba dokumentací a historických průzkumů.
Kompletní znění fiche viz příloha fiche č. 1.
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FICHE Č. 2
Název: PLÁNOVÁNÍ A OBNOVA ZAHRADY JAKO ZÁKLAD JEJÍHO UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Opatření PRV: III. 2. 1. 1 Obnova a rozvoj vesnic
Cíl opatření:
Předmětem podopatření je podpora obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury, zajištění
územních plánů a zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro
bydlení, podnikání i relaxaci. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií.
Záměry:
a) Zlepšování dopravní a technické infrastruktury.
c) Územní plány.
Popis:
Důvodem zavedení fiche je deficit v oblasti infrastruktury v některých částech území MAS anebo její
zanedbanost a rezervy ve zlepšení vzhledu obcí. U některých obcí chybí základní územně plánovací
dokumentace.
Trvalý přínos realizovaných záměrů spočívá ve vybudování této infrastruktury, vytvoření územně plánovací
dokumentace a trvalého zlepšení vzhledu obcí.
Provázanost fiche se SPL:
Fiche v SPL naplňuje oba cíle priority A „Obnova kulturního a přírodního dědictví a rozvoj venkova“.
Popis situace:
Region je z pohledu vybavení a infrastruktury vnímán jako zanedbaný a poddimenzovaný. Záměry v oblasti
technické a dopravní infrastruktury jsou jednou ze základních podmínek pro jeho další rozvoj. Zlepšení vzhledu
obcí je základem pro přitažlivost obce pro místní obyvatele, příliv nových obyvatel a turismus.
Typy podporovaných projektů:
* Obnova veřejných prostranství obcí, osvětlení, mobiliář, zastávky apod.
* Parkové úpravy.
* Nákup techniky na údržbu zeleně.
* Pokládka zpevněných povrchů a dlažby.
* Nezbytné přístupové komunikace.
Kompletní znění fiche viz příloha fiche č. 2.

FICHE Č. 3
Název: VENKOV JE ZAHRADA, VE KTERÉ JE MOŽNÉ PROŽÍT PLNOHODNOTNĚ KVALITNÍ A
UDRŽITELNÝ ŽIVOT
Opatření PRV: III. 2. 1. 2 Občanské vybavení a služby
Fiche s veřejnou podporu a maximální výší dotace 60% nebyla v 1. – 3. výzvě využita, proto nebyla
aktualizována a pro další výzvy nebude používána. Aktualizovaná fiche č. 4 umožňuje režim podpory „de
minimis“, čímž fichi č. 3 plnohodnotně nahrazuje.
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Fiche č. 3 je zachována toliko v přehledu opatření, které MAS zavedla, neboť dle Pravidel a podmínek SZIF ji
nelze zcela odstranit.

FICHE Č. 4
Název: VENKOV JE ZAHRADA, VE KTERÉ JE MOŽNÉ PROŽÍT PLNOHODNOTNĚ KVALITNÍ A
UDRŽITELNÝ ŽIVOT
Opatření PRV: III. 2. 1. 2 Občanské vybavení a služby
Cíl opatření:
Dotace je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví,
kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní
infrastruktury, tělovýchovy a sportu. Dotace může být poskytnuta také na zřizování integrovaných informačních
a školících center s využíváním informačních technologií. V zájmu posílení sounáležitosti místních obyvatel s
místním prostředím je podpora zaměřena také na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských,
kulturních, zájmových a sportovních organizací, spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování
tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií.
Popis:
Důvodem zavedení fiche je velmi malá vybavenost obcí infrastrukturou v oblasti sociální, kulturní, vzdělávací
apod.
Trvalý přínos realizovaných záměrů spočívá ve vybudování této infrastruktury a tím k podpoře spolkového a
občanského života v obcích.
Provázanost fiche se SPL:
Fiche v SPL naplňuje oba cíle priority A „Obnova kulturního a přírodního dědictví a rozvoj venkova“.
Popis situace:
Region je z pohledu vybavení a infrastruktury vnímán jako zanedbaný a poddimenzovaný. V regionu jsou
objekty a prostory, které by byly vhodné pro různé typy aktivit a je třeba je zrekonstruovat a vybavit.
Typy podporovaných projektů:
* Stavební obnovy a rekonstrukce (domy s pečovatelskou službou, klubovny, knihovny, venkovské školy, hřiště
a sportovní centra, informační a školící centra…).
Kompletní znění fiche viz příloha fiche č. 4.

FICHE Č. 5
Název: ZAHRADA, KTERÁ HLEDÁ SVÉ PŘÍZNIVCE A OBDIVOVATELE I.
Opatření PRV: III. 1. 3. 1 Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky
Cíl podopatření:
Podopatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem
v cestovním ruchu (především venkovské turistice). Dotace je určena na vybudování rozhleden, pěších a
lyžařských tras a stezek, hippostezek a dalších tematických stezek mimo území lesů (vinařské stezky vzhledem
k charakteru území MAS nepodporuje).
Popis:
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Důvodem zavedení fiche je malý počet tras a stezek v území MAS a zájem některých obcí o vybudování
rozhledny.
Trvalý přínos realizovaných záměrů spočívá ve vybudování stezek a rozhleden, čímž dojde k zatraktivnění
prostoru pro venkovskou turistiku, což má příznivý dopad na podporu cestovního ruchu.
Provázanost fiche se SPL:
Fiche v SPL naplňuje oba cíle priority A SPL „Obnova kulturního a přírodního dědictví a rozvoj venkova“ a 4. cíl
priority B „Podnikání na venkově a zemědělství“.
Popis situace:
Region je z pohledu stezek a dalších tematických tras vnímán jako zanedbaný a poddimenzovaný. Na území
MAS není žádná rozhledna.
Typy podporovaných projektů:
* Tvorba/ obnova/ rozšiřování pěších a lyžařských stezek, hippostezek aj. tematických stezek
* Výstavba rozhleden
Kompletní znění fiche viz příloha fiche č. 5.

FICHE Č. 6
Název: ZAHRADA, VE KTERÉ KVETE I PODNIKÁNÍ - pro nezemědělce
Opatření PRV: III. 1. 2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Cíl opatření:
Opatření je zaměřeno na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti –
mikropodniků (do 10ti zaměstnanců) včetně nových živností v oblasti výroby, zpracování a služeb. Cílem
opatření je především vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských
aktivit.
Popis:
Důvodem zavedení fiche je podpořit zakládání případně další rozvoj podniků a podnikání té nejmenší velikosti.
(mikropodnik dle EU).
Trvalý přínos realizovaných záměrů spočívá v tvorbě nových pracovních míst, podpoře místních živnostníků a
motivaci zde žijících obyvatel do případné realizace svých podnikatelských záměrů.
Provázanost fiche se SPL:
Fiche v SPL naplňuje všechny cíle priority B „Zemědělství a podnikání na venkově“.
Popis situace:
Region (kromě území Jičína) dlouhodobě bojuje z nezaměstnaností a není příliš atraktivní pro velké případné
nadnárodní podniky. Provázanost dalších projektových fichí do cestovního ruchu, vybavení obcí apod. nabízí
možnost pro podnikavé občany a subjekty.
Typy podporovaných projektů:
* Rekonstrukce a modernizace objektů a provozoven.
* Nová výstavba budov a ploch.
* Technická a projektová dokumentace.
* Nákup strojů, zařízení a technologií.
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Kompletní znění fiche viz příloha fiche č. 6.

FICHE Č. 7
Název: ZAHRADA, VE KTERÉ KVETE I PODNIKÁNÍ - pro zemědělce v nezemědělských
oborech
Opatření PRV: III. 1. 1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Cíl opatření:
Dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu a zajištění podmínek pro kvalitní život místních
obyvatel, jejich zaměstnanosti a tím stability venkovského prostoru.
Záměry:
a) diverzifikace činností nezemědělské povahy (tzn. nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba
provozovny určené pro nezemědělskou činnost včetně úpravy povrchů v areálu podnikatelské provozovny
určené pro nezemědělskou činnost, zejména odstavná a parkovací stání, úprava povrchů pro skladové
hospodářství, manipulační plochy, osvětlení, doprovodná zeleň ap., nákup strojů, technologií a dalších
zařízení sloužících k diverzifikaci do nezemědělských činností včetně montáže a zkoušek, vybavení
provozovny, nákup nezbytné výpočetní techniky)
c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny (tzn.
nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba kotelny a výtopny na biomasu, včetně úpravy
povrchů v areálu zařízení, zejména odstavná a parkovací stání, úprava povrchů pro skladové hospodářství,
manipulační plochy, osvětlení, doprovodná zeleň ap., montáž a zkoušky před uvedením do provozu, nákup
nezbytné výpočetní techniky)
d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv (tzn. nová výstavba, rekonstrukce,
modernizace či přestavba zařízení na výrobu biopaliv, včetně úpravy povrchů v areálu zařízení, zejména
odstavná a parkovací stání, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, osvětlení,
doprovodná zeleň ap., montáž a zkoušky před uvedením do provozu, nákup nezbytné výpočetní techniky)
Popis:
Důvodem zavedení fiche je malá dynamika, ochota a možnosti zemědělských podnikatelů k diverzifikaci svých
aktivit směrem k nezemědělským činnostem zejména v oblasti výroby a zpracování včetně podpory tradičních
dovedností, činností a řemesel.
Trvalým přínosem realizovaných záměrů bude nejen podpora místních živnostníků a podnikatelů nebo
motivace zde žijících obyvatel k realizaci svých záměrů, ale také vznik nových pracovních míst.
Provázanost fiche se SPL:
Fiche v SPL naplňuje 1., 3. a 4. cíl priority B „Zemědělství a podnikání na venkově“.
Popis situace:
Region (kromě území Jičína) dlouhodobě bojuje z nezaměstnaností a není příliš atraktivní pro velké případné
nadnárodní podniky. Provázanost dalších projektových fichí do cestovního ruchu, vybavení obcí apod. nabízí
možnost pro podnikavé občany a subjekty.
Typy podporovaných projektů:
* Nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určených k nezemědělským činnostem.
* Nákup zařízení a technologií pro nezemědělské činnosti.
* Výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu.
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* Výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.
Kompletní znění fiche viz příloha fiche č. 7.

FICHE Č. 8
Název: VZDĚLÁVÁNÍ A INFORMACE KULTIVUJÍ KAŽDOU ZAHRADU
PRV: III. 3. 1 Vzdělávání a informace
Dle nových Pravidel se toto opatření vztahuje pouze na registrované podnikatele s IČ a ti neprojevili o tento typ
vzdělávání zájem. Fiche navíc nebyla v 1. – 3. výzvě využita, proto bylo upuštěno od její aktualizace, a tudíž
nebude používána.
Fiche č. 8 je zachována toliko v přehledu opatření, které MAS zavedla, neboť dle Pravidel a podmínek SZIF ji
nelze zcela odstranit a k číslu fiche přiřadit nové opatření.

FICHE Č. 9
Název: ZAHRADA, KTERÁ HLEDÁ SVÉ PŘÍZNIVCE A OBDIVOVATELE II.
Opatření PRV: III. 1. 3. 2 Ubytování, sport
Cíl podopatření:
Opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním
ruchu (především venkovské turistice), zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti
agroturistiky. Podporována je zejména výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení (ubytovací zařízení
s nejméně 5 pokoji pro hosty, kempy, skupiny chat či bungalovů a ubytovací zařízení musí odpovídat § 2 odst. c)
vyhlášky č. 501/2006 Sb, o obecných požadavcích na využívání území) a stravovacích zařízení, půjčoven
sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití.
Popis:
Důvodem zavedení fiche je nedostatečná technická infrastruktura mající dopad v oblasti nabídky služeb
cestovního ruchu.
Trvalý přínos realizovaných záměrů spočívá ve vybudování této infrastruktury a tím k podpoře např. tvorby
turistických produktů, které by této infrastruktury využívaly, a vytvoření odpovídajícího zázemí pro návštěvníky
turistického regionu Český ráj i mimo hlavní návštěvní lokality.
Provázanost fiche se SPL:
Fiche v SPL naplňuje oba cíle priority A „Obnova kulturního a přírodního dědictví a rozvoj venkova“ a 3. a 4. cíl
priority B „Zemědělství a podnikání na venkově“.
Popis situace:
Region má v oblasti cestovního ruchu velký potenciál, který je dán jednak množstvím kulturního a přírodního
bohatství, ale také tím, že je součástí turistického regionu Český ráj a sousedí s turistickou oblastí Podzvičinsko.
Nevýhodou je malá nabídka a pestrost ubytovacích kapacit a nedostatečná nabídka v rámci aktivní turistiky.
Typy podporovaných projektů:
*Obnova/ rekonstrukce/ výstavba stávajícího malokapacitního ubytování (max. 60 lůžek), stravovacího zařízení.
*Rekonstrukce objektu pro zřízení půjčovny sportovních potřeb.
*Nákup vybavení pro malokapacitní ubytování, půjčovny sportovních potřeb
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Kompletní znění fiche viz příloha fiche č. 9.

FICHE Č. 10
Název: ZAHRADA, VE KTERÉ KVETE I PODNIKÁNÍ - pro zemědělce v zemědělství
Opatření PRV: I. 1. 1. 1 Modernizace zemědělských podniků
Cíl opatření:
Investice do zemědělských staveb a technologií určených pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu,
prasat, ovcí, koz, koní, drůbeže a včel) a pro rostlinnou výrobu. Opatření je dále zaměřeno na uvádění
souvisejících produktů prvovýroby na trh a využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu.
Popis:
Důvodem zavedení fiche je podpora zemědělských aktivit v území MAS v již fungujících zemědělských podnicích
a zajištění jejich konkurenceschopnosti na trhu snížením nákladů na výrobu zavedením moderních technologií.
Provázanost fiche se SPL:
Fiche v SPL naplňuje 2. cíl priority B: „Zemědělství a podnikání na venkově“
Typy podporovaných projektů:
* Výstavba/ rekonstrukce stáje.
* Budování pastevních areálů.
* Technologie do dojíren pro krávy, kozy, ovce apod., do hal pro chov domácí drůbeže.
* Výstavba/ rekonstrukce jímek na kejdu, hnojiště.
* Úly, haly na získávání, zpracování a skladování včelích produktů, technologie pro získávání a zpracování
včelích produktů.
* Výstavba/ rekonstrukce sil a horizontálních hal pro skladování obilovin, olejnin a luštěnin.
* Výstavba/ rekonstrukce skladů pro ovoce, zeleninu, školkařské výpěstky, chmel
* Výstavba/ rekonstrukce staveb pro kotelny a výtopny, pro skladování biomasy apod.
* Malá plnící stanice na bioplyn.
* Výstavba/ rekonstrukce chmelnic, vinic, sadů, skleníky, fóliovníky, kontejnerovny.
* Výstavba/ rekonstrukce staveb pro skladování krmiv a steliv.
* Nákup automatů na výdej mléka, masa apod.
* Nákup zemědělské techniky.
Kompletní znění fiche viz příloha fiche č. 10.

6. 3. ZAPOJENÍ INOVAČNÍCH PRVKŮ
Z provedené analýzy vyplývá reálná možnost zapojení některých inovačních prvků, které přinášejí do území
například:
- samotné uplatňování metody LEADER v území – rozhodování v území
- spolupráce mezi sektory (veřejný, neziskový a podnikatelský)
- nové služby a produkty zejména v oblasti cestovního ruchu a samotné propagace území
- propagace a marketing na podporu tradičních výrobků a řemesel
- inovované formy zapojování obyvatel do některých aktivit a procesů
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6. 4. FINANČNÍ PLÁN
Návrh finančního plánu MAS (procentuálního rozdělení mezi jednotlivé fiche a náklady na administrativu)
je orientačním propočtem, který vychází z předpokladu, že bude v průběhu realizace SPL upravován v rámci
povolených limitů PRV a bude ho tedy v dílčích parametrech možné měnit. Přesná výše celkové alokace na další
rok je známa v listopadu aktuálního roku. Finanční plán se také opírá o analýzu v území a požadovaných
projektů v rámci předprojektových záměrů potencionálních žadatelů.

Odhadovaný návrh rozdělení finančních prostředků mezi fiche v čase (výdaje jsou uvedeny ve 100 000 Kč)

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
Obnova a rozvoj vesnic
Občanské vybavení a služby
Rozhledny, tematické stezky
Ubytování, sport
Podpora zakládání podniků
Diverzifikace činností nez.povahy
Modernizace zemědělských podniků
celkem

2009
0
2874
0
0
0
0
0
0
2874

%
0
75
0
0
0
0
0
0
75

2010 %
1214 35
1573 45
700 20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3489 100

2011
% 2012
1081 26
860
900 22 1040
1982 47 1040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212
5
0
0
0
420
4176 100 3360

%
26
31
31
0
0
0
0
12
100

2013
800
1785
1800
450
675
600
250
0
6360

%
13
28
29
7
10
9
4
0
100

Alokace na rok 2009 nebyla vyčerpána ve výši 952 231 Kč, o tuto částku byla navýšena alokace v r. 2011.
Alokace na rok 2010 byla vyčerpána v plné výši a rozdělena žadatelům v rámci 2. výzvy.
Alokace na rok 2011 je uvedena podle skutečných výsledků rozdělení finančních prostředků ve 3. výzvě.
Alokace na rok 2012 počítá s obdobnou výší jako 2011 bez navýšení z roku 2009.
Alokace na rok 2013 je navýšena o 3 mil. Kč.

Odhadovaný návrh čerpání finančních prostředků na provozní výdaje MAS v čase
Během realizace SPL v rámci PRV je činnost MAS financována dle nastavených pravidel SZIF a provozní
výdaje MAS mohou tvořit maximálně 20% finančních prostředků z celkové roční alokace MAS (80% alokace je
určeno na projekty žadatelů).
V roce 2009 činily provozní výdaje MAS 5 % z celkové alokace (201 385 Kč, SPL byl schválen v červenci
2009), v roce 2010 15 % z celkové alokace (637 116 Kč). V roce 2011 předpokládáme na provozní výdaje použít
20 % z celkové alokace (806 145 Kč) a v roce 2012 taktéž 20 % (cca 800 000 Kč).
V roce 2013 s ohledem na plánované navýšení alokace by bylo možné pro administrativní náklady použít
částku až do výše 1 440 000 Kč, pokud by výdaje na provoz mohly činit 20%. Pro rok 2013 by nám postačovali
provozní výdaje ve výši cca 1 mil. Kč a pro rok 2014 si ponechat k čerpání částku cca 440 000 Kč. S ohledem na
nejasné financování SPL v roce 2014, a protože podpořené projekty mohou být realizovány až do roku 2015,
bude snaha část prostředků na provoz čerpat i v období následujících, do doby dokončení posledních
podpořených projektů. V současné době není známo, zda bude tato možnost čerpání rozpočtu podle pravidel
PRV pro opatření IV. 1. 1. umožněna.
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6. 5. MONITORING NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ SPL
MAS se v rámci monitoringu zaměří na níže základní oblasti monitoringu.
A) základní monitorovací ukazatele
B) dílčí ukazatele v rámci jednotlivých fichí
A) základní monitorovací ukazatele:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Předpokládaný počet
na konci období

fiche č. 1: počet podpořených projektů z oblasti obnovy památek
6
fiche č. 2: počet nově upravených prostranství v obcích
11
fiche č. 4: počet nově nových/rekonstruovaných objektů občanské vybavenost
12
fiche č. 5: počet rozhleden
1
fiche č. 5: počet metrů nově budovaných pěších tras a stezek
100
fiche č. 6: počet nově založených nebo podpořených podniků pro nezemědělské podnikatele
1
fiche č. 7: počet podpořených provozoven pro zemědělce v nezemědělských oborech podnikání
2
fiche č. 9: počet nových ubytovacích kapacit – lůžek
1
fiche č. 9: počet půjčoven sportovních potřeb
1
fiche č. 10: počet podpořených zemědělských podniků
1
Velikost podpořeného území v % z celkového zájmového území (počítáno na plochu katastru obcí, ze
kterých je žadatel nebo ve kterých je projekt realizován - kde má svůj dopad).

B) Dílčí ukazatele v rámci jednotlivých fichí





Počet nových pracovních míst (počítáno na plně zaměstnané).
Množství rozdělených finančních prostředků (dotace).
Počet podpořených žadatelů (různých).
Celkové náklady realizovaných projektů (uznatelné i neuznatelné).

7. PARTNERSTVÍ MAS
7. 1. HISTORIE MAS
Vznik partnerství a následný vznik MAS se datuje do roku 2005. Zástupci svazku obcí Mariánská zahrada (SO
MZ) a Oblastní hospodářské komory Jičín (OHK) zahájili jednání na téma bližší spolupráce obou subjektů. Na
straně SO MZ byl zájem propagovat území turistické oblasti Mariánská zahrada a získat ke spolupráci nejen
obce, ale také soukromé podnikatele. Na straně OHK naopak využít vznikajících aktivit na území turistické
oblasti na jih od Jičína k podpoře podnikatelů v oblasti cestovního ruchu. Na jednom z jednání, kde se plánovaly
budoucí možné aktivity, zazněl návrh na spolupráci v rámci tzv. místní akční skupiny. Přes nedostatečné
informace a minimální zkušenosti SO MZ i OHK byla tato možnost vyhodnocena jako perspektivní a na konci
roku 2005 došlo společně s několika jednotlivci a občanskými sdruženími k ustanovení přípravného výboru
MAS. Na přelomu roku 2005-2006 žádá vznikající MAS v zastoupení OHK o podporu v rámci výzvy „Osvojování
činností MAS“.
Původní záměr prosazovat metodu LEADER na území dvou turistických oblastí Mariánská zahrada a
Valdštejnova zahrada byl v roce 2006 po dohodě se vznikající sousední MAS omezen v oblasti Valdštejnovy
zahrady pouze na její část. Hlavním propagátorem metody LEADER na Jičínsku byl tehdejší předseda SO MZ.
V té době neměl SO MZ ještě tolik členů jako nyní a bylo třeba postupně oslovovat starosty dotčených obcí a
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prostřednictvím nich i neziskové organizace. OHK deklarovala zajištění technického zázemí ve své kanceláři a
získání ke spolupráci podnikatele nebo subjekty typu Okresní agrární komory. V roce 2006 také vznikl nápad na
společný projekt SO MZ a OHK, jehož nositelem a realizátorem byla nakonec v roce 2007 Akademie J. A.
Komenského Jičín pod názvem „Usnadnění přístupu k celoživotnímu vzdělávání na venkově“. Současně se
zástupci SO MZ a OHK zapojili do více než ročního vzdělávacího projektu „Profesionálové v MAS“. V říjnu 2006
však zemřel předseda SO MZ a na další měsíce to činnost SO MZ a následně i MAS částečně oslabilo. OHK
udržovala základní funkce MAS a snažila se získávat nové členy.
V roce 2007 měla MAS již přes 20 členů, podávala další projekty v rámci grantových schémat
Královéhradeckého kraje a ve druhé polovině roku získala grant na zpracování Strategického plánu Leader i na
provozní náklady. Tehdy začala zveřejňovat informace na internetu, pořádat veřejná setkání, do MAS vstoupil
další svazek obcí – Rozhraní (SO Rozhraní zaniklo v r. 2009 a jeho obce se staly členy SO Mariánská zahrada).
V rámci oslovování potencionálních členů shromažďuje MAS předprojektové vzory, ze kterých se
profilují potencionální projekty i jejich žadatelé. MAS se profiluje jako platforma, která se orientuje nejen na
metodu LEADER, ale také na další programy. V řadách MAS působí 2 euromanažeři a MAS deklaruje svým
členům jejich připravenost konzultovat s nimi plánované záměry. Při oslovování a volbě partnerů nebyla
stanovena nějaká omezující kritéria. V roce 2007 se stala MAS řádným členem Národní sítě MAS v ČR a od r.
2009 řádným a aktivním členem Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR, o.s. v Královéhradeckém kraji.

7. 2. ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO PŘÍPRAVY SPL
Pokud šlo o účast partnerů (členů MAS) na jednáních o připravované Strategii, jednalo se zhruba o jednu
třetinu z celkového počtu členů. Nejvíce se angažovali zástupci Okresní hospodářské komory a svazek obcí
Mariánská zahrada. Současně, i když jen pomalu, přibývali zájemci o práci v pracovních skupinách z řad
neziskových organizací.

7. 3. VZTAH K OBYVATELSTVU
Komunikace s obyvateli území MAS probíhala v různých formách. Přes SO MZ informovala MAS o svých
aktivitách na webu SO MZ. Členské obce dostávali k dispozici informace, které ale ne všechny zveřejňovali na
svých internetových stránkách nebo úředních (informačních) deskách. SO MZ současně vydávala nepravidelný
bulletin. Ostatní (nečlenské) obce dostávali rovněž informace ke zveřejnění. Tato forma zveřejňování a
informování měla ale ještě mnohé nedostatky a bylo třeba ji zefektivnit. MAS se proto rozhodla, že bude
pravidelně informovat o svých aktivitách a možnostech dotací své členy a obce v zájmovém území
prostřednictvím bulletinu Informatorium, které vychází jednou měsíčně, a to od listopadu 2010. Informatorium
je rozesíláno mailem a je též volně dostupné na internetových stránkách MAS. MAS také vydává jednou za rok
Zpravodaj, v němž prezentuje zrealizované projekty z programu LEADER na svém území.
První propagační materiály byly opatřeny kupónem, který mohl každý zájemce o informace nebo
členství zaslat na jednu z uvedených adres. Odezva ale byla minimální. Nesrovnatelně větší odezvu přinesla již
zmiňovaná dotazníková akce.
Díky pravidelným, cíleně a opakovaně zasílaným informacím a jednáním, došlo k získání dalších členů.
Vedle toho informovala MAS obyvatele regionu o své činnosti a schůzkách prostřednictvím regionálního tisku a
webového portálu.
Poslední aktivitou směrem k lepší informovanosti bylo zprovoznění internetové stránky samotné MAS
po prázdninách v roce 2006, kde jsou zveřejňovány všechny důležité termíny, informace a dokumenty.
Začátky a průběh budování partnerství nejlépe dokumentují následující příklady materiálů:
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OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA
občanské sdružení - místní akční skupina

Hlavní partneři:
Svazek obcí Mariánská zahrada
Oblastní hospodářská komora Jičín

KDO může být členem místní akční skupiny ?

Neziskové organizace
Firmy a podnikatelé (vč. zemědělských)
Ostatní fyzické osoby
PROČ být členem místní akční skupiny ?

LEADER 2007 - 2013

ZÁZEMÍ A POMOC

- možnost zařadit svůj projekt do strategie MAS
a usilovat tak o finanční podporu
- možnost spoluvytvářet tuto strategii a navázat
spolupráci s jinými subjekty do budoucna
- v případě úspěšné strategie spolurozhodovat
osobně o rozdělování finančních prostředků

- členové MAS mají možnost konzultovat své
projekty a záměry s vyškolenými euromanažery
přímo z regionu, kteří jsou členy MAS
- zázemí informačního místa pro podnikatele
- v roce 2007 vše bezplatně

INFORMACE o zájmovém území, na kterém MAS působí získáte na www.ohk.cz nebo na 721 313 571

OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA
občanské sdružení
místní akční skupina - MAS

si Vás dovoluje pozvat na
veřejné setkání nad návrhy připravovaného
Strategického plánu LEADER.

V pondělí 19.11.2007
od 18 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Jičín
na Žižkově náměstí
Připravujete jako živnostník nebo zemědělec
nebo vaše obec, město, firma,
občanské sdružení, svazek obcí
projekt, který by bylo možné financovat
v rámci programu LEADER ?
Chcete se stát ještě členem
MASky ?

www.otevrenezahrady.unas.cz

7. 4. OTEVŘENOST MAS
Otevřenost deklaruje MAS už ve svém názvu a byla jedním z prvních dohodnutých předpokladů dalšího
fungování. SO MZ a OHK Jičín deklarovaly, že na sebe vezmou základní provozní náklady na nezbytně nutnou
dobu a to také po dobu téměř dvou let plnily.
V této souvislosti byla MAS jedna z posledních, která nestanovila členské příspěvky ani jiná dílčí kritéria
pro vstup do MAS. Vstoupit do MAS lze prostřednictvím podané přihlášky. Situace se změnila a MAS se
v listopadu 2010 rozhodla zavést členské příspěvky.
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8. ZKUŠENOSTI A SPOLUPRÁCE
8. 1. ZKUŠENOSTI
MAS Otevřené zahrady Jičínska se v roce 2006 prostřednictvím zastupujícího subjektu, tehdy Oblastní
hospodářské komory Jičín, ucházela o podporu v následujícím opatření.
Opatření:
2. 1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí
Podopatření:
2. 1. 4 Rozvoj venkova (LEADER+)
Investiční záměr: c) 2. skupina – osvojování schopností
Finanční pomoc jsme přes splnění všech podmínek formálních i obsahových tehdy neobdržely.
Jiné zkušenosti s jinými programy MAS neměla, pouze s přípravou a řádným vyúčtováním projektů
s Královéhradeckým krajem v rámci dotací na činnost. Členové MAS však měli bohaté zkušenosti s projekty
z nejrůznějších dotačních titulů – ROP, PRV, POV apod., tyto zkušenosti byly využity poté, co MAS vyla vybrána
k podpoře a rozvinula svou činnost v rámci metody LEADER.
MAS v rámci programu LEADER již úspěšně realizovala 3 výzvy a rozdělila pro realizaci projektů ve
svém zájmovém území částku 10 540 226 Kč.

8. 2. SPOLUPRÁCE
Projekt přeshraniční nebo mezinárodní spolupráce MAS nerealizuje.
V rámci spolupráce v regionu však MAS od počátku deklaruje projekt, jehož cílem je vytvořit platformu pro
všechny zájemce, kteří se chtějí aktivně podílet na rozvoji území. Dílčím výsledkem od doby založení MAS je
zapojení takových partnerů jakými jsou podnikatelská samospráva v podobě tehdejší Oblastní hospodářské
komory a Okresní agrární komory, Svazků obcí Mariánská zahrada a především hojného počtu neziskových
organizací. Nabídka dotačního poradenství a nejrůznějších forem partnerství vyústila v již úzkou spolupráci MAS
s některými neziskovými organizacemi na spolupořádání drobných akcí a aktivit
MAS se v rámci své činnosti podařilo na jaře 2010 navázat spolupráci s nepodpořenou MAS Šipka
z Pelhřimova a realizovat projekt spolupráce „Venkov za sportem“ v jehož rámci bylo vybudováno sportovní
zázemí ve Veliši (Jičínsko) a Kojčicích (Pelhřimovsko).
Na jaře 2011 se dále zapojila MAS do přípravy dalšího projektu spolupráce „Živý venkov – tradice a současnost“.
Partnery tohoto projektu jsou: LAG Podralsko, MAS Skleněný Nový Bor a MAS Turnovsko. Projekt byl v srpnu
2011 vybrán k podpoře. V jeho rámci bude vybudováno venkovní zázemí pro společenské aktivity v obcích
Dětenice-Osenice a Běchary.
V těchto a dalších aktivitách nám pomáhá členství v Národní síti MAS ČR a zejména účast na setkáních
KS MAS v Královéhradeckém kraji, která se obvykle konají každý měsíc. Pravidelně se MAS účastní členských
schůzí SO Mariánská zahrada a každoročně prezentuje svou činnost na Dožínkách v Hradci Králové.

9. ORGANIZACE A ZDROJE MAS
9. 1. ORGÁNY PRO POTŘEBY PROGRAMU LEADER
Pravidla pro jednání orgánu MAS pro potřeby programu LEADER jsou přesně definována jak v samotných
stanovách, tak ve směrnici MAS, která popisuje a upřesňuje některé skutečnosti ve vztahu k těmto orgánům,
jejich působnosti, funkčního období nebo jejich jednacího řádu.
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Pracovní skupina je tvořena dle aktuálních podmínek vývoje aktivit MAS. Členství v pracovní skupině
bylo umožněno i nečlenům MAS a bylo založeno na zájmu dotyčných osob účastnit se jednání, jedná
se zejména o aktivity, při nichž je žádoucí zohlednit více názorů (např. dotazník k aktualizaci SPL, při
aktualizaci fichí (preferenční kritéria apod.).



Nejvyšším orgánem MAS je členská schůze – schází se min. 1x ročně.



Programový výbor je vlastně rozšířenou Radou sdružení o dva členy. Jeho úkolem je zejména:
- zpracovat programový záměr MAS a formulovat strategické cíle
- podílet se na tvorbě a schválení preferenčních kritérií a jejich bodové hodnocení
- schvalovat výběr projektů předložený výběrovou komisí, předkládat ho členské schůzi, apod.
- Mgr. Jan Jiterský – NNO (ZŠ Bodláka a Pampelišky) a fyzická osoba, člen Rady sdružení a předseda
- Naďa Bíšková – zástupce, SO Mariánská zahrada, člen Rady sdružení
- Josef Havránek – zástupce NNO (SDH Vitiněves), člen Rady sdružení
- Mgr. Kamila Kabelková – fyzická osoba
- Vojtěch Drahoňovský – fyzická osoba

 Výběrová komise:
- Ing. Iva Labaštová – fyzická osoba, podnikatel
- Ing. Marketa Obitková – fyzická osoba
- Ludmila Šímová – Schlikovský dvůr s.r.o.
- Radomír Vališka – NNO (STROM Dětenice)
- Vojtěch Drahoňovský – fyzická osoba
- Václav Šimůnek – zástupce SO Mariánská zahrada
- Jiří Drška – NNO (církevní organizace)


Monitorovací výbor je současné kontrolní komisí a je pověřen úkoly monitoringu a kontroly.
- Ing. Miloslava Kubíčková, fyzická osoba
- David Jung, BBS, podnikatelská samospráva KHK a Akademie J. A. Komenského
- Jaroslava Rychnová – zástupce SO Mariánská zahrada

Manažerem MAS je Mgr. Kamila Kabelková. Vyškolená „euromanažerka“ se zkušeností z mnoha
projektů (příprava i realizace), která se od začátku podílela na přípravách SPL a je tedy seznámena
s problematikou MAS, Nejde tedy pouze o najatého člověka, který nezná „reálie“ a souvislosti.
Součástí výkonného týmu je krom manažera MAS projektová konzultantka a účetní.
Členové MAS
Struktura členské základny je velmi důležitým faktorem, kterému byla již od počátku věnována velká pozornost.
Nechtěli jsme, aby MAS byla pouze jinou formou svazku obcí, jak tomu mnohdy bývá. Proto považujeme za
úspěch neformální dohodu o tom, že svazek obcí MZ zastupuje zájmy veřejného sektoru, aktivně komunikuje
s obcemi a umožňuje efektivní spolupráci. Prostor je tak dán skupině reprezentované soukromým sektorem,
která tvoří podíl 93 %. Svazek obcí MZ sdružuje 27 obcí z 37 obcí, které tvoří zájmové území MAS.
Akademie J. A. Komenského o.s
Antoš Jiří – OSVČ zemědělec
Baševi o.s.
Bio Jičín s.r.o.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Foerster - pěvecký sbor
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Foerstrovy dny, hudební festival, o.p.s.
Hnízdová Miroslava, MUDr.
Jiterský Jan, Mgr.
Jung Čestmír, PhDr.
Kabelková Kamila, Mgr.
Klub českých turistů Jičín
Krajská hospodářská komora KHK (Jičín)
Kubíček Jiří
Kubíčková Miloslava, Ing.
Labaštová Iva, Ing.
Milkovický přírodně společenský spolek
Obec Bačalky (veřejný sektor)
Obec Kozojedy (veřejný sektor)
Obitková Marketa, Ing.
Oblastní charita Jičín o.s.
Organum Cantate o.s.
Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín
Schlikovský dvůr s.r.o.
SDH Vitiněves
STROM Dětenice
Svazek obcí Mariánská zahrada (veřejný sektor)
Šabaka Petr, ThBc.
TJ Kopidlno o.s.
Vojtěch Drahoňovský
ZO ČSOP Křižánky
ZŠ Bodláka a Pampelišky o.p.s.

9. 2. ZDROJE MAS PRO ČINNOSTI SPOJENÉ S REALIZACÍ SPL
Lidské zdroje
MAS neměla zaměstnance ve stálém pracovním poměru do ledna 2010. V roce 2007 zaměstnala pouze na
dohodu o provedení práce koordinátora/manažera. Účetnictví vedla do března 2010 členka Rady sdružení
(ekonomka) na DDP. Jeden z členů Rady sdružení má dlouhodobé zkušenosti se zpracováním strategických
dokumentů a jejich hodnocením.
V rámci MAS působí 2 euromanažeři (představitelé členských subjektů), kteří se specializují na
neziskový sektor. Tři členové MAS absolvovali specializovaný, přes rok trvající odborný kurz zakončený
certifikátem „Manažer pro venkov“ akreditovaný MŠMT. Vzhledem k dobré zkušenosti bude MAS v podobném
vzdělávání pokračovat i nadále.
Od roku 2010 probíhá postupná profesionalizace pracovního týmu MAS. Ve stálém pracovním poměru
je manažerka MAS, projektová konzultantka (asistent) a účetní; všichni pracovníci mají zkrácený úvazek
s ohledem na omezený rozpočet pro administraci, daný pravidly PRV. MAS díky profesionalizaci dosahuje
lepších výsledků při hodnocení MAS a může rozvíjet aktivity ve prospěch svého zájmového území a spolupráce
s ostatními MAS. Členové programového výboru, výběrové a kontrolní komise vykonávají svou činnost na DPP.
Technické zdroje
Technické prostředky do poloviny roku 2007 využívala MAS zejména díky OHK Jičín. Na základě získané dotace
z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se MAS v závěru roku vybavila potřebným technickým zázemím,
zejména notebookem, softwarem, tiskárnou, scannerem, fotoaparátem apod. Dnes může MAS využívat vlastní
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techniku a může ji využívat dle potřeb svých členů. Díky jednomu ze členů MAS (Akademie J. A. Komenského) a
Krajské hospodářské komoře (dříve OHK Jičín) mohla MAS využívat jejich zázemí a sídlo též jako svoje kontaktní
místo a to až do srpna 2011, kdy se své sídlo přenesla do Veliše, kde jí byly nabídnuty prostory pro archiv a
realizaci pracovních schůzek.
Finanční zdroje
Až do vybrání MAS k podpoře vedla MAS jednání o možných zdrojích financí v rámci regionu i kraje na rok 2009.
V rámci podpory Královéhradeckého kraje (dotace na činnost MAS) získala MAS finance na vybavení a potřebné
zázemí a na režijní náklady spojené s činností v roce 2008, 2009, 2010.
MAS byla roku 2009 vybrána k podpoře SZIF, základem jejího financování je tedy dle pravidel PRV max.
výše 20% celkového finančního plánu. Dalšími zdroji jsou: členské příspěvky, sponzorské příspěvky, dary, služby
poskytované subjektům v území MAS, příjmy z dotací, kde MAS byla žadatelem (např. grant KHK na podporu
činnosti MAS), z vlastní podnikatelské činnosti při poskytování dotačního poradenství.
K předfinancování činnosti MAS využívá půjčky od obcí nebo úvěru.

10. ADMINISTRATIVNÍ POSTUPY
Vzhledem ke zkušenosti při zpracovávání SPL se MAS rozhodla vypracovat příručku pro žadatele pro 8 – 12.
kolo příjmu Žádosti o dotaci (2009, 2010, 2011), kde byly popsány a vysvětleny některé pojmy a procesy,
které byly shledány jako často příliš složité, nesrozumitelné a zatížené skutečností, že se tzv. „mluví
projektovým jazykem“, kterému ale rozumí pouze ti, kteří se v této oblasti pohybují. Vzhledem ke změně
formuláře Žádosti o dotaci pro 13. kolo a dále, byla příručka stažena, avšak Slovníček pojmů pro žadatele,
který byl součástí příručky pro žadatele, bude využíván i nadále. Je dostupný na www stránkách MAS.

10. 1. REGISTRACE PROJEKTU
Postup při vyhlášení příjmu žádostí je plánován následovně:
 příjem žádostí je umožněn v rámci vyhlášených kol realizace Strategie formou výzvy k předkládání
žádostí,
 jednotlivá kola jsou vyhlašována pravidelně 1x – 2 x ročně s přihlédnutím k rozděleným finančním
prostředkům,
 příjem žádostí vyhlašuje členská schůze MAS v dostatečném časovém předstihu s uvedením
posledního dne a hodiny příjmu žádostí,
 každá výzva obsahuje podrobné informace pro žadatele,
 na internetových stránkách MAS je k dispozici formulář žádosti o poskytnutí dotace,
 před vyhlášením příjmu žádostí pořádá MAS seminář pro předkladatele projektů,
 jsou stanoveny konzultační hodiny pro předkladatele projektů,
 na internetu jsou také zveřejňovány nejčastěji kladené otázky,
 termín příjmu žádostí je zveřejňován v regionálním (místním) tisku, obecních zpravodajích, na
obecních vývěsních tabulích a na internetu,
 pravidla pro žadatele, dokumenty a formuláře jsou zveřejněny na internetu.

10. 2. ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ
Administrativní postup příjmu, hodnocení a výběru žádostí a projektu je stanoven následovně:
 žádost jsou předkládány písemnou formou v požadovaném počtu kopií, na předepsaném formuláři
včetně povinných příloh,
 žádosti jsou přijímány pouze osobně (žadatel nebo odpovědný zástupce žadatele) na určeném místě;
žádost (každá strana v příslušném místě) musí být podepsána žadatelem před pracovníkem MAS,
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 pracovník MAS kontroluje, zda žádost obsahuje všechny listy žádosti a je kompletní,
 pokud nemá žádost všechny přílohy, není přijata,
 před předáním převzatých projektů k hodnocení členům výběrové komise proběhne v MAS kontrola
přijatelnosti a administrativní kontrola,
 projekty, které projdou kontrolou MAS, jsou předloženy k bodování výběrové komisi,
 členové výběrové komise provádí hodnocení žádostí dle bodovacích kritérií, sestavují seznam a formou
zápisu a usnesení doporučí členské schůzi podporu vybraných projektů,
 členskou schůzí schválený výsledek výběru projektů je podkladem pro registraci projektů na RO SZIF,
 pro RO SZIF je sestaven seznam doporučených a nedoporučených projektů dle rozhodnutí MAS,
 vybrané projekty jsou registrovány na RO SZIF,
 RO SZIF provede znovu administrativní kontrolu, v případě neúplných informací si vyžádá jejich
doplnění prostřednictvím MAS od žadatelů,
 projekty, které úspěšně projdou AK RO SZIF, jsou zaslány na CP SZIF ke schválení,
 na webu SZIF je zveřejněn seznam schválených projektů k podpoře,
 výsledek schvalovacího procesu je zaslán přímo žadateli formou zvacího dopisu k podpisu Dohody o
poskytnutí dotace.

10. 3. REALIZAČNÍ ČÁST
 Administrace v průběhu realizace projektů musí být v souladu s požadavky Programu rozvoje venkova
a jeho pravidly. Jedná se zejména o evidenci jednotlivých projektů a veškeré související dokumentace,
hodnocení a vyhodnocování realizovaných projektů (monitorování průběhu realizace projektů –
Zpráva o průběhu realizace projektu, podávání hlášení o změnách, sledování termínů k podání
vyúčtování projektů, podání žádosti o proplacení, kontrola projektu na místě po podání Žádosti o
proplacení, vedení stále aktuální tabulky ukazatelů), monitoring projektů po realizaci.
 Evidence projektů je zajištěna jednoduchou ale přehlednou a transparentní formou. Každý projekt je
evidován od začátku do konce (od projektové žádosti po vyhodnocení). Kompetence a zodpovědnost:
manažer MAS, kancelář MAS
 Financování projektů. Žadatel je povinen si projekt sám předfinancovat. Obcím je při podání Žádosti o
dotaci dovoleno rozdělení projektu na dvě části. Tato forma se označuje jako „průběžné financování“.
Po podání Žádosti o proplacení následuje zpravidla do jednoho měsíce kontrola projektu na místě
prováděná kontrolory SZIF. Do dvou měsíců po úspěšné kontrole na místě je dotace vyplacena na účet
žadatele.
 Monitoring je v gesci projektové konzultantky. Ta pracuje na základě schváleného plánu kontrol, který
navrhuje kontroly v různé fázi projektu (před, v průběhu i po ukončení) a v pravidelných i
nepravidelných cyklech. Dle charakteru projektu a míry jeho rizika (jak pro žadatele, tak tím
pochopitelně i pro MAS), bude rozdílný přístup i v tomto ohledu. Cílem tak není samoúčelná kontrola
administrativy (kontrola pro kontrolu), ale získání co nejvíce objektivních informací pro případnou
pomoc žadateli v případě problémů a nedostatků.
 Kontrola je v pravomoci a povinností Monitorovacího výboru/Kontrolní komise.
V realizační části jsme připraveni řešit případné spory, které lze očekávat zejména ve fázi příjmu žádostí a
následném výběru. Jedná se o zajištění takových postupů, které umožní reagovat na případné stížnosti a
rozpory. Vnitřní směrnice orgánů MAS tak uvádí, že odvolacím orgánem pro žadatele ve vztahu k rozhodnutí
výběrové komise, monitorovacího výboru nebo postupu sekretariátu a manažera MAS je programový výbor
nebo členská schůze.
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10. 4. KONTROLA ČINNOSTI MAS
Funkci jakési dozorčí rady MAS vykonává kontrolní komise, která současně plní funkci Monitorovacího výboru.
Kontrolní komise se kromě kontroly podaných, realizovaných a dokončených projektů zabývá i kontrolou
účetnictví a inventarizace. V průběhu roku může vyžadovat přehled průběžných finančních výkazů a čerpání
rozpočtu.

10. 5. ARCHIVACE
Veškeré doklady a dokumenty jsou archivovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s pravidly
PRV. Jednoduchý spisový a skartační řád je vodítkem pro práci s dokumenty.

10. 6. MONITORING
Monitoring se provádí průběžně. Sledovány jsou: evaluace čerpání prostředků dle fichí, čerpání finančních
prostředků MAS, monitoring naplňování cílů SPL, monitorování dílčích ukazatelů SPL, ukazatele jednotlivých
podpořených projektů. MAS vede také evidenci výzev, v níž sleduje typy žadatelů a všechny projekty, které byly
v MAS v jednotlivých výzvách podány. Tímto způsobem provádí monitoring množství rozdělených finančních
prostředků mezi různé typy žadatelů.

10. 7. EVALUACE SPL
Evaluace SPL je v kompetenci programového a monitorovacího výboru. Aktuální SPL je v tomto směru
posuzován zejména s ohledem skutečný stav realizace a k evaluaci SPL dochází při odchylce 25 % od uvedených
ukazatelů SPL. Z těchto důvodů v prvním aktualizovaném SPL došlo oproti původnímu SPL z roku 2008 k těmto
změnám:
Změna ve fichích:
1) Nebyla aktualizována fiche č. 3, opatření III. 2. 1. 2 Občanské vybavení a služby (s veřejnou podporou), fiche
č. 8, opatření III. 3. 1 Vzdělávání a informace. Jelikož dle pravidel SZIF nelze fiche úplně smazat a jejich čísla
použít pro jiná opatření, zůstaly v přehledu fichí zachovány.
2) Byly aktualizovány fiche č. 1, 2, 4, 5, 6, 7. S ohledem na rozdělení původního opatření na podporu cestovního
ruchu III. 1. 3 na dvě samostatná opatření je fiche č. 5 zaměřena na opatření III. 1. 3. 1 Rozhledny, pěší trasy,
vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky, a nová fiche č. 9 je zaměřena na opatření III. 1. 3. 2
Ubytování, sport. Nově byla zavedena fiche č. 10, která se vztahuje k opatření I. 1. 1. 1 Modernizace
zemědělských podniků.
Změny priorit a cílů:
MAS se na základě dotazníkového šetření rozhodla upustit od podpory vzdělávání, o které není v daném území
zájem. Zájem lidí žijících v zájmovém území MAS Otevřené zahrady Jičínska směřuje především k obnově a
rozvoji kulturního dědictví, k obnově a rozvoji vesnic, k občanskému vybavení a službám atd. (dle stávajících
fichí).
S ohledem na možnou míru podpory, roční alokace činí cca 4 mil Kč, a větší množství menších projektů, které
nemohly být podpořeny kvůli projektům velkým, které lépe naplňovaly dřívější Preferenční kritéria stanovená
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MAS, se MAS rozhodla pro podporu menších projektů, což zohlednila i v daných kritériích a finančních limitech
projektů v jednotlivých fichích.

10. 8. PROPAGACE MAS
Propagace
Propagace samotné strategie je v několika rovinách:
 obce - v návaznosti na úzkou spolupráci s členským svazkem obcí Mariánská zahrada bude jedna z hlavních
cest propagace MAS a její strategie prostřednictvím jednotlivých obcí (jednání zastupitelstev, úřední desky,
akce apod.)
 místní média – místní tisk, obecní zpravodaje, internetové portály
 web MAS – na internetových stránkách MAS, kde je k dispozici ke stažení celý text strategie, jednotlivé
fiche, Slovníček pojmů pro žadatele, pravidla, aktuální informace, pozvánky na akce MAS apod.
 při osobním kontaktu v rámci seminářů, školení a workshopů
 vlastní – letáčky, Zpravodaj, elektronický bulletin „Informatorium“ podávající přehled o činnosti MAS,
zprávy o úspěšně realizovaných projektech a dotačních titulech, vydávaný zpravidla jedenkrát měsíčně.
Současné propagační materiály

Otevřené zahrady Jičínska na internetu – web
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11. ZAPOJENÍ ŽEN, MLADÝCH LIDÍ A ZEMĚDĚLCŮ
Vzhledem k tomu, že jsme v prvotní fázi existence MAS neměli příliš velké zkušenosti s programem LEADER a
jeho podmínkami, nezaměřovali jsme se na cílené oslovování specifických cílových skupin a volili jsme
přirozenou a nenásilnou cestou zapojování zájemců o spolupráci spojenou s činností MAS. Zejména zapojení
žen považujeme v tomto směru za celkem úspěšné a zcela spontánní. Snahou sdružení je mít v každém
voleném orgánu MAS alespoň jednu ženu. Tříčlenná rada sdružení byla v prvním volebním období složena ze
dvou žen a nyní je v ní jedna žena. Kontrolní komise má v současné době dvě ženy. Mezi významné
spolupracovnice v období příprav SPL a vůbec činnosti MAS byla také žena, vyškolená „euromanažerka“.
V rámci dlouhodobého vzdělávání představitelů naší MAS byla mezi třemi vyškolenými profesionály
v roce 2006 – 2007 také žena.
Počet žen v orgánech MAS v roce 2008:
Rada sdružení / Programový výbor
Kontrolní komise / Monitorovací výbor
Výběrová komise
Členská základna

1 žena
2 ženy
3 ženy
10 žen

Počet žen v orgánech MAS v roce 2011 (po 26. 9. 2011):
Rada sdružení / Programový výbor
Kontrolní komise / Monitorovací výbor
Výběrová komise
Členská základna

1 žena
2 ženy
3 ženy
9 žen
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Zapojení mladých lidí u naší MAS reprezentuje zejména zapojení mladých lidí v rámci aktivit cílové
skupiny našich žadatelů. Tuto skutečnost považujeme za velmi důležitou zejména pro budoucí fungování MAS,
neboť se z nich takto mohou přirozeně rekrutovat budoucí členové MAS.
Největší rezervy má MAS v zapojování zemědělských podnikatelů a soukromého sektoru. V počátku
existence MAS proběhla jednání jak na úrovni některých subjektů, tak na úrovni Okresní agrární komory, která
přislíbila spolupráci v oblasti informování a předávání informací a jakéhosi garanta solidnosti právě ve vztahu
k zemědělcům. Velká nejistota ze strany zemědělských podnikatelů je patrná dodnes. V rámci členské základny
MAS máme právě z této oblasti činností členů nejméně. Na druhou stranu musíme konstatovat, že nejen
v tomto případě, ale i v dalších nejde pouze o formální a do počtu získané členy a zájem ze strany soukromé
sféry pomalu narůstá.
Podnikatelské subjekty jsou v MAS celkem 4. Za zásadní a strategické považujeme pro budoucí pozici
MAS aktivní členství dříve Oblastní hospodářské komory Jičín (dnes jednatelství Krajské hospodářské komory)
jako představitele největší podnikatelské samosprávy v regionu.
Členská základna v r. 2011:
Fyzické osoby
Státní a komunální sféra
Církve
NNO
Podnikatelé

10
3
2
13
4

47
OTEVŘENÉ MALÝM I VELKÝM
OTEVŘENÉ POCTIVÝM A ŠIKOVNÝM
OTEVŘENÉ HISTORII I BUDOUCNOSTI
OTEVŘENÉ DOMÁCÍM I PŘESPOLNÍM
OTEVŘENÉ NÁPADUM A MYŠLENKÁM

