
Šablona případové studie  

 

Základní identifikační údaje výzvy a projektu 

Výzva MAS Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova 
na období 2014 – 2020  

Reg. č. MAS – 15/000/00000/563/000190 

Programový rámec  PRV 

Opatření  Fiche č. 14 

Příjem žádostí ve výzvě   26.7.2017-17.8.2017 

Žádost/projekt1 Zemědělská zimní škola - Technologie, opatření a monitoring zdravé půdy pro zadržení vody v krajině 

Kontaktní osoba 
žadatele/příjemce2  

Jméno, pracovní pozice: starostka obce ing. Květuše Hejátková 

Telefon: 602 710 437  

e-mail: hejatkova@zeraagency.eu  

Údaje o projektu z ŽoD (a související dokumentace) 

Období realizace projektu    02/2018-04/2018 

Fáze projektu  Ukončený 

CZV3 (v Kč)   204 831,19 

Stručný obsah projektu  V rámci odborného vzdělávání bylo zrealizováno  7 jednodenních  seminářů (1 seminář / 5 hodin) zaměřených 
vždy na odlišná témata z oblasti zemědělství (kvality půdy). 

                                            
1 S ohledem na relativně nízký počet zpracovaných případových studií a vysokou míru zobecňování je možné tento údaj považovat za tajný a nezveřejňovat jej 
(např. v případě zveřejnění Evaluační zprávy a jejích příloh na webu MAS apod.).  
2 Při zveřejňování je možné tento údaj z důvodu ochrany osobních údajů (např. v případě zveřejnění Evaluační zprávy a jejích příloh na webu MAS apod.) 
odstranit (neuvádět).  
3 MAS převezme konečný platný údaj z dostupné dokumentace, tj. Žádost o dotaci, případně závěrečná žádost o platbu u již ukončených projektů. 

mailto:hejatkova@zeraagency.eu


Cíle projektu  Specifickými cíly projektu je prostřednictvím realizace vzdělávacích seminářů zvýšit kvalitu 
obhospodařovaných zemědělských půd našeho regionu, dodáním organické hmoty do půdy snížit erozi 
půdy a nastavením vhodných způsobů hospodaření zajistit trvalou udržitelnost celého zemědělského 
produkčního procesu. Organická hmota je pro snížení erozní ohroženosti půdy zásadní prioritou. 

Cílová skupina/skupiny 
projektu 

Zeměděllci 

Komentář evaluátora 
k projektu  

Projekt se zaměřil na realizaci seminářů určené zemědělským subjektům. Žadatel má velké zkušenosti 
s realizací tohoto tématu a je uveden v seznamu akreditovaných subjektů na MZe.  

Indikátory4  číslo název cílová 
hodnota  

dosažená hodnota  

z MZ/ZoR u 
projektů 
v realizaci  

z ZZoR 
u ukončeních 

projektů 

92301 Počet účastníků vzdělání 150 45 45 

92030 
Celkový počet vyškolených účastníků  podle čl. 14 nařízení 
EU č. 1305/2013 (vzdělávací akce) 

140 45 45 

Komentář k indikátorům  Hodnoty indikátorů počet účastníků a Celkový počet vyškolených účastníků  je naplněn z méně jak poloviny. 
Jedním z faktorů je, že během přípravy strategie a sběru projektových záměrů nebyly přímo známy podmínky 
(žadatel počítal např. s cílovou skupinou studenti, zájemci o zahájení zemědělské činnosti). Dalším faktem je, že 
žadatel odmítl předkládat další žádosti o dotaci - a to z důvodů administrativní náročnosti (např. jako akreditovaný 
žadatel Ministerstvem zemědělství pro vzdělávání museli předkládat všechny přílohy zpracované již pro tuto 
akreditaci), v době realizace byly první žadatel realizující toto opatření a dostávalo se jim nejasných odpovědí na 
otázky, zásadním důvodem jsou i vleklé problémy s žádostí o platbu.. Indikátory budou na konci roku 2019 
s žádostí od změnu opraveny.  

Kvalitativní údaje a zjištění k žádosti/projektu  

Konkrétní výstupy, 
výsledky a efekty projektu 
pro příjemce  

7x semináře na různá témata z oblasti kvality půdy, monitoring kvality půdy, zadržení vody v krajině. 

                                            
4 MAS v případě potřeby přidá další řádky.  



Konkrétní výstupy, 
výsledky a efekty projektu 
pro cílovou skupinu 
(skupiny)  

Do realizace projekt byl zapojen rakouský lektor, který poukázal na novinky z oblasti výzkumu, jejich přínosy se 
zapojením do praxe. Jeho účast si posluchači chválili. 

 

Konkrétní výstupy, 
výsledky a efekty projektu 
pro další organizace, 
subjekty místní správy, 
osoby  

Zvýšení povědomí, informovanosti o nutnosti péči o půdu, zvýšení kvality obhospodařované půdy, 
navázání spolupráce se zemědělci z blízkého okolí. 

Udržitelnost výstupů, 
výsledků a efektů projektu 

Nebyl pořizován žádný majetek, ani vybavení 

Shrnutí ostatních zjištění 
k projektu vyplývajících 
z rozhovoru   

Rozpaky nad krácením výdajů, délkou proplácení, množstvím dokumentům dávaných k žádosti o platbu 
zcela zastínili ostatní plusy projektu – tím je zajištění kapacity v podobě rakouského lektora, umožnění 
diskuze účastníkům s ním. 

Vyhodnocení vazby 
a příspěvku projektu 

ke specifickému cíli 

Opatření Programového 
rámce  

Projekt je plně v souladu se specifickým cílem.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


