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Zápis ze 

 

 

 

11. 6. 2019 

Kancelář MAS Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 
Bystřice nad Pernštejnem 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Schůze zahájena ve 14:00 hod. 

Zahájení provedla manažerka SCLLD Ing. Lada Scherrerová a přítomné seznámila s programem schůze. 
 
 

1. Střednědobé hodnocení plnění SCLLD a schválení evaluační zprávy 
2. Kontrola dodržování postupů při hodnocení a výběru projektů 
3. Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_02 / 04 a 

CLLD_15_01_046_02 / 05 
4. Závěr jednání 

 
 
Program byl jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy Kontrolního výboru. 
 

 

 

 

1. Střednědobé hodnocení plnění SCLLD  

 
• Kontrolní výbor je statutem MAS Zubří země, o.p.s. pověřen k monitoringu a hodnocení SCLLD. Kontrolní 

výbor předkládá Programovému výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD.  
• V období od 1.10.2018 do 30.6.2019 byla kancelář MAS Zubří země povinna zpracovat Evaluační zprávu 

k mid-term (střednědobé) evaluaci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří 
země pro období 2014 – 2020. Cílem je provedení hodnocení realizace výše uvedené Strategie, konkrétně 
pak relevance programových rámců, pokrok v plnění cílů, vznik přidané hodnoty v území apod. Dalším 
bodem bylo i hodnocení procesů realizovaných na MAS a identifikace problematických oblastí. Evaluační 
zpráva vychází ze vzoru Zadání vydaného MMR-ORP. 

• MAS provedla hodnocení s využitím předepsaných metod a postupů, dodržela minimální stanovený rozsah 
šetření, zodpověděla stanovené evaluační otázky a jejich podotázky (v Oblasti B a C) a vyhodnotila 
stanovené procesy a činnosti (v Oblasti A) a níže uvádí manažerská shrnutí jednotlivých oblastí. 

Shrnutí oblasti A  
Ze sebeevaluace procesů na MAS vyplynulo, že nejsou 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, MAS postupuje podle schválených 
interních postupů. Hodnotitelé pracují s předem připravenými interními kontrolními listy, ve kterých jasně definují 
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závěry z hodnocení. U každého z procesů se vyskytují také záporná zjištění, u nichž byly definovány kroky k 
nápravě/řešení, MAS se bude snažit, aby došlo k eliminaci negativ do budoucna. 
Z odezvy na většinu výzev MAS se zdá, že jsou využita vhodná média pro propagaci 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  
Mezi nejpozitivnější zjištění v této části, která je zaměřená na relevanci SCLLD 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 SCLLD bude nutné pouze lehce upravit analýzu 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 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 (podpora sociálních podniků a 
sociálního bydlení, podpora ekologické stability atd.), který neodpovídá objemu současně alokovaných prostředků. 
Řešením je podání žádosti o změnu SCLLD, jejíž předmětem je přesun finančních prostředků mezi 
opatřeními/Fichemi, případně cílená animace nečerpaných opatření. 
Shrnutí oblasti C  
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. 
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. 
 
Dále z evaluace vyplynuly jasné termínované úkoly, za jejichž splnění je odpovědná kancelář MAS. Byly tematicky 
roztříděny na 3 oblasti:  

1. úkoly navázané na realizaci projektů a management MAS.  
2. úkoly navázané na budoucí vypisované výzvy a preferenci projektů.  
3. úkoly navázané na úpravy SCLLD, které podléhají schválení Programového výboru 

 

Usnesení 1-1/2019: Kontrolní výbor se podílel se na hodnocení SCLLD a souhlasí se závěry 
vyplývajícími z Evaluační zprávy ke střednědobé evaluaci realizace Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Zubří země pro období 2014 – 2020. 
Všichni pro 
Schváleno 
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2. Kontrola dodržování postupů při hodnocení a výběru projektů 

 
• Mezi pravomoci Kontrolního výboru patří kontrola metodiky způsobu hodnocení a výběru projektů na MAS 

a její dodržování.  
• Kontrolní výbor provedl kontrolu s ohledem na schválené Interní postupy MAS pro PRV a Informaci o 

způsobu hodnocení a výběru projektů pro OPZ. 
• Od minulého termínu jednání do aktuálního jednání Kontrolního výboru bylo ukončeno hodnocení a výběr 

projektů celkem u pěti výzev MAS Zubří země, u kterých MAS obdržela minimálně 1 projekt. 
 

• Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost: 
- 3. výzva MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti (I.) 
- 4. výzva MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora aktivit v rámci sociálních služeb (II.) 
- 5. výzva MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora prorodinných opatření (II.) 
- 6. výzva MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora prorodinných opatření (III.) 

 
• Programový rámec Programu rozvoje venkova: 

- 5. výzva PRV (zahrnující 2 fiche: Modernizaci nezemědělského podnikání a Zvyšování 
konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů). 

 
• Kontrolní výbor zkontroloval, že v rámci procesu hodnocení nedošlo ke střetu zájmů a že všechny osoby 

zapojené do hodnocení projektů podepsaly příslušné etické kodexy (tj. prohlášení o nestrannosti / 
neexistenci střetu zájmu). 

• Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu činnosti Výběrové komise MAS při hodnocení projektů 3. – 
6. výzvy OPZ a 5. výzvy PRV.  

 

Usnesení 2-1/2019: Kontrolní výbor neshledal nedostatky v postupu MAS při hodnocení a výběru 
projektů v rámci výzev Operačního programu zaměstnanost a výzvy Programu rozvoje venkova.  
Všichni pro 
Schváleno 

 
3. Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_04 

 
• Kontrolní orgán zodpovídá za kontrolu realizace SCLLD. Za období od minulého konání Kontrolního výboru 

byly připraveny k odevzdání 2 zprávy o plnění integrované strategie – v celkovém pořadí čtvrtá (za období 
1.7.2018 – 31.12.2018 a pátá (za období 1.1.2019 do 30.6.2019). Kontrolní výbor se seznámil s obsahem 
obou Zpráv a prověřil uváděné závěry a soulad se skutečným stavem SCLLD k 31.12.2018 a k 30.6.2019. 
 

• V pořadí čtvrtá zpráva o plnění integrované strategie s č. CLLD_15_01_046_04 obsahovala informace za 
sledované období od 1.7.2018 – 31.12.2018. Zpráva byla MMR schválena dne 07.02.2019.  

 
Klíčové informace ze Zprávy o plnění integrované strategie s č. CLLD_15_01_046_04: 
 

• Program rozvoje venkova ČR: 
V období 2. pol. roku 2018 došlo dne 31.8.2018 k předání 1 Žádosti o dotaci (ŽoD) k závěrečnému ověření 
způsobilosti (ZoZ) na RO SZIF 3. výzvy MAS Zubří země z Programu rozvoje venkova. Tato výzva byla vyhlášena 
na Fichi č. 13 Posilování ekologické stability lesů a MAS přijala a kladně vyhodnotila 1 Žádost o dotaci. 
Požadovaná i schválená částka dotace předloženého projektu byla celkově ve výši 1 947 144 Kč, po dokončení 
výběrového řízení byla ponížena na 1 931 963 Kč. 
 

• Integrovaný regionální operační program: 
V období 2. pol. roku 2018 byly finálně zadministrovány a dne 2.10.2018 předány k ZoZ 7-9. výzva IROP (ze 
strany MAS schváleno 8 Žádostí o podporu - ŽoP), které byly zaměřeny na následující opatření:  
- 7. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události - (I.) - 7 ŽoP 
- 8. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Podpora infrastruktury pro sociální služby - (II.) - 1 ŽoP 
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- 9. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Investice do zázemí sociálních podniků-(I.) - 0 ŽoP 
Požadovaná částka finanční podpory podaných projektů byla celkově 6 756 578,07 Kč (v 7. výzvě byly schváleny 
projekty v plné alokaci výzvy/opatření, tj. 3 700 000 Kč a 2 projekty, které se nevešly do alokace byly schváleny 
jako náhradní a v 8. výzvě bylo finálně alokováno 1 155 247,50 Kč finanční podpory). 
 

• Operační program zaměstnanost: 
Dále byly v období 2. pol. roku 2018 byly finálně zadministrovány a dne 11.12.2018 a 2.1.2019 postoupeny k ZoZ 
následující výzvy: 3.-5. výzva OPZ. MAS v těchto výzvách obdržela celkově 6 Žádostí o podporu a byly zaměřeny 
na následující opatření: 
- 3. výzva MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti (I.) - 2 ŽoP 
- 4. výzva MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora aktivit v rámci sociálních služeb-(II.) - 3 ŽoP 
- 5. výzva MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora prorodinných opatření (II.) - 1 ŽoP 
Celková částka způsobilých výdajů podaných projektů byla ve výši 12 117 550 Kč (ve 3. výzvě byly schváleny 
projekty v plné alokaci výzvy/opatření, tj. 4 500 000 Kč a projekt, který se nevešel do alokace byl schválen jako 
náhradní s navrženým přesunem prostředků z ostatních opatření, ve 4. výzvě byly schváleny projekty za 3 872 
090 Kč a v 5. výzvě za 484 850 Kč). 
 

• Operační program životní prostředí: 
Dne 3.10.2018 byla vyhlášena 1. výzva OPŽP, u které probíhá příjem Žádostí o podporu do 28.2.2019. Je 
zaměřena na opatření č. 21-1.6.1.Posilování přirozených funkcí krajiny a byla vyhlášena pod názvem: 
- 1. výzva MAS Zubří země – OPŽP – Výsadba dřevin 
 

• Proplácení Žádostí o platbu – celkový počet od počátku období 
- Podáno 35 Žádostí o platbu (25 PRV a 10 IROP) 
- Finálně proplaceno 20 (13 v PRV a 7 v IROP).  
 
• V tuto chvíli máme zazávazkováno přes 40 % z celkových prostředků. 
• Dosud bylo zrealizováno celkem 17 výzev, z nichž jsme ve 3 výzvách neobdrželi žádné projekty. 

Realizujeme nebo jsme postoupili Řídícím orgánům 89 úspěšných projektů, z nichž část ještě podléhá ZoZ, 
takže se jejich počet může finálně snížit. 

• Od října 2018 jsme plně spustili činnosti vedoucí k vypracování evaluační zprávy-tj. mid-term evaluace 
realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země pro období 2014 – 2020, kterou 
bychom ideálně chtěli odevzdat v průběhu jara 2019. 

 

Usnesení 3-1/2019: Kontrolní výbor bere na vědomí Zprávu o plnění integrované strategie                                     
č. CLLD_15_01_046_04 a potvrzuje, že údaje v ní uvedené byly k datu jejího podání úplné a pravdivé. 

Všichni pro 
Schváleno  

 
 

4. Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_05 

 
• MAS měla k datu jednání Kontrolního výboru připravenou v pořadí pátou zprávu o plnění integrované 

strategie s č. CLLD_15_01_046_05. Zpráva obsahovala informace za sledované období od 1.1.2019 do 
30.6.2019. Zpráva bude na MMR odeslána k 20.7.2019 a bude obsahovat níže uvedené informace (počty 
podaných/proplacených Žádostí o platbu se mohou lehce lišit od údajů uvedených v zápise, MAS je upraví 
dle skutečnosti k datu podání zprávy, ostatní údaje zůstanou beze změny). 

 
Klíčové informace ze Zprávy o plnění integrované strategie s č. CLLD_15_01_046_05: 
 

• Program rozvoje venkova ČR: 
V období 1.pol.roku 2019, konkrétně 15.1.2019, s registrací na RO SZIF k 31.5.2019, vyhlásila MAS Zubří země 
5.výzvu z Programu rozvoje venkova. Tato byla vyhlášena na 2 níže jmenované Fiche a finálně bylo předáno na 
RO SZIF celkem 44, z toho 35 podpořených a 9 nepodpořených Žádostí o dotaci (ŽoD): 

http://zubrizeme.cz/1-vyzva-opzp-vysadba-drevin/
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- Modernizace nezemědělského podnikání-22 obdržených a 19 podpořených ŽoD; 
- Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů-22 obdržených a 16 

podpořených ŽoD. 
Celková výše způsobilých výdajů finálně schválených projektů byla ve výši 9 762 108 Kč a požadovaná dotace 
těchto projektů tvořila celkově 4 491 106 Kč. 
 

• Operační program životní prostředí:  
Dále MAS dne 6.2.2019 vyhlásila 2. a 3. výzvu OPŽP MAS Zubří země, které budou uzavřeny k 25.9.2019. Tyto 
výzvy jsou zaměřené na nově přidaná opatření – Sídelní zeleň a Protierozní opatření, která spadají pod opatření 
1.6.1.Posilování přirozených funkcí krajiny v SCLLD.  
- 2. výzva MAS Zubří země – OPŽP – Sídelní zeleň – (I.), 
-  3. výzva MAS Zubří země – OPŽP – Protierozní opatření – (I.). 
MAS prodloužila příjem ŽoP v 1. výzvě MAS Zubří země – OPŽP – Výsadba dřevin, která byla prodloužena o 4 
měsíce a byla uzavřena k 28.6.2019. 
 

• Operační program zaměstnanost: 
V tomto období také byla finálně zadministrována a k závěrečnému ověření způsobilosti (ZoZ) předána 1 Žádost 
o podporu v OPZ z následující výzvy:  
- 6.Výzva MAS Zubří země-OPZ-Podpora prorodinných opatření-(III.).  
Celková částka způsobilých výdajů podaného projektu byla ve výši 417 500,04 Kč (celková alokace výzvy byla 
417 833,75 Kč). 
 

• Integrovaný regionální operační program: 
Dne 18.4.2019 byly MAS vyhlášeny následující výzvy: 
- 10. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Terminály a parkovací systémy – (III.) 
- 11. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Bezpečnost dopravy – (III.) 
- 12. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Cyklodoprava – (III.) 
- 13. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Infrastruktura základních škol – (III.) 
- 14. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Podpora infrastruktury pro sociální služby – (III.) 
Výzvy budou uzavřeny k 10.7.2019. 
 

• Proplácení Žádostí o platbu – celkový počet od počátku období: 
- Podáno 67 Žádostí o platbu (54 v PRV, 12 v IROP a 1 průběžná v OPZ) 
- Finálně proplaceno 38 (26 v PRV a 11 v IROP a 1 OPZ – průběžná) – může být upraveno na základě reality k 

30. 6. 2019, jedná se o očekávané hodnoty. 
 

• V tuto chvíli máme zazávazkováno téměř 50 % z celkových prostředků. 
• Dosud bylo zrealizováno celkem 19 výzev, z nichž jsme ve 3 výzvách neobdrželi žádné projekty. 

Realizujeme nebo jsme postoupili Řídícím orgánům 122 úspěšných projektů, z nichž část ještě podléhá ZoZ, 
takže se jejich počet může finálně snížit. 

• MAS prováděla evaluační aktivity od října 2018, které vedly k vypracování evaluační zprávy-tj. mid-term 
evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země pro období 2014 – 
2020, která bude na MMR odevzdána po schválení Valnou hromadou v červnu 2019. 

 

Usnesení 4-1/2019: Kontrolní výbor bere na vědomí Zprávu o plnění integrované strategie                                     
č. CLLD_15_01_046_05. 

Všichni pro 
Schváleno  

 
Kontrolní výbor svými podpisy stvrzuje, že při kontrole nebyly shledány v činnosti MAS Zubří země, o.p.s. 
žádné nedostatky.  
 
Kontrola vnitřního chodu, činnosti a hospodaření MAS Zubří země, o.p.s. bude posouzena Dozorčí radou. 

 

http://zubrizeme.cz/opzp-2-vyzva-mas-zubri-zeme-sidelni-zelen-i/
http://zubrizeme.cz/opzp-3-vyzva-mas-zubri-zeme-protierozni-opatreni-i/
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Zapsala: Ing. Lada Scherrerová     Podpis:.................................................................... 
 
 
 
 
 
Předseda Kontrolního výboru: Ing. Pavel Vejrosta   Podpis:.................................................................... 


