
 

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. 10  

Příjem žádostí ve výzvě   26.7.2017-17.8.2017 

Žádost/projekt1 Lávka přes Číměřský potok,  

Kontaktní osoba 
žadatele/příjemce2  

Jméno, pracovní pozice: starostka obce Lenka Hůlková 

Telefon: 605284 338 

e-mail: hulkova@oknaco.cz 

Údaje o projektu z ŽoD (a související dokumentace) 

Období realizace projektu    03/18 – 10/18 

Fáze projektu  Ukončený 

CZV3 (v Kč)   189.970,- 

Stručný obsah projektu  Realizace projektu se týkala výměny lávky přes Číměřský potok. Lávka je umístěna na cyklotrase 5107 a 
propojuje obce: Kramolín - Dalešice - Stropešín - Číměř - Trnava. Nachází se v blízkosti Dalešické nádrže - 
turistického centra našeho regionu 

                                            
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:hulkova@oknaco.cz


Cíle projektu  Účelem projektu je tedy podpořit společenskou funkci lesa a zabezpečit bezpečnost návštěvníkům lesa.  

Lávka bude vystavěna z čistě přírodních materiálů, tak aby zapadala do okolní přírody.  

Pozemek, ve kterém se předmět projektu nachází je zařazen do platného LHO. 

Cílová skupina/skupiny 
projektu 

Návštěvníci 

Komentář evaluátora 
k projektu  

Lávka přes Číměřský potok, je umístěna na cyklotrase 5107. Je z dubového vzduchosuchého dřeva.  

Indikátory4  číslo název cílová 
hodnota  

dosažená hodnota  

z MZ/ZoR u 
projektů 
v realizaci  

z ZZoR 
u ukončeních 

projektů 

92702 Počet podpořených operací 3 1 1 

93001 Celková plocha 0,1 - 1380 

Komentář k indikátorům  Hodnoty indikátorů celková plocha je splněna a počet podpořených operací bude splněn v průběhu roku 2019.  

Kvalitativní údaje a zjištění k žádosti/projektu  

Konkrétní výstupy, 
výsledky a efekty projektu 
pro příjemce  

Výstup projektu: 1x nová lávka přes Číměřský potok,  

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

Turisté, obyvatelé Číměře a okolí – zachování cyklotrasy, zvýšení společenské funkce lesa 

Konkrétní výstupy, 
výsledky a efekty projektu 
pro další organizace, 

Organizace působící v turistickém ruchu – restaurace okolo cyklotrasy, Lodní doprava Dalšice, 
Autokem Wilsonka, ostatní obce 

                                            
4 MAS v případě potřeby přidá další řádky.  



subjekty místní správy, 
osoby  

Udržitelnost výstupů, 
výsledků a efektů projektu 

Výrobce lávky garantuje při údržbě až 20 let.  

Shrnutí ostatních zjištění 
k projektu vyplývajících 
z rozhovoru   

Projekt navazuje na aktivity realizované v blízké oblasti lávky – vybudování odpočinkové a naučené 
zóny právě okolo lesa.  

Vyhodnocení vazby 
a příspěvku projektu 

ke specifickému cíli 

Opatření Programového 
rámce  

Přímá vazba na PRV. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


