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1. Cíle mid-term evaluace realizace SCLLD na úrovni MAS  

Cílem mid-term evaluace realizace SCLLD MAS Zubří země je provedení hodnocení realizace 
integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje na úrovni nositele, tj. MAS Zubří 
země, v programovém období 2014–2020. Hodnotitel (evaluátor) provádí evaluaci na základě 

Zadání vydaného MMR-ORP1.   

MAS Zubří země provádí hodnocení s využitím předepsaných metod a postupů a za dodržení 
minimálního stanoveného rozsahu šetření zodpovídá stanovené evaluační otázky a jejich 
podotázky (v Oblasti B a C) a vyhodnotí stanovené procesy a činnosti (v Oblasti A). 

Cíli mid-term evaluace realizace SCLLD je:  

1. zhodnotit relevanci nastavení (zacílení) Programových rámců SCLLD za účelem 
včasné identifikace případných nedostatků a prevence nevyčerpání alokace 
v jednotlivých Programových rámcích,  

2. zhodnotit nastavení činností a procesů realizovaných MAS Zubří země v souvislosti 
s implementací SCLLD za účelem včasné identifikace jejich špatného nastavení, 
odstranění nedostatků a zefektivnění činností a procesů,  

3. zhodnotit pokrok v plnění cílů Programových rámců SCLLD a identifikace případných 
bariér a definice vhodných opatření vedoucích k lepšímu naplňování (dosahování) 
stanovených cílů,  

4. zhodnotit a prokázat případný příspěvek SCLLD ke vzniku přidané hodnoty v území 
MAS Zubří země.  

 

Souhrnně lze tedy říci, že mid-term evaluace realizace SCLLD slouží k:  

1. včasnému rozpoznání případných nedostatků v nastavení a realizaci SCLLD,  
2. navržení vhodných opatření pro eliminaci identifikovaných nedostatků, přičemž ideálně 

by mělo být následujícím krokem, který však již není součástí samotné evaluace: 
a. vytvoření předpokladů pro zavedení navržených opatření do praxe a jejich 

následná implementace.  

 

Hlavním uživatelem výstupů mid-term evaluace je místní akční skupina Zubří země jako nositel 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země pro období 2014 – 2020.  

 

  

                                                
1 Viz http://mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/Evaluace-IN. 

http://mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/Evaluace-IN
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2. Odpovědi na evaluační otázky, doporučení (opatření)  

Oblast A – Interní procesy a postupy implementace SCLLD na úrovni nositele 
SCLLD 

MAS Zubří země provádí evaluaci interních procesů a postupů implementace SCLLD na 
úrovni MAS vyplněním níže uvedených sebeevaluačních tabulek, a to na základě svých 
znalostí a zkušeností z dosavadní realizace SCLLD. Na hodnocení oblasti A se v MAS 

Zubří země podíleli pracovníci MAS/členové orgánů MAS/ostatní, uvedení v tabulce č.  

Tabulka 1 – Přehled osob zapojených do evaluace v Oblasti A – Interní procesy a postupy implementace 

SCLLD na úrovni MAS  

Jméno pracovník MAS / člen orgánu MAS / ostatní 

Mgr. Veronika Palečková Ostatní 

Ing. Jarmila Zemanová Vedoucí pracovník MAS 

Ing. Lada Scherrerová pracovník MAS 

Ing. Lada Jindrová pracovník MAS 

Mgr. Aneta Šlechtová pracovník MAS 

Ing. Pavel Vejrosta Předseda Kontrolního výboru 

 

Účelem hodnocení v Oblasti A je pomocí zralé úvahy identifikovat nejdůležitější pozitiva 
a negativa, nikoliv zpracovat vyčerpávající výčet pozitiv a negativ. MAS Zubří země se 

zaměřuje právě na taková, pro která lze navrhnout vhodná opatření s vysokou 
pravděpodobností jejich implementace (v aktuálním, případně budoucím programovacím 
období).  

Níže uvedené tabulky MAS vyplnila na základě svých zkušeností a znalostí. Postup vyplnění 
jednotlivých hodnotících tabulek je následovný:  

1. MAS u každého procesu zváží a zodpoví následující otázky: 

- Jak jsme tuto činnost dělali?  

- Kdo tuto činnost vykonával?  

- Proč jsme postupovali tak, jak jsme postupovali?  

- Co konkrétně nám v rámci dané činnosti působí největší problém/y?  

- Jak bychom mohli příště postupovat lépe (efektivněji, správně)?  

- Daří se nám dodržovat termíny, které jsme si nastavili? Pokud ne, proč tomu tak je?  

- Jaké postupy a činnosti se nám osvědčily? 

2. Na základě odpovědí na výše uvedené otázky k jednotlivým činnostem MAS 

do tabulky zapíše:  

- Nalezená pozitiva provádění dané činnosti (případy dobré praxe v dané činnosti, 

klíčové faktory činnosti na její správné a efektivní fungování)  

- Nalezená negativa provádění dané činnosti (případy špatné praxe v dané činnosti, 

klíčové negativní skutečnosti, nedostatky, které negativně ovlivňují provádění dané 

činnosti na MAS),  

- Návrh opatření, jak se v budoucnu daným negativům vyhnout, opatření pro zlepšení 

(zrychlení, zefektivnění) dané činnosti.  

3. Formulace (výběr) klíčových závěrů k danému procesu v části „Klíčové závěry“.  
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Při hodnocení jednotlivých procesů, respektive činností MAS Zubří země využívá zejména 
následující zdroje dat a informací / metody:  

• analýzy obsahu příslušných interních dokumentů2 a záznamů3 MAS (např. 
Implementační část SCLLD, interní postupy MAS ve vztahu k implementaci 
jednotlivých Programových rámců, seznamy žadatelů, záznamy z hodnocení a 
výběru projektů, analýza rizik – zejména rizika finanční a organizační atp.),  

• analýzy dat a informací z MS2014+ (ve vztahu k výzvám MAS, hodnocení MAS atd.), 

• brainstorming/skupinová diskuse pracovníků MAS.  
 

Hodnocené procesy 

MAS Zubří země hodnotí následující procesy probíhající na MAS:  

1. Proces: Příprava výzev 

2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí 

3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů 

4. Proces: Animační činnost (animace a komunikace) 

                                                
2 Dokument – předepisuje určité postupy (tj. např. Interní postupy MAS pro IROP apod.). 
3 Záznam – poskytuje důkaz o tom, že postupy jsou realizovány v souladu s dokumenty (tj. záznam je 
např. zápis z jednání výběrového orgánu, prezenční listina atp.). 



9 
 

Sebehodnocení jednotlivých procesů a činností 

Tabulka 2 – Sebeevaluační tabulka – 1. Proces: Příprava výzev  

1. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / OPZ / PRV / OP ŽP  

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS uvedeným 
negativům v budoucnu vyhnout?) 

Shromáždění podkladů 
(vzorů, šablon, sledování 
aktualizací)  

• Aktuální vzory a šablony pro 
tvorbu výzev vždy sleduje 1 
pracovník, který vytvoří 
vzorovou výzvu, ostatní 
pracují s tímto vytvořeným 
vzorem (zejména IROP). 

• MAS vidí problém zejména 
v časté aktualizaci vzorů a 
nepřehlednosti webových stránek 
ŘO (zejména OPZ a PRV). 

• Nemožnost ovlivnit úkony ŘO ze 
strany MAS 

Příprava textu výzvy (vč. 
návrhu alokace výzvy) 

• Rozdělení práce mezi 
jednotlivé pracovníky, ti mají 
na starosti přípravu 
jednotlivých výzev (více 
popsáno v klíčových 
zjištěních). 

• Alokace vychází z projektů 
uvedených v projektovém 
zásobníku a z finančního 
plánu SCLLD. Prioritně se 
MAS snaží čerpat opatření 
s největšími alokacemi. 

• Text výzvy PRV je finálně 
odsouhlasen ze strany SZIF až 
v den vyhlášení. V případě chyby 
ve výzvě to potenciálně může 
znamenat nutnou aktualizaci 
výzvy a tím pádem 
mnohanásobně zvýšenou 
administraci na všech stranách. 

• Důkladná znalost Pravidel a důkladná 
konzultace formuláře výzvy PRV již 
před vyhlášením. Kontrola minimálně 4 
očí při přípravě výzvy. Přesto by MAS 
upřednostnila, kdyby bylo možné 
v budoucnosti nastavit finální 
schválení textu výzvy od ŘO ještě před 
datem vyhlášení výzvy. 

Příprava součástí výzvy 
(např. kontrolní listy, 
preferenční kritéria)  

• Při stanovení preferenčních 
kritérií se MAS inspiruje 
preferenčními kritérii 
v individuálních výzvách a 
výzvách ostatních MAS. 

• MAS volí preferenční kritéria 
věcného hodnocení tak, aby 
předkládané žádosti o 

• ŘO mělo už na začátku stanovit 
povinná kritéria FNaP i vzory 
kontrolních listů k jednotlivým 
aktivitám (IROP). 

• Obsáhlost kontrolních listů FNaP 
vytvořených pracovníky MAS 
vyplývající ze snahy o komplexní 
kontrolu projektů (bez vzorů od 
ŘO neměla MAS jasně vymezené 

• Lépe mapovat, domýšlet dopad a 
různé úhly výkladu preferenčních 
kritérií věcného hodnocení ze strany 
žadatelů tak, aby nedocházelo 
k obcházení kritérií žadatelem. 

• Zestručnění kontrolních listů o 
problematiku, ve které nebyli 
pracovníci MAS proškoleni.  
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1. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / OPZ / PRV / OP ŽP  

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS uvedeným 
negativům v budoucnu vyhnout?) 

podporu napomohly k plnění 
indikátorů SCLLD. 

• U prvních výzev se MAS při 
tvorbě kontrolních listů volně 
inspirovala vzory, které byly 
k dispozici na stránkách CRR 
(individuální výzvy). Poté co 
MMR zveřejnilo vzory 
kontrolních listů pro MAS, 
MAS přikročila k využívání 
těchto vzorů (IROP). 

kompetence v rámci kontroly) 
(IROP). 

• I přes důkladné nastudování 
problematiky a mnohdy i 
konzultace s odborníky se ne 
vždy pracovníkům MAS a 
kompetentním orgánům MAS daří 
jednoznačně definovat a volit 
vhodná preferenční kritéria 
věcného hodnocení. 

• Nemožnost ovlivnit úkony ŘO ze 
strany MAS 

Schválení výzvy 
odpovědným orgánem MAS   

• Snaha o vyhlašování výzev 
různých programových 
rámců v blocích tak, aby se 
orgány nemusely scházet 
příliš často 

• Rychlost a flexibilita při 
rozhodování ze strany MAS 
oproti ŘO 

•  •  

Příprava interních předpisů 
(postupů) pro implementaci 
PR, vč. jejich schvalování 
odpovědnými orgány MAS 

•  • ŘO mělo už na začátku zveřejnit 
podrobný vzor interních postupů 
(minimálních požadavků), který 
by jednotlivé MAS po drobných 
úpravách převzaly (zejména 
IROP). 

• Častá aktualizace minimálních 
požadavků ze strany ŘO (IROP) 
znamená administrativní zátěž 
pro pověřeného pracovníka, který 
musí opakovaně přizpůsobovat 
interní postupy novým 
minimálním požadavkům. To 

• Nemožnost ovlivnit úkony ŘO ze 
strany MAS 
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1. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / OPZ / PRV / OP ŽP  

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS uvedeným 
negativům v budoucnu vyhnout?) 

znamená další prodlevy při 
schvalování ze strany ŘO i 
orgánů MAS 

• ŘO IROP schválil k prvním 
výzvám MAS pro IROP interní 
postupy, ovšem pracovníci MAS a 
orgány MAS se v důsledku 
nemohli držet administrativního 
postupu uvedeného ve 
schválených interních postupech 
a museli „za pochodu“ s ŘO IROP 
vykomunikovat úpravy 
administrativních kroků MAS 
s návazností na věcné hodnocení 
předložených žádostí o podporu. 

Uveřejňování informací 
(např. avíza výzev, pozvánky, 
výzvy ad.) a komunikace 
s potenciálními žadateli  

• Pro uveřejňování informací 
používá MAS osvědčená 
média: webové stránky MAS, 
sociální sítě, místní 
zpravodaje (ty mají největší 
odezvu od potencionálních 
žadatelů), úřední desky obcí 
a webové stránky 
mikroregionů na území 
působnosti MAS Zubří země, 
aktivní účast pracovníků 
MAS na členských schůzích 
mikroregionů s prezentací o 
činnosti MAS a plánovaných 
akcích, výzvách apod.; dle 
potřeby také MAS svolává 
v území diskuzní skupiny a 

•  •  
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1. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / OPZ / PRV / OP ŽP  

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS uvedeným 
negativům v budoucnu vyhnout?) 

vede přímá jednání 
s potencionálními žadateli 
pro různá dotační témata. 

Komunikace s nadřazenými 
orgány při přípravě výzev 

• Pracovníci na ŘO jsou 
ochotní a reagují na 
požadavky MAS včas. 
V případě, že se blíží termín 
vyhlášení výzvy a MAS nemá 
zpětnou vazbu, tak 
zodpovědný manažer MAS 
konkrétnímu pracovníkovi 
ŘO zavolá a domluví se na 
konkrétním datu schválení 
výzvy/dalších podkladů. Tyto 
domluvené termíny jsou ze 
strany ŘO vždy dodrženy. 

•  •  

 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 1. Procesu: Příprava výzev:  

Obecně MAS Zubří země nemá závažné problémy s dodržováním termínů při žádném z procesů od přípravy výzev až po předání Žádostí o 
podporu/dotaci na jednotlivé Řídící orgány.  

Hlavním nástrojem k řízení se staly každoměsíční porady MAS Zubří země, jejichž výstupem je vždy plán práce na následující měsíc včetně 
přidělení úkolů jednotlivým pracovníkům. Tyto úkoly mají jasně definované termíny, které jsou zaznamenány do sdíleného kalendáře, takže se 
dá transparentně zkontrolovat, kdo měl do kdy co splnit. Dalším pozitivním bodem spolupráce pracovníků MAS bylo i rozdělení Operačních 
programů/opatření mezi jednotlivé zodpovědné osoby – detailnější popis viz níže.  

Pracovníci-manažeři MAS pracují společně na programových rámcích IROP a PRV, protože na tyto programové rámce je v SCLLD vyčleněno 
nejvíce prostředků a očekáváme/získáváme největší počet projektů. Z toho důvodu je nutná zastupitelnost mezi manažery, PRV je rozděleno 
mezi manažery teritoriálně, opatření v IROP tematicky, ale v rovině obecné znalosti pravidel, postupů v rámci MAS, hodnocení projektů apod. je 
zde 100% zastupitelnost. Programové rámce OPZ a OPŽP pak primárně konzultuje vždy jeden z manažerů. Toto rozdělení považuje MAS za 
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velmi účelné jak kvůli rozdělení práce, využití expertních znalostí jednotlivých manažerů, ale i kvůli případné zastupitelnosti a zvýšené efektivitě 
práce. 

I přes velmi detailní naplánování práce dlouho dopředu (na měsíčních poradách probírá MAS dlouhodobý horizont očekávaných činností až cca 
s 12-ti měsíčním předstihem) může nastat situace, že dojde k neočekávané situaci a pracovníci MAS jsou krátkodobě pod vyšší pracovní zátěží. 
Tyto situace jsou obvykle způsobeny neočekávanými činnostmi požadovanými z jednotlivých ŘO, jednorázovou administrativní zátěží spojenou 
s konzultacemi či příjmem vyššího počtu žádostí o dotaci/podporu nebo zpožděními ze strany ŘO při schvalování výzev, projektů, Žádostí o 
platbu apod., které tím pádem nelze naplánovat.  

Interní postupy i výzvy IROP bývají obvykle připravovány mnohem dříve dopředu, než je doporučeno ŘO (až s půlročním předstihem). V ostatních 
programových rámcích je schvalování pružnější. MAS považuje za velkou nevýhodu, že v případě OPZ ke schválení výzvy obvykle dochází až 
den před jejím vyhlášením, přestože termíny ze strany MAS jsou dodrženy. Nevýhodou u PRV je to, že text výzvy je finálně odsouhlasen ze 
strany SZIF až v den vyhlášení. V případě chyby ve výzvě to potenciálně může znamenat nutnou aktualizaci výzvy a tím pádem mnohanásobně 
zvýšenou administraci na všech stranách. Lehkým omezením u PRV je i to, že je Portál farmáře od 1.9. do 31.12. uzavřen. Tento fakt MAS 
překvapil a omezil zejména v roce 2017.  

Priority pro vyhlašování výzev v minulosti byly založeny zejména na alokaci daného opatření v SCLLD. Primárně se MAS snažila vyhlásit výzvy, 
které mají v SCLLD největší alokace a tím pádem největší počet očekávaných „připravených“ projektů s potenciálně vysokým čerpáním. Zároveň 
byl harmonogram přizpůsoben i požadavkům jednotlivých ŘO – proto se MAS na začátku soustředila zejména na vyhlášení výzvy PRV, kvůli 
uzavírce Portálu farmáře zmíněné v odstavci výše. 

Při stanovení preferenčních kritérií se MAS volně inspiruje preferenčními kritérii v individuálních výzvách a výzvách ostatních MAS. Přes důkladné 
nastudování problematiky a mnohdy i konzultace s odborníky a příslušnými kompetentními orgány MAS se ne vždy pracovníkům MAS daří 
jednoznačně definovat a volit vhodná preferenční kritéria věcného hodnocení. I preferenční kritéria schválená ŘO (IROP, PRV) mohou být při 
vyhodnocování lehce problematická. Výběrová komise (VK) je proto při své práci nucena velmi důkladně zvážit bodové ohodnocení daného 
projektu a důkladně jej žadateli v kontrolním listu vysvětlit (v případě PRV v aktualizované Žádosti o dotaci). Pravděpodobně se to členům VK 
dosud dařilo dobře, protože žádný ze žadatelů nepodal proti rozhodnutí výběrového orgánu žádost o přezkum. 
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Tabulka 3 – Sebeevaluační tabulka – 2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí 

2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / OPZ / PRV / OP ŽP 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové 
faktory s pozitivním vlivem na danou 

činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 
s negativním vlivem na danou 

činnost) 

Opatření (Jak se může MAS uvedeným 
negativům v budoucnu vyhnout?) 

Shromáždění metodických 
podkladů pro práci 
s MS2014+/PF 

• 1 pracovník je zodpovědný za 
sledování novinek z jednotlivých 
ŘO a sdílení s ostatními na 
měsíčních poradách. 

• MAS využívá pro archivaci všech 
dokumentů sdílený disk (server 
přístupný v kanceláři v Bystřici 
nad Pernštejnem), kam manažeři 
MAS ukládají i aktuální metodiky 
práce s MS2014+/PF. 

•  •  

Školení  •  • Povinné školení, které jednotliví 
pracovníci absolvovali bylo příliš 
rychlé a nebylo možné si systém 
„osahat“, konkrétní úkony se 
pracovníci MAS učí až v praxi 
pomocí příruček a metodou 
„pokus omyl“. 

• MAS začala s vyhlašováním 
IROP výzev ještě v době, kdy 
nebyly dostatečně podrobné 
příručky pro práci v systému 
CSSF, z toho důvodu pracovníci 
využívali příručky OPZ. 

• Školení pro práci s Portálem 
farmáře pak ze strany SZIF pro 
MAS neproběhlo vůbec a 
fungování systému, podoba 
formulářů žádostí o dotaci a 
poradenství žadatelům, jak 

• MAS se dařilo nedělat příliš velké 
chyby zejména díky poměrně 
vysoké IT gramotnosti týmu MAS. 

• V budoucnu již nebude třeba, 
protože pracovníci už pracovat se 
systémem umí a budou si znalosti 
předávat mezi sebou. 

• Příručky ŘO pro práci v MS2014+ 
už jsou zpracovány poměrně 
kvalitně i pro IROP. 

• SZIF zpracovává postupně 
metodickou oporu i pro administraci 
na Portálu farmáře. 
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provádět administraci na Portálu 
farmáře, se museli pracovníci 
MAS učit „za pochodu“ společně 
s žadateli metodou „pokus omyl“ 
s náhledem na jejich přístup do 
Portálu farmáře, aby pochopili 
fungování Portálu farmáře ze 
strany žadatele. 

Zadání výzvy do MS/PF  • Výzvy do CSSF/PF se MAS daří 
zadávat v souladu s pokyny/ 
příručkami jednotlivých ŘO vcelku 
bez problémů (v počátku případně 
pomocí využití příruček jiných ŘO 
např. IROP-OPZ viz bod výše).  

• První výzvy, které byly vyhlášeny 
(IROP), zadávali pracovníci MAS 
společně – 1 pracovník 
postupoval dle manuálu a 
promítal svou obrazovku 
ostatním. 

• Na začátku roku 2017 
nefungoval systém nastavení/ 
přidělování rolí na ŘO (IROP). 
První výzvy (IROP) MAS 
založila vícekrát (a pak je 
musela uzavřít), protože byla 
chybně nastavená práva/role a 
založené výzvy nebyly 
z přístupu MAS vidět. 

• Nyní přidělování/funkčnost rolí již 
funguje a MAS ví, koho případně 
kontaktovat. Proto by tento problém 
už neměl nastat. 

Provádění změn ve výzvách  • Změny výzev jsou ze strany ŘO 
schvalovány pružně, ze strany 
pověřeného pracovníka MAS jsou 
tyto změny uveřejňovány zejména 
na webu MAS a sociálních sítích, 
aby byly přístupné co nejširšímu 
okruhu potencionálních žadatelů 
a dále žadatelům, kteří své 
projekty konzultují. 

• Neexistuje podrobnější popis od 
jednotlivých ŘO, co vše je 
potřeba doložit pro provedení 
změny ve výzvě – jednotlivé ŘO 
vyžadují různé podklady. MAS 
musí požadované dokumenty k 
případným změnám výzev 
konzultovat individuálně 
s jednotlivými ŘO. 

• Nemožnost ovlivnit úkony ŘO ze 
strany MAS 

Příprava a realizace semináře 
pro žadatele  

• Pracovník MAS (pověřený 
zpracováním OPZ) vychází při 
přípravě seminářů pro 
žadatele/příjemce z podkladů, 
které mu byly poskytnuty ŘO. 
Tato možnost znamená značnou 
úsporu času na straně MAS. Tyto 
podklady jsou zpracovány do 
velkého detailu a tím poskytují 

• Dle požadavků ŘO je MAS 
nucena k pořádání otevřených 
seminářů pro žadatele. O ty ale 
není vždy ze strany žadatelů 
zájem, mnohem efektivnější 
jsou dle názoru MAS 
individuální konzultace 
s jednotlivými žadateli. 

• Před konáním seminářů vyvolat 
veřejné projednávání a zjistit zájem 
o daná témata – vhodné zejména 
pro IROP, OPŽP. 

• u PRV zvážit oslovení konkrétních 
aktérů v území ještě před 
vyhlášením výzvy,  

• OPŽP vyžaduje individuální přístup 
a konzultace projektových záměrů 
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pracovníkovi MAS možnost 
zodpovědět i podrobnější dotazy 
žadatelů při vyplňování Žádosti o 
podporu (OPZ). 

• Semináře pro všechny 
programové rámce jsou 
připravovány vždy pečlivě a mají 
ze strany účastníků semináře 
pozitivní odezvu. 

• V okamžik vyhlašování výzev 
byl zásobník projektů pro 
všechny programové rámce 
(který byl vytvořen v době 
vzniku SCLLD) neaktuální.  

• V případě, že MAS nemá 
předchozí zkušenosti s daným 
tématem výzvy, považuje MAS 
za účelné předložit účastníkům 
semináře pro žadatele vhodné 
typové projekty – MAS má 
omezené možnosti, jak typové 
projekty získat (omezeně z 
individuálních výzev ŘO). 

– nutný aktivní přístup pověřeného 
pracovníka MAS  

• OPZ nelze řešit jinak než pracovní 
skupinou složenou z pověřeného 
pracovníka MAS, poskytovatelů 
sociálních služeb a veřejného a 
neziskového sektoru (předem 
známých iniciátorů v území) – 
nutný aktivní přístup pověřeného 
pracovníka MAS 

Konzultační činnost pro 
žadatele (průběh, množství 
dotazů, složitost dotazů, 
dostupnost informací) 

•  • Dotazů od jednotlivých žadatelů 
je hodně a často vyžadují 
expertní znalost, manažeři MAS 
se pak dále snaží konzultovat 
s jednotlivými odpovědnými 
pracovníky na ŘO, ale bývá to 
poměrně složité (zejména 
opatření zaměřená na sociální 
služby a sociální podnikání, 
naopak vyzdvihujeme vstřícnost 
CP SZIF a AOPK). 

• Sbírání vlastních zkušeností, 
třídění dotazů dle témat a 
programových rámců a zpracování 
problematických dotazů přehledně 
do tabulky i s výsledkem 
vypořádání daného dotazu. 

Příjem žádostí o dotaci (PRV 
– listinné přílohy)  

• MAS nemá zkušenost s příjmem 
listinných příloh. Manažeři MAS 
při konzultaci se žadateli kladou 
důraz na to, aby byly přílohy 
dodány v elektronické podobě. 
V problematických případech 
manažeři MAS pomohou žadateli 
s naskenováním/nafocením 
větších příloh (projektová 
dokumentace apod.) a jejím 
převedením do elektronické 
podoby. 

•  •  
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Informování o výzvách (kdo, 
kdy, kým, mají žadatelé 
potřebné informace?)  

• K informování o výzvách MAS 
využívá osvědčená média: 
webové stránky MAS, sociální 
sítě, místní zpravodaje (ty mají 
největší odezvu od 
potencionálních žadatelů), úřední 
desky obcí a webové stránky 
mikroregionů na území 
působnosti MAS Zubří země, 
aktivní účast pracovníků MAS na 
členských schůzích mikroregionů 
s prezentací o činnosti MAS a 
plánovaných akcích, výzvách 
apod.; dle potřeby také MAS 
svolává v území diskuzní skupiny 
a vede přímá jednání 
s potencionálními žadateli pro 
různá dotační témata. 

•  •  

 
 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 2. Procesu: Vyhlášení výzev a příjem žádostí:  

Vzhledem k tomu, že MAS neměla větší předchozí zkušenosti s vyhlašováním výzev a příjmem žádostí, tak bylo zejména na začátku těžší 
naplánovat požadované činnosti. Přesto se povedlo pracovníkům MAS nastavit systém plánování, který byl popsán v klíčových závěrech k 1. 
procesu. Díky tomu se MAS dařilo vyhlašovat výzvy a procesovat žádosti v přiměřeném čase a nedocházelo k velkým prodlevám (ze strany 
MAS).  

Vyhlašování výzev probíhá bez závažných problémů, MAS má nyní již zkušenosti s vyhlášením alespoň jedné výzvy v každém Operačním 
programu. Práce v MS2014+ i s Portálem farmáře je v současné době bezproblémová. V minulosti pracovníci MAS využívali příručky pro 
zpracování výzev/hodnocení projektů napříč programovými rámci, např. když nebyla daná činnost dostatečně rozepsána v manuálu IROP, použili 
pracovníci MAS manuál OPZ. V rámci Portálu farmáře byla z počátku citelně znát absence úvodního školení, která by pracovníky MAS zasvětila 
do jednotlivých procesů související s vyhlášením výzev, příjmem žádostí a následnou administrací předložených žádostí o dotaci. 

MAS má zkušenosti i se změnami výzev, které byly ze strany ŘO vždy včas a bez problémů schváleny (jednalo se zejména o prodlužování výzev, 
případně i navýšení alokace výzvy). V období prvních změn výzev neexistoval žádný detailnější pokyn ŘO (IROP), jaký postup a dokumenty musí 
MAS na MMR dodat, aby bylo požadavku vyhověno. Detailnější pokyn není k dispozici ani u OPZ, jehož požadavky jsou odlišné od IROP (např. 
nepožadují doložení schválení změny výzvy orgánem MAS). Obecně MAS vidí problém v tom, že neexistuje podrobnější popis od jednotlivých 
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ŘO, co vše je potřeba doložit pro provedení změny ve výzvě – jednotlivé ŘO vyžadují různé podklady. MAS musí požadované dokumenty k 
případným změnám výzev konzultovat individuálně s jednotlivými ŘO. 

MAS pořádá otevřené semináře pro žadatele pro každou vyhlášenou výzvu, přesto na některých z nich byla nulová účast a nebyly započítány do 
indikátoru MAS (zejména IROP). U některých z těchto výzev ale proběhly individuální konzultace s jednotlivými žadateli a byly v nich podané 
projekty. Toto nastavení tedy není optimální, protože o semináře pro žadatele není vždy z jejich strany zájem, mnohem častěji chtějí spolupracovat 
formou individuální konzultace (zejména IROP, OPZ, OPŽP). Naopak o semináře PRV je ze strany žadatelů velký zájem, a přestože MAS často 
používá i formu konzultace jednotlivých projektů, tak pořádání alespoň 2 seminářů ke každé výzvě (při více vyhlášených Fichích) vidí MAS jako 
velmi efektivní. Ke každému pořádanému semináři MAS zveřejňuje i prezentaci, takže je potenciálním žadatelům kdykoliv dostupná na webu 
zubrizeme.cz. Materiály poskytnuté MPSV jako podklad pro semináře pro žadatele byly pro MAS velmi přínosné, zejména podrobný popis 
k vyplňování částí Žádosti o podporu, který se dal případně částečně aplikovat i na jiné Operační programy. 

Při individuálních konzultacích se žadateli pracovníkům MAS občas chybí expertíza dané problematiky. Pracovníci MAS se snaží vždy v reálném 
čase vše konzultovat s pověřenými pracovníky ŘO příp. CRR. Jejich odpovědi jsou zpravidla včasné a dostačující. Díky získávání zkušeností se 
v této oblasti zlepšují znalosti MAS a pracovníci MAS jsou schopni postupně zodpovědět více dotazů žadatelům napřímo. 

Zejména u programů OPZ a OPŽP se manažeři MAS snaží proaktivně vyhledávat potenciální žadatele v území a informovat je o možnostech 
jejich potenciálních projektů. 

K informování o výzvách využívá MAS osvědčená média: webové stránky MAS, sociální sítě, místní zpravodaje (ty mají největší odezvu od 
potencionálních žadatelů), úřední desky obcí a webové stránky mikroregionů v územní působnosti MAS Zubří země. Webové stránky byly 
uzpůsobeny a zpřehledněny tak, aby mohl kdokoliv jednoduše kdykoliv dohledat archiv starých výzev i výzvy plánované. Neméně důležitá je i 
aktivní účast pracovníků MAS na členských schůzích mikroregionů s prezentací obcím o činnosti MAS a plánovaných akcích, výzvách apod.              
Dle potřeby také MAS svolává v území diskuzní skupiny a vede přímá jednání s potencionálními žadateli pro různá dotační témata. 
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Tabulka 4 – Sebeevaluační tabulka – 3. Proces: Hodnocení žádosti o dotaci a výběr projektů 

3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / OPZ / PRV / OP ŽP 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem na 
danou činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS uvedeným 
negativům v budoucnu vyhnout?) 

Školení hodnotitelů (věcné 
hodnocení) 

• Před každým kolem věcného 
hodnocení (PRV, IROP) provádí 
pracovníci MAS školení 
Výběrové komise (dále VK), 
protože u každého 
programového rámce platí 
lehce odlišný postup hodnocení, 
jinak vypadají kontrolní listy 
apod. Díky tomu pak 
hodnotitelé lépe ví, jak 
k hodnocení dané/-ých výzvy/-
ev přistoupit. 

•  •  

Kontrola FNaP (vč. 
opakované kontroly, je-li to 
dle pravidel příslušného 
programu možné)  

• Pro každý Operační program 
pracovníci MAS vytvořili interní 
kontrolní listy (i když to nebylo 
ŘO požadováno, tj. i pro OPZ a 
PRV) – tyto podklady pak 
napomáhají pracovníkům při 
snazší a přehlednější kontrole 
projektů, řeší i vzájemnou 
zastupitelnost pracovníků MAS 
při kontrole apod. 

•  •  

Spolupráce s (externími) 
hodnotiteli (výběr, zadávání, 
komunikace, kvalita 
výstupů – částkových 
kontrolních listů atp.)  

• Externího hodnotitele využívá 
MAS zejména v OPZ (byl 
vybrán ze seznamu 
doporučených 
hodnotitelů MPSV). 
Komunikace probíhala přes e-
mail a telefon. Podklady byly 
zpracovány pouze v 

• Zdá se, že MPSV při závěrečném 
posouzení posudek externího 
hodnotitele nijak nevyužívá. 
Finálně MPSV pokrátilo jiné 
náklady, než bylo doporučeno 
externím hodnotitelem. 

• Nemožnost ovlivnit úkony ŘO ze 
strany MAS 
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / OPZ / PRV / OP ŽP 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem na 
danou činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS uvedeným 
negativům v budoucnu vyhnout?) 

elektronické podobě, hodnotitel 
používal el. podpis. S výstupy 
práce hodnotitele je MAS 
spokojena a slouží jako podklad 
pro kvalifikované rozhodnutí 
Výběrové komise.  

• Dále MAS externí hodnocení 
využila jako podklad pro 
hodnocení jednoho ze 
sporných kritérií u 2. PRV 
výzvy. Výstup byl pro 
Výběrovou komisi podkladem 
pro finální rozhodnutí o 
přidělených bodech. 

Příprava a předávání 
podkladů členům 
hodnotícího orgánu, 
předání podkladů (záznamy)  

• Při školení Výběrové komise 
ověřují pracovníci MAS 
případný střet zájmů a provádí 
rozlosování projektů mezi 
nezaujaté hodnotitele (PRV a 
IROP, kde hodnocení probíhá v 
min.3 členných hodnotících 
komisích). Teprve poté MAS 
rozesílá podklady pro 
hodnocení jednotlivým členům 
VK. V případě, že kvůli velikosti 
dokumentů nelze zaslat 
podklady e-mailem, použijí 
pracovníci MAS úschovnu. 

• Projekty OPZ jsou zasílány 
všem členům VK. 

•  •  

Informování o datech 
jednání orgánů MAS (vč. 

• MAS se daří mít včas vytvořené 
pozvánky, schválené kontrolní 

• Každý ŘO má jiné požadavky na 
přizvání k účasti na jednání 

• Pracovníci MAS důkladně plánují 
data schůzek hodnotícího orgánu 
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / OPZ / PRV / OP ŽP 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem na 
danou činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS uvedeným 
negativům v budoucnu vyhnout?) 

komunikace s ŘO, příprava 
pozvánek, distribuce, 
dodržování lhůt 
stanovených ŘO 
a v interních postupech 

k jednotlivým programovým 
rámcům)  

listy a dodržovat všechny lhůty 
stanovené ŘO. Termíny 
jednotlivých jednání orgánů 
MAS jsou voleny pružně, aby 
byl administrativní proces ze 
strany MAS co nejkratší. 

orgánu zodpovědného za věcné 
hodnocení. Bylo by lepší, aby 
požadavky byly pro všechny ŘO 
jednotné. 

• Požadovaná lhůta 10 pracovních 
dní je poměrně dlouhá vzhledem 
k flexibilitě jednotlivých členů 
orgánu (IROP). 

a přesně znají požadavky 
jednotlivých ŘO. 

• Zkrácení požadované lhůty ze 
strany ŘO na 5-7 pracovních dní, 
nebo specifikace „doporučených“ 
dní v týdnu/měsíci apod. 

Věcné hodnocení 
výběrovým orgánem MAS  
(vč. např. zpracování 
závěrečného kontrolního 
listu a zápisu) 

• Výběrová komise na svém 
jednání k věcnému hodnocení 
definuje popis, proč jsou dané 
body projektu přiděleny. Při 
jednání jsou vyplňovány 
pověřeným pracovníkem MAS 
kontrolní listy projektů a zápis 
z jednání VK. Tyto dokumenty 
jsou ještě v den konání VK 
podepsány, čímž se MAS snaží 
o maximální efektivitu. 

• Pracovníci MAS, kteří zapisují 
verdikt Výběrové (hodnotící) 
komise do kontrolních listů a poté 
připravují i zápis z jednání VK, se 
snaží, aby výběrový orgán 
jednoznačně zformuloval, proč 
jsou dané body projektu přiděleny. 

• Získávání zkušeností 
s hodnocením ze strany Výběrové 
komise napomáhá lepšímu 
formulování jejich závěrů při 
hodnocení. 

Vyřizování přezkumného 
řízení 

•  •  • MAS nemá s problematikou 
přezkumného řízení žádné 
zkušenosti, dosud žádnou žádost 
o přezkum neeviduje. 

Uveřejňování záznamů 
(přehled podpořených 
projektů, zápisy atp.)  

• Zápisy i seznamy podpořených 
projektů jsou bez prodlevy 
uveřejňovány na webu MAS, 
sociálních sítích, obecné 
informace k podpořeným 
projektům jsou nezřídka 
uveřejňovány i v místních 
zpravodajích 

•  •  
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / OPZ / PRV / OP ŽP 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem na 
danou činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS uvedeným 
negativům v budoucnu vyhnout?) 

Informování žadatelů 

o výsledcích hodnocení 

FNaP a VH 
(prostřednictvím   MS2014+/ 
e-mailem)  

• Žadatelé jsou pružně a bez 
zbytečných prodlev informováni 
e-mailem (PRV) nebo 
prostřednictvím depeše 
v MS2014+. 

• Z příruček MS2014+ nebylo při 
prvních IROP výzvách jasné, 
které depeše jsou odesílány 
automaticky a které mají být 
odeslány MAS – docházelo 
k duplikacím zasílaných informací. 

• Vzhledem k získaným 
zkušenostem a přesnější 
metodice ze strany ŘO IROP již 
MAS „nadbytečné“ depeše 
neodesílá. 

Postoupení vybraných 
žádosti řídícím orgánům 
(MS/Portál farmáře) 

• Dokumenty výzvy předány ze 
strany MAS bez problémů. 

• Při zpracování většího počtu 
projektů ve výzvě PRV (v naší 2. 
výzvě např. 77 projektů) je 
nejproblematičtější řazení 
v Portálu farmáře. Projekty jsou 
řazeny podle toho, kdy je žádost o 
dotaci založena, nikoliv odeslána 
na MAS.  

• Dále by bylo vhodnější, aby 
projekty získaly projektové číslo 
už v okamžik podání ŽoD na 
MAS. Takto je MAS nucena si 
vést vlastní číselnou evidenci 
projektů, což může potenciálně 
vytvářet zmatek.  

• Zejména u PRV vyvstává u 
žadatelů problém s neznalostí 
prostředí Portálu farmáře-dále PF 
(administraci si zpravidla zajišťují 
sami). Manuály SZIF nejsou ale 
dostatečně podrobné, proto jim 
žadatelé často nerozumí.  

• MAS si také nad rámec svých 
povinností vyžádala u každého 
žadatele, který předložil ŽoD 
v 1.výzvě MAS pro PRV, 

• Nutnost vlastní evidence projektů 
PRV v rozsáhlé Excelové tabulce, 
která umožňuje různé řazení 
projektů. V této tabulce je několik 
sloupců, které napomáhají ke 
snazší orientaci v projektech 
seřazených dle Portálu farmáře. 
Díky seznamu MAS 
zaznamenává, které projekty byly 
odeslány a které jsou ještě ve 
zpracování. 

• MAS vytváří vlastní manuály pro 
snazší orientaci žadatelů na 
Portálu farmáře. MAS vždy 
individuálně pomůže prvnímu 
žadateli, který zpracovává 
daný administrativní krok. 
V prostředí žadatelova PF 
(protože není žádná jiná možnost, 
jak by se MAS k postupu dostala) 
pomocí print-screen vyfotí postup 
jednotlivých kroků a poté vytváří 
vlastní manuály pro snazší 
orientaci ostatních žadatelů na 
PF, které jim zasílá.  



23 
 

3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / OPZ / PRV / OP ŽP 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem na 
danou činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS uvedeným 
negativům v budoucnu vyhnout?) 

potvrzení o postoupení podkladů 
na RO SZIF (nebyla jiná možnost, 
jak ověřit, že dokumenty byly 
předány). 

• Je třeba, aby SZIF aktualizoval PF 
tak, aby vyhovoval i potřebám 
MAS (testovací prostředí, 
informace o postoupených 
dokumentech ze strany žadatele 
apod.) 

 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 3. Procesu: Hodnocení žádostí o dotace a výběr projektů:  

Před každým kolem věcného hodnocení (PRV, IROP) provádí pracovníci MAS školení Výběrové komise (dále VK), protože u každého 
programového rámce platí odlišný postup hodnocení, jinak vypadají kontrolní listy apod. Při realizaci prvních školení MAS zjistila, že toto setkání 
se dá efektivně využít jako příležitost k prošetření případného střetu zájmů a provedení rozlosování projektů mezi nezaujaté hodnotitele. Přestože 
se může zdát, že nejednotnost postupů hodnocení (i přes snahu o co největší sjednocení se MAS úplně nepodařilo přistupovat ke všem OP/PRV 
jednotně, protože požadavky jednotlivých ŘO se odlišují) může MAS komplikovat život a vést k duplikaci setkání výběrového orgánu, tak se MAS 
snaží tento čas využít efektivně. Po rozlosování projektů mezi hodnotitele rozesílají pracovníci MAS podklady pro hodnocení jednotlivým členům 
VK, kteří mají k nastudování projektů vždy nejméně týden. V případě, že kvůli velikosti dokumentů nelze zaslat podklady e-mailem, používají 
pracovníci MAS úschovnu. U OPZ zasílá MAS každému hodnotiteli všechny projekty i spolu s posudkem externího hodnotitele a Výběrová komise 
se pak usnáší jako celek (nikoliv pomocí hodnotících 3-členných komisí jako u PRV a IROP).  

Pro každý Operační program byly vytvořeny interní kontrolní listy FNaP/AKP (i když to nebylo ŘO požadováno, tj. i pro OPZ a PRV, u OPŽP 
dosud MAS do kroku kontroly FNaP nepostoupila) – tyto podklady pak napomáhají pracovníkům při snazší a přehlednější kontrole projektů a řeší 
i vzájemnou zastupitelnost pracovníků. U PRV tyto podklady čerpají ze 3 dokumentů instrukcí postoupených SZIFem, jsou ale zpracovány pouze 
do 1 Excelového dokumentu, aby pracovníci nemuseli mezi jednotlivými dokumenty překlikávat. 

Při věcném hodnocení se pracovníci MAS snaží motivovat Výběrovou komisi k přesným formulacím odůvodnění přidělených bodů, aby MAS 
předcházela případným žádostem o přezkum a žadatelé věděli, proč jim byl přidělen daný počet bodů. 

Informace o jednotlivých krocích hodnocení se žadatelé dozvídají přes Portál farmáře/MS2014+. Zveřejňování výsledků probíhá na webu MAS 
bezprostředně (do max. 5 prac. dnů) po proběhlém jednání Výběrové komise. 

Nejsložitější je pro MAS administrace projektů přes Portál farmáře, který neumožňuje některé věci – podrobněji výše viz poslední bod tabulky 
„Postoupení vybraných žádosti řídícím orgánům (MS/Portál farmáře)“.   
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Tabulka 5 – Sebeevaluační tabulka – 4. Proces: Animační činnost 

4. Proces: Animační činnost (animace a komunikace) 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové 
faktory s pozitivním vlivem na danou 

činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS uvedeným 
negativům v budoucnu vyhnout?) 

Volba nástrojů 
komunikace (např. web 
MAS, web obcí, 
mikroregionu, tištěná 
média, letáky atp.) 

• Pro propagaci činnosti používá 
MAS webové stránky MAS, 
sociální sítě, místní tištěné 
zpravodaje (měsíčníky), úřední 
desky obcí a webové stránky 
mikroregionů, aktivní účast na 
členských schůzích mikroregionů 
na území; dle potřeby také MAS 
svolává v území diskuzní 
skupiny a vede přímá jednání 
s potencionálními žadateli pro 
různá dotační témata 

•  •  

Příprava informačních 
článků/tiskových zpráv 
apod. (příp. 
schvalování)  

• Pověřený pracovník MAS 
připravuje pravidelné hlášení o 
činnosti MAS (vyhlašovaných 
výzvách, podpořených 
projektech, harmonogramu 
výzev apod.), které jsou 
následně prezentovány 
vhodnými komunikačními nástroji 

•  •  

Uveřejňování na webu 
MAS (v jiných médiích)  

• Pověřený pracovník MAS 
aktualizuje webové stránky MAS 
o aktuální informace (vyhlášené 
výzvy, podpořené projekty, 
harmonogramy výzev apod.) 

•  •  

Získávání informací 

od potenciálních 

žadatelů – komunikace 

• Potenciální žadatelé chodí na 
osobní schůzky v konzultačních 
hodinách kanceláře MAS, kde se 
informují o budoucích výzvách a 
jejich podmínkách. Dále 
pracovníci MAS komunikují velmi 

• Díky „mladosti“ MAS a masivnímu 
vyhlašování výzev v proběhlém 
období nebyly na MAS dostatečné 
kapacity pracovat animačně přímo 
v území. 

• Chceme se na činnost animace 
zaměřit ke konci programového 
období, až budeme mít k dispozici 
větší kapacity, protože už budeme 
vyhlašovat méně výzev. 
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4. Proces: Animační činnost (animace a komunikace) 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové 
faktory s pozitivním vlivem na danou 

činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS uvedeným 
negativům v budoucnu vyhnout?) 

často i pomocí telefonu a e-
mailu. 

Animace škol  • Semináře pro animátory škol 
MAS pořádané zástupci OP VVV  

• Spolupráce MAS na organizaci 
seminářů pro zástupce škol 
s NIDV Jihlava 

• Pro zájemce o šablony MAS 
zvolila jako prostředek 
komunikace individuální 
poradenství buď v kanceláři MAS 
nebo přímo ve škole. Konzultace 
se většinou zúčastnili všichni, 
kteří budou realizovat aktivity 
v šablonách. Na této prvotní 
konzultaci k šablonám pro školy 
vybrali pracovníci MAS ve 
spolupráci se školou vhodné 
šablony, nastavili finanční 
rozpočet a časový 
harmonogram, MAS pomohla 
s registrací v systému ISKP 14+. 

• Dále spolupráce pokračovala na 
vyplnění žádosti v ISKP 14+ i 
samotné realizaci šablon 
telefonicky, e-mailem nebo přímo 
v systému, kdy animátor byl 
nasdílen přímo v žádosti. To bylo 
vhodné, protože animátor měl 
přehled v komunikaci žadatele 
s OPVVV. Animátor mohl včas 
upozornit na příchozí depeše a 
dále poradit s připomínkami. 

• Některé školy si vybraly 
k poradenství firmy, které v žádosti 
nezvolily povinou šablonu 
z dotazníkového šetření 
(nenapravitelná chyba) a žádost 
byla zamítnuta. Další žádost již 
nemohla být podána, protože byla 
výzva uzavřena a příjem žádostí 
vypršel. Nebo k realizaci poslaly 
školám pouze vzorové formuláře 
k ZoR, které byly již pro příjemce 
šablon zveřejněny na webu 
OPVVV. Některé firmy také školám 
chybně zodpověděly dotazy, a to 
mělo vliv na krácení rozpočtu a 
proplacení realizovaných aktivit. 
Školy po špatné zkušenosti 
s firmami využívaly poradenství 
MAS. 

• Nemožnost ovlivnit rozhodnutí škol o 
výběru spolupracovníků pro šablony 
ze strany MAS. 
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4. Proces: Animační činnost (animace a komunikace) 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové 
faktory s pozitivním vlivem na danou 

činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS uvedeným 
negativům v budoucnu vyhnout?) 

• Před samotnou realizací šablon 
následovala další konzultace k 
dokladování a vykazování 
výstupů pro ZoR a i další 
seminář pro realizátory šablon. 

 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 4. Procesu: Animační činnost (animace a komunikace):  

Pro propagaci činnosti MAS používá webové stránky MAS, sociální sítě, místní tištěné zpravodaje (měsíčníky), úřední desky obcí a webové 
stránky mikroregionů, aktivní účast na členských schůzích mikroregionů na území MAS. Přesto se MAS nedaří přímo oslovovat stakeholdery 
v území, iniciovat vlastní projekty apod. Je to zejména způsobeno nedostatečnou kapacitou/administrativní zátěží pracovníků MAS. MAS plánuje 
toto ke konci programového období napravit a více se věnovat i samotným aktivitám v území. 

Pověřený pracovník MAS připravuje pravidelné hlášení o činnosti MAS (vyhlašovaných výzvách, podpořených projektech, harmonogramu výzev 
apod.) formou příspěvku do místních zpravodajů. Také zpracovává aktualizace na webových stránkách MAS, které jsou dle našeho názoru 
poměrně přehledné a umožňují přehledné vyhledání informací o výzvách minulých i plánovaných.  

MAS v současnosti shromažďuje podklady k tvorbě mapových aplikací/portálů a má zájem zpracovat mapu podpořených projektů, kde by se 
kliknutím v mapě zobrazily i podrobnější informace o projektu. Pravděpodobně se tak stane v průběhu roku 2019.   
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Oblast B – Relevance SCLLD 

Cílem evaluace v rámci oblasti B. Relevance SCLLD je zhodnocení relevance SCLLD, 
a to ve dvou rovinách:  

1) relevance zaměření SCLLD ve vztahu k aktuálním problémům a potřebám území 
MAS Zubří země, 

2) soulad zaměření SCLLD MAS Zubří země s aktuálně platnými strategickými 
dokumenty příslušné regionální a národní úrovně.  

 
V rámci evaluace oblasti B tedy MAS Zubří země vyhodnotila, zda vymezené cíle a 
Programové rámce (resp. jejich složení) jsou pro její území stále vhodné/relevantní. Tj. obecně 
řečeno odpoví na otázky typu:  

1. Jdeme správným směrem?  
2. Jsou naše cíle stále platné a dosažitelné?  
3. Je žádoucí nadále realizovat intervence tak, jak jsme si to naplánovali před 3–5 

lety při přípravě strategie?  
4. Podporujeme správné aktivity (projekty) odpovídající našim cílům?  
5. Alokujeme finanční prostředky na správné intervence (aktivity, projekty), 

po kterých je v našem území poptávka? 

Prostřednictvím hodnocení této oblasti MAS Zubří země ověřuje, že alokuje prostředky do 
vhodných opatření (kde jsou žadatelé, a která řeší problémy daného území, tj. přispějí k jeho 
rozvoji), a dále zda je/není třeba v SCLLD některá opatření v Programových rámcích přidat či 

ubrat, vč. potřebných argumentů, proč tomu tak je.  
V neposlední řadě MAS Zubří země ověřuje platnost analytických závěrů SCLLD (může 
aktualizovat Analytickou část SCLLD, ale nemusí) a zpracuje, případně aktualizuje 
jednoduchou intervenční logiku strategie.  
 

Při hodnocení této oblasti se MAS Zubří země zaměřuje na Programové rámce, 
případně na cíle a opatření mimo Programové rámce, k jejichž dosažení byly v území 

provedeny jakékoliv aktivity (které jsou MAS známy). 

 
Evaluace v rámci oblasti B zodpovídá tyto základní evaluační otázky a jejich podotázky: 

• B.1 Do jaké míry jsou východiska pro realizaci SCLLD, tj. závěry SWOT analýzy 
a Analýzy problémů a potřeb (APP) a identifikovaná rizika stále platná? 

• B.2 Do jaké míry odpovídají cíle a opatření SCLLD aktuálním problémům a potřebám 
území MAS? 

• B.3 Do jaké míry jsou alokované finanční prostředky na jednotlivá opatření/fiche 
Programových rámců dostatečné pro vyřešení identifikovaných problémů a potřeb 
v území MAS? 

• B.4 Do jaké míry obsahují Programové rámce právě taková opatření/fiche, o které je 
ze strany potenciálních žadatelů zájem? 

 

Klíčovým nástrojem při zodpovídání evaluačních otázek a jejich podotázek v části B jsou tyto 
metody:  

- Obsahová analýza 

- Focus Group (fokusní skupina) 

- Syntéza poznatků 
 

 

Obecná logika (postup) zodpovídání evaluačních otázek v oblasti B – Relevance 
SCLLD:  
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1. Shromáždění dostupných dat, dokumentů (SWOT, APP, Analýza rizik, 
Programové rámce atd.) a záznamů  

2. → jejich zpracování: obsahová analýza, zpracování jednoduché intervenční 

logiky, příprava podkladů pro jednání Focus Group →  
3. projednání, skupinová diskuse (zaměřená na získání informací k zodpovězení 

podotázek, respektive evaluačních otázek oblasti B.), sběr informací 

od stakeholderů na setkání Focus Group →  

4. zpracování záznamů: podrobný zápis z Focus Group, případně zvuková 

nahrávka z jednání Focus Group → 

5. formulace odpovědí na podotázky →  
6. syntéza/shrnutí odpovědí na podotázky: formulace odpovědí na evaluační otázky 

→ 

7. identifikace hlavních zjištění → 
8. vypracování návrhů pro zlepšení implementace (výkonnosti, výsledků ad.) 

SCLLD, vypracování návrhů na úpravy v dokumentu SCLLD (např. SWOT 
analýzy apod.), příp. vypracování návrhů na úpravy v Programových rámcích 
atd.  

EO: B.1 Do jaké míry jsou východiska pro realizaci SCLLD, tj. závěry SWOT 
analýzy a Analýzy problémů a potřeb (APP) a identifikovaná rizika stále 
platná? 
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Tabulka 6 – Tabulka jednoduché intervenční logiky opatření/fichí programových rámců schválené SCLLD 

SWOT APP Opatření / Aktivita 
Programového 

rámce 
Specifický cíl 

Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

nebezpečné 
úseky silnic v 

intravilánu 
některých obcí – 
ohrožení chodců 

a cyklistů 

zvyšující se 
úroveň technické 

infrastruktury 

zlepšení kvality 
místních komunikací 

nárůst 
automobilismu 

a snížení 
bezpečnosti a 
kvality života v 

obcích 

Oprava komunikace a 
chodníků, bezpečnost 

2.2.2. Podpora 
bezpečnosti a 

komfortu nemotorové 
a hromadné dopravy 

2.2. Modernizovaná 
a bezpečná místní 

dopravní síť 

rozdrobená 
sídelní struktura s 
vysokým podílem 

malých obcí 

aktivní spolky v 
regionu (např. 

SDH) 

zlepšování schopností 
regionu reagovat na 

krizové události a 
důsledky klimatické 

změny – investice do 
vybavení složek IZS, 
podpora SHD apod. 

změna 
klimatických 
podmínek a 

živelné 
pohromy, eroze 

půdy 

Technická 
infrastruktura 

2.7.2. Zlepšování 
schopnosti reakce na 
mimořádné události 

2.7. Bezpečný 
veřejný prostor a 
účinná prevence 

kriminality 

nedostatečná 
kapacita a 

vybavení zařízení 
inkluzivní sociální 
péče o seniory a 

zdravotně 
postižené občany 

existující síť 
zdravotnickým, 

školských a 
sociálních 
zařízení 

maximální využití 
stávajících dotačních 
programů ČR a fondů 
EU v období 2014+ 

nárůst 
sociálního 

vyloučení a z 
něj plynoucích 

negativních 
sociálně 

patologických 
jevů 

Sociální byty a 
sociální služby 

3.2.1. Podpora 
infrastruktury pro 
sociální služby 

3.2. Kvalitní sociální 
služby 

 

existující 
zkušenosti se 

sociálním 
podnikáním na 

území MAS 

podpora sociálního 
podnikání jako 

udržitelného způsobu 
řešení sociálního 

vyloučení 

  
Podpora služeb pro 
specifické skupiny 

obyvatel 

1.1.1. Investice do 
zázemí sociálních 

podniků 

1.1. Nově vzniklá 
pracovní místa a 

zvýšení 
zaměstnanosti 

nedostatky v 
technickém 

existující síť 
zdravotnickým, 

rozšíření různých 
informačních 

centralizace 
školství a 

Podpora venkovských 
škol 

3.3.1. Investice do 
kapacit a 

3.3. Kvalitní 
vzdělávací zařízení 
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vybavení a 
zázemí místních 

škol 

školských a 
sociálních 
zařízení 

technologií i na 
venkov 

dalších 
veřejných 
služeb do 

větších měst, 
ohrožení 

existence škol 
na venkově 

modernizace 
vybavení škol všech 

stupňů 

nedostatek zdrojů 
na stabilizační 

investice v krajině 

proaktivní 
přístup velkých 

obcí k 
rozvojovému 

plánování území 

investice do 
koncepčního 
územního a 
rozvojového 
plánování 

informační 
vakuum – 

neschopnost 
šířit informace 

a 
implementovat 

přijatou 
strategii 

Podpora péče o 
krajinu a místní 

produkce 

2.8.1. Investice do 
kvality územního a 

rozvojového 
plánování 

2.8. Funkční 
mezisektorová 
spolupráce a 

rozvojové plánování 

nedostatečná 
podpora malého 

a středního 
podnikání jako 

vhodného zdroje 
pracovních míst 

tradiční 
zemědělská, 

lesnická a 
potravinářská 
výroba, velký 

podíl 
zemědělsky 

hospodařících 
subjektů 

zvyšování 
konkurenceschopnosti 

zemědělských a 
potravinářských 

podniků – tj. zavádění 
inovací v oblasti 

technologií, nových 
výrobků, úspor 
energie apod. 

stále trvající 
špatná 

dostupnost 
kapitálu pro 
stabilizaci a 
další rozvoj 
podnikání 

Podpora péče o 
krajinu a místní 

produkce 

1.3.1. Modernizace 
zemědělského 

podnikání 

1.3. 
Konkurenceschopná 

zemědělská 
produkce a 

potravinářství 

nedostatečná 
podpora malého 

a středního 
podnikání jako 

vhodného zdroje 
pracovních míst 

tradiční 
zemědělská, 

lesnická a 
potravinářská 
výroba, velký 

podíl 
zemědělsky 

hospodařících 
subjektů 

potenciál pro tvorbu 
regionálních produktů 
a zvyšování přidané 
hodnoty zemědělské 

produkce 

stále trvající 
špatná 

dostupnost 
kapitálu pro 
stabilizaci a 
další rozvoj 
podnikání 

Podpora péče o 
krajinu a místní 

produkce 

1.3.2. Modernizace 
zpracování 

zemědělských 
produktů 

1.3. 
Konkurenceschopná 

zemědělská 
produkce a 

potravinářství 
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nedostatek zdrojů 
na stabilizační 

investice v krajině 

zdravá, 
nedotčená a 

zajímavá krajina 
→ zachovalé 

životní prostředí 

maximální využití 
stávajících dotačních 
programů ČR a fondů 
EU v období 2014+ 

změny v 
legislativě 

Opravy místních 
komunikací 

1.4.1. Investice do 
sítě lesních cest 

1.4. Udržitelné 
hospodaření v lesích 

nedostatek zdrojů 
na stabilizační 

investice v krajině 

tradiční 
zemědělská, 

lesnická a 
potravinářská 
výroba, velký 

podíl 
zemědělsky 

hospodařících 
subjektů 

maximální využití 
stávajících dotačních 
programů ČR a fondů 
EU v období 2014+ 

změny v 
legislativě 

Opravy místních 
komunikací 

1.3.3. Opravy a 
budování sítě polních 

cest 

1.3. 
Konkurenceschopná 

zemědělská 
produkce a 

potravinářství 

nedostatek zdrojů 
na stabilizační 

investice v krajině 

 velká část 
území má statut 
velkoplošného 
chráněného 

území (přírodní 
park, CHKO) 

investice do 
zvyšování ekologické 

stability krajiny 
byrokracie 

Podpora péče o 
krajinu a místní 

produkce 

1.5.1. Podpora 
ekologické stability 

1.5. Kvalitní vodní 
zdroje a zachovalý 

krajinný ráz 

nedostatečná 
podpora malého 

a středního 
podnikání jako 

vhodného zdroje 
pracovních míst 

mírný pokles 
nezaměstnanosti 
mezi roky 2013 

a 2014 a 
očekávaný další 

pokles v roce 
2015 

zvyšování 
konkurenceschopnosti 
místních podnikatelů 
a podpora investic do 

modernizace 
technologií a provozů 

stále trvající 
špatná 

dostupnost 
kapitálu pro 
stabilizaci a 
další rozvoj 
podnikání 

Podpora 
konkurenceschopnosti 

podnikatelů 

1.2.1. Modernizace 
nezemědělského 

podnikání 

1.2. 
Konkurenceschopný 

a rozvinutý 
podnikatelský sektor 

krajina lokálně 
poznamenána 

těžbou uranové 
rudy 

 velká část 
území má statut 
velkoplošného 
chráněného 

území (přírodní 
park, CHKO) 

vytváření podmínek 
pro suché poldry, 
protipovodňová 

opatření, retenční 
nádrže 

změna 
klimatických 
podmínek a 

živelné 
pohromy, eroze 

půdy 

Údržba krajiny a 
obnovitelné zdroje 

energie 

1.4.3. Posilování 
ekologické stability 

lesů 

1.4. Udržitelné 
hospodaření v lesích 
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omezení 
hospodářských 

činností a 
cestovního ruchu 
na části území v 
důsledku limitů 

pásem hygienické 
ochrany vod a 
CHKO Žďárské 

vrchy 

zdravá, 
nedotčená a 

zajímavá krajina 
→ zachovalé 

životní prostředí 

maximální využití 
stávajících dotačních 
programů ČR a fondů 
EU v období 2014+ 

byrokracie 
Budování a zlepšení 
zázemí pro volný čas 

1.4.4. Podpora 
neprodukčních funkcí 

lesů 

1.4. Udržitelné 
hospodaření v lesích 

Nedostatky ve 
druhovém složení 

lesních 
ekosystémů a 
jejich odolnosti 

vůči klimatickým 
změnám 

extrémním jevům 
(smrkové 

monokultury) 

tradiční 
zemědělská, 

lesnická a 
potravinářská 
výroba, velký 

podíl 
zemědělsky 

hospodařících 
subjektů 

maximální využití 
stávajících dotačních 
programů ČR a fondů 
EU v období 2014+ 

zdivočení, 
zaplevelení 

krajiny 
zastavením její 

kultivace 

Technická 
infrastruktura 

1.4.2. Zvyšování 
konkurenceschopnosti 
lesního hospodářství 
a navazujících oborů 

1.4. Udržitelné 
hospodaření v lesích 

 
aktivní spolky v 
regionu (např. 

SDH) 

vytváření sítí fungující 
spolupráce ve všech 
oblastech života na 

venkově 

pasivita 
potenciálních 
partnerů na 

spolupráci při 
regionálním 

rozvoji 

Podpora aktivit 
občanů 

2.8.2. Podpora aktivit 
komunitně vedeného 

místního rozvoje 

2.8. Funkční 
mezisektorová 
spolupráce a 

rozvojové plánování 

dlouhodobé 
vylidňování 

venkovských obcí 
a trvalý úbytek 
obyvatelstva 

  

podpora výuky oborů 
relevantních pro trh 
práce a zájmu o ně 
mezi žáky/studenty 

  
Podpora tvorby 
pracovních míst 

3.1.1. Podpora 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

3.1. Vyšší kvalifikace 
pro trh práce a 

celoživotní učení 

nedostatečná 
kapacita a 

existující síť 
zdravotnickým, 

maximální využití 
stávajících dotačních 

nedostatečné 
financování 

Sociální byty a 
sociální služby 

3.2.2. Podpora aktivit 
v rámci sociálních 

3.2. Kvalitní sociální 
služby 
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vybavení zařízení 
inkluzivní sociální 
péče o seniory a 

zdravotně 
postižené občany 

školských a 
sociálních 
zařízení 

programů ČR a fondů 
EU v období 2014+ 

sociálních 
služeb (i ze 
strany státu) 

služeb a sociálního 
začleňování 

vysoká 
nezaměstnanost 

a nízká 
adaptabilita 
pracovní síly 

možnost využití 
integrovaných 
nástrojů pro 

podporu 
zaměstnanosti v 

následujících 
letech 

podpora rozvoje 
služeb umožňujících 

zapojení rodičů 
malých dětí na trhu 
práce (přizpůsobení 

provozu školek 
potřebám rodičů, 

podpora dostupnosti 
školek apod.) 

 roztříštěnost 
zájmů 

jednotlivých 
subjektů v 
regionu → 

nízká intenzita 
spolupráce, 

Podpora 
zaměstnanosti a 

vzniku pracovních 
míst 

1.1.3. Podpora 
prorodinných opatření 

1.1. Nově vzniklá 
pracovní místa a 

zvýšení 
zaměstnanosti 

 

existující 
zkušenosti se 

sociálním 
podnikáním na 

území MAS 

podpora sociálního 
podnikání jako 

udržitelného způsobu 
řešení sociálního 

vyloučení 

stále trvající 
špatná 

dostupnost 
kapitálu pro 
stabilizaci a 
další rozvoj 
podnikání 

Podpora služeb pro 
specifické skupiny 

obyvatel 

1.1.2. Zakládání a 
rozšiřování činností 
sociálních podniků 

1.1. Nově vzniklá 
pracovní místa a 

zvýšení 
zaměstnanosti 

nedostatek zdrojů 
na stabilizační 

investice v krajině 

zdravá, 
nedotčená a 

zajímavá krajina 
→ zachovalé 

životní prostředí 

investice do 
zvyšování ekologické 

stability krajiny 
byrokracie 

Podpora zdravého 
životního prostředí 

1.6.1. Posilování 
přirozených funkcí 

krajiny 

1.6. Chráněné životní 
prostředí a osvěta o 

něm 
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Tabulka 7 – Přehled kontextových ukazatelů o území MAS Zubří země 

 
2013 

(31.12.) 
2014 

(31.12.) 
2015 

(31.12.) 
2016 

(31.12.) 
2017 

(31.12.) 

Nezaměstnanost (%)  8,69 7,50 6,62 5,86 

RES - počet 
podnikatelských subjektů 
celkem 

4 360 4 392 4 458 4 423 4 527 

Dokončené byty celkem 88 65 75 74  

Trvalé travní porosty (ha)  10 731,85 10 757,76 10 768,29 10 800,09 10 837,15 

Zemědělská půda (ha)  34 772,18 34 753,97 34 744,39 34 728,28 34 749,76 

Lesní pozemky (ha)  20 477,20 20 492,82 20 502,78 20 541,42 20 554,78 

Zastavěné plochy a 
nádvoří (ha)  

768,73 769,85 770,23 769,78 770,80 

Celková rozloha MAS 60 900,53 60 901,05 60 899,02 60 901,67 60 902,18 

Počet obcí v území MAS 69 69 69 69 69 

Celkový počet obyvatel 
MAS 

39 953 39 815 39 701 39 608 39 427 

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• SWOT analýza ve schválené SCLLD 

• Analýza problémů a potřeb ve schválené SCLLD 

• Analýza rizik ve schválené SCLLD 

• Programové rámce ve schválené SCLLD (přehled opatření/fichí Programových rámců)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  

• Zpracování jednoduché intervenční logiky  

• Skupinová diskuse členů Focus Group  

• Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  

Odpovědi na evaluační podotázky 

B.1.1) Do jaké míry došlo v území MAS ke změnám ve slabých a silných stránkách 
(SWOT), potřebách a problémech (APP) aktérů, která jsou východisky pro 
Programové rámce? 

Odpověď:  

Z probíhající diskuze při jednání Focus Group, která se soustředila na analýzu problémů a 
potřeb na území MAS Zubří země vytvořenou v rámci přípravy strategie v letech 2012-2015, 
vyplynulo, že problémy a potřeby jsou na území obdobné i v roce 2019. Diskutující se shodli, 
že dochází k zvyšování kvality života v regionu, který je způsoben nejen projekty 
realizovanými z dotací, ale celkovým zvyšováním životní úrovně obyvatelstva a všeobecnou 
hospodářskou konjukturou v ČR.  
Současná konjuktura ekonomiky v celé ČR ovlivnila i zvýšení zaměstnanosti obyvatel na 
území MAS. Původně velmi akcentovaný důraz na potřebu podpory tvorby pracovních míst 
a zvýšení zaměstnanosti byl naplněn bez ohledu na realizaci SCLLD. Přesto i díky realizaci 
SCLLD byla vytvořena i nová pracovní místa, která se promítají v naplnění indikátoru PRV, 
zaměřeného na nově vytvořená pracovní místa. 
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Mezi další potřeby regionu bylo zařazeno zlepšení technické infrastruktury počínaje cestami, 
školami, zázemím pro soc. služby a volný čas apod. Tyto potřeby v regionu stále trvají. 
Jednou z akcentovaných potřeb byl i nedostatek zdrojů na stabilizační investice v krajině. 
Přestože, byly navýšeny prostředky z OPŽP, tak striktně nastavené podmínky a vysoká 
administrativní zátěž související s podáním žádosti o podporu a povinných příloh žádosti 
bohužel nepřispívají k řešení daného problému. 
Silné, slabé stránky, potřeby a problémy regionu se zdají na území MAS stále aktuální, 
protože jsou definovány zejména charakterem regionu. Diskutující vyjmenovali další slabé 
stránky, které nejsou přímo odraženy v opatřeních SCLLD a mezi které patří zejména 
restrikce ze strany CHKO vůči investičním obecním záměrům nebo např. údržba silnic 
v zimě; stárnutí populace a úbytek/odliv mladých lidí/studentů z regionu. 
Vzhledem k výrazným omezením podmínek čerpání prostředků v rámci SCLLD ze strany 
Řídících orgánů nemohou být některé problémy a potřeby vyřešeny. 
V diskuzi k analýze problémů a potřeb účastníci Focus Group konstatovali, že se závěry 
původních šetření souhlasí. 

B.1.2) Do jaké míry došlo ke změnám externích podmínek (příležitosti a hrozby 
SWOT), které mají a/nebo by mohly mít vliv na realizaci Opatření/Fichí 
v Programových rámcích? 

Odpověď: 

Z probíhající diskuze při jednání Focus Group vyplynuly obdobné závěry jako v bodě B.1.1. 
Příležitosti a ohrožení, potřeby a problémy regionu se zdají na území MAS stále aktuální, 
protože jsou definovány zejména charakterem regionu. 

Jednou z podstatných příčin již výše uvedeného vysidlování venkovských oblastí je i 
nedostatek příležitostí k bydlení pro mladé, začínající rodiny. Jako velké omezení vnímá 
Focus Group omezení ze strany ŘO na podporu pouze sociálních bytů bez možnosti 
financovat „startovací“ byty, které by mohly napomoci udržet mladé na venkově. 

Dalším problémem je nedostatek prostředků na udržování veřejných prostranství, kulturních 
a spolkových zařízení, škol – malotřídek apod. 

Původně očekávaný efekt, snížení byrokratické zátěže čerpání dotací přes MAS, se 
nedostavil. Realizátoři projektů naopak zjistili, že administrativní zátěž při realizaci projektů 
přes MAS je ještě o něco vyšší než u individuálních projektů. Vzhledem k profesionalizaci 
pracovníků MAS Focus Group stále doufá ve snížení kontroly projektů ze strany Řídících 
orgánů. 

B.1.3) Do jaké míry jsou rizika a opatření uvedená v Analýze rizik stále platná a do jaké 

míry se objevila nová rizika ohrožující realizaci Programových rámců?   

Odpověď: 

Všechna v SCLLD vyjmenovaná rizika jsou stále platná. Opatření, která jim předchází ale 
byla definována správně a nedošlo k žádném výraznému ohrožení při realizaci SCLLD. 

Podařilo se sestavit kvalitní a stabilní tým pracovníků kanceláře MAS, který řeší a předchází 
ostatním vyjmenovaným rizikům. Snaží se dostatečně komunikovat s Řídícími orgány i 
žadateli a tím zamezit rizikům z jejich strany. 

Také orgány MAS byly zvoleny kvalitně, plní svoje role a aktivně přispívají k implementaci 
SCLLD bez zbytečných průtahů a sporů. 

Nově definovaná rizika 

Typ rizika 
Identifikace 
rizika Opatření ke snížení významnosti rizika Nositel rizika 

Organizační 
Riziko 
korupce 

kvalitní výběr a dostatečná mzdová motivace 
pracovníků MAS MAS 
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Věcné 

Riziko 
klimatických 
změn 

Přizpůsobení programových rámců a 
dotačních podmínek v návaznosti na 
klimatické změny, již v průběhu programového 
období, např. kůrovec, sucho 

Řídící orgány 
OP 

Věcné 
Riziko zásahu 
vyšší moci 

Nelze předcházet, ale je nutné se okolnostem 
včas přizpůsobit. Může se promítnout např. do 
snížení alokace v Kč – kurz CZK/EUR 

Řídící orgány 
OP/MAS 

 

Klíčová zjištění:   

1. V SCLLD definované potřeby a problémy regionu jsou na území MAS stále aktuální. 

2. V SCLLD definované slabé a silné stránky, příležitosti i ohrožení, která vedla k 
definici opatření SCLLD jsou na území MAS stále aktuální. 

3. Podařilo se sestavit kvalitní a ověřený tým pracovníků kanceláře MAS, který řeší a 
předchází rizikům uvedeným v SCLLD i nově identifikovaným rizikům, která jsou 
v jejich pravomoci. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

B.1 Do jaké míry jsou východiska pro realizaci SCLLD, tj. závěry SWOT analýzy 
a Analýzy problémů a potřeb (APP) a identifikovaná rizika stále platná? 

Odpověď:  

V SCLLD definované potřeby a problémy regionu jsou na území MAS stále aktuální, a to i 
přesto, že je realizace SCLLD vnímána v území kladně a její výsledky mají v území pozitivní 
dopad. Vzhledem k výrazným omezením podmínek čerpání prostředků v rámci SCLLD ze 
strany Řídících orgánů nemohou být některé problémy a potřeby vyřešeny. U některých z 
nich došlo k jejich zmírnění i díky vnějším vlivům bez přispění realizace SCLLD. 

V SCLLD definované slabé a silné stránky, příležitosti i ohrožení, které vedly k definování 
opatření SCLLD jsou na valné části území MAS stále aktuální. Některá očekávání spojená 
s realizací SCLLD se nepovedlo naplnit. 

Podařilo se sestavit kvalitní a ověřený tým pracovníků kanceláře MAS, který řeší a předchází 
rizikům uvedeným v SCLLD i nově identifikovaným rizikům, která jsou v jejich pravomoci. 

 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Rozšířit tabulku analýzy rizik o 3 
nově definovaná rizika 

do 30.6.2020 Kancelář MAS 

2. Udržet současný kvalitní a ověřený 
tým pracovníků kanceláře MAS, 
který řeší a předchází rizikům 
SCLLD. 

1.1.2019 – 
31.12.2023 

 

Vedoucí kanceláře 
MAS 

 

EO: B.2 Do jaké míry odpovídají cíle a opatření SCLLD aktuálním problémům 
a potřebám území MAS? 

Zodpovídání Evaluační otázky je velmi úzce provázáno se zpracováním podkladů 
a zodpovídáním evaluační otázky č. B.1, ve které MAS hodnotí, zda v okolním prostředí 

SCLLD nedošlo k zásadním změnám, které by měly vliv na směřování strategie. V této 
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Evaluační otázce MAS hodnotí, zda jsou vhodně nastavena opatření/fiche programových 
rámců. Tj. zda nelze některé slabé stránky, problémy a potřeby řešit jinými opatřeními/fichemi, 
příp. zda je potřeba některá opatření/fiche programových rámců s ohledem na známé 
problémy a potřeby přidat či ubrat a proč. Společnou aktivitou při hledání odpovědi na tuto a 
předchozí evaluační otázku je vytvoření jednoduché intervenční logiky (viz předchozí 
evaluační otázku) a diskuse situace (současných problémů a potřeb území) ve Focus Group.  

MAS tedy v návaznosti na situaci v území uvažuje, zda nastala nějaká důležitá změna, která 
by měla vliv na vazby v intervenční logice, a na kterou by bylo třeba reagovat nějakým 
manažerským doporučením (např. zavedením nového opatření/fiche s využitím prostředků 
z jiného opatření/fiche).  

 

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije MAS tyto dokumenty/záznamy:  

• Zpracovaná intervenční logika pro jednotlivá opatření/fiche programových rámců  

• Návrhy na úpravy SWOT, APP (bude-li taková potřeba identifikována) – vize EO B.1 

• Návrh na úpravy Analýzy rizik (bude-li taková potřeba identifikována) - viz EO B.1 

• Metodiky pro zpracování opatření/fichí programových rámců (např. Metodika pro 
tvorbu Fichí, Doporučení pro zpracování programového rámce IROP, výzva č. 047 ŘO 
OPZ, Pravidla PRV 19.2.1 atp.) 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  

• Skupinová diskuse členů Focus Group (tj. partnerů a žadatelů, příjemců MAS, členů 
kanceláře MAS, příp. dalších) 

• Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  

• Škálování  

Odpovědi na evaluační podotázky 

B.2.1) Do jaké míry jsou cíle a Opatření/Fiche Programových rámců v souladu 
s intervenční logikou, tj. reagují na aktuální problémy a potřeby území a do jaké míry 

přispěje jejich dosažení, resp. realizace k řešení/naplnění těchto problémů/potřeb? 

Odpověď:  

Opatření/Fiche Programových rámců jsou sice v souladu s intervenční logikou, ale zmíněné 
aktuální problémy a potřeby na území úplně neřeší. 

Velkou nevýhodou jsou zejména omezení podporovaných aktivit ze strany Řídících orgánů. 
To samozřejmě působí i na dosažení řešení/naplnění těchto potřeb/problémů.  

Zejména podmínky ze strany IROP a OPŽP vnímá MAS jako velmi limitující, které nejsou 
úplně vhodné pro venkovský prostor. U IROP vnímá Focus Group omezení zejména u 2 
opatření, která jsou zaměřená na podporu školství a hasičů. V případě podpory základních 
škol jsou z podpory v podstatě vyloučeny malotřídky, které nemají k dispozici jiné než 
kmenové učebny, v případě podpory hasičů je z podpory vyloučena část území MAS 
(mikroregion Novoměstsko) a JPO 5. Tyto problémy/potřeby v území reálně existují, ale 
nemohou být ze současných opatření podpořeny. 

Níže uvedená tabulka ukazuje míru řešení příslušného problému pro každé z opatření/Fichi 
SCLLD, přičemž tato míra se odvíjí od poptávky (množství zamýšlených projektů) a 
možností jejího uspokojení na území v rámci výzev MAS. 
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Opatření / Aktivita Programového 
rámce 

APP - 
Problém/potřeba 

Míra řešení příslušného 
problému 

2.2.2. Podpora bezpečnosti a 
komfortu nemotorové a hromadné 
dopravy 

Oprava komunikace a 
chodníků, bezpečnost 

2 
SCLLD spíše přispívá k 
řešení daného problému 
v území MAS 

2.7.2. Zlepšování schopnosti reakce 
na mimořádné události 

Technická 
infrastruktura 

2 
SCLLD spíše přispívá k 
řešení daného problému 
v území MAS 

3.2.1. Podpora infrastruktury pro 
sociální služby 

Sociální byty a 
sociální služby 

2 
SCLLD spíše přispívá k 
řešení daného problému 
v území MAS 

1.1.1. Investice do zázemí sociálních 
podniků 

Podpora služeb pro 
specifické skupiny 
obyvatel 

4 
SCLLD přispívá k řešení 
daného problému v území 
MAS nevýznamně  

3.3.1. Investice do kapacit a 
modernizace vybavení škol všech 
stupňů 

Podpora venkovských 
škol 

2 
SCLLD spíše přispívá k 
řešení daného problému 
v území MAS 

2.8.1. Investice do kvality územního 
a rozvojového plánování 

Podpora péče o 
krajinu a místní 
produkce 

4 
SCLLD přispívá k řešení 
daného problému v území 
MAS nevýznamně  

1.3.1. Modernizace zemědělského 
podnikání 

Podpora péče o 
krajinu a místní 
produkce 

1 
SCLLD velmi významně 
přispívá k řešení daného 
problému v území MAS 

1.3.2. Modernizace zpracování 
zemědělských produktů 

Podpora péče o 
krajinu a místní 
produkce 

3 
SCLLD přispívá k řešení 
daného problému v území 
MAS spíše nevýznamně  

1.4.1. Investice do sítě lesních cest 
Opravy místních 
komunikací 

2 
SCLLD spíše přispívá k 
řešení daného problému 
v území MAS 

1.3.3. Opravy a budování sítě 
polních cest 

Opravy místních 
komunikací 

2 
SCLLD spíše přispívá k 
řešení daného problému 
v území MAS 

1.5.1. Podpora ekologické stability 
Podpora péče o 
krajinu a místní 
produkce 

4 
SCLLD přispívá k řešení 
daného problému v území 
MAS nevýznamně  

1.2.1. Modernizace nezemědělského 
podnikání 

Podpora 
konkurenceschopnosti 
podnikatelů 

1 
SCLLD velmi významně 
přispívá k řešení daného 
problému v území MAS 

1.4.3. Posilování ekologické stability 
lesů 

Údržba krajiny a 
obnovitelné zdroje 
energie 

2 
SCLLD spíše přispívá k 
řešení daného problému 
v území MAS 

1.4.4. Podpora neprodukčních funkcí 
lesů 

Budování a zlepšení 
zázemí pro volný čas 

2 
SCLLD spíše přispívá k 
řešení daného problému 
v území MAS 

1.4.2. Zvyšování 
konkurenceschopnosti lesního 
hospodářství a navazujících oborů 

Technická 
infrastruktura 

1 
SCLLD velmi významně 
přispívá k řešení daného 
problému v území MAS 

2.8.2. Podpora aktivit komunitně 
vedeného místního rozvoje 

Podpora aktivit 
občanů 

3 
SCLLD přispívá k řešení 
daného problému v území 
MAS spíše nevýznamně  
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3.1.1. Podpora zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

Podpora tvorby 
pracovních míst 

1 
SCLLD velmi významně 
přispívá k řešení daného 
problému v území MAS 

3.2.2. Podpora aktivit v rámci 
sociálních služeb a sociálního 
začleňování 

Sociální byty a 
sociální služby 

1 
SCLLD velmi významně 
přispívá k řešení daného 
problému v území MAS 

1.1.3. Podpora prorodinných 
opatření 

Podpora 
zaměstnanosti a 
vzniku pracovních 
míst 

2 
SCLLD spíše přispívá k 
řešení daného problému 
v území MAS 

1.1.2. Zakládání a rozšiřování 
činností sociálních podniků 

Podpora služeb pro 
specifické skupiny 
obyvatel 

4 
SCLLD přispívá k řešení 
daného problému v území 
MAS nevýznamně  

1.6.1. Posilování přirozených funkcí 
krajiny 

Podpora zdravého 
životního prostředí 

2 
SCLLD spíše přispívá k 
řešení daného problému 
v území MAS 

  

B.2.2) Do jaké míry byly v území MAS identifikovány problémy, které nejsou řešeny 
prostřednictvím Programových rámců, a které by mohly mít negativní vliv 
na dosažení cílů Opatření/Fichí Programových rámců?  

Odpověď: 

Některé problémy/potřeby se nevejdou do současných ani případných budoucích opatření 
Programových rámců. Jedná se zejména o následující problémy/potřeby: 

• Vodohospodářská infrastruktura / Požární nádrže 

• Podpora bytové výstavby / Dostupnost kvalitního bydlení 

• Odpadové hospodářství a ŽP 

• Výstavba pečovatel. domů a zdrav. zařízení /Dostupnost kvalitní zdravotní 
péče  

• Zlepšení dopravní obslužnosti veřejnou dopravou 

• Řešení negativních společenských jevů 

Jako největší problém vnímá Focus Group Dostupnost kvalitního bydlení, které se může 
negativně podílet na odlivu mladých lidí z venkovských oblastí. Toto bydlení není chápáno 
jako sociální bydlení, ale spíše jako „startovací“ byty pro mladé začínající rodiny. 

Níže je uvedena tabulka problémů/potřeb, které nebyly přímo přiřazeny k současným 
opatřením/Fichím uvedeným v SCLLD. U každého problému/potřeby je definováno, jestli a 
odkud by bylo teoreticky možné jej v současném programovém období podpořit. 

APP - Problém/potřeba 
Opatření / Aktivita 
Programového rámce 

Další komentář 

Kulturní a sportovní infrastruktura / 
Budování a zlepšení zázemí pro 
volný čas 

Nově vytvořená Fiche – čl. 20 
PRV (v SCLLD definováno jako 
potřeba: 3.5.1. Investice do 
infrastruktury pro volný čas) 

 

Podpora spolkové činnosti / 
Podpora aktivit občanů 

Nově vytvořená Fiche – čl. 20 
PRV (v SCLLD definováno jako 
potřeba: 3.5.1. Investice do 
infrastruktury pro volný čas) 

 

Vodohospodářská infrastruktura / 
Požární nádrže 

 Nelze zafinancovat z 
prostředků MAS 

Podpora bytové výstavby / 
Dostupnost kvalitního bydlení 

 Nelze zafinancovat z 
prostředků MAS 
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Infrastruktura cestovního ruchu / 
Rozvoj cestovního ruchu 

Nově vytvořená Fiche – čl. 20 
PRV (v SCLLD definováno jako 
potřeba: 4.2.1. Podpora veřejné 
hmotné infrastruktury pro 
cestovní ruch) 

Částečně řešeno / 
podporováno z F12 
současné SCLLD – 
podpořeno několik 
projektů s touto 
tématikou 

Památky místního významu / Péče o 
nemovité památky 

Nově vytvořená Fiche – čl. 20 
PRV (v SCLLD definováno jako 
potřeba:4.3.1. Investice do 
ochrany hmotného i 
nehmotného kulturního 
dědictví) 

 

Odpadové hospodářství a ŽP  Nelze zafinancovat z 
prostředků MAS 

Výstavba pečovatel. domů a zdrav. 
zařízení /Dostupnost kvalitní 
zdravotní péče 

 Nelze zafinancovat z 
prostředků MAS 

Zlepšení dopravní obslužnosti 
veřejnou dopravou 

 Nelze zafinancovat z 
prostředků MAS 

Opravy a vylepšení veřejných budov 

Nově vytvořená Fiche – čl. 20 
PRV (v SCLLD definováno jako 
potřeba: 2.1.1. Investice do 
veřejných prostranství) 

 

Řešení negativních společenských 
jevů 

 Nelze zafinancovat z 
prostředků MAS 

 

B.2.3) Do jaké míry je potřeba zúžit nebo rozšířit jednotlivé Programové rámce tak, 
aby bylo možné vybrané problémy účinněji řešit (tj. dosáhnout příslušných cílů 
SCLLD)? 

Odpověď: 

Některé z problémů původně nezahrnutých do implementovaných opatření by bylo možné 
případně zařadit pod plánované nové opatření – tzv. článek 20 PRV. Vzhledem k dostupným 
informacím poskytnutým zástupci Národní sítě MAS ohledně možných oblastí podpory v 
článku 20 byly definováno, že se jedná o pokrytí zejména následujících potřeb: 

• Kulturní a sportovní infrastruktura / Budování a zlepšení zázemí pro volný 
čas 

• Podpora spolkové činnosti / Podpora aktivit občanů 

• Infrastruktura cestovního ruchu / Rozvoj cestovního ruchu 

• Památky místního významu / Péče o nemovité památky 

• Opravy a vylepšení veřejných budov 

Naplnění těchto potřeb by mohlo napomoci větší atraktivitě regionu a kvalitě trávení volného 
času obyvatel. Zároveň by vytvoření nové Fiche mohlo napomoci i k uspokojení problémů a 
potřeb zmíněných v otázce č. B.2.1, tj. podpora venkovských škol a hasičských sborů JPO 
5. 

Prostředky na alespoň částečné uspokojení těchto potřeb je možné alokovat z Fiche č. 11. 
Podpora ekologické stability, jejíž zrušení bylo veřejně projednáno v létě roku 2018 při 
rozšiřování SCLLD o 2 nová opatření OPŽP. Dále je možné pokrátit prostředky ve Fichi č. 
8 Modernizace zpracování zemědělských produktů (v území je malý zájem) a částečné 
pokrácení Fiche č. 16 Podpora aktivit komunitně vedeného místního rozvoje (podmínky ŘO 
bohužel neumožňují financovat zajímavý a účelný projektový záměr). Jednalo by se o cca 5 
– 6 mil Kč, které by bylo možné přealokovat. MAS z vlastní evidence ví, že v případě použití 
úspor z Fichí, které už byly plně alokované ve výzvách, by se jednalo o další úspory v 
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hodnotě cca 1 – 2 mil. Kč, které Focus group také doporučuje přesunout do nově vytvořené 
Fiche – čl. 20. 

Klíčová zjištění:   

1. Ušetřené prostředky či prostředky, které nebyly v rámci vyhlášených výzev vůbec 
čerpány, by měla MAS přealokovat do nově vytvořené Fiche na podporu obcí (článek 
20 PRV) 

2. V rámci stávajících Programových rámců není možné podpořit projekty některé 
z projektových záměrů obcí (např. zejména bytová výstavba, vodohospodářská 
infrastruktura, místní infrastruktura a doprava atd.)  

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

B.2 Do jaké míry odpovídají cíle a opatření SCLLD aktuálním problémům a potřebám 
území MAS? 

Odpověď:  

Opatření/Fiche Programových rámců jsou v souladu s intervenční logikou a částečně řeší 
aktuální problémy a potřeby v území. 

Bylo vydefinováno několik problémů/potřeb, které by bylo možné pokrýt (částečně vyřešit) 
v případě, že dojde k rozšíření opatření SCLLD o podporu obcí v návaznosti na 
připravovanou aktualizaci Pravidel PRV (článek 20). Focus Group navrhuje, aby k tomuto 
rozšíření došlo a SCLLD tak lépe plnila definované aktuální problémy/potřeby na území 
MAS. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Revize Programového rámce PRV a 
zapracování nové Fiche zahrnující aktivity 
podporovatelné v rámci článku 20. V 
návaznosti na tuto úpravu MAS upraví 
finanční plány všech Fichí o uspořené/ 
nečerpané prostředky. 

Po vydání 
aktualizovaných 
Pravidel PRV a 
metodiky SZIFu 
k vytvoření nové 
Fiche, nejpozději 
však k 30. 9. 2019  

Kancelář MAS 

 

EO: B.3 Do jaké míry jsou alokované finanční prostředky na jednotlivá 
Opatření/fiche Programových rámců dostatečné pro vyřešení 
identifikovaných problémů a potřeb v území MAS? 

Hlavním účelem této evaluační otázky je zvážit a ověřit, zda jsou finanční prostředky 
alokované na jednotlivá opatření/fiche programových rámců vhodně alokovány s ohledem 
na problémy a potřeby území revidované v evaluační otázce B.1 

MAS tedy souhrnně vyhodnotí, jak implementace SCLLD přispívá k daným (věcně příslušným 
problémům k Opatřením/Fichím Programových rámců) problémům v území MAS. 

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• Výzvy  

• Programové rámce 
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• Seznamy projektů 

• Data z MS2014+ o schválených, ukončených projektech (žádostech) 

• Metodiky pro zpracování programových rámců (např. Metodika pro tvorbu Fichí, 
Doporučení pro zpracování programového rámce IROP atp.) 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  

• Skupinová diskuse členů Focus Group (tj. partnerů a žadatelů, příjemců MAS, členů 
kanceláře MAS, příp. dalších) 

• Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  

Odpovědi na evaluační podotázky 

B.3.1) Do jaké míry žadatelé předkládají do jednotlivých výzev projektové žádosti 
v alokaci, která je výrazně nižší nebo vyšší než alokace dané výzvy? 

Odpověď:  

MAS připravila pro jednání Focus Group níže uvedenou tabulku a graf, které reflektují 
přehled vyhlášených výzev dle opatření/Fiche a poptávku po nich. Červeně jsou v tabulce 
označena opatření, ve kterých MAS eviduje převis projektů. To znamená, že při hodnocení 
výzev nemohly být schváleny všechny projekty, které úspěšně prošly hodnocením 
formálních náležitostí a přijatelnosti i věcným hodnocením. V případě IROP a OPZ projekty 
byly schváleny jako náhradní, v případě PRV projekty nebyly podpořeny vůbec (protože to 
není umožněno poskytovatelem dotace). 

 
Přehled vyhlášených alokací výzev a požadovaných částek podpor ve chvílí 
předložení žádosti na MAS v jednotlivých výzvách MAS v období od 02/2017 do 
12/2018 
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Focus Group tedy níže specifikovala jednotlivé skupiny opatření v závislosti na možnosti 
jejich uspokojení ze strany MAS: 

Vyhlášené výzvy (opatření), ve kterých je poptávka vyšší než nabídka:  

• 2.7.2. Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události (opatření č. 2) 
• 3.3.1. Investice do kapacit a modernizace vybavení škol (opatření č. 5) 
• 3.1.1. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti (opatření č. 17) 
• 1.3.1. Modernizace zemědělského podnikání (Fiche č. 7) 

Vyhlášené výzvy (opatření), ve kterých nebyly podány žádné projekty (a MAS 
neeviduje na území ani zajímavé potenciální projektové záměry):  

• 2.8.1. Investice do kvality územního a rozvojového plánování (opatření č. 6) 
• 1.1.1. Investice do zázemí sociálních podniků (opatření č. 4) 
• 1.5.1. Podpora ekologické stability (Fiche č. 11) 

Vyhlášené výzvy (opatření), ve kterých je nabídka vyšší než poptávka:  

• 3.2.1. Podpora infrastruktury pro sociální služby (konkrétně aktivita Sociální 
bydlení, v níž MAS neobdržela žádné projekty) (opatření č. 3) 

• 1.3.2. Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství (Fiche č. 8) 
 
Z výše uvedeného vyplývá a Focus Group vyhodnotila, že v rámci alokovaných prostředků 
jsou výzvy vyhlašovány v souladu s připravenými projekty potenciálních žadatelů. Žadatelé 
tak pomocí projektů naplní své potřeby a tím řeší i potřeby území MAS.  
 

B.3.2) Do jaké míry by musely být finanční prostředky v Opatřeních/Fichích 
Programových rámců navýšeny, aby SCLLD efektivně přispěla k řešení 
identifikovaných problémů území, respektive uspokojení potřeb, respektive dosažení 
cílů SCLLD? 

Odpověď: 
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V programovém rámci IROP by pro uspokojení a dosažení cílů SCLLD musely být 
celkové finanční prostředky navýšeny o 60 mil. Kč a zároveň rozšířena způsobilost 
projektů následovně:  

• Rozšíření způsobilosti projektů na celé území MAS (tj. i mikroregion Novoměstsko), a 
navýšení o částku 10 mil. Kč na opatření č. 2, konkrétně 2.7.2. Zlepšování schopnosti 
reakce na mimořádné události. 

• Navýšení o částku 20 mil. Kč na opatření č. 5, tj. 3.3.1. Investice do kapacit a 
modernizace vybavení škol 

• Navýšení o částku 30 mil. Kč na opatření č. 1, tj. 2.2.2.Podpora bezpečnosti a komfortu 
nemotorové a hromadné dopravy 

V programovém rámci PRV má MAS předchozí zkušenosti s výzvami/Fichemi cílenými 
zejména na žadatele ze soukromého sektoru. V době vyhlášení výzev je na území velký 
zájem ze strany těchto žadatelů a poptávka převyšuje nabízené prostředky, zejména v 
následujících Fichích: F7 Modernizace zemědělského podnikání, F12 Modernizace 
nezemědělského podnikání a F15 Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a 
navazujících oborů (dle informací dostupných MAS by bylo možné navýšit celkové 
prostředky v těchto Fichích o 10-20 mil. Kč). Přesto Focus Group obecně soudí, že MAS 
Zubří země v SCLLD hodně akcentovala podporu soukromého podnikání ve výše 
uvedených Fichích (F7, F12, F15), včetně F8 Konkurenceschopná zemědělská produkce a 
potravinářství. Na tyto Fiche bylo vyčleněno přes 21,8 mil. Kč, tj. více než 65 % z celkových 
prostředků. I přes výše zmíněnou vysokou poptávku Focus Group konstatuje, že alokace na 
tyto Fiche je dostatečná, takže navýšení alokací těchto Fichí nedoporučuje.  

Výzva cílená na Fiche zaměřené na infrastrukturu (lesní a polní cesty) a neproduktivní 
funkce lesa ještě nebyla vypsána. Dle informací MAS by měly obce v území zájem o projekty 
převyšující alokaci na tyto Fiche o 30 mil. Kč. Focus Group ale nedoporučuje navýšení v 
jednotlivých Fichích z důvodu uvedeného v odstavci níže. 

V případě, že dojde k možnosti podpory obcí z článku 20 PRV (za dosud známých 
podmínek), tak prostředky v Programovém rámci PRV budou pro MAS výrazně 
nedostatečné. V území by bylo možné implementovat projekty za řádově desítky milionů Kč, 
proto bude nutné veškeré úspory v programovém rámci převést právě do této nově 
definované Fiche. 

Prostředky alokované v programovém rámci OPZ se zdají pro území MAS dostatečné, 
v tuto chvíli to vypadá, že všechny projektové záměry v území mohou být pokryty přidělenou 
alokací. Focus Group považuje za nejdůležitější 2 opatření, konkrétně opatření zaměřené 
na podporu zaměstnanosti a zaměstnatelnosti a dále opatření na podporu prorodinných 
služeb. Naopak podporu sociálního podnikání nepovažuje dále za relevantní, protože dle 
informací MAS není o dané opatření na území zájem. 

Prostředky alokované v programovém rámci OPŽP se zdají Focus Group pro území 
MAS dostatečné, dle informací od MAS (která představila opatření na lednových setkáních 
se starosty-viz B.4.1 a se zájemci o opatření aktivně komunikuje) zřejmě dojde k 
nevyčerpání přidělené alokace. 

Klíčová zjištění:   

1. V rámci alokovaných prostředků jsou výzvy MAS vyhlašovány v souladu s 
připravenými projekty potenciálních žadatelů. Žadatelé díky projektům naplňují své 
problémy a potřeby a tím řeší i problémy a potřeby v území MAS.  

2. Celkové prostředky alokované pro MAS jsou nedostatečné. Pro uspokojení poptávky 
a naplnění cílů SCLLD by musely být prostředky v programových rámcích IROP a 
PRV řádově o desítky milionů vyšší. Alokace přidělené v programových rámcích 
OPZ a OPŽP jsou dostačující. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  
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B.3 Do jaké míry jsou alokované finanční prostředky na jednotlivá Opatření/fiche 
Programových rámců dostatečné pro vyřešení identifikovaných problémů a potřeb 
v území MAS? 

Odpověď:  

V rámci alokovaných prostředků jsou výzvy MAS vyhlašovány v souladu s připravenými 
projekty potenciálních žadatelů.  

Mezi opatření, ve kterých je poptávka vyšší, než nabídka patří v IROP opatření č. 2 
Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události a opatření č. 5 Investice do kapacit a 
modernizace vybavení škol, v OPZ opatření č. 17 Podpora zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti a v PRV Fiche č. 7 Modernizace zemědělského podnikání. 

Mezi opatření, ve kterých nebyly podány žádné projekty a ani MAS neeviduje vhodné 
potenciální projektové záměry patří v IROP opatření č. 4 Investice do zázemí sociálních 
podniků a opatření č. 6 Investice do kvality územního a rozvojového plánování a v PRV 
Fiche č. 11 Podpora ekologické stability.  

Mezi opatření, ve kterých je nabídka vyšší, než poptávka patří v IROP opatření č. 3 Podpora 
infrastruktury pro sociální služby (konkrétně aktivita Sociální bydlení, v níž MAS neobdržela 
žádné projekty) a v PRV Fiche č. 8 Konkurenceschopná zemědělská produkce a 
potravinářství. 

V programovém rámci IROP by pro uspokojení a dosažení cílů SCLLD musely být celkové 
finanční prostředky navýšeny o 60 mil. Kč. Obdobná částka by byla potřeba k pokrytí 
absorpční kapacity území v programovém rámci PRV.  

Prostředky alokované v programovém rámci OPZ a OPŽP jsou dostatečné, u OPŽP 
pravděpodobně dojde k nevyčerpání přidělené alokace. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost za 

implementaci 
doporučení 

1. Změna finančního plánu Programového 
rámce IROP (zrušení 2 opatření, snížení 
nedočerpaných/uspořených alokací 1 
opatření, navýšení alokace ve 2 
opatřeních).  

Do 28.2.2019  Kancelář MAS 

2. Změna finančního plánu Programového 
rámce PRV (zrušení jedné Fiche, snížení 
nedočerpaných/uspořených alokací více 
Fichí a vytvoření jedné dosud neuvedené 
nové Fiche zahrnující aktivity 
podporovatelné v rámci článku 20.  

Po vydání 
aktualizovaných 
Pravidel PRV a 
metodiky SZIFu 
k vytvoření nové 
Fiche, nejpozději 
však k 30. 9. 2019  

Kancelář MAS 

3. Změna finančního plánu Programového 
rámce OPZ (zrušení jednoho opatření, 
navýšení alokací ve 2 opatřeních).  

Do 30. 9. 2019  Kancelář MAS 

 

EO: B.4 Do jaké míry obsahují Programové rámce právě taková Opatření/Fiche, 
o které je ze strany potenciálních žadatelů zájem? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je ověřit si, zda je v území reálný potenciál realizovat 
projekty v navržených opatřeních/fichích. V předchozích otázkách šlo o to ověřit, 
že opatření/fiche reagují na známé problémy v území. Smyslem této evaluační otázky je 

potvrdit/vyvrátit, že jsou v území MAS opravdu připraveny projekty, respektive potenciální 
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žadatelé, kteří budou v těchto opatřeních/fichích realizovat projekty (tj. je někdo, kdo skutečně 
svou aktivitou přispěje k řešení identifikovaných problémů?). Případně zjistit, zda jsou 
potenciální žadatelé spíše připraveni realizovat své aktivity v jiných opatřeních/fichích 
(a přispívat tak k řešení jiných problémů, respektive dosahování jiných cílů SCLLD). Nebo zda 

v území již nejsou a pravděpodobně již nebudou žadatelé pro některé z opatření/fichí, kde 
nebylo dosaženo finančního a věcného plnění.§Tato otázka je orientována spíše výhledově a 
měla by potvrdit, že se ve zvolených opatřeních podaří naplnit dané cíle a také čerpat 
alokované finanční prostředky.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• Zásobník projektů 

• Informace od potenciálních žadatelů (vč. např. členů MAS) vč. informací z jednání a 
pracovních setkání s aktéry v území MAS (např. zjišťování potřeb v rámci MAP (II), 
zjišťování potřeb v rámci komunitního plánování sociálních služeb apod.) 

• Metodiky pro zpracování programových rámců (např. Metodika pro tvorbu Fichí, 
Doporučení pro zpracování programového rámce IROP atp.) 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  

• Skupinová diskuse členů Focus Group (tj. partnerů a žadatelů, příjemců MAS, členů 
kanceláře MAS, příp. dalších) 

• Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  

Odpovědi na evaluační podotázky 

B.4.1) Do jaké míry dokáže MAS pro každé Opatření/Fichi Programových rámců 
identifikovat potenciální žadatele, případně připravené projekty? 

                                                
§ Např. z toho důvodu, že svoji poptávku již uspokojili jinak (např. prostřednictvím „přímých“ žádostí do 
příslušného OP/PRV, získáním jiných zdrojů atp.). 
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Odpověď:  

MAS při implementaci SCLLD zjistila, že projektový zásobník, který byl platný v době tvorbě 
Strategie už není úplně aktuální a mnohé ze zamýšlených projektů byly zrealizovány bez 
podpory MAS nebo bylo z různých důvodů odstoupeno od administrace. MAS tedy vytvořila 
nový zásobník, který aktualizuje/aktualizovala v souladu s popisem níže. 

Díky vysokému počtu odadministrovaných výzev a vysokému počtu podpořených projektů 
se podařilo MAS dostat do podvědomí obyvatel a ostatních subjektů na území MAS.  

Identifikace jednotlivých projektových záměrů závisí na typu žadatele – podrobněji viz níže: 

1. Podnikatelé/soukromé subjekty: 

U soukromých podnikatelů probíhá komunikace se žadateli vždy v rámci otevřených výzev, 
kdy jsou identifikované projekty zapisovány do projektového zásobníku. Potenciální 
projekty/žadatelé jsou tedy identifikovány/i v průběhu výzev, případně v mezidobí. Na jaře 
2019 plánuje MAS vyhlašovat zřejmě poslední výzvy pro podnikatele. V souladu se 
stanoviskem v odpovědi B.3.2 MAS neplánuje alokace pro soukromé subjekty navyšovat. 

2. Neziskové organizace/školy: 

U výzev, které se mohou týkat neziskových organizací/škol rozesílají pracovníci MAS 
informace o plánovaných výzvách a jejich podmínkách ještě před vyhlášením výzev. 
Komunikace s těmito subjekty je tedy navázána a jejich projektové záměry jsou MAS známé. 
Kromě čl. 20 už MAS neplánuje vyhlašovat mnoho nových výzev pro tento typ subjektů. 

3. Veřejný sektor/obce: 

Na začátku ledna 2019 uskutečnili pracovníci MAS setkání se zástupci jednotlivých obcí z 
území, jejichž cílem byl zejména průzkum zamýšlených projektových záměrů obcí. Z těchto 
setkání vznikl aktuální projektový zásobník obcí a byla navázána bližší spolupráce i s nově 
zvolenými starosty. Sloužil i jako významný zdroj informací pro tabulku uvedenou níže. 

 

Tabulka na další straně podrobněji/názorněji shrnuje informace už uvedené v odpovědi na 
otázku B.3.2. 

Tato tabulka obsahuje informaci o aktuálním čerpání financí dle opatření SCLLD a jsou v ní 
zároveň promítnuty projektové záměry, které MAS eviduje/je o jejich přípravě informována 
nebo expertně odhaduje na základě minulých zkušeností.  

 

 

Vysvětlivky k tabulce: 

Červeně jsou označena opatření/Fiche, na která ještě nebyly vypsány žádné výzvy. 

U čerpání Programového rámce OPZ je uvedena celková výše způsobilých nákladů projektů 
včetně spoluúčasti žadatelů, u ostatních OP jde o čistou výši dotace 

V Programovém rámci IROP v tabulce uvádíme částku dotace, která je uzavřená v právních 
aktech s příjemci. Proplaceno bude finálně cca o 0,5 mil. Kč méně, tj. z už podaných Žádostí 
o platbu vyplývá, že aktuální čerpání je o něco nižší (konkrétně jsou úspory cca 255 tis. Kč 
u opatření 1 – Bezpečnost dopravy a cca 269 tis. Kč u opatření 5 – Podpora škol). 
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Progra-
mový 
rámec 

Opatření/Fiche SCLLD 

Celková 
alokace 
2014-2020  
(tis. Kč) 

Aktuálně známé 
čerpané 
prostředky 
dotace (tis. Kč) 

Zbývá 
vyčerpat 
(tis. Kč) 

Absorpční kapacita území, tj. 
plánované projekty dle konzultací a 
aktuálního projektového zásobníku 

IROP 

1. Podpora bezpečnosti a komfortu nemot. a hromad. 
 Dopravy 

22 607,00 6 202,43 16 404,57 
Projekt. záměry na chodníky-9 mil., 
terminály-7 mil., cyklostezky-14 mil.  

2. Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události 3 700,00 3 700,00 0,00 
Při stávajících pravidlech-5 mil., při 
případném rozšíření-10 mil. 

3. Podpora infrastruktury pro sociální služby 11 800,00 1 629,76 10 170,24 Proj.záměry na soc.sl.-5 mil., soc.byd.-0 

4. Investice do zázemí sociálních podniků 2 300,00 0 2 300,00 Bez vhodných projektových záměrů 

5. Investice do kapacit a moderniz. vybavení škol všech stupňů 12 300,00 11 663,18 636,82 Proj.záměry na ZŠ-20 mil. 

6. Investice do kvality územ. a rozvojového plánování 750,00 0 750,00 Bez vhodných projektových záměrů 

Celkem IROP 53 457,00 23 195,37 30 261,63  

PRV 

7. Modernizace zemědělského podnikání 5 000,00 4 962,62 37,38 
Proj.záměry v území za min. 5 mil. Kč-viz 
nepodpořené proj. 2. výzvy PRV 

8. Modernizace zpracování zemědělských produktů 3 000,00 951,19 2 048,81 2 proj. záměry za cca 0,5 mil. Kč 

9. Investice do sítě lesních cest 2 000,00 0 2 000,00 Proj. záměry obcí za cca 20 mil. Kč 

10. Opravy a budování sítě polních cest 500,00 0 500,00 Proj. záměry obcí za cca 9 mil. Kč 

11. Podpora ekologické stability 2 000,00 0 2 000,00 Bez vhodných projektových záměrů 

12. Modernizace nezemědělského podnikání 10 200,00 6 024,57 4 175,43 Proj.záměry v území za 5 mil. Kč 

13. Posilování ekologické stability lesů 2 000,00 1 931,96 68,04 Proj.záměr v území za 2 mil. Kč 

14. Podpora neprodukčních funkcí lesů 3 500,00 0 3 500,00 Proj.záměry v území za 6 mil. Kč 

15. Zvyšov. konkurencesch. les.hosp. a navaz. Oborů 3 645,69 2 680,33 965,36 Proj.záměry v území za 2 mil. Kč 

16. Podpora aktivit komunitně vedeného místního rozvoje 1 519,42 0 1 519,42 Alokace MAS: 0,5 mil. by mělo stačit 

Celkem PRV 33 365,11 16 550,67 16 814,44  

OPZ 

17. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 4 500,00 7 760,61 -3 260,61 
Náhradní projekt, na který chybí alokace, 
MAS ale očekává, že ze strany MPSV dojde 
ke krácení způsobilých výdajů 

18. Podpora aktivit v rámci soc. služeb a soc. začleňování 5 000,00 3 872,09 1 127,91 Bez dalších vhodných projektových záměrů 

19. Podpora prorodinných opatření 1 734,00 1 311,89 422,11 2 proj. záměry za cca 0,5 mil. Kč 

20. Zakládání a rozšiřování činností soc. podniků 2 000,00 0 2 000,00 Bez vhodných projektových záměrů 

Celkem OPZ 13 234,00 12 944,59 289,41  

OPŽP 

21. Posilování přirozených funkcí krajiny 7 546,00 0 7 546,00 1 proj. záměry za cca 0,5 mil. Kč 

22. Protierozní opatření 3 000,00 0 3 000,00 Proj. záměry obcí za cca 3 mil. Kč 

23. Sídelní zeleň 7 000,00 0 7 000,00 Bez vhodných projektových záměrů 

Celkem OPŽP 17 546,00  0 17 546,00  

CELKEM 117 602,11 52 690,63 64 911,48  
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B.4.2) Do jaké míry obsahují Programové rámce taková Opatření/Fiche, jejichž 
alokace byla nebo bude muset být krácena ve prospěch jiného Opatření/Fiche? 

Odpověď: 

Obecně: 
Analýza nedostatečné poptávky po některých opatřeních/Fichích je podrobněji uvedena v 
odpovědi na otázku B.4.3. 
 
V Programovém rámci IROP:  
Vzhledem k úpravě alokace v CZK (kvůli změně kurzu EUR/CZK) požadované od ŘO IROP 
musí být v SCLLD pokrácena celková částka alokace IROP o 3 469 869 Kč. Focus Group 
se vzhledem k faktům uvedeným v otázce B.4.1. rozhodla plně krátit prostředky v 
opatřeních/aktivitách, na které byly v minulosti vyhlášeny výzvy, ale žádný ze žadatelů se 
nepřihlásil a nejsou v nich ani evidovány vhodné projektové záměry, tj.:  
• Investice do zázemí sociálních podniků – 2,3 mil. Kč 
• Investice do kvality územního a rozvojového plánování – 0,75 mil. Kč 
• Sociální bydlení – částka 419 869 Kč. Další část z opatření zaměřeného na podporu 

sociální infrastruktury (konkrétně aktivitu sociální bydlení) navrhuje Focus Group převést 
do opatření Bezpečnosti dopravy a podpory Základních škol – více viz celková 
přehledová tabulka navrhovaných přesunů mezi opatřeními/Fichemi níže 

V Programovém rámci PRV:  
Vzhledem k uvažované možnosti podpory obcí z článku 20 PRV, ve kterých MAS i Focus 
Group vidí vyřešení části potřeb a problémů na území, je nutné vyčlenit prostředky z jiných 
opatření. Focus Group navrhuje využít prostředky následujících opatření, o něž v minulosti 
nebyl zájem, nebo jsou v nich nepříznivé podmínky pro implementaci: 
• Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství – 2 mil. Kč 
• Podpora ekologické stability – 2 mil. Kč (zrušení Fiche bylo veřejně projednáno v létě 

2018) 
• Podpora aktivit komunitně vedeného místního rozvoje – 1 mil. Kč 
• Focus Group konstatuje, že MAS může provést i další přesuny v rámci úspor z dalších 

Fichí (úspor, které budou známé ve chvíli změny finančního plánu PRV) do nové Fiche 
– podporu čl. 20 

• Více viz přehledová tabulka navrhovaných přesunů mezi opatřeními/Fichemi níže 

V Programovém rámci OPZ:  
Focus Group navrhuje zrušit opatření na podporu sociálního podnikání a snížit alokaci v 
opatření na sociální služby. Hlavním důvodem je vyřazení podpory sociálního podnikání z 
Programového rámce IROP a neexistence projektových záměrů v daných opatřeních. 
Dalším důvodem je náhradní projekt v opatření Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, 
který byl předložen na MAS v rámci podzimního kola výzev OPZ roku 2018 a který by MAS 
ráda podpořila a dále také fakt, že MAS eviduje nové projektové záměry v Prorodinných 
opatřeních: 
• Zakládání a rozšiřování činností sociálních podniků – 2 mil. Kč 
• Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování – 1 mil. Kč 
• Více viz přehledová tabulka navrhovaných přesunů mezi opatřeními/Fichemi níže 

V Programovém rámci OPŽP:  
Focus Group nenavrhuje žádné změny, protože to ani není ŘO povoleno. Z evidovaných 
projektových záměrů vyplývá, že nedojde ani k dočerpání alokací v jednotlivých opatřeních, 
změny alokací nejsou nutné. 
 

Vysvětlivky k tabulce: 
Červeně jsou označena opatření/Fiche, v nichž Focus Group navrhuje zrušení nebo naopak 
vytvoření opatření/Fiche. 
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Navrhované přesuny financí mezi jednotlivými opatřeními/Fichemi SCLLD 

Progra-
mový 
rámec 

Opatření/Fiche SCLLD 

Původní 
alokace 
2014-2020  
(tis. Kč) 

Aktuálně 
známé čerpané 
prostředky 
dotace (tis. Kč) 

Procento 
čerpaných 
prostředků 

Přesun 
alokace  
(tis. Kč) 

Změněná 
alokace 
2014-2020  
(tis. Kč) 

% 
čerpaných 
prostředků 
ke změněné 
alokaci 

IROP 

1. Podpora bezpečnosti a komfortu nemot. a hromad. dopravy 22 607,00 6 202,43 27,44% 2 800,00 25 407,00 24,41% 

2. Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události 3 700,00 3 700,00 100,00% 0,00 3 700,00 100,00% 

3. Podpora infrastruktury pro sociální služby 11 800,00 1 629,76 13,81% -5 670,24 6 129,76 26,59% 

4. Investice do zázemí sociálních podniků – ZRUŠENÍ OPATŘENÍ 2 300,00 0 0,00% -2 300,00 0,00  

5. Investice do kapacit a moderniz. vybavení škol všech stupňů 12 300,00 11 663,18 94,82% 2 450,37 14 750,37 79,07% 

6. Investice do kvality úz. a rozv. plán. – ZRUŠENÍ OPATŘENÍ 750,00 0 0,00% -750,00 0,00  

Celkem IROP 53 457,00 23 195,37 43,39% -3 469,87 49 987,13 46,40% 

PRV 

7. Modernizace zemědělského podnikání 5 000,00 4 962,62 99,25% 0,00 5 000,00 99,25% 

8. Modernizace zpracování zemědělských produktů 3 000,00 951,19 31,71% -2 000,00 1 000,00 95,12% 

9. Investice do sítě lesních cest 2 000,00 0  0,00 2 000,00 0,00% 

10. Opravy a budování sítě polních cest 500,00 0  0,00 500,00 0,00% 

11. Podpora ekologické stability – ZRUŠENÍ OPATŘENÍ 2 000,00 0 0,00% -2 000,00 0,00  
12. Modernizace nezemědělského podnikání 10 200,00 6 024,57 59,06% 0,00 10 200,00 59,06% 

13. Posilování ekologické stability lesů 2 000,00 1 931,96 96,60% 0,00 2 000,00 96,60% 

14. Podpora neprodukčních funkcí lesů 3 500,00 0  0,00 3 500,00 0,00% 

15. Zvyšování konkurenceschopnosti les.hospod. a navaz.oborů 3 645,69 2 680,33 73,52% 0,00 3 645,69 73,52% 

16. Podpora aktivit komunitně vedeného místního rozvoje 1 519,42 0  -1 000,00 519,42 0,00% 

24. Podpora veřejných prostranství… - čl. 20 – NOVÉ OPATŘENÍ   
 5 000,00 5 000,00 0,00% 

Celkem PRV 33 365,11 16 550,67 49,60% 0,00 33 365,11 49,60% 

OPZ 

17. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 4 500,00 7 760,61 172,46% 2 500,00 7 000,00 110,87% 

18. Podpora aktivit v rámci soc.služeb a sociálního začleňování 5 000,00 3 872,09 77,44% -1 000,00 4 000,00 96,80% 

19. Podpora prorodinných opatření 1 734,00 1 311,89 75,66% 500,00 2 234,00 58,72% 

20. Zakládání a rozšiř. činností soc. podn. – ZRUŠENÍ OPATŘENÍ 2 000,00 0  -2 000,00 0  
Celkem OPZ 13 234,00 12 944,59 97,81% 0,00 13 234,00 97,81% 

OPŽP 

21. Posilování přirozených funkcí krajiny 7 546,00 0 0,00% 0,00 7 546,00 0,00% 

22. Protierozní opatření 3 000,00 0  0,00 3 000,00 0,00% 

23. Sídelní zeleň 7 000,00 0  0,00 7 000,00 0,00% 

Celkem OPŽP 17 546,00  0 0,00% 0,00 17 546,00 0,00% 

CELKEM 117 602,11 52 690,63 44,80% -3 469,87 114 132,24 46,17% 
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B.4.3) Do jaké míry je v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců 
zaznamenán dlouhodobý nedostatek poptávky vzhledem k nabídce finančních 
prostředků (alokaci)? 

Odpověď: 

Opatření/Fiche, o která nemají žadatelé dlouhodobě zájem byla vyjmenována v otázce B.4.2 
a jedná se o následující – členěno dle Programových rámců: 

V Programovém rámci IROP:  
• 4. Investice do zázemí sociálních podniků 
• 6. Investice do kvality územního a rozvojového plánování 
• 3. Aktivita Sociální bydlení v opatření Podpora infrastruktury pro sociální služby 

V Programovém rámci PRV:  

• 8. Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství 
• 11. Podpora ekologické stability 
• 16. Podpora aktivit komunitně vedeného místního rozvoje 

V Programovém rámci OPZ:  

• 20. Zakládání a rozšiřování činností sociálních podniků 

V Programovém rámci OPŽP:  

• 21. Posilování přirozených funkcí krajiny – zejména opatření zaměřené na výsadbu 
zeleně v oblasti CHKO, ale i další (22. Protierozní opatření a 23. Sídelní zeleň). 

Příčin nedostatečné poptávky v těchto opatřeních/Fichích je několik a pro každé 
opatření/Fichi jsou víceméně specifické, proto jsou níže uvedeny důvody pro každé/každou 
z nich. 
Podpora sociálního podnikání – 4. Investice do zázemí sociálních podniků (IROP) + 20. 
Zakládání a rozšiřování činností sociálních podniků (OPZ). V době psaní SCLLD existoval 
v území záměr na projekt, který se stihl zrealizovat před vyhlášením samotných výzev MAS. 
Při vypsání výzvy IROP byl konzultován 1 projektový záměr, který ale neměl dostatečný 
potenciál pro realizaci, a nakonec nebyl do výzvy podán. 
6. Investice do kvality územního a rozvojového plánování – v době psaní SCLLD existoval 
v území záměr na projekt, žadatel ale přestal mít o realizaci zájem z důvodu nedostatečné 
alokace na opatření a preference jiných důležitějších projektových záměrů k realizaci. 
3. Aktivita Sociální bydlení v opatření Podpora infrastruktury pro sociální služby – v době 
psaní SCLLD nebyly potenciálním žadatelům známy podmínky a parametry podpory 
sociálních bytů, za stávajících pravidel jsou pro žadatele projekty nezajímavé. Výzva byla 
2x vypsána, ale žádný potenciální projekt nebyl konzultován. 
8. Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství – výzva byla 2x vypsána, 
přihlásily se 4 projekty, které byly schváleny. Další 2 projektové záměry jsou známé, ale viz 
odpověď B.3.2, prostředky pro soukromý sektor se zdají být dostatečně vysoké. Obecně 
mají žadatelé (zemědělci) problém s dodržováním potravinářských a hygienických norem, 
několik konzultovaných projektových záměrů kvůli tomu nebylo podáno. 
11. Podpora ekologické stability – viz odpověď B.2.3, tj. výzva byla 1x vypsána, žádný 
potenciální projekt nebyl konzultován, zrušení Fiche bylo veřejně projednáno v létě 2018, 
poté došlo k rozšíření SCLLD o 2 nová opatření OPŽP. 
16. Podpora aktivit komunitně vedeného místního rozvoje – viz odpověď B.2.3, podmínky 
neumožňují financovat účelný projektový záměr, který by vyčerpal celou alokovanou částku. 
O všech opatřeních OPŽP (21. Posilování přirozených funkcí krajiny, 22. Protierozní 
opatření a 23. Sídelní zeleň) se dá říci, že pravidla ŘO jsou poměrně těžkopádná a kladou 
na potencionální žadatele neúměrnou administrativní zátěž. Téměř výhradně se jedná o 
nízkonákladové projekty, které náročná příprava odrazuje od realizace. 
Dle názoru pracovníků MAS nelze ani jedné z výše uvedených situací nijak předcházet, 
neboť se jedná o skutečnosti, které se velmi těžko ovlivňují nebo znamenají přehodnocení 
rozsahu dotačních podmínek a omezení ze strany ŘO. 
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Klíčová zjištění:   

1. U některých opatření/Fichí Programových rámců existují nesoulady mezi aktuálně 
alokovanou částkou a poptávkou po projektech v území. V některých případech se 
jedná o nedostatečné alokace, v dalších zase naopak o opatření/Fiche, kde 
k čerpání vůbec nedochází. 

2. MAS by měla změnit finanční plány jednotlivých opatření/Fichí v Programových 
rámcích dle doporučení Focus Group tak, aby lépe korespondovaly se současnou 
situací na území a došlo k efektivnějšímu čerpání přidělených prostředků. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

B.4 Do jaké míry obsahují Programové rámce právě taková opatření/fiche, o které je 
ze strany potenciálních žadatelů zájem? 

Odpověď:  

Programový rámec IROP: Úpravy finančního plánu budou zahrnovat krácení celkové 
částky alokace IROP o 3 469 869 Kč. Dále krácení v opatření 3., 4. a 6. Naopak navýšení 
alokace v opatření 1. a 5.  
Programový rámec PRV: Úpravy finančního plánu budou zahrnovat vytvoření nové Fiche 
zaměřené na čl. 20, kam budou přesunuty prostředky v částce nejméně 5 mil. Kč z Fiche 
8., 11 a 16. a dále i případné úspory z dalších Fichí (které budou známé ve chvíli změny 
finančního plánu PRV). 
Programový rámec OPZ: Úpravy finančního plánu budou zahrnovat přesun celkem 3 mil. 
Kč z opatření č. 20. a 18. do opatření č. 17. a 19.  
Programový rámec OPŽP: Zůstává beze změn.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Změna finančního plánu Programového 

rámce IROP (zrušení 2 opatření, snížení 

nedočerpaných/uspořených alokací 1 

opatření, navýšení alokace ve 2 

opatřeních).  

Do 28.2.2019  Kancelář MAS 

2. Změna finančního plánu Programového 

rámce PRV (zrušení jedné Fiche, snížení 

nedočerpaných/uspořených alokací více 

Fichí a vytvoření jedné dosud neuvedené 

nové Fiche zahrnující aktivity 

podporovatelné v rámci článku 20.  

Po vydání 

aktualizovaných Pravidel 

PRV a metodiky SZIFu 

k vytvoření nové Fiche, 

nejpozději však k 30. 9. 

2019  

Kancelář MAS 

3. Změna finančního plánu Programového 

rámce OPZ (zrušení jednoho opatření, 

snížení alokace v 1 opatření a navýšení 

alokací ve 2 opatřeních).  

Do 30. 9. 2019  Kancelář MAS 

4. Nadále sledovat plnění finančního plánu 

a pravidelně informovat orgány MAS. 

Administrativně upravovat finanční plány 

v souladu s požadavky a instrukcemi ŘO. 

Průběžně až do 31. 12. 

2023  

Kancelář MAS 
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Oblast C – Výstupy a výsledky implementace SCLLD 

Cílem evaluace v rámci oblasti C je vyhodnocení výsledků intervencí realizovaných v rámci 
dané SCLLD a příspěvku intervencí k dosahování cílů SCLLD. Předmětem evaluace v rámci 
oblasti C jsou proto vstupy a výstupy implementace SCLLD, jejich vzájemné vazby a změny, 
které výstupy způsobily v různých oblastech společnosti a hospodářství (tj. výsledky 

implementace SCLLD). Evaluace v oblasti C podává informace o tom, zda:  

1. Přináší nám vynaložené prostředky (zdroje) odpovídající a uspokojivé výsledky, 
které jsou v území potřeba? 

2. Dosahujeme naplánovaných cílů? Přináší realizace SCLLD do území plánované 
(i neplánované) potřebné změny?  

3. Co děláme pro dosahování vytýčených cílů dobře a co naopak špatně?  

4. Co je třeba (je-li to možné) změnit, abychom dosahovali lepších výsledků 
s menším vynaložením zdrojů?  

5. Přispívá realizace SCLLD ke zlepšení života konkrétních cílových skupin? Jak? 
Proč ano, proč ne? 

6. Jakou přidanou hodnotu SCLLD do území MAS Zubří země přináší? 

 

 

Výstupem evaluace v rámci oblasti C je soubor manažerských doporučení k úpravě 
hodnocených komponent strategie a manažerské shrnutí výstupů a výsledků dosavadní 
realizace příslušné SCLLD. Výsledkem evaluace bude v případě realizace opatření 
vyplývajících z manažerských doporučení úprava SCLLD v příslušné části tak, aby bylo 
možné realizací SCLLD účinněji dosáhnout vytýčených cílů strategie.  
 

V rámci evaluace v Oblasti C zodpovídá MAS Zubří země následující evaluační otázky: 

• C.1 V jaké fázi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachází? 

• C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců 
k dosahování hodnot indikátorů (věcný a finanční pokrok realizace SCLLD)? 

• C.3 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účelně (tj. do jaké 

míry intervence splnila svůj účel)? 

• C.4 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účinně? 

• C.5 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích 
k dosahování specifických cílů opatření/fichí Programových rámců? 

• C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosažení 
přidané hodnoty LEADER/CLLD? 

• C.8 Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj 
ve venkovských oblastech? 

 

Klíčovým nástrojem při zodpovídání podotázek a otázek v Oblasti C jsou tyto metody:  

- Obsahová analýza (výzvy, věcný a finanční pokrok)  

- Individuální (příp. skupinové) rozhovory s žadateli/příjemci a cílovými skupinami 
(nutné pro zpracování případových studií) 

- Case Studies (případové studie).  
 

Obecná logika (postup) zodpovídání evaluačních otázek v Oblasti C – Výstupy 
a výsledky implementace SCLLD:  

1. Shromáždění dostupných dat, dokumentů a záznamů (vč. žádostí o dotaci, studií 
proveditelnosti, příp. dalších příloh popisujících podrobnosti 

k dané žádosti/projektu) → jejich zpracování: obsahová analýza, příprava pro 
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realizaci rozhovorů s vybranými příjemci a zpracování případových studií 
(příprava / individualizace otázek pro rozhovory, výběr a kontaktování příjemců, 

oslovení, domluvení termínů rozhovorů) →  
2. realizace individuálních rozhovorů s cílem získat takové informace o výstupech 

a výsledcích projektů, které nejsou vyjádřeny hodnotou stanovených indikátorů 

(se zaměřením na zamýšlené i nezamýšlené výstupy)  →  

3. zpracování záznamů: podrobný zápis z každého rozhovoru → 

4. zpracování případové studie ke každému vybranému projektu → 

5. syntéza poznatků z případových studií a formulace odpovědí na podotázky →  
6. realizace Focus Group k zodpovězení EO C.6 a C.8 (postup a metodologie 

fokusní skupiny viz Obecný postup zodpovídání u oblasti B) → 
7. syntéza/shrnutí odpovědí na podotázky: formulace odpovědí na evaluační otázky 

→ 

8. identifikace hlavních zjištění → 
9. vypracování návrhů pro zlepšení implementace, vypracování návrhů na úpravy 

v dokumentu SCLLD, příp. vypracování návrhů na úpravy v Programových 
rámcích atd.  

 

EO C.1 V jaké fázi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachází (do jaké míry je 
průběh realizace v souladu s plánovaným harmonogramem výzev)? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je popsat a vyhodnotit aktuální stav implementace 
(realizace) SCLLD.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• Harmonogramy výzev  

• Záznamy k výzvám (výzva, seznamy přijatých žádostí, seznamy podpořených 
projektů)  

• Informace v CSSF14+ (podpořené projekty / projekty s vydaným právním aktem)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  

• Syntéza poznatků  

Záznamy, které MAS vytvoří při zodpovídání EO, a které použije pro její 
zodpovězení 

MAS vyplní připravený přehled výzev (viz níže).  
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Odpovědi na evaluační podotázky 

Pokrok v implementaci (realizaci) SCLLD – přehled výzev dle stavu  

 MAS dosud nevyhlásila žádnou výzvu  

 MAS má 1 výzvu, u které probíhá příjem žádostí, z toho: 
- 0 v PR IROP,  
- 0 v PR PRV,  
- 0 v PR OPZ,  
- 1 v PR OP ŽP  

 MAS má 1 výzvu, u které probíhá kontrola FNaP a věcné hodnocení žádostí o dotaci, z toho:  
- 0 v PR IROP,  
- 0 v PR PRV,  
- 1 v PR OPZ,  
- 0 v PR OP ŽP  

 MAS má 5 výzev, u kterých probíhá administrativní kontrola a ZoZ ze strany ŘO, z toho:  
- 1 v PR IROP,  
- 2 v PR PRV,  
- 2 v PR OPZ,  
- 0 v PR OP ŽP  

 MAS má 4 výzvy, ve kterých jsou projekty s vydaným právním aktem, z toho:  
- 3 v PR IROP,  
- 0 v PR PRV,  
- 1 v PR OPZ,  
- 0 v PR OP ŽP  

 MAS má 4 výzvy, ve kterých jsou ukončené projekty (projekty, u kterých byla podána závěrečná 
žádost o platbu/závěrečná zpráva o realizaci), z toho:  

- 3 v PR IROP,  
- 1 v PR PRV,  
- 0 v PR OPZ,  
- 0 v PR OP ŽP  

 
Celkový přehled výzev MAS k 31. 12. 2018:  

PR Počet výzev s ukončeným příjmem žádostí o dotaci ve výzvě 
MAS v jednotlivých letech 

 2017 2018 2019 

IROP  6* 3* 5 

PRV 1 2 1 

OPZ 2* 3 1 

OP ŽP 0 0 3** 

CELKEM 9 8 10 

 
 

Klíčová zjištění:   

1. Realizace SCLLD je k 31.12.2018 v uspokojivém stavu. Při přípravě SCLLD nebyl 
úplně přesně naplánovaný harmonogram výzev z důvodu nezkušenosti MAS 
z předchozího období a nejasnosti pravidel Řídících orgánů. Po schválení SCLLD 
MAS každoročně sestavila harmonogram jednotlivých výzev, který dodržovala. 

2. Při sestavování harmonogramů výzev v jednotlivých Operačních programech se 
MAS zaměřila na Fiche/opatření s největšími alokacemi, které vyhlásila nejdříve, aby 

                                                
* z celkového počtu zde uvedených výzev byla vždy 1 výzva bez přijatých projektů, tj. není započítána v přehledu 

výzev dle stavu uvedeném výše, protože nepodléhala dalšímu hodnocení ze strany MAS ani Řídících orgánů  
 
 
** 1 z výzev byla vyhlášena už v roce 2018, tj. je započítána v přehledu výzev dle stavu uvedených výše 
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došlo k co nejrychlejšímu čerpání prostředků. Dále MAS harmonogramy definovala 
v souladu se specifiky jednotlivých Operačních programů a připraveností projektů v 
území. 

3. Téměř všechny Fiche/opatření budou minimálně 1x vyhlášeny do 31.12.2019. 
Výjimku tvoří opatření, které MAS plánuje do budoucna zrušit – tj. Zakládání a 
rozšiřování činností sociálních podniků v OPZ. Dále jsou to 3 stávající Fiche PRV, 
které se kvůli vytížení kanceláře MAS s dalšími výzvami a nepřipravenosti projektů 
v území nestihnou do 31.12.2019 vyhlásit, ale MAS je plánuje vyhlásit v průběhu 
roku 2020 (konkrétně se jedná o Investice do sítě lesních cest, Opravy a budování 
sítě polních cest a Podporu neprodukčních funkcí lesů). MAS také podá projekt ve 
Fichi Podpora aktivit komunitně vedeného místního rozvoje (tj. projekt spolupráce). 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.1 V jaké fázi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachází (do jaké míry je průběh 
realizace v souladu s plánovaným harmonogramem výzev)?  

Odpověď:  

Realizace SCLLD je k 31.12.2018 v uspokojivém stavu. Harmonogram výzev byl MAS 
naplánován svědomitě s důrazem na specifika jednotlivých programových rámců. Kancelář 
MAS se snaží o maximální efektivitu a zároveň klade důraz na to, aby nedocházelo k 
přetížení projektových manažerů. Termíny a harmonogramy výzev jsou ze strany kanceláře 
MAS dodržovány a dochází pouze k drobným zpožděním (v řádech dnů) oproti plánu. 
Nejpozději na začátku roku 2020 by měly být minimálně jednou vyhlášeny výzvy zacílené 
na každé opatření/Fichi SCLLD, které bude tu dobu aktuálně zahrnuto v SCLLD.  
  
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Dodržení harmonogramu 
naplánovaných výzev v roce 2019. 

31.12.2019 Kancelář MAS 

2. Nejpozději do poloviny roku 2020 
MAS minimálně jednou vyhlásí 
výzvu zacílenou na každé 
opatření/Fichi SCLLD, které bude v 
tu dobu aktuálně zahrnuto v SCLLD. 
Konkrétně se jedná o tyto Fiche 
PRV: Investice do sítě lesních cest, 
Opravy a budování sítě polních 
cest; Podporu neprodukčních funkcí 
lesů, novou Fichi zaměřenou na čl. 
20. 

30.06.2020 Kancelář MAS 

 

EO C.2 Do jaké míry přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí 
Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů (věcný a finanční 
pokrok realizace SCLLD)? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je popsat a vyhodnotit, zda jsou vhodně nastaveny cílové 
hodnoty povinných indikátorů výsledku a výstupu u Opatření/Fichí Programových rámců. 
Evaluace (tj. zpracování údajů) MAS provádí za všechna Opatření/Fiche všech Programových 
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rámců. Tam, kde se bude nastavení cílových hodnot jevit jako nereálné (hodnoty jsou výrazně 
podhodnoceny/nadhodnoceny), je žádoucí navrhnout potřebné úpravy s využitím 
argumentace získané prostřednictvím zodpovídání této otázky. Dále dokumentovat, jak 
vhodně/nevhodně byly zpočátku nastaveny cílové hodnoty indikátorů a získat užitečné 

poznatky pro budoucí strategie (vyhnout se opakování chyb/nedostatků, zachytit příklady 
dobré praxe v oblasti nastavování cílových hodnot, využití zdrojů informací pro stanovení 
cílových hodnot atp.).  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• Zpráva o plnění integrované strategie s údaji k 31. 12. 2018, vč. tabulky financování 
podle specifických cílů a tabulky indikátorů (s přehledem plánovaných cílových 
a dosažených hodnot)      

• Žádosti o změnu, příp. Zprávy o plnění integrované strategie (část „Informace 
o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, 

za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření“, příp. další relevantní části 

Zprávy)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  

• Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  
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Tabulka 8 – Návrh úpravy tabulky g) pro účely mid-term evaluace 

Specifický cíl 
SCLLD 

Opatření SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 
Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31.12.2018 

(je-li ŘO 
vyžadován) 

Hodnota6 
% 

plnění 

2.2. Modernizovaná 
a bezpečná místní 
dopravní síť 

2.2.2. Podpora 
bezpečnosti a 
komfortu nemotorové 
a hromadné dopravy 

7 40 01  
Počet vytvořených 
parkovacích míst 

parkovací 
místa 

výstup 0 32.12.2014 10 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
0 0 

7 50 01  

Počet realizací 
vedoucích ke zvýšení 
bezpečnosti v 
dopravě 

Realizace výstup 0 31.12.2014 3 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
3 100 

7 52 01   

Počet nových nebo 
rekonstruovaných 
přestupních terminálů 
ve veřejné dopravě 

Terminály výstup 0 31.12.2014 1 31.12.2023 0 0 0 

7 61 00 

Délka nově 
vybudovaných 
cyklostezek a 
cyklotras 

Počet 
kilometrů 

výstup 0 31.12.2014 5 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
0 0 

7 64 01 
Počet parkovacích 
míst pro jízdní kola 

Parkovací 
místa 

výstup 0 31.12.2014 20 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
0 0 

7 51 20 

Podíl veřejné osobní 
dopravy na celkových 
výkonech v osobní 
dopravě 

% výsledek 30 31.12.2011 35 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
NR NR 

7 63 10 
Podíl cyklistiky na 
přepravních výkonech 

% výsledek 7 31.12.2011 10 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
NR NR 

2.7. Bezpečný 
veřejný prostor a 
účinná prevence 
kriminality 

2.7.2. Zlepšování 
schopnosti reakce na 
mimořádné události 

5 70 01  
Počet nové techniky a 
věcných prostředků 
složek IZS 

Sety výstup 0 31.12.2014 2 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
0 0 

5 75 01 

Počet nových a 
modernizovaných 
objektů sloužících 
složkám IZS 

Objekty výstup 0 31.12.2014 1 31.12.2023 0 0 0 

5 75 20 
Počet exponovaných 
území s 
nedostatečnou 

Území výsledek 108 31.12.2014 48 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
NR NR 

                                                
6 Plnění tohoto sloupce odpovídá součtu hodnot indikátorů načítaných ze Zpráv o realizaci projektu.  
Pozn. MAS: U Fichí PRV se jedná o zazávazkované hodnoty, tj. hodnoty přislíbených indikátorů projektů, u kterých příjemci podepsali Dohodu. Logicky to 
navazuje i na údaje vyplněné v Tabulce 12, které také odpovídají finančním alokacím schválených projektů, u nichž byla v PRV podepsána Dohoda. 
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připraveností složek 
IZS 

3.2. Kvalitní sociální 
služby 

3.2.1. Podpora 
infrastruktury pro 
sociální služby 

5 53 01  
Počet podpořených 
bytů pro sociální 
bydlení 

bytové 
jednotky 

výstup 0 31.12.2014 6 31.12.2023 1 0 0 

5 54 01  
Počet podpořených 
zázemí pro služby a 
sociální práci 

Zázemí výstup 0 31.12.2014 2 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
1 50,00 

5 54 02  
Počet poskytovaných 
druhů sociálních 
služeb 

Služby výstup 0 31.12.2014 3 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
1 33,33 

6 75 10  
Kapacita služeb a 
sociální práce 

Klienti výsledek 847 31.12.2014 900 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
16 30,19 

5 53 20  
Průměrný počet osob 
využívající sociální 
bydlení 

osoby/rok výsledek 102 31.12.2014 108 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
0 0 

5 53 10  
Nárůst kapacity 
sociálních bytů 

Lůžka výsledek 146 31.12.2014 158 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
0 0 

1.1. Nově vzniklá 
pracovní místa a 
zvýšení 
zaměstnanosti 

1.1.1. Investice do 
zázemí sociálních 
podniků 

1 04 03  

Zvýšení 
zaměstnanosti 
v podporovaných 
podnicích se 
zaměřením na 
znevýhodněné 
skupiny 

FTE výstup 0 31.12.2014 2 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
0 0 

1 04 00  

Zvýšení 
zaměstnanosti 
v podporovaných 
podnicích 

FTE výstup 0 31.12.2014 3 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
0 0 

1 00 00  
Počet podniků 
pobírajících podporu 

Podniky výstup 0 31.12.2014 2 31.12.2023 0 0 0 

1 01 02  
Počet podniků 
pobírajících granty 

Podniky výstup 0 31.12.2014 2 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
0 0 

1 03 00  

Soukromé investice 
odpovídající veřejné 
podpoře podniků 
(granty) 

EUR výstup 0 31.12.2014 4402 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
0 0 

1 01 05 
Počet nových 
podniků, které 
dostávají podporu 

Podniky výstup 0 31.12.2014 1 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
0 0 

1 04 11 
Míra nezaměstnanosti 
osob s nejnižším 
vzděláním 

% výsledek 28,5 31.12.2012 22 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
NR NR 

3.3. Kvalitní 
vzdělávací zařízení 

3.3.1. Investice do 
kapacit a modernizace 
vybavení škol všech 
stupňů 

5 00 01 

Kapacita 
podporovaných 
zařízení péče o děti 
nebo vzdělávacích 
zařízení 

osoby  výstup 0 31.12.2014 800 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
537 67,13 
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5 00 00  
Počet podpořených 
vzdělávacích zařízení 

Zařízení výstup 0 31.12.2014 4 31.12.2023 2 4 100,00 

5 00 30  
Podíl osob předčasně 
opouštějících 
vzdělávací systém   

% výsledek 5,4 31.12.2013 5 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
NR NR 

2.8. Funkční 
mezisektorová 
spolupráce a 
rozvojové plánování 

2.8.1. Investice do 
kvality územního a 
rozvojového plánování 

9 02 00  

Počet územních 
plánů, regulačních 
plánů a územních 
studií 

Dokumenty výstup 0 31.12.2014 1 31.12.2023 0 0 0 

9 02 03  
Počet územních studií 
– krajina 

Studie výstup 0 31.12.2014 1 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
0 0 

9 02 10  

Plocha území pokrytá 
územním plánem, 
regulačním plánem a 
územní studií  

km2 výsledek 0 31.12.2014 347,90 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
0 0 

3.1. Vyšší 
kvalifikace pro trh 
práce a celoživotní 
učení 

3.1.1. Podpora 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

6 00 00 
Celkový počet 
účastníků 

Osoby výstup 0 1.1.2014 55 31.12.2023 15 0 0 

5 01 05 

Počet 
zaměstnavatelů, kteří 
podporují flexibilní 
formy práce 

Osoby Výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 0 0 0 

6 26 00 
Účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po 
ukončení své účasti 

Osoby výsledek 0 1.1.2014 6 31.12.2023 2 0 0 

6 27 00 
Účastníci zaměstnaní 
po ukončení své 
účasti, včetně OSVČ 

Osoby výsledek 0 1.1.2014 13 31.12.2023 4 0 0 

6 28 00 

Znevýhodnění 
účastníci, kteří po 
ukončení své účasti 
hledají zaměstnání, 
jsou v procesu 
vzdělávání/odborné 
přípravy, rozšiřují si 
kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnaní, a to i 
OSVČ 

Osoby výsledek 0 1.1.2014 13 31.12.2023 4 0 0 

6 29 00 

Účastníci zaměstnaní 
6 měsíců po ukončení 
své účasti, včetně 
OSVČ 

Osoby výsledek 0 1.1.2014 4 31.12.2023 1 0 0 

6 31 00 

Účastníci ve věku nad 
54 let zaměstnaní 6 
měsíců po ukončení 
své účasti, včetně 
OSVČ 

Osoby výsledek 0 1.1.2014 2 31.12.2023 0 0 0 

5 01 30 
Počet osob 
pracujících v rámci 

Osoby výsledek 0 1.1.2014 4 31.12.2023 0 0 0 
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flexibilních forem 
práce  

6 32 00 

Znevýhodnění 
účastníci ve věku nad 
54 let zaměstnaní 6 
měsíců po ukončení 
své účasti, včetně 
OSVČ 

Osoby výsledek 0 1.1.2014 4 31.12.2023 0 0 0 

3.2. Kvalitní sociální 
služby 

3.2.2. Podpora aktivit v 
rámci sociálních 
služeb a sociálního 
začleňování 

6 00 00 
Celkový počet 
účastníků 

Osoby výstup 0 1.1.2014 60 31.12.2023 15 0 0 

6 20 00 

Počet projektů, které 
zcela nebo zčásti 
provádějí sociální 
partneři nebo nevládní 
organizace 

Projekty výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 1 0 0 

6 70 01 
Kapacita podpořených 
služeb 

Místa výstup 0 1.1.2014 30 31.12.2023 15 0 0 

5 51 02 
Počet podpořených 
komunitních center 

Zařízení výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 0 0 0 

6 73 10 

Bývalí účastníci 
projektů, u nichž 
intervence formou 
sociální práce naplnila 
svůj účel 

Osoby výsledek 0 1.1.2014 7 31.12.2023 0 0 0 

6 73 15 

Bývalí účastníci 
projektů sociálních 
služeb, u nichž služba 
naplnila svůj účel 

Osoby výsledek 0 1.1.2014 4 31.12.2023 0 0 0 

6 70 10 
Využívání 
podpořených služeb 

Osoby výsledek 0 1.1.2014 15 31.12.2023 7 0 0 

1.1. Nově vzniklá 
pracovní místa a 
zvýšení 
zaměstnanosti 

1.1.3. Podpora 
prorodinných opatření 

6 20 00 

Počet projektů, které 
zcela nebo zčásti 
provádějí sociální 
partneři nebo nevládní 
organizace 

Projekty výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 1 0 0 

6 00 00 
Celkový počet 
účastníků 

Osoby výstup 0 1.1.2014 40 31.12.2023 15 0 0 

5 00 01 

Kapacita podpořených 
zařízení péče o děti 
nebo vzdělávacích 
zařízení 

Osoby výstup 0 1.1.2014 80 31.12.2023 20 0 0 

5 01 00 
Počet podpořených 
zařízení péče o děti 
předškolního věku 

Zařízení výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 0 0 0 

5 01 10 

Počet osob 
využívajících zařízení 
péče o děti 
předškolního věku 

Osoby výsledek 0 1.1.2014 10 31.12.2023 0 0 0 
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1.1. Nově vzniklá 
pracovní místa a 
zvýšení 
zaměstnanosti 

1.1.2. Zakládání a 
rozšiřování činností 
sociálních podniků 

6 00 00 
Celkový počet 
účastníků 

Osoby výstup 0 1.1.2014 2 31.12.2023 1 0 0 

1 02 12 
Počet podpořených již 
existujících sociálních 
podniků 

Organizace výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 0 0 0 

6 26 00 
Účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po 
ukončení své účasti 

Osoby výsledek 0 1.1.2014 2 31.12.2023 1 0 0 

1.3. 
Konkurenceschopná 
zemědělská 
produkce a 
potravinářství 

1.3.1. Modernizace 
zemědělského 
podnikání 

9 37 01 
Počet podpořených 
podniků/příjemců 

Podniky výstup 0 1.1.2014 3 31.12.2023 1 18 600,00 

 9 48 00 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 
podpořených projektů 
(Leader) 

FTE výsledek 0 1.1.2014 1 31.12.2023 0 2,2 220,00 

1.3. 
Konkurenceschopná 
zemědělská 
produkce a 
potravinářství 

1.3.2. Modernizace 
zpracování 
zemědělských 
produktů 

9 37 01 
Počet podpořených 
podniků/příjemců 

Podniky výstup 0 1.1.2014 2 31.12.2023 1 1 50,00 

9 48 00 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 
podpořených projektů 
(Leader) 

FTE výsledek 0 1.1.2014 1 31.12.2023 0 0 0 

1.4. Udržitelné 
hospodaření 
v lesích 

1.4.1. Investice do sítě 
lesních cest 

9 37 01 
Počet podpořených 
podniků/příjemců 

Podniky výstup 0 1.1.2014 2 31.12.2023 1 0 0 

9 43 02 
Celková délka lesních 
cest 

Km výsledek 0 1.1.2014 2 31.12.2023 1 0 0 

1.3. 
Konkurenceschopná 
zemědělská 
produkce a 
potravinářství 

1.3.3. Opravy a 
budování sítě polních 
cest 

9 37 01 
Počet podpořených 
podniků/příjemců 

Podniky výstup 0 1.1.2014 2 31.12.2023 1 0 0 

1.5. Kvalitní vodní 
zdroje a zachovalý 
krajinný ráz 

1.5.1. Podpora 
ekologické stability 

9 37 01 
Počet podpořených 
podniků/příjemců 

Podniky výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 1 0 0 

9 43 01 

Celková délka cest 
zajišťující zpřístupnění 
pozemků, zvýšení 
prostupnosti krajiny a 
její diverzifikaci  

Km výsledek 0 1.1.2014 0,5 31.12.2023 0 0 0 

1.2. 
Konkurenceschopný 
a rozvinutý 
podnikatelský sektor 

1.2.1. Modernizace 
nezemědělského 
podnikání 

9 37 01 
Počet podpořených 
podniků/příjemců 

Podniky výstup 0 1.1.2014 5 31.12.2023 2 20 400,00 

9 48 00 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 
podpořených projektů 
(Leader) 

FTE výsledek 0 1.1.2014 2 31.12.2023 1 2,7 135,00 

1.4. Udržitelné 
hospodaření 
v lesích 

1.4.3. Posilování 
ekologické stability 
lesů 

9 37 01 
Počet podpořených 
podniků/příjemců 

Podniky výstup 0 1.1.2014 2 31.12.2023 1 0 0 

9 30 01 
Celková (podpořená) 
plocha  

Ha výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 0,5 0 0 

9 27 02 
Počet podpořených 
operací  

akce/operace výstup 0 1.1.2014 3 31.12.2023 1 0 0 
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1.4. Udržitelné 
hospodaření 
v lesích 

1.4.4. Podpora 
neprodukčních funkcí 
lesů 

9 30 01 
Celková (podpořená) 
plocha  

Ha výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 0,5 0 0 

1.4. Udržitelné 
hospodaření 
v lesích 

1.4.2. Zvyšování 
konkurenceschopnosti 
lesního hospodářství a 
navazujících oborů 

9 37 01 
Počet podpořených 
podniků/příjemců 

Podniky výstup 0 1.1.2014 2 31.12.2023 1 11 550,00 

9 48 00 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 
podpořených projektů 
(Leader) 

FTE výsledek 0 1.1.2014 1 31.12.2023 0 0,2 20,00 

2.8. Funkční 
mezisektorová 
spolupráce a 
rozvojové plánování 

2.8.2. Podpora aktivit 
komunitně vedeného 
místního rozvoje 

dle Metodiky pro tvorbu Fichí není stanoven závazný indikátor, do systému MS2014+ zadán indikátor výstupu 9 25 01 Celkové veřejné výdaje 
(O.1) – 56 175 EUR (určeno dle MZe tabulky Alokace pro Programový rámec PRV) 

0 0 

9 25 01 
Celkové veřejné 
výdaje (O.1) 

EUR výstup 0 1.1.2014 56 175 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
0 0 

1.6. Chráněné ŽP a 
osvěta o něm 

1.6.1. Posilování 
přirozených funkcí 
krajiny 

4 65 00 

Plocha stanovišť, 
které jsou 
podporovány s cílem 
zlepšit jejich stav 
zachování  

Ha výstup 0 1.1.2014 5 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
0 0 

4 54 15 

Počet lokalit, kde byly 
posíleny 
ekosystémové funkce 
krajiny 

Lokalita výsledek 0 1.1.2014 2 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
0 0 

1.6. Chráněné ŽP a 
osvěta o něm 

1.6.1. Protierozní 
opatření 

4 65 00 

Plocha stanovišť, 
které jsou 
podporovány s cílem 
zlepšit jejich stav 
zachování  

Ha výstup 0 1.1.2014 1,3 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
0 0 

4 54 15 

Počet lokalit, kde byly 
posíleny 
ekosystémové funkce 
krajiny 

Lokalita výsledek 0 1.1.2014 1 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
0 0 

1.6. Chráněné ŽP a 
osvěta o něm 

1.6.1. Sídelní zeleň 

4 65 00 

Plocha stanovišť, 
které jsou 
podporovány s cílem 
zlepšit jejich stav 
zachování  

Ha výstup 0 1.1.2014 5,5 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
0 0 

4 54 12 

Počet ploch a prvků 
sídelní zeleně s 
posílenou 
ekostabilizační funkcí 

Lokalita výsledek 0 1.1.2014 3 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
0 0 

 

 

 

 



64 
 

Tabulka 9 – Návrh úpravy tabulky e) pro účely mid-term evaluace 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) 

Nezpůsob
ilé výdaje 

(v Kč) 

Skutečný stav 
čerpání (v Kč) 

Skutečný 
stav 

čerpání (v 
% z CZV) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje (CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie (a) 

Národní 
veřejné 

zdroje (SR, 
SF) (b) 

Národní 
veřejné 

zdroje (kraj, 
obec, jiné) (c) 

Národní 
soukromé 
zdroje (d) 

2.2. Modernizovaná a 
bezpečná místní dopravní 
síť  

2.2.2. Podpora bezpečnosti a 
komfortu nemotorové a 
hromadné dopravy  

23 796 820  22 607 000  0 1 189 820  0 0 1 985 659,15 8,78 

2.7. Bezpečný veřejný 
prostor a účinná prevence 
kriminality  

2.7.2. Zlepšování schopnosti 
reakce na mimořádné události  

3 894 730  3 700 000  0 194 730  0 0 0 0 

3.2. Kvalitní sociální 
služby  

3.2.1. Podpora infrastruktury pro 
sociální služby  

12 421 070  11 800 000  0 372 650  248 420  0 474 415,84 4,02 

1.1. Nově vzniklá pracovní 
místa a zvýšení 
zaměstnanosti  

1.1.1. Investice do zázemí 
sociálních podniků  

2 421 060  2 300 000  0  0  121 060  0  0 0 

3.3. Kvalitní vzdělávací 
zařízení  

3.3.1. Investice do kapacit a 
modernizace vybavení škol 
všech stupňů  

12 947 390  12 300 000  0 647 390  0 0 4 947 238,41 40,22 

2.8. Funkční 
mezisektorová spolupráce 
a rozvojové plánování  

2.8.1. Investice do kvality 
územního a rozvojového 
plánování  

789 470  750 000  0 39 470  0 0 0 0 

1.3. Konkurenceschopná 
zemědělská produkce a 
potravinářství  

1.3.1. Modernizace 
zemědělského podnikání  

10 000 000  3 750 000  1 250 000  0 5 000 000  0 4 251 022,00 85,02 

1.3. Konkurenceschopná 
zemědělská produkce a 
potravinářství  

1.3.2. Modernizace zpracování 
zemědělských produktů  

6 000 000  2 250 000  750 000  0 3 000 000  0 71 000,00 2,37 

1.4. Udržitelné 
hospodaření v lesích  

1.4.1. Investice do sítě lesních 
cest  

2 222 210  1 500 000  500 000  0 222 210  0 0 0 

1.3. Konkurenceschopná 
zemědělská produkce a 
potravinářství  

1.3.3. Opravy a budování sítě 
polních cest  

555 560  375 000  125 000  0 55 560  0 0 0 

1.5. Kvalitní vodní zdroje a 
zachovalý krajinný ráz  

1.5.1. Podpora ekologické 
stability  

2 000 000  1 500 000  500 000  0 0 0 0 0 

1.2. Konkurenceschopný a 
rozvinutý podnikatelský 
sektor  

1.2.1. Modernizace 
nezemědělského podnikání  

22 666 670  7 650 000  2 550 000  0 12 466 670  0 3 115 589,00 30,54 

1.4. Udržitelné 
hospodaření v lesích  

1.4.3. Posilování ekologické 
stability lesů  

2 000 000  1 500 000 500 000  0 0 0 0 0 
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1.4. Udržitelné 
hospodaření v lesích  

1.4.4. Podpora neprodukčních 
funkcí lesů  

3 500 000  2 625 000  875 000  0 0 0 0 0 

1.4. Udržitelné 
hospodaření v lesích  

1.4.2. Zvyšování 
konkurenceschopnosti lesního 
hospodářství a navazujících 
oborů  

7 291 380  2 734 270  911 420  0 3 645 690  0 1 046 237,00 28,69 

2.8. Funkční 
mezisektorová spolupráce 
a rozvojové plánování  

2.8.2. Podpora aktivit komunitně 
vedeného místního rozvoje  

1 688 250  1 139 560  379 860  0 168 830  0 0 0 

3.1. Vyšší kvalifikace pro 
trh práce a celoživotní 
učení  

3.1.1. Podpora zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti  

4 500 000  3 825 000  225 000  112 500  337 500  0 0 0 

3.2. Kvalitní sociální 
služby  

3.2.2. Podpora aktivit v rámci 
sociálních služeb a sociálního 
začleňování  

5 000 000  4 250 000  625 000  125 000  0 0 0 0 

1.1. Nově vzniklá pracovní 
místa a zvýšení 
zaměstnanosti  

1.1.3. Podpora prorodinných 
opatření  

1 734 000  1 473 900  216 750  43 350  0  0  0 0 

1.1. Nově vzniklá pracovní 
místa a zvýšení 
zaměstnanosti  

1.1.2. Zakládání a rozšiřování 
činností sociálních podniků  

2 000 000  1 700 000  0  0  300 000  0  0 0 

1.6. Chráněné ŽP a 
osvěta o něm  

1.6.1. Posilování přirozených 
funkcí krajiny  

8 877 650  7 546 000  0 0 1 331 650  0 0 0 

1.6. Chráněné ŽP a 
osvěta o něm  

1.6.1. Protierozní opatření 3 750 000  3 000 000  0 0 750 000  0 0 0 

1.6. Chráněné ŽP a 
osvěta o něm  

1.6.1. Sídelní zeleň 11 666 667  7 000 000  0 0 4 666 667  0 0 0 

Celkem 151 722 927 107 275 730 9 408 030 2 724 910 32 314 257 0 15 891 161,40 13,62 
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Odpovědi na evaluační podotázky 

C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty 
indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových 
rámců? 

Odpověď:  

Ze zprávy o realizaci SCLLD (tj. hodnot indikátorů vyplněných v Tabulce 11) jako hlavního 
podkladu evaluační zprávy vyplývají pouze částečné závěry. Hlavním důvodem je to, že 
uvádí pouze hodnoty zrealizovaných/proplacených projektů. V hodnotách dosažených 
indikátorů vůbec nezahrnuje projekty, které jsou v realizaci (kromě PRV) nebo v závěrečném 
ověření způsobilosti (tj. prošly hodnocením MAS a dá se u nich očekávat, že budou 
schváleny). 

Proto MAS pro jednání Focus Group zpracovala vlastní tabulky, které lépe odpovídají 
zazávazkovaným prostředkům projektů schválených ze strany MAS k 31.12.2018. Tyto 
tabulky jsou uvedeny v textu níže a jsou pro přehlednost rozděleny po jednotlivých 
Programových rámcích. 

Známé hodnoty plnění indikátorů SCLLD v Programovém rámci IROP ke 31.12.2018  

(obsahuje pouze indikátory typu výstup a neobsahuje informace o opatřeních, u 
kterých nebyl přijat žádný projekt, dále neobsahuje indikátory typu výsledek) 

Opatření 
Číslo 
indikátoru 

Název indikátoru 
Přislíbená 
hodnota 

Dosažená 
hodnota 

% dosažené 
hodnoty 

1. Doprava** 74001 Počet vytvořených parkovacích míst 10  0,00% 

1. Doprava 75001 
Počet realizací vedoucích ke 
zvýšení bezpečnosti v dopravě 

3 5 166,67% 

1. Doprava** 75201 
Počet nových nebo 
rekonstruovaných přestupních 
terminálů ve veřejné dopravě 

1  0,00% 

1. Doprava** 76100 
Délka nově vybudovaných 
cyklostezek a cyklotras 

5  0,00% 

1. Doprava** 76401 
Počet parkovacích míst pro jízdní 
kola 

20  0,00% 

2. Hasiči* 57001 
Počet nové techniky a věcných 
prostředků složek IZS 

2 9 450,00% 

2. Hasiči* 57501 
Počet nových a modernizovaných 
objektů sloužících složkám IZS 

1 2 200,00% 

3. Soc.infr ** 55301 
Počet podpořených bytů pro sociální 
bydlení 

6  0,00% 

3. Soc.infr.** 55310 Nárůst kapacity sociálních bytů 158  0,00% 

3. Soc.infr.** 55320 
Průměrný počet osob využívajících 
sociální bydlení 

108  0,00% 

3. Soc. infr. 55401 
Počet podpořených zázemí pro 
služby a sociální práci 

2 2 100,00% 

3. Soc. infr. 55402 
Počet poskytovaných druhů 
sociálních služeb 

3 2 66,67% 

3. Soc. infr. 67510 Kapacita služeb a sociální práce 53 39 73,58% 

5. Školy 50000 
Počet podpořených vzdělávacích 
zařízení 

4 6 150,00% 

5. Školy 50001 
Kapacita podporovaných zařízení 
péče o děti nebo vzdělávacích 
zařízení 

800 1387 173,38% 

 

 

 

 

 

* Tyto hodnoty jsou odhadované, protože výzva byla k 31.12.2018 v závěrečném ověření způsobilosti. 
Jedná se o předpokládané hodnoty indikátorů, které nemusí být naplněny. Přesto se dá předpokládat, 
že v roce 2019 budou podepsány právní akty u projektů vykazujících výše uvedené hodnoty 
indikátorů. 

** Aktivity, ve kterých nebyly přijaty žádosti o podporu – konkrétně Terminály, Cyklodoprava a 
Sociální bydlení (u dopravy očekáváme projekty v roce 2019, u sociálního bydlení není prokázaný 
zájem v území a aktivita je doporučena ke zrušení) 
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Známé hodnoty plnění indikátorů SCLLD v Programovém rámci PRV * ke 31.12.2018 

(neobsahuje informace o Fichích, u kterých nebyla vypsána výzva nebo nebyl přijat 
žádný projekt) 

Fiche 
Číslo 
indikátoru 

Název indikátoru 
Přislíbená 
hodnota 

Dosažená 
hodnota 

% dosažené 
hodnoty 

7. Zemědělci 93701 
Počet podpořených zemědělských 
podniků/příjemců (O.4) 

3 20 666,67% 

7. Zemědělci 94800 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 
(R.24/T.23) 

1 3,2 320,00% 

8. Potravináři 93701 
Počet podpořených zemědělských 
podniků/příjemců (O.4) 

2 4 200,00% 

8. Potravináři 94800 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 
(R.24/T.23) 

1 0 0,00% 

12. 
Nezemědělci 

93701 
Počet podpořených zemědělských 
podniků/příjemců (O.4) 

5 21 420,00% 

12. 
Nezemědělci 

94800 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 
(R.24/T.23) 

2 5,7 285,00% 

13. Eko. 
Stabilita  

93001 Celková (podpořená) plocha (O.5) 1 0,33 33,00% 

13. Eko. 
stabilita 

93701 
Počet podpořených zemědělských 
podniků/příjemců (O.4) 

2 1 50,00% 

15. Lesníci 93701 
Počet podpořených zemědělských 
podniků/příjemců (O.4) 

2 14 700,00% 

15. Lesníci 94800 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 
(R.24/T.23) 

1 0,2 20,00% 

 

 

 

 

 

Známé hodnoty plnění indikátorů SCLLD v Programovém rámci OPZ * ke 31.12.2018 

(neobsahuje informace o opatřeních, u kterých nebyla vypsána výzva nebo nebyl 
přijat žádný projekt) 

Opatření 
Číslo 
indikátoru 

Název indikátoru 
Přislíbená 
hodnota 

Dosažená 
hodnota 

% dosažené 
hodnoty 

17. Zaměstnanost 60000 Celkový počet účastníků 40 88 220,00% 

18. Sociální služby 60000 Celkový počet účastníků 40 50 125,00% 

18. Sociální služby 67001 
Kapacita podpořených 
služeb 

30 4 13,33% 

18. Sociální služby 67010 
Využívání podpořených 
služeb 

15 95 633,33% 

19. Prorodinné 50001 
Kapacita podpořených 
zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

80 33 41,25% 

19. Prorodinné 60000 Celkový počet účastníků 40 45 112,50% 

 

 

 

 

 

* V Tabulce 11 jsou uvedeny jiné hodnoty indikátorů, které odpovídají počtu podepsaných Dohod k 
31.12.2018. Zde uvedené hodnoty odpovídají předpokládaným hodnotám indikátorů/projektů, které 
byly schváleny ve výzvách MAS. Dá se předpokládat, že v roce 2019 budou podepsány Dohody u 
projektů vykazujících výše uvedené hodnoty indikátorů. Přesto může nastat situace, že finálně budou 
hodnoty některých indikátorů nižší/vyšší podle skutečně zrealizovaných projektů – bude známo až 
po realizaci všech podpořených projektů.  

* V Tabulce 11 nejsou zahrnuty tyto indikátory, ty jsou u OPZ projektů splněny až při odevzdání 
Zpráv o realizaci projektů (ZoR), dosud nebyla žádná ZoR předložena. Uvedené údaje vychází z 
indikátorů přislíbených v projektech schválených MAS, které jsou z většiny k 31.12.2018 
postoupeny k závěrečném ověření způsobilosti ŘO před uzavřením právního aktu.  

Dále zde chybí některé indikátory, které jsou pouze sledovány a jejich cílové hodnoty nebyly 
uvedeny ani do Žádosti o podporu. 
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Z doporučení Řídícího orgánu IROP plyne, aby MAS hodnoty indikátorů realizovaných 
aktivit v tuto chvíli neupravovala a počkala až na pokročilejší stadium realizace SCLLD, kdy 
budou cílové hodnoty indikátorů známé. MAS bylo doporučeno pouze pokrátit na 0 
indikátory v aktivitách/opatřeních, které nebudou vůbec realizovány (tj. alokace budou 
pokráceny také na 0 – viz otázka C.2.2). Obdobně MAS přistoupí k úpravám indikátorů i 
v jiných Programových rámcích. 

Z výše uvedených tabulek a dalších faktů vyplývají následující skutečnosti a závěry: 

• Programový rámec IROP: 
o Obecně jsou indikátory plněny uspokojivě. Téměř u všech indikátorů realizovaných 

aktivit/opatření lze očekávat naplnění přislíbených hodnot, u většiny indikátorů spíše 
dojde k vyššímu plnění, než bylo přislíbeno při tvorbě SCLLD. 

o 2 opatření a 1 aktivita nebudou realizovány, konkrétně: sociální podniky, územní 
plány a sociální bydlení. Navázané indikátory je nutné uvést na 0 hodnotu při 
podávání Žádosti o změnu SCLLD spojenou se změnou finančního plánu ke 
28.2.2019, konkrétně se jedná o celkem 13 indikátorů:  

- 10000 Počet podniků pobírajících podporu;  
- 10102 Počet podniků pobírajících granty;  
- 10300 Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty);  

- 10400 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích;  
- 10403 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na 

znevýhodněné skupiny;  
- 10105 Počet nových podniků, které dostávají podporu;  
- 10411 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním;  
- 90200 Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií; 
- 90203 Počet územních studií-krajina;  
- 90210 Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní 

studií;  
- 55301 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení;  
- 55310 Nárůst kapacity sociálních bytů a  
- 55320 Průměrný počet osob využívající sociální bydlení. 

• Programový rámec PRV: 
o Obecně jsou indikátory plněny uspokojivě. Téměř u všech indikátorů realizovaných 

Fichí lze očekávat výrazně vyšší naplnění přislíbených hodnot, než bylo známo při 
tvorbě SCLLD. Přesto plnění např. indikátoru 94800 Pracovní místa vytvořená v 
rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) je mezi Fiche rozloženo jinak, než 
bylo původně předpokládáno. 

o  1 Fiche bude zrušena, konkrétně se jedná o F11 Podpora ekologické stability. 
Navázané indikátory je nutné uvést na 0 hodnotu při podávání Žádosti o změnu 
SCLLD spojenou se změnou finančního plánu, konkrétně se jedná o: 

- 93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) 
- 94301 Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení 

prostupnosti krajiny a její diverzifikaci). 

• Programový rámec OPZ: 
o Obecně jsou indikátory plněny uspokojivě. Téměř u všech indikátorů realizovaných 

aktivit lze očekávat naplnění přislíbených hodnot, u většiny indikátorů spíše dojde k 
vyššímu plnění, než bylo přislíbeno při tvorbě SCLLD. 

o 1 opatření bude zrušeno, konkrétně se jedná o opatření č. 20. Zakládání a 
rozšiřování činností sociálních podniků. Navázané indikátory je nutné uvést na 0 
hodnotu při podávání Žádosti o změnu SCLLD spojenou se změnou finančního 
plánu, konkrétně se jedná o: 

- 10212 Počet podpořených již existujících sociálních podniků,  
- 60000 Celkový počet účastníků 
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- 62600 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti 

• Programový rámec OPŽP: 
o Nelze odhadnout, jakých hodnot bude finálně dosaženo, neboť v území postrádáme 

zájem o realizaci vhodných projektových záměrů. MAS spíše předpokládá, že 
nedojde k naplnění přislíbených hodnot indikátorů uvedených v SCLLD. 

C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu 
SCLLD (opatření/fiche)? 

Odpověď:  

Ze zprávy o realizaci SCLLD (tj. hodnot indikátorů vyplněných v Tabulce 11 a hodnot 
finančního čerpání vyplněných v Tabulce 12) jako hlavního podkladu evaluační zprávy 
vyplývají pouze částečné závěry. Přesto se MAS rozhodla, že pro posouzení této otázky 
tento podklad použije jako primární, protože uvedené indikátory by měly být už finální (u 
PRV může dojít k drobné odchylce, pokud příjemce pochybí při realizaci a dotace mu 
nebude vyplacena, MAS z dosavadní zkušenosti nepředpokládá velké procento chybovosti 
u realizovaných projektů). MAS v odpovědích k jednotlivým Programovým rámcům uvádí i 
závěry vyplývající z tabulek uvedených v otázce B.4.2 a C.2.1 a dále i z informací zjištěných 
při animaci území/aktualizaci projektového zásobníku. 

• Programový rámec IROP: 
o Vzhledem k nezájmu v území o opatření Sociální podnikání, Sociální bydlení a 

Územní plány je doporučeno snížit indikátory těchto opatření/aktivit na 0 – spolu se 
změnou finančního plánu v roce 2019. 

o MAS očekává, že nebude naplněn indikátor 76100 Délka nově vybudovaných 
cyklostezek a cyklotras, protože při setkání s obcemi v lednu 2019 zjistila, že cena 
na vybudování 1 km nové cyklostezky je výrazně vyšší (cca 3x) než bylo uvedeno 
v komentáři k indikátoru při tvorbě SCLLD. 

o U všech ostatních indikátorů MAS očekává, že budou naplněny min. na 100 %, 
většina z indikátorů přesáhne přislíbenou hodnotu. K aktualizaci hodnot jednotlivých 
indikátorů v SCLLD přikročí MAS až budou projekty finálně zrealizovány a vyplaceny, 
aby nedocházelo k nadbytečným úpravám SCLLD. 

• Programový rámec PRV: 
o U indikátor 94800 – Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

(R.24/T.23) bude naplněna přislíbená hodnota (MAS předpokládá naplnění 
indikátoru na 180 %), jeho rozložení ale bude jiné v jednotlivých Fichích, než bylo 
původně předpokládáno. Ve Fichích 8. a 15. (Potravináři a Lesníci) nedosáhne 
původně plánované hodnoty, ve Fichích 7. a 12. (Zemědělci a Nezemědělci) naopak 
dojde k vyššímu plnění. 

o Indikátor 93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) – bude 
díky zacílení MAS na menší projekty výrazně přeplněn, aktuálně se v jednotlivých 
Fichích objevují hodnoty i ve výši 600 %. MAS očekává, že celková hodnota 
indikátoru v součtu za Fiche bude o hodně vyšší, než bylo přislíbeno v SCLLD (500 
%). Přesto u některých Fichí může nastat situace, že tento indikátor nebude zcela 
naplněn (např. u Fiche 9., 10. a 13. očekává MAS pouze 50 % plnění). 

o Ve Fichi 13. (ekolog. stabilita lesů) bylo alokováno 95 % alokace a indikátor 93001 
Celková (podpořená) plocha (O.5) dosáhl pouze hodnoty 33 %. MAS se nepodaří 
v této Fichi naplnit hodnotu tohoto indikátoru. Tento indikátor je součástí i Fiche 14. 
(Neproduktivní funkce v lesích), MAS není přesně informována, jak bude v této Fichi 
naplňován, ale je možné, že se jej podaří naplnit právě touto Fichí. 

o Z navrhovaného přesunu finančních prostředků a ponížení alokace ve Fichi 16 
Podpora aktivit komunitně vedeného místního rozvoje, tj. projektu spolupráce, 
vyplývá, že by měl adekvátně být ponížen i indikátor 9 25 01 Celkové veřejné výdaje 
(O.1). 
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o MAS přikročí k adekvátní úpravě indikátorů dle pokynů vydaných MZe k úpravě 
SCLLD. 

• Programový rámec OPZ: 
o Dá se předpokládat, že nejdůležitější závazný indikátor 60000 Celkový počet 

účastníků – bude naplněn v každém realizovaném opatření na víc než 100 %. 
o Nejsou naplněny indikátory kapacit 

➢ 67001 Kapacita podpořených služeb – v opatření zaměřeném na sociální služby 
– díky neporozumění MAS definici indikátoru byl zřejmě chybně nastaven 

➢ 50001 Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 
– v opatření zaměřeném na prorodinné služby – díky neporozumění MAS 
definici indikátoru byl zřejmě chybně nastaven 

o K aktualizaci hodnot jednotlivých indikátorů v SCLLD přikročí MAS až budou projekty 
finálně zrealizovány a vyplaceny, aby nedocházelo k nadbytečným úpravám SCLLD. 

• Programový rámec OPŽP: 
o Nelze odhadnout, jakých hodnot bude finálně dosaženo, MAS předpokládá, že 

nedojde k naplnění přislíbených hodnot indikátorů uvedených v SCLLD, které ale 
budou v souladu s finančním čerpáním na jednotlivá opatření. 

C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím 
žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)? 

Odpověď: 

Informace od MAS týkající se už podaných a schválených změn SCLLD navázaných 
na změny indikátorů: 

o 2. (resp. 3.) změna SCLLD obsahovala úpravu indikátorů Programového rámce 
OPZ, tak aby uvedené údaje byly v souladu s požadavky uvedenými v akceptačním 
dopisu. 

o 3. (resp. 4.) změna se týkala přidání 2 nových opatření v Programovém rámci OPŽP 
– konkrétně se jednalo o 22. Protierozní opatření a 23. Sídelní zeleň. Současně MAS 
s touto změnou vypořádala předchozí chybu v indikátorech OPZ, která byla při 
předchozí změně strategie opomenuta (uvedení do souladu Programových rámců a 
indikátorové tabulky v ISKP). 

V minulosti předložené změny SCLLD upravovaly indikátory (OPZ) pouze do souladu s 
požadavky uvedenými v akceptačním dopise. Další změnou pak bylo stanovení hodnot 
nových indikátorů OPŽP při rozšiřování SCLLD o nová opatření zaměřená na sídelní zeleň 
a protierozní opatření. 

Dosud nebyla předložena žádná změna SCLLD, která by výrazněji upravovala hodnoty 
indikátorů kvůli samotnému plnění SCLLD. Ze zprávy o realizaci SCLLD jako podkladu pro 
evaluační zprávu vyplývají pouze částečné závěry. Hlavním důvodem je to, že uvádí pouze 
hodnoty zrealizovaných/proplacených projektů a nezahrnuje projekty, které jsou v 
závěrečném ověření způsobilosti.  

Z doporučení Řídících orgánů plyne, aby MAS hodnoty indikátorů v tuto chvíli neupravovala 
a počkala až na pokročilejší stadium realizace SCLLD, kdy budou cílové hodnoty indikátorů 
známé. 

Klíčová zjištění:   

1. V důsledku zrušení některých opatření/aktivit/Fichí (viz B.4) je nutné uvést na 0 
hodnoty navázaných indikátorů – v Programových rámcích IROP, PRV a OPZ. 

2. Většina důležitých indikátorů v Programových rámcích IROP, PRV a OPZ bude 
naplněna. V PRV se předpokládá výrazně vyšší plnění. Některé z indikátorů v PRV, 
IROP i OPZ ale naplněny nebudou (vyšší ceny investic, neporozumění definici 
indikátoru atd.). V Programovém rámci OPŽP nebudou hodnoty indikátorů naplněny, 
ale budou adekvátní finančnímu čerpání v opatřeních. 
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3. MAS vyčká na pokročilejší stadium realizace SCLLD, kdy budou cílové hodnoty 
indikátorů známé, v případě PRV na vydání pokynu MZe/MMR k úpravě SCLLD. a 
pak teprve přikročí k úpravám cílových hodnot indikátorů. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců  
k dosahování hodnot indikátorů? 

Odpověď:  

Programový rámec IROP:  
Úpravy finančního plánu budou mít vliv (viz B.4) na hodnoty dosažených indikátorů. Je nutné 
uvést na 0 hodnoty navázaných indikátorů – konkrétně v opatření 3. (aktivita Sociální 
bydlení), 4. a 6. Ostatní indikátory budou změněny po realizaci všech projektů, MAS 
očekává, že nebude naplněn indikátor 76100 Délka nově vybudovaných cyklostezek a 
cyklotras v opatření 1. 

Programový rámec PRV:  
Úpravy finančního plánu budou mít vliv (viz B.4) na hodnoty dosažených indikátorů. Je nutné 
uvést na 0 hodnoty navázaných indikátorů – konkrétně Fiche 11. Dále jen nutné adekvátně 
upravit pokrácenou alokaci pro Fichi 16. v indikátoru 9 25 01 Celkové veřejné výdaje (O.1). 
Dále je nutné stanovit indikátory vytvořené nové Fiche zaměřené na čl. 20 adekvátně s 
metodikou SZIF pro vytvoření Fiche a projektovými záměry v území. Při úpravě dalších 
indikátorů bude MAS postupovat v souladu s vydanou metodikou MZe k úpravě SCLLD. 

Programový rámec OPZ:  
Jediný Programový rámec, ve kterém MAS upravovala hodnoty indikátorů už v minulosti (na 
základě výzvy v akceptačním dopisu). Úpravy finančního plánu budou mít vliv (viz B.4) na 
hodnoty dosažených indikátorů. Je nutné uvést na 0 hodnoty navázaných indikátorů – 
konkrétně v opatření 20. 

Programový rámec OPŽP:  
Zůstává beze změn, MAS očekává, že hodnoty indikátorů nebudou naplněny, ale budou 
adekvátní finančnímu čerpání v opatřeních. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Změna indikátorů Programového rámce 

IROP (vynulování indikátorů ze 2 

zrušených opatření a 1 zrušené aktivity).  

Do 28.2.2019  Kancelář MAS 

2. Změna indikátorů Programového rámce 

PRV (vynulování indikátorů z jedné zrušené 

Fiche, navýšení indikátorů vyplývajících z 

už proplacených projektů, snížení 

indikátoru k proj. spolupráce, stanovení 

nových indikátorů nové Fiche zahrnující 

aktivity podporovatelné v rámci článku 20.)  

Po vydání 

aktualizovaných 

Pravidel PRV a 

metodiky SZIFu 

k vytvoření nové 

Fiche, nejpozději 

však k 30. 9. 2019  

Kancelář MAS 

3. Změna indikátorů Programového rámce 

OPZ (vynulování indikátorů v důsledku 

zrušení 1 opatření).  

Do 30. 9. 2019  Kancelář MAS 
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4. Nadále sledovat plnění indikátorů a 

pravidelně o plnění informovat orgány 

MAS. Po finálním ukončení projektů uvést 

do souladu cílové hodnoty indikátorů 

v SCLLD, případně postupovat v souladu 

s pokyny jednotlivých ŘO. 

Průběžně až do 31. 

12. 2023  

Kancelář MAS 

 

C.3 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účelně (tj. 
do jaké míry intervence splnila svůj účel)? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda podpořené intervence (projekty), 
respektive vynaložené prostředky vedou k dosahování stanoveného efektu, tj. do jaké míry 

plní svůj účel. 

Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z případových studií. Zaměřuje se na 
skutečnost, zda projekty (intervence) přináší právě ty efekty, které jsou očekávány.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• Žádosti o dotaci, studie proveditelnosti, další přílohy s informacemi o projektu (např. 
příloha s detailním popisem plánovaných aktivit projektu apod.) 

• Žadatelé – individuální rozhovory   

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  

• Dotazování   

• Případové studie 

• Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

C.3.1) Do jaké míry vedly projekty v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových 
rámců k dosažení předpokládaných (plánovaných) výstupů a výsledků? 

Odpověď:  

Z vyplněných případových studií, které vznikly na základě provedených rozhovorů, vyplývá, 
že všechny projekty, u kterých bylo provedeno šetření, dosáhly plánovaných efektů, 
výsledků i výstupů. Problémy v průběhu realizace nenastaly (s výjimkou drobných zdržení 
od dodavatelů a nečekané administrativní náročnosti), což ovšem nemělo za následek 
významnější problém s realizací. 

U žádného z navštívených projektů nenastala situace, že by se nepovedlo žadateli naplnit 
naplánované hodnoty indikátorů, všichni je splnili v souladu s údaji překládanými v Žádosti 
o podporu/dotaci a nikdo z nich neměl s jejich plněním výraznější problém. Většina z nich 
už předložila Žádosti o platbu, které byly z velké části schváleny a finálně proplaceny. 

Dosud ani žádný jiný z projektů podpořených MAS nežádal o změnu projektu v souvislosti 
se změnou hodnot indikátorů stanovených v Žádosti o podporu/dotaci. 

Hypoteticky byl zmíněn pouze problém při udržení vzniklého pracovního místa, zejména 
vzhledem k charakteru indikátoru, který není navázán pouze na projekt, ale vztahuje se k 
celkovému počtu zaměstnanců u zaměstnavatele. Období současné konjunktury může být 
vystřídáno recesí, která pochopitelně ovlivní i zakázky příjemce, které nebudou vůbec 
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souviset se stroji pořízenými z dotace a pro příjemce může být složité indikátor i v takové 
situaci naplňovat. 

C.3.2) Do jaké míry vedou intervence k uspokojování potřeb cílových skupin daného 
projektu (relevantních k Opatřením/Fichím Programových rámců)? 

Odpověď: 

Z vyplněných případových studií vyplývá, že potřeby cílových skupin projektů, u kterých bylo 
provedeno šetření, byly naplněny a uspokojeny. 

U projektů Programového rámce PRV je cílová skupina totožná s příjemcem, takže 
položenou otázku vyhodnotila MAS jako nerelevantní, protože potřeby příjemce byly v rámci 
projektu vždy uspokojeny. 

V Programových rámcích IROP a OPZ, u nichž jsou cílové skupiny relevantní, bylo na 
základě provedených rozhovorů potvrzeno, že dopady na cílové skupiny tak, jak je příjemce 
definoval v projektech, jsou pozitivní a naplňují očekávání, se kterými byly projekty 
podávány.  

Pouze u jednoho z projektů IROP nastala situace, že někteří z obyvatel si chodník nepřáli, 
přesto si příjemce myslí, že i jim přispěl projekt ke zvýšení jejich bezpečnosti. 

C.3.3) Do jaké míry jsou výstupy a výsledky a dopady dosažené v jednotlivých 
Programových rámcích skutečně udržitelné? 

Odpověď: 

Z vyplněných případových studií vyplývá, že všichni příjemci mají zajištěnou udržitelnost.  

Výjimku tvoří pouze projekt financovaný z Programového rámce OPZ, u nějž z charakteru 
projektu vyplývá, že udržitelnost není povinná. Přesto by příjemce rád pokračoval s 
aktivitami i po skončení projektu a nadále je podporoval. Zdrojem financí by v tomto případě 
byl příspěvek zřizovatele a příspěvky rodičů. 

U Programových rámců IROP a PRV jsou výstupy a výsledky dle názoru příjemců udržitelné 
nejen v době vyžadované pravidly poskytovatele dotace, ale dlouho i po ukončení této doby. 
Příjemci očekávají, že dodatečné náklady na údržbu a opravu techniky, případně staveb 
budou financovat z vlastních prostředků (nebo příspěvků zřizovatelů). MAS se v rámci 
rozhovorů od příjemců nezjišťovala, zda mají zajištěné pojištění pořízeného majetku. 

Klíčová zjištění:   

1. Projekty realizované přes výzvy vyhlášené MAS Zubří země naplnily očekávání, 
která do nich příjemci vložili, výstupy projektů byly naplněny. Dopad na cílové 
skupiny byl pozitivní a z velké míry uspokojivý. 

2. Udržitelnost projektů se jeví jako bezproblémová, přesto by MAS měla příjemcům 
zrealizovaných projektů doporučit zajištění pojistných smluv na pořízené investice 
minimálně po dobu udržitelnosti projektů. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.3 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účelně (tj. do jaké 
míry intervence splnila svůj účel)? 

Odpověď:  

V rámci evaluace bylo provedeno 7 rozhovorů s příjemci (které byly následně přepsány do 
šablon případových studií) realizovaných v souladu s požadovanou strukturou, viz níže: 

• 3 z Programového rámce PRV (specifický cíl 1 – jediný specifický cíl z PRV, u 
kterého byly projekty k 31.12.2018 v realizaci),  

• 3 z Programového rámce IROP (specifický cíl 2 a 3),  

• 1 z Programového rámce OPZ (specifický cíl 1 – v OPZ byl pouze jediný projekt v 
realizaci k 31.12.2018).  
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• MAS nemá dosud žádný projekt v realizaci z Programového rámce OPŽP. 

Finanční prostředky byly vynaloženy účelně, plně splnily požadavky příjemců i dopad na 
cílové skupiny, pokud byly v rámci projektu definovány. Vzhledem k pozitivním ohlasům 
příjemců s realizací SCLLD i spoluprací s MAS není nutné přikročit k žádným doporučením 
ke zlepšení administrace ze strany MAS ani změny SCLLD.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. MAS doporučí všem ukončeným 
projektům (kromě OPZ), aby si 
zajistili pojištění pořízeného 
majetku/staveb minimálně po dobu 
udržitelnosti projektů. MAS bude, 
na potřebu zajistit si pojištění, 
upozorňovat i v průběhu realizace 
SCLLD při ukončování dalších 
projektů. 

U už ukončených do 
30.9.2019 a dále 
průběžně. 

Kancelář MAS 

 

C.4 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účinně 
a do jaké míry přinesly i neplánované (pozitivní i negativní) účinky? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda bylo dosaženo výstupů 
a výsledků odpovídajících vynaloženým finančním prostředkům. Tedy zda s danými finančními 

prostředky mohlo či nemohlo být dosaženo více (co do kvality i kvantity) výstupů a výsledků.  

Dále je cílem této evaluační otázky určit a vyhodnotit, zda bylo prostřednictvím intervencí 
(projektů) dosaženo ještě nějakých dalších předem neplánovaných výsledků (výstupů, 
dopadů), a to jak pozitivních, tak nežádoucích/negativních. A to na jakékoliv úrovni, tj. přímo 
u příjemce, u cílových skupin, u dalších dotčených osob či organizací (stakeholderů) apod.   

Otázka je zodpovězena na základě rozhovorů s příjemci a prostřednictvím 
zpracování případových studií.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• Žádosti o dotaci, studie proveditelnosti, další přílohy s informacemi o projektu (např. 
příloha s popisem plánovaných příměstských táborů apod.) 

• Příjemci – individuální rozhovory   

• Záznamy z nepodpořených projektů  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  

• Dotazování   

• Případové studie 

• Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 
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C.4.1) Do jaké míry odpovídají dosažené výstupy a výsledky výši vynaložených 
prostředků (vstupů) v daném Opatření/fichi Programového rámce? 

Odpověď:  

Dosažené výstupy odpovídají výši vynaložených prostředků. V rámci jednotlivých projektů, 
u nichž byly provedeny případové studie, MAS neidentifikovala nehospodárné nakládání s 
finančními prostředky. Toto vyplývá i ze skutečnosti, že ve většině případů (vyjma OPZ 
projektu) byla prováděna výběrová řízení nebo cenové marketingy (osloveni minimálně 3 
dodavatelé). 

Limity způsobilých výdajů stanovené pro jednotlivé aktivity (konkrétně v rámci PRV na nákup 
techniky a strojů) byly dodrženy, což bylo zkontrolováno MAS už při administrativní kontrole 
přijatelnosti projektů a RO SZIF při závěrečném ověření způsobilosti. Limity způsobilých 
výdajů stanovené MPSV pro projekt OPZ byly také dodrženy, což bylo zkontrolováno MAS 
i ŘO OPZ při kontrolách projektu a projevilo se to v pokrácení schválených způsobilých 
výdajů před podpisem právního aktu. V rámci projektů IROP byly limity způsobilých výdajů 
nerelevantní (nebyly pro vyjmenované výdaje stanoveny). 

Obecně (i pro další projekty podpořené MAS) se dá říci, že MAS vidí jako vhodný nástroj 
pro efektivitu a hospodárnost použití kritéria věcného hodnocení zohledňující finanční 
náročnost projekt (MAS využila u Programových rámců IROP a PRV). MAS soudí z 
konzultací prováděných při samotném zpracování Žádosti o dotaci/podporu (dále také 
ŽoD/ŽoP) se žadateli, že toto kritérium samo o sobě vedlo projekty k hospodárnosti. Hodně 
ze žadatelů si provedlo průzkum trhu už při zpracování a přípravě rozpočtu ŽoD/ŽoP. MAS 
zároveň díky tomuto kritériu podpořila opravdu velké množství projektů (v květnu 2019 se 
jedná o 122 evidovaných podpořených projektů), což považuje za zásadní přínos pro svoje 
území. Z realizovaných/proplacených projektů vyplývá, že u některých projektů došlo při 
realizaci (provedení skutečného cenového marketingu/výběrového řízení) k úsporám, ale 
řádově se jednalo spíše o jednotky až desítky tisíc korun. 

Zároveň MAS eviduje spíše minimum nepodpořených projektů a nemyslí si, že by jejich 
podpořením došlo k zásadnímu zlepšení efektivity nebo výrazně lepším výsledkům při 
naplňování cílů SCLLD. 

C.4.2) Do jaké míry vedly intervence (projekty) v Programových rámcích k dosažení 
předem nepředpokládaných pozitivních výsledků? 

Odpověď:  

Z provedených případových studií vyplývá, že všechny projekty, u kterých bylo provedeno 
šetření dosáhly plánovaných efektů, výsledků i výstupů. Většina z nich uvedla i různé 
neplánované pozitivní efekty (MAS ale soudí, že se většinou očekávat daly), mezi které 
například patří (u každého z efektu uveden Programový rámec a číslo specifického cíle – 
dále SC): 

Neplánované pozitivní efekty pro příjemce: 
• Získání nových znalostí, které mohou být v budoucnu využity při přípravě dalších 

projektů (byť složitost administrace může být někdy odrazující) – IROP – SC 2.2 
• Díky dobrému načasování projektu a možnosti zkrácení původně plánované 

realizace projektu (podzim 2017) byl příjemce (lesní hospodář) mnohem lépe 
připraven na vichřici Herwart i kůrovcovou kalamitu – PRV – SC 1.4 

Neplánované pozitivní efekty pro cílové skupiny: 
• Díky nově poskytovaným službám došlo ke zvýšení prestiže/atraktivity školy pro děti 

i rodiče a větší zájem dětí z okolních obcí, které vedlo k udržení počtu žáků na 
stávajícím stavu (nedošlo ke snížení) – OPZ – SC 1.1 

• Rozšíření informovanosti žáků i pedagogů – byly nakoupeny nové typy pomůcek, se 
kterými se žáci i pedagogové učí pracovat, a to napomáhá jejich rozvoji a novým 
znalostem – IROP – SC 3.3 

• Oprava vjezdů k několika domům, které byly nezpůsobilou částí projektu, a přesto 
jeho logickým celkem – IROP – SC 2.2 
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C.4.3) Do jaké míry vedly intervence (projekty) v jednotlivých Programových rámcích 
k dosažení předem nepředpokládaných negativních výsledků? 

Odpověď:  

Z provedených případových studií vyplývá, že všechny projekty, u kterých bylo provedeno 
šetření dosáhly plánovaných efektů, výsledků i výstupů. Většina z dotazovaných uvedla i 
různé neplánované negativní efekty, na které museli v průběhu projektu reagovat a případně 
učinit různé kroky k nápravě tak, aby došlo k úspěšné realizaci projektu. 

Příjemci uvedli jako negativní efekty následující (u každého z efektu uveden Programový 
rámec a číslo specifického cíle – dále SC): 

Neplánované negativní efekty pro příjemce: 
• Výrazné zdržení při dodávkách poměrně běžné techniky ze strany dodavatelů 

(uvedli všichni dotazovaní příjemci PRV), které u jednoho vedlo dokonce k nutnosti 
prodloužit dobu realizace projektu – PRV – SC 1.2, 1.3, 1.4 

• Zkrácení délky samotné realizace projektu (která byla ovlivněna velkým zpožděním 
při závěrečném ověření způsobilosti ze strany CRR a kritériem délky realizace 
projektu nastaveným ze strany MAS) vedlo ke zbytečnému stresu na straně 
příjemce, který byl nucen zrealizovat projekt v omezeném časovém úseku. – IROP 
– SC 3.2 

Neplánované negativní efekty pro cílové skupiny: 
• Pochybení ze strany dodavatelů stavebních prací/techniky, která měla dopad na 

cílovou skupinu (zabudování digestoře příliš nízko). Cílová skupina na to příjemce 
upozornila a ten vyzval dodatečně dodavatele ke sjednání nápravy – IROP – SC 
3.2) 

Klíčová zjištění 

1. Z provedených případových studií vyplývá, že všechny projekty, u kterých bylo 
provedeno šetření dosáhly plánovaných efektů, výsledků i výstupů. MAS vyhodnotila 
jako vhodný nástroj pro efektivitu a hospodárnost použití kritéria věcného hodnocení 
zohledňující finanční náročnost projektu. 

2. U projektů došlo při realizaci k neplánovaným pozitivním i negativním efektům pro 
příjemce. Žádný z nich ale neměl výrazný dopad na výsledky projektu, protože 
příjemci s těmito efekty aktivně pracovali. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.4 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účinně a do jaké 
míry přinesly i neplánované (pozitivní i negativní) účinky? 

Odpověď:  

Dle názoru MAS byly realizovány všechny projekty, u kterých bylo provedeno šetření, s 
ohledem na efektivitu, účelnost a hospodárnost. Dle názoru MAS i příjemců dosáhly 
plánovaných efektů, naplnily přislíbené výsledky i výstupy (indikátory). Obecně se MAS 
domnívá, že všechny projekty v realizaci přispívají dobře k plnění cílů SCLLD a naplňují 
slíbené indikátory. 

Většina projektů, se kterými MAS provedla rozhovory, uvedla některé neočekávané pozitivní 
a negativní efekty plynoucí z realizace projektů. MAS většinu uvedených pozitivních efektů 
považuje za předvídatelné a negativní efekty příjemci vyřešili aktivním přístupem a řešením 
daného problému ještě v průběhu realizace projektů.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 
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1. Nadále aktivně komunikovat s příjemci, 
aby i nadále docházelo k předcházení 
případných problémů při realizaci projektů. 

Průběžně až do 
31.12.2023 

Kancelář MAS 

2. Nadále používat nástroj finanční 
náročnosti projektů při věcném hodnocení 
projektů v IROP a PRV. 

Průběžně až do 
31.12.2023 

Kancelář MAS 

C.5 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích 
k dosahování specifických cílů opatření/fichí Programových rámců? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda bylo prostřednictvím intervencí 
(projektů) dosaženo stanovených cílů specifických cílů SCLLD, na které navazují jednotlivá 
Opatření/Fiche Programových rámců.  

Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z případových studií.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• SCLLD – cíle jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců (do kterých budou 
náležet vybrané projekty, u kterých zpracovává případové studie)  

• Intervenční logika (viz otázku B.1)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  

• Dotazování   

• Případové studie 

• Komparativní analýza  

• Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

C.5.1) Do jaké míry naplňovaly cíle jednotlivých intervencí (projektů) specifický cíl 
daného Opatření/Fiche, tj. vedly k dosahování specifických cílů v jednotlivých 
Programových rámcích? 

Odpověď:  

MAS uvádí pouze specifické cíle, u nichž došlo k šetření pomocí případových studií. MAS 
seřadila plnění těchto specifických cílů podle prioritizace stanovené v SCLLD.  

Programový rámec OPZ: SC 1.1 Nově vzniklá pracovní místa a zvýšení zaměstnanosti 

Mezi hlavní zdůvodnění existence specifického cíle je dle SCLLD důraz na nízkou 
nezaměstnanost, která je klíčovou podmínkou pro rozvoj regionu a zastavení úbytku počtu 
obyvatel. Mezi aktivity, které mají vést k naplnění cíle patří: podpora flexibilních forem 
zaměstnávání se zaměřením na rodiče s dětmi, podpora možností péče o děti zajišťující 
rodičům možnost docházky do zaměstnání apod. Realizovaný projekt, u nějž bylo 
provedeno šetření, zcela naplňuje aktivitu podpory péče o děti zajišťující rodičům možnost 
docházky do zaměstnání formou prodloužení družiny a příměstských táborů. 

Programový rámec PRV: SC 1.2 Konkurenceschopný a rozvinutý podnikatelský 
sektor 

Mezi hlavní důvody vydefinování specifického cíle v SCLLD patří podpora podnikatelského 
sektoru, jako nejvýznamnějšího sektoru z hlediska zaměstnanosti v regionu. Mezi aktivity, 
které mají vést k naplnění cíle patří: podpora konkurenceschopnosti živnostníků a 
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mikropodniků na území MAS, modernizace vybavení, technologií a provozoven podnikatelů, 
podpora podnikání v oblasti cestovního ruchu apod. Šetřený projekt byl zaměřen na nákup 
ohýbačky na plasty, která umožní další zpracování polotovarů z plastů a nákup 
vysokozdvižného elektrického vozíku, čímž přispívá k modernizaci technologií podnikatelů 
(v tomto případě sice malého podniku, celkově jsou ale příjemci v této Fichi z cca 90 % 
mikropodniky) a tím i k plnění cílů SCLLD. Tento projekt zároveň naplňuje i specifický cíl 
1.1. Nově vzniklá pracovní místa a zvýšení zaměstnanosti v samotné jeho definici, protože 
přispívá k vyšší zaměstnanosti v regionu přislíbením vytvoření 0,6 nového pracovního místa. 

Programový rámec PRV: SC 1.3 Konkurenceschopná zemědělská produkce a 
potravinářství 

Mezi hlavní zdůvodnění existence specifického cíle je dle SCLLD důraz na fakt, že 
zaměstnanost v zemědělství a lesnictví v regionu MAS o 11 % převyšuje celorepublikový 
průměr a primér je tak velmi důležitou složkou místní ekonomiky. Mezi aktivity, které mají 
vést k naplnění cíle patří: podpora pořízení moderní zemědělské techniky a technologií 
(stroje, vybavení) pro rostlinnou i živočišnou výrobu, investice do zemědělských objektů, 
podpora bioprodukce, sdílení zařízení a zdrojů, podpora spolupráce v dodavatelsko – 
odběratelských vztazích atd. Projekt je přímo zaměřen na nákup nového traktorového 
návěsu, přispívá k rozšíření strojového parku příjemce dotace/zemědělce, a tím růstu jeho 
konkurenceschopnosti a usnadnění jeho práce. Zároveň podporuje bioprodukci, protože se 
jedná o ekologického zemědělce. 

Programový rámec PRV: SC 1.4 Udržitelné hospodaření v lesích 

Stejně jako u předchozího specifického cíle je hlavním důvodem existence specifického cíle 
v SCLLD fakt, že primér v regionu MAS zaujímá vysoké procento zaměstnanosti. Hlavními 
aktivitami vedoucími k plnění specifického cíle je: nákup lesnické techniky, modernizace 
školkařské činnosti, podpora zpracování dřeva na polotovary, podpora energetického využití 
dřevní hmoty apod. Projekt je přímo zaměřen na nákup mobilní lesní techniky – motorové 
pily, vyvětvovací pily a štípače, tj. přispívá k plnění cíle uvedeného v SCLLD. Realizace 
projektu zároveň naplňuje i specifický cíl 1.1. Nově vzniklá pracovní místa a zvýšení 
zaměstnanosti v samotné jeho definici, protože přispívá k vyšší zaměstnanosti v regionu 
přislíbením vytvoření 0,2 nového pracovního místa. 

Programový rámec IROP: SC 2.2 Modernizovaná a bezpečná místní dopravní síť  

K vydefinování specifického cíle v SCLLD vedlo zejména to, že kvalitní dopravní síť je 
podmínkou rozvoje regionu ze všech hledisek – je nezbytná pro dobře fungující dojížďku za 
prací, do škol, za službami a volnočasovými aktivity, pro místní ekonomickou činnost, pro 
dostupnost území pro cestovní ruch apod. Mezi hlavní aktivity vedoucí k naplnění 
specifického cíle je dle SCLLD zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích, budování a 
rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dojížďku do škol, zaměstnání či za službami, 
podpora návaznosti jednotlivých druhů dopravy s důrazem na dopravu nemotorovou a 
hromadnou, investice do zastávek a nádraží pro hromadnou dopravu, pořizování 
ekologických vozidel, investice do informačních systémů apod. Projekt zcela naplňuje 
aktivitu zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích vybudováním nového chodníku pro pěší. 

Programový rámec IROP: SC 3.2 Kvalitní sociální služby 

Mezi hlavní důvody vydefinování specifického cíle v SCLLD je to, že populace na území 
MAS je výrazně starší, než odpovídá celorepublikovému průměru a také velmi rychle stárne. 
Tato skutečnost vyvolává zvýšené nároky na kapacity a kvalitu terénních sociálních služeb 
a domovy s pečovatelskou službou pro seniory. Stejně důležité také podporovat kapacity 
služeb pro další cílové skupiny – zdravotně hendikepovaní, matky (otcové) na mateřské 
dovolené apod. Hlavními aktivitami, které napomáhají k plnění specifického cíle, uvedenými 
v SCLLD je: podpora aktivit pro vyčleněné skupiny obyvatelstva ohrožené sociálním 
vyloučením, výstavba, modernizace infrastruktury a zařízení sociálních služeb, podpora 
sociálního bydlení, domovy s pečovatelskou službou, bezbariérové přístupy zařízení 
sociálních služeb, zařízení pro poskytování komunitní sociální péče, terénní, ambulantní a 
nízkokapacitní pobytové formy pro osoby sociálně vyloučené apod. Realizovaný projekt 
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naplňuje aktivitu modernizace infrastruktury a zařízení sociálních služeb, protože díky němu 
došlo k rekonstrukci kuchyně v terapeutické komunitě (sociální službě registrované podle 
zákona o sociálních službách). 

Programový rámec IROP: SC 3.3 Kvalitní vzdělávací zařízení 

Mezi hlavní zdůvodnění existence specifického cíle je dle SCLLD důraz na fakt, že 
dostupnost kvalitních škol a školek v regionu je podle názorů občanů jedním z hlavních 
indikátorů životaschopnosti regionů. Vzhledem k předpokládanému demografickému vývoji, 
tj. zastavení poklesu žáků ZŠ, jde o příležitost k zaměření pozornosti na oblast školství, kde 
byla zjištěna potřeba investic především do školních budov a jejich materiálního vybavení. 
Hlavními aktivitami specifického cíle uvedenými v SCLLD je podpora (modernizace 
vybavení) všech stupňů školství, včetně speciálních (přizpůsobením osobám se speciálními 
vzdělávacími potřebami), doplnění chybějících kapacit v mateřských, základních a středních 
školách, podpora rozvoje kompetencí klíčových pro trh práce, podpora mimoškolních aktivit, 
komunitních škol apod. Projekt zcela naplňuje dvě aktivity definované ve specifickém cíli, 
zejména modernizaci vybavení školy a podporu rozvoje kompetencí klíčových pro trh práce. 
Projekt tak přispívá k rozvoji potenciálu regionu. 

Klíčová zjištění:   

1. V jednotlivých Programových rámcích dochází pomocí realizace projektů k plnění 
specifických cílů stanovených v SCLLD. 

2. Dochází k plnění specifických cílů i napříč mezi opatřeními/Fichemi. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.5 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosahování 

specifických cílů opatření/fichí Programových rámců? 

Odpověď:  

Z provedených případových studií vyplývá, že MAS naplňuje specifické cíle SCLLD. 
Zrealizované projekty přispěly ke/k: 

• vzniku nových pracovních míst a zvýšení zaměstnanosti 
• možnosti udržet si pracovní místo díky zajištění péče o děti v době, kdy je 

rodič v zaměstnání 
• růstu konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru 
• růstu konkurenceschopnosti zemědělské produkce 
• zlepšení udržitelného hospodaření v lesích 
• podpoře modernizované a bezpečné místní dopravní sítě 
• růstu kvality poskytovaných sociálních služeb 
• růstu kvality vzdělávacích zařízení 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. NR   



80 
 

 

C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích 
k dosažení přidané hodnoty LEADER/CLLD7? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda a jak byla prostřednictvím 
intervencí (projektů) do území MAS doručena přidaná hodnota.  

Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z poznatků případových studií 
a znalostí a zkušeností členů Focus Group.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• Zpracované Případové studie 

• Zápisy z realizovaných rozhovorů  

• Poznatky z Focus Group  

• Studie proveditelnosti, Podnikatelský záměr (tj. přílohy ŽoD popisující, jak byly cílové 
skupiny zapojeny do přípravy projektu)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  

• Dotazování   

• Focus Group 

• Případové studie, 

• Komparativní analýza  

• Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

C.6.1) Do jaké míry vedly projekty v jednotlivých Programových rámcích ke zlepšení 
místní správy, tj. vyššímu zapojení veřejnosti a cílových skupin do přípravy projektu, 
respektive formulace problémů a potřeb?  

Odpověď:  
Z provedených případových studií a jednání Focus Group vyplývají pro jednotlivé 
Programové rámce následující závěry: 
PRV – vzhledem ke struktuře podpořených subjektů, u nichž došlo k provedení rozhovoru a 
sepsání případové studie, tj. šetřených projektů (podnikatelské subjekty včetně 
zemědělských a lesnických, které jsou z podstaty zaměřené na zvýšení 
konkurenceschopnosti daného podnikatele na trhu) je tato otázka nerelevantní. Takový 
žadatel se rozhoduje na základě svých podnikatelských plánů, směrodatné je rozhodnutí 
daného podnikatele bez projednávání s ostatními aktéry. Z názoru Focus Group a 
zkušenosti MAS vyplývá fakt, že ke spolupráci podnikatelského a veřejného sektoru dochází 
zejména formou poskytnutí informace od starostů směrem k podnikatelům, že MAS vypisuje 
výzvu. Dále má MAS z proběhlých výzev zkušenost, že u několika projektů došlo k tomu 
(ani jeden z nich nepatřil k šetřeným projektům), že starostové se stali zpracovateli Žádosti 
o dotaci/o platbu. Pomohli žadatelům/podnikatelům s administrací jejich projektů a chtěli tak 
podpořit podnikatele ze svého území při jejich činnosti.  

                                                
7 K lepšímu pochopení výrazu „přidaná hodnota LEADER/CLLD“ může vedle podotázek evaluační 
otázky přispět také dokument POKYNY PRO HODNOCENÍ LEADER/CLLD, srpen 2017, str.53 – 56.  
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IROP – struktura podpořených subjektů, u nichž došlo k provedení rozhovoru a sepsání 
případové studie, tj. šetřených projektů (obce a nestátní neziskové organizace) napovídá, 
že přístup různých subjektů je lehce odlišný. V případě, že je žadatelem obec či organizace 
jím zřizovaná, je samozřejmé, že projekty jsou dopředu projednány minimálně v 
zastupitelstvech daných obcí. V případě NNO pak realizace projektu vychází z potřeb a 
iniciativy cílové skupiny. Z případových studií vyplývá, že v případě šetřených projektů k 
tomu obdobně přistoupili i dotazované obce, u nichž byli také iniciátory projektu samotní 
obyvatelé. Dokumenty nutné k podání žádosti o podporu byly svěřeny místním aktérům 
(zpracovatelským agenturám), realizace zakázek záležela na výsledku výběrových řízení, 
ale snahou bylo oslovit kompetentní dodavatele z regionu. 
OPZ – stanovisko obdobné jako u IROP, protože žadateli je většinou obdobný typ subjektů. 
K podpořeným subjektům patří zejména obce, organizace jimi zřizované a NNO. Žadatel 
šetřeného projektu uvedl, že na úrovni obce/komunity probíhají schůzky. Projekt byl přímo 
požadován zástupci komunity, o služby byl zájem, bylo to prokázáno i v Žádosti o podporu 
přiloženým dotazníkovým šetřením zaměřeným na cílovou skupinu. 

C.6.2) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých Programových 
rámcích k posílení sociálního kapitálu8 v území MAS?   

Odpověď:  

Z provedených rozhovorů s příjemci a z jednání Focus Group vyplývají pro jednotlivé 
Programové rámce následující závěry: 
PRV – u projektů zaměřených na podporu zemědělství, nezemědělské podnikání a lesnické 
technologie vnímají příjemci přínos k růstu sociálního kapitálu spíše ve formě získání nových 
znalostí a zlepšení svých administrativních dovedností. Díky podpoře žadatelů/příjemců 
při administrací ze strany pracovníků MAS, využilo externích zpracovatelských agentur 
pouze minimum příjemců. Ostatní byli schopni zvládnout většinu úkonů pouze za podpory 
MAS. 
IROP – u projektů zaměřených na podporu investic ve školství lze říci, že příjemci vnímají 
jejich realizaci jako výrazné posílení sociálního kapitálu. Tyto projekty samy o sobě přispěly 
k rozvoji nových technologií, které si školy mohly nakoupit, zlepšily konektivitu škol atd. Díky 
nákupu nového typu pomůcek si žáci i pedagogové rozšiřují obzory a učí se nové věci. 
Obecně lze říci, že i u dalších projektů financovaných z IROP (zaměřených na jiné oblasti 
než školství) lze vnímat, že tyto projekty umožnily setkávání různých skupin lidí a jejich 
vzájemnou interakci. To umožňuje tvořit či utužovat vazby v rámci různých skupin aktérů. 
OPZ – v rámci podpořeného projektu došlo k rozšíření péče o děti (prodloužení konání 
školní družiny) a pořádání příměstských táborů. Už ze samotné podstaty projektu je zřejmé, 
že přispívá k posílení sociálního kapitálu rodičů, kteří mohou trávit více času v práci a 
zároveň i dětí, kterým se v době konání těchto aktivit věnuje vyškolený pedagogický 
pracovník. Příjemce zároveň ocenil spolupráci s MAS při administraci projektu, která 
přispívá k jeho lepšímu pochopení nutných administrativních kroků. 

C.6.3) Do jaké míry MAS přispěla k inovativnosti projektů?    

Odpověď:  

MAS k inovativnosti projektů nepřispívá. Inovativnost projektů si nastavuje každý žadatel 
sám ve svém projektovém záměru. Inovativnost projektu je velice subjektivní záležitostí, 
kterou každý vnímá po svém a pro ostatní (nezaujaté) už daný projekt inovativní charakter 
mít nemusí. V projektech, které byly vybrány k provedení rozhovoru a sepsání případové 
studie, nebyla inovativnost vnímána jako hlavní cíl. Dle vyjádření samotných žadatelů by 
projekty bez dotace z MAS realizovali později v řádech měsíců či let. Zejména u projektů 
PRV je ze strany žadatelů je přínos projektů spíše navázán na finanční a časovou úsporu 

                                                
8 Sociální kapitál 
Sociální kapitál lze definovat jako „sítě spolu se sdílenými normami, hodnotami a chápáním, které 
usnadňují spolupráci v rámci skupin nebo mezi nimi“. (Zdroj: POKYNY PRO HODNOCENÍ 
LEADER/CLLD, srpen 2017, str. 81) 



82 
 

související s činností žadatele a vyšší efektivitu práce než na inovativnost v pravém slova 
smyslu. U IROP a OPZ pak lze určitou míru inovativnosti spatřovat ve vyšší kvalitě života 
cílových skupin zasažených projektem, ovšem opět ani v tomto případě nelze hovořit, že by 
se o inovativnost projektů zasadila MAS. 

C.6.4) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých Programových 
rámcích k dosažení synergických účinků9, kterých by nebylo dosaženo 
prostřednictvím projektů individuálních?     

Odpověď:  

MAS neeviduje na území žádné projekty, u nichž by došlo k dosažení synergických účinků, 
kterých by nemohlo být dosaženo prostřednictvím projektů individuálních. Přesto MAS soudí 
(částečně to vyplývá z případových studií a obecně z informacích zjištěných při konzultacích 
se žadateli), že řada žadatelů by se do individuálních výzev ani nehlásila (příliš velký přetlak 
v celostátních dotacích, neznalost dotačních podmínek atd.). Řada žadatelů konstatovala, 
že se o činnosti MAS dozvěděli od jiných žadatelů, kteří byli se spoluprací s MAS spokojeni. 
Informace se začaly šířit po prvních úspěšně zrealizovaných projektech, kdy si lidé mezi 
sebou řekli, že požádat o dotaci přes MAS je výhodné. MAS nabízí poradenství, pomoc a 
spolupráci dostupnou na místní úrovni (v lokalitě), vše ochotně vysvětlí osobně a žadatelé 
tím získávají větší jistotu a porozumění problematice. 

MAS dále chápe svůj příspěvek k synergii tím, že díky činnosti MAS dochází k šíření 
informací mezi aktéry na území. MAS je díky realizovaným projektům schopná lepšího 
síťování ve svém území. MAS vždy vycházela z principu LEADER a z dobré znalosti území 
své působnosti, ale díky projektům ze svých výzev (potažmo i informaci z komunikací od 
potenciálních žadatelů) dokáže efektně využívat znalost širšího okruhu místních aktérů než 
v době, kdy SCLLD pouze připravovala.  

Klíčová zjištění:   

1. Projekty realizované na území MAS vycházejí z potřeb cílových skupin a jsou jim 
přizpůsobeny. Přispívají k růstu sociálního kapitálu a zlepšují dovednosti 
žadatelů/příjemců.  

2. Inovativnost projektů vyplývá z potřeb žadatelů.  

3. MAS přispívá k synergickým efektům na území tím, že díky činnosti MAS dochází k 
šíření informací mezi aktéry. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosažení 
přidané hodnoty LEADER/CLLD? 

Odpověď:  

V souhrnu lze říci, že intervence v jednotlivých Programových rámcích vedly k dosažení 
přidané hodnoty LEADER/CLLD pouze částečně. Zapojení veřejnosti a cílových skupin do 
příprav projektu je v případě veřejných subjektů poměrně uspokojivé. Přesto MAS vnímá, 
že by se do budoucna mohla zaměřit na motivaci místního obyvatelstva k vyššímu zájmu o 
dění ve svém nejbližším okolí a ke vzájemné spolupráci.  

                                                
9 Synergický účinek.  
Skutečnost, že několik veřejných intervencí (nebo několik komponent intervence) společně vytváří 
dopad, který je větší než součet dopadů, které by vytvořily samostatně (např. intervence, která financuje 
rozšíření letiště, což zase pomáhá naplnit turistická zařízení rovněž financovaná intervencí). Synergický 
účinek obecně odkazuje na kladné dopady. Může však rovněž odkazovat na fenomény, které posilují 
negativní účinky, na negativní synergie nebo na antisynergie (např. intervence dotuje diverzifikaci 
podniků, zatímco regionální politika pomáhá posilovat dominantní činnost). (Zdroj: POKYNY PRO 
HODNOCENÍ LEADER/CLLD, srpen 2017, str. 81) 
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Realizace projektů vedla k posílení sociálního kapitálu v území MAS. MAS nabízí 
žadatelům/příjemcům pomoc a spolupráci dostupnou na místní úrovni (v lokalitě), vše 
ochotně vysvětlí osobně a žadatelé tím získávají větší jistotu a porozumění problematice. 
Inovativnost projektů MAS vnímá jako velmi subjektivní termín, kdy žadatel může vnímat 
projekt jako silně inovativní, ale jeho okolí jej může vnímat jinak.  
MAS přispívá k synergickým efektům na území tím, že díky činnosti MAS dochází k šíření 
informací mezi aktéry. Žadatelé v území vnímají, že servis, který je jim nabízen ze strany 
MAS jim mnohonásobně zvyšuje šance na získání dotace, než jakých by dosáhli 
prostřednictvím projektů individuálních. A to především díky užší spolupráci MAS s žadateli, 
možnosti osobních konzultací projektových záměrů, poradenství, dostupných seminářů a 
cenných rad při administrativním zpracování žádostí a samotné realizaci projektu.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Preferovat při realizaci SCLLD 
projekty s přidanou hodnotou 
(inovativnost, synergie, návaznost). 

Průběžně do 
31.12.2023 

Kancelář MAS 

 

C.8 Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj 
ve venkovských oblastech?     

Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, do jaké míry došlo ke změnám území 
ve vybraných aspektech kvality života.   

Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z případových studií a opírá se 
o expertní znalosti členů Focus Group.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• Seznam výzev a seznamy předložených projektů (pro identifikaci projektů, ve kterých 
mohlo dojít příspěvku na hodnocené aspekty kvality života)  

• Případové studie 

• CSSF14+ (hodnota indikátoru „Počet nově vytvořených pracovních míst“)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  

• Focus Group  

• Škálování  

• Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

C.8.1) Do jaké míry přispěly intervence v PR PRV k rozvoji v jednotlivých kritériích 
místního rozvoje:  

Odpověď:  

Z odpovědí uvedených níže vyplývá, že intervence PRV neměly výrazný dopad na místní 
rozvoj ve venkovských oblastech. Dotčené oblasti, tj. služby, místní infrastruktura a přístup 
k nim, dále zapojení a prospěch obyvatel z místních akcí, zůstaly z velké míry nezměněny. 
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Mezi hlavní důvody patří zejména fakt, že MAS ještě nestihla zrealizovat intervence 
zaměřené na tyto oblasti, konkrétně Fiche orientované na zlepšení místní infrastruktury (sítě 
polních a lesních cest, neproduktivní funkce lesa) nebyly v rámci výzev MAS ještě 
vyhlášeny. Došlo pouze k rozšíření služeb poskytovaných veřejnosti soukromoprávními 
subjekty (např. nově podpořená stravovací zařízení, rozšíření služeb v oblasti potravinářství 
i lepší dostupnost poskytovaných služeb v lesnictví). Ostatní programové rámce, které mají 
výraznější dopad na místní infrastrukturu nejsou v této otázce hodnoceny, protože nejsou 
její součástí. 

Stejný důvod (tj. realizace projektu spolupráce ještě nebyla zahájena a podmínky ŘO ani 
příliš nepodporují místní akce) je vysvětlením i pro fakt, že dopad intervence PRV na místní 
akce zůstává také nezměněn. 

Služby a místní infrastruktura ve venkovských oblastech (v území MAS) se zlepšily 

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

služby a místní 
infrastruktura se 

rozhodně 
zlepšily 

služby a místní 
infrastruktura se 

spíše zlepšily  

služby a místní 
infrastruktura 

jsou zcela beze 
změny 

služby a místní 
infrastruktura se 

spíše zhoršily 

služby a místní 
infrastruktura se 

rozhodně 
zhoršily 

Odpověď:  

V případě soukromých subjektů (dosud převažujícího typu příjemců v programovém rámci 
PRV), tj. podnikatelů/zemědělců/potravinářů/lesníků byl dopad na posílení služeb a místní 
infrastruktury spíše minimální, i když k rozšíření služeb poskytovaných veřejnosti (např. 
nově podpořená stravovací zařízení, rozšíření služeb v oblasti potravinářství i lepší 
dostupnost poskytovaných služeb v lesnictví) se za zlepšení služeb dá považovat. Fiche 
orientované na zlepšení místní infrastruktury (sítě polních a lesních cest, neproduktivní 
funkce lesa) nebyly v rámci výzev MAS ještě vyhlášeny. Došlo tedy k mírnému zlepšení a 
rozšíření služeb, které je úměrné vůči alokovaným finančním prostředkům do území. 

Ostatní programové rámce, které mají výraznější dopad na místní infrastrukturu nejsou 
v této otázce hodnoceny, protože nejsou její součástí. 

Přístup ke službám a místní infrastruktuře ve venkovských oblastech (v území MAS) 
se zlepšil 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře se 
rozhodně zlepšil 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře se 

spíše zlepšil 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře se 

nezměnil 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře se 

spíše zhoršil 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře se 

rozhodně 
zhoršil 

Odpověď:  

Podpora by musela být směřována na infrastrukturu dopravy, aby došlo ke zlepšení 
zpřístupnění lokality. Jak bylo uvedeno výše, tak výzvy na podporu místní infrastruktury ještě 
nebyly vypsány.  

Co se týká zlepšení přístupu ke službám (nové služby, rozšíření nabídky služeb apod.), tak 
tento úzce souvisí i s propagací poskytované služby ze strany podnikatelů/poskytovatelů 
služeb. Vzhledem k tomu, že několik podpořených projektů bylo ukončeno v nedávné době 
a další s realizací teprve začínají, tak se povědomí o zlepšení/rozšíření poskytovaných 
služeb pravděpodobně v území ještě nestihlo rozšířit. 

Obyvatelé venkova (MAS) se zapojili do místních akcí 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

obyvatelé 
venkova se 

obyvatelé 
venkova se 

obyvatelé 
venkova se do 

obyvatelé 
venkova se do 

obyvatelé 
venkova se do 



85 
 

rozhodně 
zapojovali do 
místních akcí  

spíše zapojovali 
do místních 

akcí 

místních akcí 
zapojovali ve 
shodné míře 

jako dříve 

místních akcí 
spíše 

nezapojovali  

místních akcí 
rozhodně 

nezapojovali 

Odpověď:  

Focus Group rozumí pojmu „místní akce“ jako realizace jakékoliv aktivity, která probíhá na 
území MAS (např. farmářské trhy, obecní párkové závody atd.) bez ohledu na to, zda byla 
či nebyla financována pomocí PRV. V tomto případě Focus Group konstatuje, že se zapojení 
místního obyvatelstva do akcí na území nezměnilo a míra zapojení se odvíjí i od dalších 
faktorů – počasí, termínu konání apod.  

Pokud má pojem místní akce reflektovat zapojení MAS do projektu spolupráce PRV, tak 
musí Focus Group konstatovat, že také nedošlo ke změně, protože MAS projekt spolupráce 
ještě nerealizuje a má pochybnosti o jeho atraktivitě pro místní obyvatele za stávajících 
podmínek realizace definovaných ŘO. 

Obyvatelé venkova (MAS) měli z místních akcí prospěch 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

obyvatelé 
venkova měli 

z místních akcí 
rozhodně 
prospěch 

obyvatelé 
venkova měli 

z místních akcí 
spíše prospěch 

obyvatelé 
venkova mají 

z místních akcí 
stejný prospěch 

jako dříve 

obyvatelé 
venkova spíše 

neměli 
z místních akcí 

prospěch 

obyvatelé 
venkova 
rozhodně 

neměli 
z místních akcí 

prospěch 

Odpověď:  

Focus Group rozumí pojmu „místní akce“ jako realizace jakékoliv aktivity, která probíhá na 
území MAS (např. farmářské trhy, obecní párkové závody atd.) bez ohledu na to, zda byla 
či nebyla financována pomocí PRV. V tomto případě Focus Group konstatuje, že se 
prospěch místního obyvatelstva z akcí na území nezměnil.  

Pokud má pojem místní akce reflektovat zapojení MAS do projektu spolupráce PRV, tak 
musí Focus Group konstatovat, že také nedošlo ke změně, protože MAS projekt spolupráce 
ještě nerealizuje a má pochybnosti o jeho atraktivitě pro místní obyvatele za stávajících 
podmínek realizace definovaných ŘO. 

Prostřednictvím SCLLD byly vytvořeny pracovní příležitosti 

Odpověď:  

Z hodnot vyplněných v Tabulce 11, která udává počet nově vytvořených pracovních míst 
vyplývajících z dosud uzavřených Dohod, je zřejmé, že příjemci přislíbili vytvořit 5,1 nového 
pracovního místa. Projekty vytvářející pracovní místa jsou však investičně náročnější a 
dosud zaregistrované projekty byly spíše menší (provádějící pouze cenový marketing). MAS 
ale z vlastní evidence ví, že celkově příjemci realizovaných projektů dokonce přislíbili 
vytvoření 9,1 nového pracovního místa, čímž MAS naplní indikátor 94800 Pracovní místa 
vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) na 182 %, což Focus Group 
považuje za velmi zajímavý přínos pro region. 

Zvýšila se velikost MAS a počet obyvatel MAS 

Odpověď:  

Z hodnot uvedených v Tabulce 10, která uvádí různé ukazatele v území MAS vyplývá, že 
se rozloha MAS lehce zvýšila a počet obyvatel MAS se lehce snížil. Toto snížení počtu 
obyvatel zhruba procentuálně odpovídá snížení počtu obyvatel v kraji Vysočina a okrese 
Žďár nad Sázavou, ve kterém se MAS z velké části nachází. 

Focus Group soudí, že tyto ukazatele není schopná MAS svou činností nijak ovlivnit. 

Klíčová zjištění:   

1. Intervence PRV neměly dosud výrazný dopad na místní rozvoj ve venkovských 
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oblastech. Dotčené oblasti, tj. služby, místní infrastruktura a přístup k nim, dále 
zapojení a prospěch obyvatel z místních akcí, zůstaly z velké míry nezměněny. Je 
to způsobeno zejména tím, že MAS ještě nestihla zrealizovat intervence zaměřené 
na tyto oblasti, plánuje se na ně zaměřit zejména v roce 2020. 

2. Prostřednictvím realizace SCLLD došlo k vytvoření 9,1 nového pracovního místa, 
což lze považovat za velký přínos pro region. Přesto došlo k malému snížení počtu 
obyvatel na území MAS, které procentuálně odpovídá snížení počtu obyvatel v kraji 
Vysočina a okrese Žďár nad Sázavou. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.8 Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj 
ve venkovských oblastech?     

Odpověď:  

Přestože intervence PRV neměly dosud výrazný dopad na místní rozvoj ve venkovských 
oblastech, tak Focus Group musí konstatovat, že realizace SCLLD přispěla ke zkvalitnění 
místních služeb (u projektů podpořených z PRV zejména od soukromých poskytovatelů) i 
místní infrastruktury (z jiných programových rámců než PRV). 

Rozvoj ve venkovských oblastech byl podpořen, došlo ke tvorbě nových pracovních míst, 
přesto došlo k malému snížení počtu obyvatel na území MAS, které procentuálně odpovídá 
snížení počtu obyvatel v širším regionu. Dle názoru Focus Group nelze snižování počtu 
obyvatel na území činností MAS ovlivnit. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Vypsání 3 Fichí PRV zaměřených 
na místní infrastrukturu, které 
nebyly dosud vyhlášeny (tj. 
Investice do sítě lesních cest, 
Opravy a budování sítě polních cest 
a Podporu neprodukčních funkcí 
lesů). 

30.06.2020 Kancelář MAS 

2. Realizace projektu spolupráce, 
rozšíření animace v území 
zaměřené na místní akce. 

31.12.2023 Kancelář MAS 
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3. Manažerské shrnutí výstupů a výsledků dosavadní implementace SCLLD 

„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země pro období 2014 – 2020“ 
jakožto výchozí dokument pro realizaci SCLLD v území MAS Zubří země prošel v lednu 2017 
věcným hodnocením a v únoru 2017 mu byl vydán právní akt (akceptační dopisy jednotlivých 
ŘO). Dokument byl v průběhu roku 2017 a 2018 několikrát aktualizován a schválen ze 
strany jednotlivých odpovědných ŘO. Za období do 31.12.2018 proběhla pouze jediná 
změna, která se promítla do změny finančního plánu a znamenala rozšíření podporovaných 
opatření o 2 nová opatření v Operačním programu životní prostředí (OPŽP), konkrétně se 
jednalo o opatření č. 22 Protierozní opatření a 23 Sídelní zeleň. Tato změna zároveň fakticky 
znamenala, že MAS veřejně projednala zrušení jedné z Fichí PRV zaměřené na pozemkové 
úpravy (konkrétně Fiche s názvem Podpora ekologické stability). Tato úprava Programového 
rámce PRV ale nemohla být promítnuta do SCLLD, protože příslušný ŘO nepovoloval změny 
finančního plánu provedené před odevzdáním mid-term evaluace. Žádná jiná změna nijak 
neovlivnila finanční alokace ani přidání nebo odebrání některé-/ho Fiche/opatření, jednalo se 
spíše o změny administrativního charakteru.  
Na základě komunitního projednání a jednotlivých šetření v době tvorby strategie vyplynulo, 
že pro území MAS Zubří země jsou relevantní všechny 4 Programové rámce, tj. Program 
rozvoje venkova (PRV), Integrovaný regionální operační program (IROP) Operační 
program zaměstnanost (OPZ) a Operační program životní prostředí (OPŽP).  
Tyto Operační programy zahrnují různé typy podporovaných projektů, v PRV se jedná o 
podporu místních podnikatelů, zemědělců, potravinářů a lesníků, investice do sítě lesních a 
polních cest, podporu neproduktivních funkcí lesa a ekologické stability lesů. V rámci IROP se 
MAS zaměřila zejména na podporu bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy, 
podporu vybavení hasičských sborů, zkvalitnění infrastruktury základních škol a zkvalitnění 
infrastruktury sociálních služeb. V rámci OPZ pak na podporu prorodinných opatření, zvýšení 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti v regionu a také na podporu aktivit v rámci sociálních 
služeb. OPŽP je zaměřen na podporu výsadby dřevin v CHKO, sídelní zeleň a protierozní 
opatření. Níže uvádíme schéma jednotlivých opatření/Fichí SCLLD k 31.12.2018. 
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Obecně probíhají evaluační aktivity na úrovni MAS po celou dobu implementace SCLLD 
ve formě evidence indikátorů a finančního čerpání již uzavřených výzev. Do září 2018 se 
jednalo zejména o statistický sběr dat a následné porovnání s původně plánovanými 
hodnotami, dále tvorba grafické mapy podpořených projektů. Tyto výstupy byly prezentovány 
pravidelně v cca půlročním intervalu na setkáních mikroregionů v území (Novoměstsko, 
Bystřicko, Pernštejn). Také byly minimálně jednou ročně představovány na pravidelných 
jednáních orgánů MAS, zejména Kontrolního výboru a Valné hromadě. 
Níže MAS představuje mapu projektů schválených MAS k 31.12.2018, s aktualizací informací 
známých k 31.5.2019. Tato mapa slouží jako grafický podklad pro prezentace na setkáních 
mikroregionů a je pravidelně aktualizována pracovníky MAS po každém uzavřeném kole 
výzev. Zahrnuje i dodatečné úpravy údajů o projektech např. změny místa realizace, 
neschválení projektu v závěrečném ověření způsobilosti apod. 
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Evaluace dle požadavků Ministerstva pro místní rozvoj byla zahájena v říjnu 2018, byly 
pro ni využity dokumenty pro jednotné zhodnocení v rámci celého území ČR.  
MAS se pro zpracování převážně vlastními silami rozhodla zejména proto, že šablona 
vytvořená ŘO se jí zdála jako vhodný a dostatečně návodný prostředek. Zároveň se daly 
evaluační aktivity skloubit s běžnou agendou MAS, vzhledem k brzkému zahájení prací a 
téměř nepřetržitému nasazení ze strany MAS (byť v některých měsících díky kapacitě 
pracovníků velmi omezenému). Dále ji k tomuto rozhodnutí vedla skutečnost, že pracovní tým 
je dostatečně zkušený i z jiných oborů a kontinuita je zajištěna znalostí SCLLD a 
problematiky území MAS. Dalším důvodem je i to, že MAS je přesvědčena, že pokud by byla 
do zpracování zapojena externí firma, bylo by nutné většinu podkladů zajistit ze strany MAS a 
načasování požadavků by mohlo být, vzhledem k dalším nutně zajišťovaným aktivitám a 
omezeným kapacitám pracovníků MAS, nevhodné.  
Na tvorbě evaluační zprávy se tedy podíleli zejména pracovníci místní akční skupiny, pro 
zpracování části A byli podpořeni nezávislým prvkem – pracovníkem spolupracujícího 
mikroregionu Bystřicko a předsedou Kontrolního výboru. Primární zodpovědnost za 
zpracování převzala projektová manažerka Ing. Lada Scherrerová, při zpracování části A byla 
podpořena Mgr. Veronikou Benovou, při provádění rozhovorů, zpracování případových studií 
a přípravě materiálů na Focus Group byla podpořena Mgr. Anetou Šlechtovou. Po celou dobu 
zpracování na práce dohlížela vedoucí kanceláře MAS Ing. Jarmila Zemanová, korektury a 
formulace finálního textu měla na starosti Ing. Lada Jindrová. Do zpracování evaluační zprávy 
tak byl zapojen celý tým pracovníků MAS. 
Výše uvedené skutečnosti napovídají, že zpracování střednědobé evaluace trvalo cca 8 
měsíců (cca na 2 měsíce byly práce pozastaveny kvůli administraci 5. výzvy PRV viz níže).  
 
Prvním krokem pro zpracování samotné evaluační zprávy bylo seznámení se se zadáním a 
šablonami vydanými MMR pro potřeby mid-term evaluace. Následně byla zpracována oblast 
A (sebeevaluace), která se zabývá zhodnocením vlastní činnosti MAS ve všech procesech, 
tedy od vyhlášení výzvy po vyhodnocení žádostí o dotaci. Zpracování části A měla primárně 
na starosti externě najatá pracovnice spolupracujícího mikroregionu Bystřicko, která pro účely 
zpracování tabulek a výstupů provedla rozhovory s vedoucím pracovníkem SCLLD a 
manažery Programových rámců. Výstupy z těchto rozhovorů poté převedla do vzorových 
tabulek a definovala závěry. 
Další oblasti již byly zejména v kompetencích pracovníků MAS, kteří uskutečnili ke konci roku 
řízené rozhovory s příjemci dotací v jednotlivých Programových rámcích, zajistili zpracování 
případových studií a připravili podklady na jednání Focus Group, která se konala 22. ledna 
2019.  
Samotnému veřejnému projednání (setkání Focus Group) předcházela setkání se 
zástupci jednotlivých obcí z území, jejichž cílem byl zejména průzkum zamýšlených 
projektových záměrů obcí. Na těchto setkáních, která probíhala v první polovině ledna 2019 
a byla iniciována pracovníky MAS, se sešlo cca 70 % zástupců obcí z území a vznikl z nich 
aktuální projektový zásobník. Důvodem iniciace těchto setkání byl zejména fakt, že projektový 
zásobník, který byl platný v době tvorbě SCLLD už není aktuální a mnohé ze zamýšlených 
projektů byly zrealizovány bez podpory MAS nebo bylo odstoupeno od administrace. 
Aktualizovaný projektový zásobník pak sloužil i jako podklad pro Focus Group, která se 
skládala ze zástupců Výběrové komise a Kontrolního výboru MAS. Tato forma veřejného 
projednání, jehož členy byli zástupci orgánů MAS, byla zvolena zejména z důvodu 
přesvědčení pracovníků MAS, že otázkám ke zodpovězení je z pohledu nezainteresovaných 
subjektů velmi náročné vůbec porozumět. MAS převedla otázky do srozumitelnější podoby, 
přesto bylo jednání Focus Group nejnáročnějším bodem celého evaluačního procesu.  
Focus Group došla k závěrům, které vedly k nutnosti přesunu finanční alokace mezi 
opatřeními IROP, které muselo být dle pokynů ŘO provedeno do 28.2.2019. Proto MAS dne 
29. ledna 2019 představila tento výstup z Focus Group Programovému výboru, který schválil 
změnu finančního a indikátorového plánu IROP. MAS ke dni 15.2.2019 požádala o 7. změnu 
SCLLD se zapracovanou výše zmíněnou změnou, která byla schválena dne 14.3.2019. 
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Vzhledem k vytíženosti pracovníků MAS v období březen – duben spojené s administrací 5. 
výzvy PRV bylo nutné finalizační práce, tj. formulaci výstupů z oblasti B a C odložit na květen 
2019. Tyto části evaluační zprávy, konkrétně oblast B, která se zabývá relevancí SCLLD a 
oblast C, která řeší výstupy a výsledky implementace SCLLD, zohledňují závěry vzešlé z 
Focus Group. Proto byly dopracovány a upraveny s přihlédnutím ke všem aspektům vzešlým 
z tohoto setkání. V průběhu celého zpracování se dle potřeby konala pracovní schůzky 
zaměstnanců a dalších osob zainteresovaných do hodnocení plnění SCLLD, kde byly dílčí 
části diskutovány pro zajištění větší sebereflexe evaluační zprávy. 
Níže jsou uvedeny shrnutí jednotlivých evaluovaných oblastí. 
 
Shrnutí oblasti A  
V oblasti A (Sebeevaluace) měla MAS zhodnotit, jak se jí daří při procesech, které probíhají 
na MAS, tj přípravě a vyhlášení výzev, při příjmu, hodnocení a výběru žádostí a při animačních 
činnostech a komunikaci v území.  
U každého z procesů byly vyjmenovány návazné aktivity, u kterých měla MAS vyhodnotit svoji 
efektivitu pomocí uvedení pozitiv (příkladů dobré praxe), negativ (příkladů špatné praxe) a 
opatření, která by mohla přinést lepší výsledky do budoucna.  
Ze sebeevaluace vyplynulo, že MAS nemá závažné problémy s dodržováním termínů při 
žádném z procesů od přípravy výzev až po předání Žádostí o podporu/dotaci na 
jednotlivé Řídící orgány. Pracovníci MAS vedou interní kalendář s jasně definovanými úkoly 
a termíny a jsou v maximální míře vzájemně zastupitelní, což napomáhá flexibilitě všech 
procesů. Nedochází k výrazným nedostatkům v žádném ze zmíněných procesů, MAS 
postupuje podle schválených interních postupů, Hodnotitelé pracují s předem připravenými 
interními kontrolními listy, ve kterých jasně definují závěry z hodnocení. U každého z procesů 
se vyskytují také záporná zjištění, u nichž byly definovány kroky k nápravě/řešení, která bude 
MAS dodržovat, aby došlo k eliminaci negativ do budoucna. 
Z odezvy na většinu výzev MAS se zdá, že MAS používá vhodná média pro propagaci 
svých výzev (webové stránky MAS, sociální sítě, místní tištěné zpravodaje (měsíčníky), 
úřední desky obcí a webové stránky mikroregionů, aktivní účast na členských schůzích 
mikroregionů na území MAS).  
Přesto se MAS nedaří přímo oslovovat stakeholdery v území, iniciovat vlastní projekty 
apod. Je to zejména způsobeno nedostatečnou kapacitou/administrativní zátěží 
pracovníků MAS. MAS plánuje toto ke konci programového období napravit a více se věnovat 
i samotným aktivitám v území. 
 
 
Shrnutí oblasti B  
Oblast B se zaměřuje na relevanci SCLLD a byla řešena převážně veřejným projednáváním 
na území (tzv. Focus Group). Mezi nejpozitivnější zjištění v evaluační oblasti B patří poznatek, 
že jednotlivé analýzy obsažené ve strategii (SWOT analýza, analýza problémů a potřeb i 
analýza rizik) jsou ve své podstatě stále relevantní, příliš se nezměnily. V rámci aktualizace 
SCLLD bude nutné provést pouze drobné úpravy v analýze rizik. Realizace SCLLD je vnímána 
v území kladně a její výsledky mají v území pozitivní dopad. Vzhledem k výrazným omezením 
podmínek čerpání prostředků v rámci SCLLD ze strany Řídících orgánů nemohou být některé 
problémy a potřeby vyřešeny a některé jsou řešeny pouze částečně. Bylo vydefinováno několik 
problémů/potřeb, které by bylo možné pokrýt v případě, že dojde k rozšíření opatření 
SCLLD o podporu obcí v návaznosti na připravovanou aktualizaci Pravidel PRV (článek 20). 
Záporným poznatkem plynoucím z oblasti B je nevyváženost poptávky a nabídky v 
některých opatřeních/Fichích. V SCLLD jsou opatření/Fiche, ve kterých je převis 
neuspokojených žádostí (např. hasiči, školy apod.) v důsledku nedostatečné alokace. Jsou v 
ní ale i opatření/Fiche, ve kterých MAS neeviduje velký zájem (potřeba v území se žadatelům 
nejeví jako nezbytná – podpora sociálních podniků a soc. bydlení, podpora ekologické stability 
atd.), a naopak objem alokovaných financí je dostatečný. Řešením v tomto případě je podání 
žádosti o změnu, jejíž předmětem je přesun finančních prostředků mezi opatřeními/Fichemi. 
Jednotlivé alokace budou upraveny pouze v programových rámcích, které to umožňují – tj. 
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IROP, PRV a OPZ. Opatření v OPŽP nejsou pro území vhodně nastavena a prostředky 
pravděpodobně nebudou vyčerpány. MAS se věnuje cílené animaci těchto opatření bez 
větších výsledků. 
 
Shrnutí oblasti C  
Oblast C je zaměřena na hodnocení výstupů a výsledků implementace SCLLD, byla 
vyhodnocena částečně pomocí veřejného projednání, řízených rozhovorů s příjemci a vlastní 
evidence údajů MAS. Pozitivním výsledkem je, že MAS vyhlásila od schválení SCLLD 
dostatek výzev (za roky 2017 – 2019 v průměru 9 výzev/rok). Nejpozději v roce 2020 by měly 
být minimálně jednou vyhlášeny výzvy zacílené na každé opatření zahrnuté v SCLLD. Dalším 
pozitivním výsledkem je, že se daří, až na výjimky (OPŽP), naplňovat hodnoty indikátorů. U 
opatření, která budou zrušena, je nutné uvést na 0 hodnoty navázaných indikátorů. MAS bude 
nadále sledovat plnění indikátorů a upravovat dosažené hodnoty v souladu s metodikami 
Řídících orgánů. 
Z provedených rozhovorů s příjemci dotací vyplývá, že vynaložené finanční prostředky 
splnily očekávání příjemců i cílových skupin a vedou k dosažení plánovaných výstupů 
a výsledků. V jednotlivých Programových rámcích dochází pomocí realizace projektů k plnění 
specifických cílů stanovených v SCLLD. MAS i příjemci soudí, že realizace projektů vedla k 
posílení sociálního kapitálu v území MAS, díky pomoci a spolupráci dostupné na místní úrovni 
(v lokalitě). Žadatelé tím získávají větší jistotu, porozumění problematice a vnímají, že servis 
nabízený ze strany MAS, jim mnohonásobně zvyšuje šance na získání dotace, než jakých 
by dosáhli prostřednictvím projektů individuálních. Jako velmi pozitivní dopad na rozvoj ve 
venkovských oblastech vnímá MAS i fakt, že došlo ke tvorbě nových pracovních míst (v 
současnosti přislíbeno příjemci vytvořit 9,1 nového pracovního místa). 
Jako negativum MAS vnímá fakt, že projekty vedly k dosažení přidané hodnoty LEADER/CLLD 
pouze částečně. Projekty, až na výjimky, nejsou připravovány komunitně. Intervence PRV 
neměly dosud výrazný dopad na místní rozvoj ve venkovských oblastech, ale lze konstatovat, 
že realizace SCLLD přispěla ke zkvalitnění místních služeb i místní infrastruktury.  
 
Níže uvádíme výtah úkolů, vyplývajících z jednotlivých otázek zodpovězených při evaluaci, 
které byly dále tematicky roztříděny.  
 
 
První tabulka uvádí průběžné úkoly, které jsou navázané spíše na realizaci projektů a 
management MAS. 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.) 
Termín (do 
kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 
doporučení 

Udržet současný kvalitní a ověřený tým pracovníků 
kanceláře MAS, který řeší a předchází rizikům SCLLD. 

1.1.2019 – 
31.12.2023 

Vedoucí 
kanceláře MAS 

Nadále aktivně komunikovat s příjemci, aby i nadále 
docházelo k předcházení případných problémů při realizaci 
projektů. 

Průběžně až do 
31.12.2023 

Kancelář MAS 

Doporučení všem ukončeným projektům (kromě OPZ), aby 
si zajistili pojištění pořízeného majetku/staveb minimálně po 
dobu udržitelnosti projektů. Upozorňovat i v průběhu 
realizace SCLLD při ukončování dalších projektů. 

U už 
ukončených do 
30.9.2019 a 
dále průběžně. 

Kancelář MAS 
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Druhá tabulka se zaměřuje na úkoly navázané na budoucí vypisované výzvy a 
preferenci projektů. 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.) 
Termín (do 
kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 
doporučení 

Preferovat při realizaci SCLLD projekty s přidanou hodnotou 
(inovativnost, synergie, návaznost). Nadále používat nástroj 
finanční náročnosti projektů při věcném hodnocení projektů 
v IROP a PRV. 

Průběžně do 
31.12.2023 

Kancelář MAS 

Dodržení harmonogramu naplánovaných výzev v roce 2019. 31.12.2019 Kancelář MAS 

Vypsání 3 Fichí PRV zaměřených na místní infrastrukturu, 
které nebyly dosud vyhlášeny (tj. Investice do sítě lesních 
cest, Opravy a budování sítě polních cest a Podporu 
neprodukčních funkcí lesů)+nové Fiche na čl. 20. 

30.06.2020 Kancelář MAS 

Realizace projektu spolupráce, rozšíření animace v území 
zaměřené na místní akce. 

31.12.2023 Kancelář MAS 

 
 
Třetí tabulka sumarizuje úkoly navázané na úpravy SCLLD. 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.) Termín (do kdy) 
Odpovědnost 
za implementaci 
doporučení 

Rozšířit tabulku analýzy rizik o 3 nově definovaná rizika do 30.6.2020 Kancelář MAS 

Revize Programového rámce PRV a zapracování nové 
Fiche zahrnující aktivity podporovatelné v rámci článku 
20. Změna finančního a indikátorového plánu 
Programového rámce PRV (zrušení jedné Fiche, snížení 
nedočerpaných/uspořených alokací více Fichí a vytvoření 
jedné dosud neuvedené nové Fiche – článek 20.  

Po vydání 
aktualizovaných 
Pravidel PRV a 
metodiky SZIFu 
k vytvoření nové 
Fiche, nejpozději 
však k 30. 9. 2019  

Kancelář MAS 

Změna finančního a indikátorového plánu Programového 
rámce IROP (zrušení 2 opatření, snížení 
nedočerpaných/uspořených alokací 1 opatření, navýšení 
alokace ve 2 opatřeních).  

Do 28.2.2019  Kancelář MAS 

Změna finančního a indikátorového plánu Programového 
rámce OPZ (zrušení jednoho opatření, snížení alokace 
v 1 opatření a navýšení alokací ve 2 opatřeních).  

Do 30. 9. 2019  Kancelář MAS 

Nadále sledovat plnění indikátorů/finančních plánů a 
pravidelně o plnění informovat orgány MAS. Po finálním 
ukončení projektů uvést do souladu cílové hodnoty 
indikátorů v SCLLD. Administrativně upravovat finanční 
plány v souladu s požadavky a instrukcemi ŘO. 

Průběžně až do 
31. 12. 2023  

Kancelář MAS 

 
U jednotlivých úkolů jsou uvedeny zodpovědnosti, které z velké části přísluší kanceláři MAS. 
Všechny úpravy SCLLD zmíněné ve třetí tabulce budou podléhat schválení Programového 
výboru, kterému budou kanceláří MAS předloženy podklady. Jak už bylo uvedeno výše, úkol 
termínovaný do 28.2.2019 byl již kanceláří MAS splněn. 
 
Odpovědnost za evaluaci SCLLD, respektive za schválení Evaluační zprávy je v souladu se 
Statutem společnosti a jednacími řády jednotlivých orgánů svěřena Rozhodovacímu orgánu, 
tj. Programovému výboru MAS, kterému jej po vlastním schválení předkládá Kontrolní výbor. 
MAS nechala pro úplnost schválit evaluační zprávu i Valnou hromadu MAS, protože v ní 
dochází k návrhu na přesun finančních prostředků mezi opatřeními/Fichemi SCLLD a 
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doporučení na zrušení některých opatření/Fichí. Po schválení předložila MAS evaluační 
zprávu ke schválení na MMR-ORP skrze ISKP14+. 
 

3.1 Evaluační postup  

Evaluační postup, tj. způsob zodpovídání jednotlivých evaluačních otázek a jejich podotázek 
je vždy uveden u příslušné evaluační otázky, respektive podotázky.  

 

3.2 Harmonogram zpracování mid-term evaluace  

MAS Zubří země realizovala příslušné činnosti mid-term evaluace dle harmonogramu 
uvedeného v následující tabulce.  

 

Tabulka 10 – Skutečný harmonogram klíčových činností mid-term evaluace SCLLD MAS Zubří země 

Aktivita 
Datum zahájení 

činnosti (od) 

Datum 
ukončení 

činnosti (do) 

Datum  

Zpracování mid-term evaluace 1. 10. 2018 12. 6. 2019  

Seznámení se Zadáním, šablonou 
Evaluační zprávy 

1. 10. 2018 15. 10. 2018 
 

Sebeevaluace v Oblasti A 15. 10. 2018 30. 11. 2018  

Evaluace v Oblasti B 3. 12. 2018 28. 5. 2019  

Příprava podkladů na jednání Focus 
Group  

3. 12. 2018 18. 1. 2019 
 

Jednání Focus Group    22. 1. 2019 

Zodpovězení Evaluačních otázek 

a podotázek v Oblasti B 
22. 1. 2019 31. 5. 2019 

 

Evaluace v Oblasti C 25. 10. 2018 28. 5. 2019  

Příprava podkladů pro zpracování 
polostrukturovaných rozhovorů s příjemci  

25. 10. 2018 30. 11. 2018 
 

Realizace polostrukturovaných rozhovorů 
s příjemci  

13. 12. 2018 20. 12. 2018 
 

Zpracování případových studií k projektům 
v realizaci (ukončeným projektům)  

25. 10. 2018 22. 1. 2019 
 

Jednání Focus Group    22. 1. 2019 

Zodpovězení Evaluačních otázek 

a podotázek v Oblasti C 
22. 1. 2019 31. 5. 2019 

 

Projednání a schválení Evaluační zprávy 
odpovědným orgánem MAS 

  11. 6. 2019 

Předložení Evaluační zprávy MMR-ORP 
skrze ISKP14+  

  11. 6. 2019 

 


