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

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

vydaného MMR-ORP1.   

MAS Lašsko 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 Lašsko 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 Lašsko.  

 

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 Lašsko jako nositel 
SCLLD.  

 

  

 
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 Lašsko 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 Lašsko 

podíleli pracovníci MAS/členové orgánů MAS/ostatní, uvedení v tabulce č. 1. 

 

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

Jméno pracovník MAS 

Bc. Marie Jalůvková Projektová manažerka pro IROP 

Ing. Dalibor Kvita Koordinátor animačních činností 

Mgr. Petr Hůla Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD, 
projektový manažer pro PRV 

Mgr. Eva Arnošt Projektová manažerka pro OPZ a animaci OP 
VVV 

 

Účelem hodnocení v Oblasti A je pomocí zralé úvahy identifikovat nejdůležitější pozitiva 
a negativa, nikoliv zpracovat vyčerpávající výčet pozitiv a negativ. MAS Lašsko 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.  
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3. Formulace (výběr) klíčových závěrů k danému procesu v části „Klíčové závěry“.  

Při hodnocení jednotlivých procesů, respektive činností MAS Lašsko využívá zejména 
následující zdroje dat a informací / metody:  

• analýzy obsahu příslušných interních dokumentů a záznamů 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 Lašsko 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) 
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Sebehodnocení jednotlivých procesů a činností 

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

1. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ 

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)  

OPZ: 

• průběžné studium příruček 

a vzorů 

• průběžné sledování 

aktualizací 

• průběžné sledování změn 

OPZ: 
--------------- 

OPZ: 
----------------------- 

Příprava textu výzvy (vč. 
návrhu alokace výzvy) 

OPZ: 

• rychlá práce díky 

nastudovaným příručkám a 

výzvě č. 047 

• výzva vypsána vždy na 

celou alokaci se 

zastropovanými 

maximálními celkovými 

způsobilými výdaji – 

možnost podpory většího 

množství žadatelů 

OPZ: 

• příliš včasné přichystání výzvy – 

nutnost změny dle aktuálního 

vzoru 

OPZ: 

• nechystat výzvu s přílišným 

předstihem – zodpovědnost manažer 

OPZ 

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

OPZ: 

• použití vzorů z ŘO 

 

OPZ: 

• žádná další kritéria pro žadatele 

– nebezpečí podpory spekulantů 

OPZ: 

• zpřísnit kritéria pro žadatele – 

zodpovědnost manažer OPZ 

Schválení výzvy 
odpovědným orgánem MAS   

OPZ: 

• vždy před otevřením výzvy 

dle interních pravidel MAS 

• schválení jako součást 

OPZ: 
------------------ 

OPZ: 
---------------- 
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1. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ 

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?) 

jednání orgánu o více 

věcech – orgán se neschází 

jen kvůli schválené výzvě 

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

OPZ: 
---------------- 

OPZ: 
------------------- 

OPZ: 
--------------------- 

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

OPZ: 

• zveřejňování informací na 

webových stránkách, 

facebooku 

• zasílání informací všem 

členům MAS 

• informace o výzvách 

v lokálních médiích 

• komunikace s možnými 

zájemci o podporu před 

vyhlášením výzvy 

OPZ: 
------------------- 

OPZ: 
---------------------- 

Komunikace s nadřazenými 
orgány při přípravě výzev 

OPZ: 

• konzultace výzvy při 

nejasnostech – při 

závěrečném ověření malá 

chybovost výzvy 

OPZ: 
--------------- 

OPZ: 
------------------- 

 

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

OPZ – zpracovávat výzvy dle aktuálních příruček, ne s přílišným předstihem, dále pokračovat v systému avíza výzev a konzultace výzev, zpřísnit kritéria pro 
vyhlašování výzev – zodpovědnost za dodržování závěrů nese manažer OPZ. 
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Tabulka 3 OPZ - Sebeevaluační tabulka – 2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí 

2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ 

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 

OPZ: 

• stažení všech příruček týkajících 

se systému 

OPZ: 
------------- 

OPZ: 
---------------- 

Školení  OPZ: 

• seznámení se systémem a jeho 

vnitřní logikou 

OPZ: 

• školení absolvováno příliš 

brzo, velká prodleva mezi 

školením a skutečnou prací se 

systémem – školení 

absolvováno několik měsíců 

před vyhlášením první výzvy  

OPZ: 

• absolvovat opakované školení ve 

chvíli, kdy už je nezbytné se 

systémem reálně pracovat – 

odpovědnost manažer OPZ 

Zadání výzvy do MS/PF  OPZ: 

• postup podle příručky – 

bezproblémové zadávání 

OPZ: 

• nutnost pokaždé využívat 

příručku – nezapamatování si 

postupu zadávání z důvodu 

časových prodlev mezi 

vyhlašováním jednotlivých 

výzev 

OPZ: 

• občas nahlédnout na zadávání 

výzvy např. i u kolegů z MAS, a 

oživit si tak nabyté dovednosti – 

odpovědnost manažer OPZ 

Provádění změn ve výzvách  OPZ: 

• výzvy byly nastaveny dobře, 

nebyly prováděny žádné změny 

OPZ: 
-------------- 

OPZ: 
-------------- 

Příprava a realizace semináře 
pro žadatele  

OPZ: 

• příprava kvalitní prezentace 

• oslovení potenciálních žadatelů a 

předání informací o semináři 

• součást přihlášky na seminář je 

také informace, na jakou aktivitu 

chce žadatel podporu – 

individuálnější zaměření 

OPZ: 
-------------- 

OPZ: 
----------------- 
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semináře 

• při semináři hodně diskutování o 

konkrétních dotazech, 

zkušenostech apod. 

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

OPZ: 

• pravidelné konzultace osobně 

přímo u žadatele, telefonicky i e-

mailem, v kanceláři MAS 

• hledání odpovědi nejprve 

v příručkách a pravidlech, při 

nejasnosti komunikace s ŘO 

• manažer OPZ v roli čtenáře 

projektu v systému – možnost 

metodické pomoci žadateli na 

dálku 

OPZ: 

• časová náročnost 

individuálních konzultací 

u žadatele – každý žadatel 

potřebuje jiný čas a jiné 

místo setkání – není 

prostor na jinou práci 

OPZ: 

• stanovit konkrétní časy konzultací 

v kanceláři, dát žadateli na výběr 

např. jen ze tří možností, ne zcela 

individuálně – odpovědnost 

manažer OPZ 

Příjem žádostí o dotaci (PRV 
– listinné přílohy)  

OPZ: 

• přes systém, upozorňování 

žadatelů na to, že elektronický 

podpis ne vždy funguje – 

podávání žádostí s předstihem 

OPZ: 
--------------- 

OPZ: 
----------------- 

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

OPZ: 

• informace zveřejňované na 

webových stránkách, facebooku 

MAS 

• informace v lokálních médiích 

• více zdrojů informací pro širší 

oslovení veřejnosti 

OPZ: 
------------------ 

OPZ: 
---------------- 

 
 

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

OPZ – dodržovat nadále postupy v příručkách a sledovat jejich aktualizace, průběžně se školit v práci se systémem, konzultacím se žadateli 
vyčlenit konkrétní dny a časy tak, aby nezasahovaly do jiné činnosti – zodpovědnost za dodržování nese manažer OPZ. 
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Tabulka 4 OPZ - Sebeevaluační tabulka – 3. Proces: Hodnocení žádosti o dotaci a výběr projektů 

3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ 

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) 

OPZ: 

• včasné školení, podávání 

komplexních informací 

OPZ: 
----------------- 

OPZ: 
------------- 

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

OPZ: 

• rychlá kontrola podle příručky 

• dodržování lhůt na kontrolu 

• snaha o co nejvčasnější 

kontrolu – většinou do 14 dnů 

OPZ: 

• jednou zaslání projektu 

hodnotiteli ještě před 

dokončenou kontrolou FNaP – 

hodnotitel hodnotí projekty, které 

nakonec neprojdou přes FNaP 

OPZ: 

• dodržet postup – nejprve hodnotit 

FNaP a až poté zaslat projekt 

externímu hodnotiteli – 

odpovědnost manažer OPZ 

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

OPZ: 

• komunikace s více hodnotiteli, 

v průběhu poté komunikace 

s jedním, který se osvědčil – 

dodržuje termíny, je rychlý, 

pečlivý 

• osobní seznámení 

s hodnotitelem, není z druhé 

strany republiky, je místně 

dostupný – lepší domluva 

OPZ: 
------------------- 

OPZ: 
----------------- 

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

OPZ: 

• podklady pro výběrovou 

komisi zasílány s dostatečným 

předstihem včetně posudku 

hodnotitele 

OPZ: 
---------------------- 

OPZ: 
------------------ 

Informování o datech 
jednání orgánů MAS (vč. 
komunikace s ŘO, příprava 
pozvánek, distribuce, 
dodržování lhůt 
stanovených ŘO 

OPZ: 

• před koncem výzvy již 

plánovat jednání orgánů – 

dodrží se lhůty pro hodnocení 

• ŘO orgán informován vždy 

včas o jednáních 

OPZ: 
------------------ 

OPZ: 
------------------- 
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ 

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?) 

a v interních postupech 

k jednotlivým programovým 
rámcům)  

• datum jednání plánováno tak, 

aby se mohl dostavit co 

největší počet členů orgánu – 

zasedání bývají i 

v odpoledních hodinách 

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

OPZ: 

• diskuze členů komise o 

jednotlivých projektech, 

posudcích a jednotlivých 

bodech 

• členové se dopředu seznamují 

s projekty, na jednání se každý 

vyjadřuje k bodům, které jsou 

pro něj nejasné nebo sporné 

• zápis závěrů manažerem OPZ 

– členové mohou diskutovat, 

nemusí se věnovat zapisování 

OPZ: 

• častá setkávání orgánů – časová 

náročnost pro členy orgánů 

OPZ: 

• spojit jednání orgánů nad 

výzvami z různých OP – 

domluva se spolupracovníky 

MAS – odpovědnost manažer 

OPZ 

Vyřizování přezkumného 
řízení 

OPZ: 

• nerealizováno 

OPZ: 
---------------- 

OPZ: 
--------------- 

Uveřejňování záznamů 
(přehled podpořených 
projektů, zápisy atp.)  

OPZ: 

• ihned po jednáních orgánů, 

nejpozději do dvou pracovních 

dnů 

OPZ: 
----------------- 

OPZ: 
--------------- 

Informování žadatelů 

o výsledcích hodnocení 

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

OPZ: 

• bezprostředně po rozhodnutí 

depeší 

• informování rovněž telefonicky 

nebo e-mailem 

OPZ: 
---------------------- 

OPZ: 
------------------- 
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ 

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?) 

Postoupení vybraných 
žádosti řídícím orgánům 
(MS/Portál farmáře) 

OPZ: 

• ihned po ukončení procesu 

hodnocení – včasné zaslání 

zkracuje dobu konečného ověření a 

žadatel se výsledek dozvídá co 

nejdříve je to možné 

• informování ŘO, že jim přišly 

projekty k ověření včetně data 

zahájení projektu – ŘO tak ví, jak 

moc spěchá ověření u konkrétních 

projektů 

OPZ: 
------------- 

OPZ: 
------------- 

 

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

OPZ – dodržovat postup pro hodnocení žádostí (nejprve FNaP a poté zaslání externímu hodnotiteli), snažit se sladit termíny jednání orgánů 
s dalšími OP, nadále dodržovat termíny a lhůty pro hodnocení – zodpovědnost nese manažer OPZ. 

Tabulka 5 OPZ 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.) 

OPZ: 

• informace na webových 

stránkách MAS, na facebooku, 

v lokálních médiách 

• e-maily členům MAS a 

příjemcům 

• zasílání aktualizací příjemcům 

OPZ: 
----------------- 

OPZ: 
------------------ 
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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?) 

• průběžné telefonické konzultace 

• osobní návštěvy u příjemců 

• vytipování konkrétních 

příjemců, kterých se informace 

týká – nezahlcování zbytečnými 

e-maily 

 

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

OPZ: 

• ihned po zjištění dané 

informace tak, aby byly zprávy 

co nejaktuálnější 

 

OPZ: 
----------------- 

OPZ: 
----------------- 

Uveřejňování na webu 
MAS (v jiných médiích)  

OPZ: 

• průběžně dle aktuální potřeby 

OPZ: 
----------------- 

OPZ: 
------------------- 

Získávání informací 

od potenciálních 

žadatelů – komunikace 

OPZ: 

• nejprve komunikace skrze 

hromadné komunikační kanály, poté 

osobní seznámení se s žadateli – 

lepší komunikace a individuální 

přístup 

• setkání na seminářích 

• průběžné ověřování zájmu o 

podporu 

 

OPZ: 
---------------- 

OPZ: 
----------------------- 

Animace škol  • navázání spolupráce s místními 

mateřskými a základními školami 

• provázání zkušeností pracovníka 

MAS se zkušenostmi ředitelů škol a 

jejich společné uvedení do praxe 

 
------------------------ 

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

OPZ – nadále užívat nástroje propagace a využívat všechny dostupné komunikační kanály pro animační činnost, udržet si individuální přístup 
k žadatelům a příjemcům – zodpovědnost nese manažer OPZ. 

 

PRV 

Sebehodnocení jednotlivých procesů a činností  

Tabulka 6 PRV Sebeevaluační tabulka – 1. Proces: Příprava výzev 

1. Proces: Příprava výzev 

PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV 

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)  

PRV: 

• Průběžné sledování aktualizací, 

nastavení služby SZIF mailing 

zaručuje to, že jsme na všechny 

důležité změny upozorněni 

•  •  

Příprava textu výzvy (vč. 
návrhu alokace výzvy) 

PRV: 

• Držet se připraveného vzoru a 

všechny zásahy/úpravy nad 

rámec vzoru výzvy dostatečně 

dopředu konzultovat s ŘO  

• Alokace – průběžně 

aktualizovat interní data na 

základě údajů ze žádostí o 

platbu/skutečně proplacených 

výdajích – nedojde k překročení 

celkové alokace při vyhlášení 

výzvy 

•  •  
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1. Proces: Příprava výzev 

PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV 

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?) 

 

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

PRV: 

• Důsledná příprava, jasná 

formulace a jednoznačnost PK, 

včetně jejich včasná konzultace 

s ŘO.  

PRV: 

• Ne zcela vhodně zvolené principy 

pro PK v SCLLD. PK bychom měli 

rádi více, ale bohužel je nemůžeme 

(bez předělání principů změnou 

SCLLD) ve výzvách použít. 

 

PRV: 

• Aktualizace principů pro PK v rámci změn 

SCLLD po střednědobém hodnocení 

• Převzít příklady dobré i špatné praxe při 

přípravě strategie pro budoucí programové 

období v této oblasti – zodpovědnost 

manažer PRV 

Schválení výzvy 
odpovědným orgánem MAS   

PRV: 

• v souladu s pravidly 
•  •  

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

PRV: 

• Možnost zapracovat do 

interních postupů vlastní 

postupy a nedržet se striktně 

vzoru (způsob řešení hraničního 

projektu, metoda společného 

zůstatku, …).  

• Všechny zásahy/úpravy nad 

rámec vzoru výzvy dostatečně 

dopředu konzultovat s ŘO.  

• Schvalování probíhá v rámci 

schválení dokumentace k výzvě, 

v souladu s pravidly 

•  •  

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

PRV: 

• Intenzivní animační činnost 

v území v průběhu celého roku, 

sběr projektových záměrů a 

kontaktů 

•  •  
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1. Proces: Příprava výzev 

PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV 

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?) 

• Zveřejnění dokumentů na webu 

MAS, FB MAS, často i v 

lokálních médiích, informování 

členů MAS a potenciálních 

žadatelů emailem 

Komunikace s nadřazenými 
orgány při přípravě výzev 

PRV: 

• Včasná a důsledná komunikace 

s ŘO při přípravě výzev vede 

k zajištění následného 

bezproblémového schválení 

dokumentace k výzvě a zkrácení 

této části procesu. 

• Podařilo se nastavit komunikaci 

ohledně vyjasnění některých 

nejasností po telefonu, což 

výrazně urychluje proces 

vypořádání připomínek. 

•  •  

 

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

PRV – pokračovat v osvědčených postupech zajišťujících hladký průběh procesu přípravy výzev, zvážit aktualizaci principů pro stanovení preferenčních kritérií 
v SCLLD, řídit se příklady dobré i špatné praxe při přípravě strategie pro budoucí programové období v této oblasti – zodpovědnost za dodržování závěrů nese 
manažer PRV 
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Tabulka 7 PRV - Sebeevaluační tabulka – 2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí 

2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí  

PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV 

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 

PRV: 

• Stažení a sledování aktualizací 

návodů a příruček týkajících se práce 

v prostředí portálu farmáře 

•  •  

Školení  PRV: 

•  Pro práci s PF byly vypracovány 

přehledné návody, které byly 

představeny na semináři. Účast na 

semináři umožnila doptat se na 

konkrétní nejasnosti. 

•  •  

Zadání výzvy do MS/PF  PRV: 

• Dodržovat důsledně postup podle 

příručky, využívat prostředí PF pouze 

v garantované provozní době 

•  •  

Provádění změn ve výzvách  PRV: 

• Výzvy byly nastaveny a vyhlášeny 

v souladu s pravidly a nebylo nutné 

provádět v nich během vyhlášení 

změny 

•  •  

Příprava a realizace semináře 
pro žadatele  

PRV: 

• Seminář pro žadatele ke 2. výzvě již 

mohl vycházet ze zkušeností 

z předešlé výzvy, na konkrétních 

příkladech představit problémové 

oblasti a možnosti řešení, předat 

žadatelům příklady dobré i špatné 

praxe. Přihlášení na seminář 

PRV: 

• Seminář k 1. výzvě byl až moc 

teoretický a nezáživný, byl 

připravován bez praktických 

zkušeností s průběhem 

administrace výzvy. Prezentace 

obsahovala převážně pasáže 

PRV: 

• Seminář nestavět jen na výkladu 

pravidel pro žadatele, ale vypíchnout 

problémové oblasti a jejich řešení na 

základě zkušeností z předchozích 

výzev. Vést seminář dynamičtější 

formou, s aktivním zapojením 
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prostřednictvím online formuláře se 

zaměřením projektu, Fiche, do které 

se chystá žadatel žádost podat, a 

prostorem pro dotazy, umožňuje 

kvalitní přípravu semináře. Na 

semináři žadatelé pokládají dotazy 

hned, jak jim není něco z výkladu 

jasné – pokus o diskuzní formu. 

z pravidel, pro žadatele bylo těžké 

udržet pozornost.  

účastníků do diskuze. – zodpovědnost 

manažer PRV 

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

PRV: 

• Intenzivní konzultační činnost 

(osobní, telefonická, emailová) vede 

k vyšší kvalitě zpracovaných žádostí 

a tím k urychlení procesu 

administrace výzvy a vyhnutí se 

vyřazení žádosti z důvodu 

nezpůsobilosti záměru. 

• Velké množství žadatelů možnost 

konzultace využívá, také z důvodu, 

že jedno z PK zvýhodňuje 

konzultující žadatele. 

PRV: 

• Některé dotazy není možné na 

základě pravidel jistě zodpovědět, 

je nutné se obrátit na ŘO, případně  

SZIF, což proces časově 

prodlužuje. 

 

PRV: 

• Pokusit se o nastavení komunikace 

ohledně vyjasnění některých nejasností 

(v neodkladných případech) po 

telefonu, což by urychlilo proces 

vypořádání připomínek. – 

zodpovědnost manažer PRV 

Příjem žádostí o dotaci (PRV 
– listinné přílohy)  

PRV: 

• Důrazně upozornit žadatele, aby 

dodržovali postupy dle příruček, 

využívali prostředí PF pouze 

v garantované provozní době.  

 

•  •  

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

PRV: 

• Zveřejnění dokumentů na webu 

MAS, FB MAS, často i v lokálních 

médiích, informování členů MAS a 

potenciálních žadatelů emailem 

• Intenzivní animační činnost v území 

v průběhu celého roku 

 

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

 

PRV – Semináře pro žadatele nestavět jen na výkladu pravidel pro žadatele, ale vypíchnout problémové oblasti a jejich řešení na základě 
zkušeností z předchozích výzev. Vést seminář dynamičtější formou, s aktivním zapojením účastníků do diskuze. K urychlení konzultačního 
procesu ve směru ŘO/SZIF -> MAS se pokusit o nastavení telefonní komunikace (v neodkladných případech) – zodpovědnost za dodržování 
závěrů nese manažer PRV. 

 

Tabulka 8 PRV - Sebeevaluační tabulka – 3. Proces: Hodnocení žádosti o dotaci a výběr projektů 

3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  

PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV 

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) 

PRV: 

• Zaslání srozumitelně zpracovaného 

manuálu pro hodnocení projektů 

s časovým předstihem před 

samotným školením hodnotitelů. 

Samotné detailní školení probíhá 

před zahájením jednání výběrové 

komise. 

•  •  

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

PRV: 

• Postupovat důsledně podle 

příruček pro hodnocení.  

• Možnost pro MAS hodnotit žádosti 

v co nejkratším možném termínu a 

neprotahovat celkový proces 

administrace výzvy. 

PRV: 

• Hodnocení FNaP je poměrně 

jednotvárná činnost, u hodnocení více 

žádostí v kratším časovém úseku 

může dojít ke ztrátě koncentrace a tím 

způsobeným chybám. 

 

PRV: 

• Neplánovat si na dobu hodnocení 

FNaP žádnou další činnost a věnovat 

pozornost čistě této aktivitě. – 

zodpovědnost manažer PRV 

Spolupráce s (externími) 
hodnotiteli (výběr, zadávání, 
komunikace, kvalita 

•  •  •  
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  

PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV 

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?) 

výstupů – částkových 
kontrolních listů atp.)  

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

PRV: 

• Zasílat podklady členům výběrové 

komise v dostatečném předstihu, 

zároveň se srozumitelně 

zpracovaným manuálem pro 

hodnocení projektů. 

 

•  •  

Informování o datech 
jednání orgánů MAS (vč. 
komunikace s ŘO, příprava 
pozvánek, distribuce, 
dodržování lhůt 
stanovených ŘO 
a v interních postupech 

k jednotlivým programovým 
rámcům)  

PRV: 

• termíny pro jednání povinných 

orgánů plánovat již před uzavřením 

výzvy, s dostatečným předstihem, 

co nejvíce harmonizovat proces 

jednotlivých kroků hodnocení 

• datum jednání plánováno tak, aby 

se mohl dostavit co největší počet 

členů orgánu – zasedání bývají i 

v odpoledních hodinách 

•  •  

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

PRV: 

• Jasně definovaná a hodnotitelná 

preferenční kritéria vedou ke shodě 

členů výběrové komise bez 

nutnosti subjektivně zabarvených 

debat. 

• Vhodně zvolený předseda 

výběrové komise, je schopen 

samostatně vést jednání, 

zaměstnanci MAS jsou jen v roli 

PRV: 

• Vzhledem k nastavení systému 

hodnocení v tomto období je 

obtížnější motivovat členy výběrové 

komise k aktivní účasti na 

hodnotících procesech – mají pocit, 

že nemůžou nic ovlivnit 

PRV: 

• Znovu se pokusit nějakou formou 

zapojit členy výběrové komise do 

přípravy preferenčních kritérií – 

zodpovědnost manažer PRV 
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  

PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV 

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?) 

metodické a administrativní 

pomoci. 

Vyřizování přezkumného 
řízení 

•  •  •  

Uveřejňování záznamů 
(přehled podpořených 
projektů, zápisy atp.)  

PRV: 

• Postupovat v souladu s pravidly, 

dodržovat stanovené termíny, 

přehledné výstupy z jednání 

•  •  

Informování žadatelů 

o výsledcích hodnocení 

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

PRV: 

• Emailem bezprostředně po 

provedeném hodnocení, v souladu 

s pravidly 

•  •  

Postoupení vybraných 
žádosti řídícím orgánům 
(MS/Portál farmáře) 

PRV: 

• Postupovat podle přehledně 

zpracované příručky, dodržet 

termíny dané pravidly 

•  •  

 

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

PRV: K předejití ztráty koncentrace neplánovat na dobu hodnocení FNaP žádnou další činnost a věnovat pozornost čistě této aktivitě. Motivovat 
členy výběrové komise k aktivní účasti na hodnotících procesech formou jejich zapojení komise do přípravy preferenčních kritérií – zodpovědnost 
manažer PRV. 
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IROP 

Sebehodnocení jednotlivých procesů a činností  

Tabulka 9 IROP – Sebeevaluační tabulka – 1. Proces: Příprava výzev 

4. Proces: Příprava výzev 

PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP 

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)  

IROP: 

• Sledování aktualizací vzorů při 

přípravě každé nové výzvy 

IROP: 

• Použití vzorů z výzev vyhlášených 

v minulosti, které mohou být 

zastaralé 

IROP: 

• Sledování aktualizací vzorů při přípravě 

každé nové výzvy 

Příprava textu výzvy (vč. 
návrhu alokace výzvy) 

IROP: 

• Výše alokace – přehled o 

záměrech v území, komunikace 

s odpovědnými orgány MAS 

• Vycházet z podkladů a výzev 

ŘO a Strategie MAS 

  

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

IROP: 

• Vyžití zkušeností z minulých 

výzev 

• Využití dostupných vzorů 

 

  

Schválení výzvy 
odpovědným orgánem MAS   

IROP: 

• Informovanost orgánu již při 

plánování výzvy 

IROP: 

• Rada MAS musí výzvu schválit 

v konečné verzi, nelze však vždy 

odhadnout, kdy bude výzva 

schválená ŘO, a tak ani přesně 

stanovit termín konání Rady MAS, 

tak aby byly splněny všechny lhůty 

IROP: 

• Rada MAS by schvalovala pouze výši 

alokace a zaměření výzvy 



 

26 
 

4. Proces: Příprava výzev 

PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP 

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?) 

• Nebezpečí, že svoláváme Radu MAS 

pouze kvůli schválení výzvy, což je 

čistě formální záležitost (výzva už je 

kontrolovaná a schvalovaná ŘO) 

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

IROP: 

• Postupy co nejjednodušší a v co 

největším souladu s dokumenty 

Řídícího orgánu 

• Důkladné zamyšlení nad 

postupy a porovnání s praxí 

MAS 

  

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

IROP: 

• Využití několika informačních 

kanálů – web, facebook, místní 

média a zpravodaje,  

• Osobní schůzky 

s potencionálními žadateli i 

v období, kdy výzva ještě není 

vyhlášena 

IROP: 

• Nepřehledné internetové stránky 

IROP: 

• Přehlednější internetové stránky 

 

 

 

 

Komunikace s nadřazenými 
orgány při přípravě výzev 

IROP: 

• Zasílání materiálu 

v dostatečném časovém 

předstihu 

• Kvalitně zpracované zaslané 

materiály 

IROP: 

• Chyby v zasílaných dokumentech 

• Použití neaktuálních vzorů 

• Nedostatečný přehled o aktualizacích 

a podpůrných dokumentech 

IROP: 

• Pečlivá kontrola dokumentů před zasláním 

ŘO 

• Sledování aktualizací a dokumentace 

 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 1. Procesu: Příprava výzev:  
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IROP – Pečlivě a soustředěně připravovat výzvu s ohledem na aktualizované příručky a vzory a v minulosti vyhlášené výzvy. Zbytečná zátěž Rady MAS 
schvalováním znění výzvy a kontrolních listů, které jsou dány, připomínkovány a schvalovány ŘO IROP. Rada by měla schvalovat pouze věcnou stránku výzvy 
a výši alokace. Mít přehlednější webové stránky. 

 

Tabulka 10 IROP - Sebeevaluační tabulka – 2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí 

5. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí  

PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP 

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 

IROP: 

• Vyhledání aktuálních příruček a 

vzorů při každé nové výzvě 

  

Školení   IROP: 

• V době školení absolutní neznalost 

systému 

 

Zadání výzvy do MS/PF  IROP: 

• Řídit se příručkami a být pozorný a 

pečlivý 

• Inspirace minulými výzvami 

  

Provádění změn ve výzvách  IROP: 

• Řídit se do detailů pravidly, vše mít 

v pořádku schváleno zodpovědnými 

orgány MAS 

  

Příprava a realizace semináře 
pro žadatele  

IROP: 

• Realizace seminářů na území různých 

obcí MAS Lašsko (dle toho, kde 

víme, že máme potencionální 

žadatele) 

• Přizpůsobení semináře znalostem 

účastníků (jedná se o prvožadatele či 

zkušené) 

IROP: 

• Nedostatečná domluva technického 

zázemí a řešení těsně před 

seminářem 

 

IROP: 

• Vykomunikovat detailně technické 

zázemí, případně se jet na místo 

předem podívat 
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• Zapisování si dotazů, které nedokáže 

projektový manažer ihned 

zodpovědět a následné zjišťování 

s pomocí CRR 

• Přehledné stručné prezentace 

s nejdůležitějšími informacemi a 

odkazy na pravidla, kontaktní osoby 

atp. 

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

IROP: 

• Návštěva potencionálních žadatelů 

přímo v místě realizace – lepší 

představa o projektu a potřebách 

žadatele, méně formální prostředí i 

atmosféra 

• Vstřícné jednání se žadatelem, 

nebagatelizování jeho problémů, 

akceptování, že žadatelé jsou lidé 

z praxe bez znalosti „jazyka dotací a 

jejich pravidel“ 

• Tlumočení výzvy do jazyku 

„normálních lidí“ 

• Naučit žadatele pracovat s pravidly, 

aby se neobraceli na pracovníky 

MAS s každým malým dotazem, 

který lze v pravidlech dohledat 

(včetně opakovaného dotazování na 

to samé) 

IROP: 

• Snaha odpovědět (pomoct) za 

každou cenu 

• Souběh vyhlášené výzvy 

s hodnocením projektů podaných v 

jiných výzvách – nedostatečná 

kapacita pracovníka provádět 

plnohodnotně hodnocení i 

odpovídat na dotazy žadatelů 

IROP: 

• Nechat si dostatečný časový 

prostor na zodpovězení dotazu po 

konzultaci s metodiky CRR 

případně ŘO IROP, či přímo 

odkázat na CRR 

• Rozplánování výzev v čase, tak, ať 

k takovým souběhům nedochází 

Příjem žádostí o dotaci (PRV 
– listinné přílohy)  

IROP: 

• Žadatelům odkaz na příručku pro podání 

žádosti 

IROP: 

• Jiné zobrazení systému ISKP 

žadateli a projektovému 

manažerovi – neschopnost 

poradit žadateli, co má kam 

napsat 

IROP: 

• Zkoušet pracovat v ISKP (mseu) 

jako žadatel a lépe poznat 

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

IROP: 

• Informování přes webové stránky, 

facebook, regionální a obecní 

zpravodaje a noviny 

• Informování členů MAS o 

probíhajících a plánovaných výzvách 

při každé možné příležitostí, avíza 

výzev zasílána emailem 

IROP: 

• Stále málo široké veřejnosti má 

povědomí o činnosti MAS a 

možnosti čerpání dotací skrze 

MAS 

IROP: 

• Požádat o spolupráci starosty, aby 

odkazovali aktivní lidi se 

zajímavými záměry ve svých 

obcích na MAS 

 

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

IROP: Řídit se aktuálními příručkami a vzory Být vstřícný a ochotný vůči žadatelů (vžít se do jejich situace a možností), ale zároveň za ně neřešit 
vše. Dobře si rozplánovat vyhlášení/uzavření výzev v čase. Mít na paměti, zda se informace o výzvách dostávají k potencionálním žadatelům na 
území MAS. 

 

Tabulka 11 IROP - Sebeevaluační tabulka – 3. Proces: Hodnocení žádosti o dotaci a výběr projektů 

6. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  

PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP 

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) 

IROP: 

• Ujasnit si všechna kritéria před 

začátkem hodnocení 

• Důkladné proškolení hodnotitelů 

IROP: 

• Nejasné znění kritérií 

IROP: 

• Mít kritéria jasně a detailně popsaná 

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

IROP: 

• Vracet žadatelům žádosti 

k doplnění v jeden den a hlídat, ať 

všechny hodnocené projekty 

v daném období můžou být 

hodnoceny během jednoho setkání 

Výběrové komise (výzvy 

IROP: 

• Souběh vyhlášené výzvy 

s hodnocením projektů podaných v 

jiných výzvách – nedostatečná 

kapacita pracovníka provádět 

plnohodnotně hodnocení i odpovídat 

na dotazy žadatelů 

• Nový pracovník neměl v době, kdy už 

začala běžet lhůta pro hodnocení 

IROP: 

• Rozplánování výzev v čase, tak, ať 

k takovým souběhům nedochází 

• Již při plánovaném přijetí nového 

pracovníka vyhledat nejbližší 

proškolení, aby měl včas přidělený 

účet v systému 
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6. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  

PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP 

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?) 

nevyhlašujeme po  jedné, nýbrž po 

2,3,4) 

• S předstihem (časovou rezervou) 

zasílat kontrolní listy ke kontrole 

ŘO IROP 

FNaP, přidělený účet v systému ISKP 

a potřebné složení 

• V době, kdy začala běžet lhůta pro 

hodnocení FNaP nebyly schváleny 

Kontrolní listy (stalo se v minulosti, 

kdy byly značné prodlevy ve 

schvalování dokumentace Řídícím 

orgánem, dnes se již neděje) 

• Nezasílat dokumenty ke schválení na 

poslední chvíli, ale s dostatečným 

předstihem (větším, než je lhůta 

stanovená ŘO) 

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

IROP: 

• Není zkušenost 

•  •  

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

IROP: 

• Předání podkladů v dostatečném 

časovém předstihu 

• Přehledné roztřídění materiálů 

k jednotlivým projektům 

•  •  

Informování o datech 
jednání orgánů MAS (vč. 
komunikace s ŘO, příprava 
pozvánek, distribuce, 
dodržování lhůt 
stanovených ŘO 

a v interních postupech 

k jednotlivým programovým 
rámcům)  

IROP: 

• Hlídání si všech termínů, ve 

složitějších případech vytvořený 

harmonogram 

• Stanovit si dosažitelné termíny 

jednání povinných orgánu 

(vzhledem ke lhůtám hodnocení, 

přezkumů i k časovým možnostem 

členů Výběrové komise a Rady – 

Doodle) a dostatečně dopředu 

informovat o výsledném termínu 

IROP: 

• Výběr projektů z OPZ či PRV se 

někdy nepodaří naplánovat společně 

s projekty podanými v IROP a 

rozhodovací orgány musí v krátkém 

časovém úseku zasedat vícekrát 

IROP: 

• Sladit vyhlášení/uzavření výzev 

s ostatními operačními programy 

MAS Lašsko, tak aby se povinné 

orgány mohly scházet co nejméně 
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6. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  

PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP 

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?) 

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

IROP: 

• Předem mít připravené všechny 

vzory zápisů z jednání včetně 

informací o projektech (čísla a 

názvy projektů, CZV) 

• Všechny výroky Výběrové komise 

ihned zapisovat do připravených 

vzorů, aby se hned po jednání 

mohly podepsat 

• Dlouhé čekání po jednání na 

zpracování a tisk všech nutných 

dokumentů 

• Mít připravené co nejvíce to jde 

• v případě, že komise hodnotí i 

projekty podané v jiných OP, hodnotit 

přednostně projekty z IROP kvůli 

časové náročným zápisům a nutné 

kontrole 

Vyřizování přezkumného 
řízení 

IROP: 

• zkušenost až z května 2019 

• Výběrová komise co nejpřesněji 

popíše kritéria, u kterých nepřidělil 

počet bodl které si žadatel 

nárokoval/ve sporných bodech 

  

Uveřejňování záznamů 
(přehled podpořených 
projektů, zápisy atp.)  

IROP: 

• Uveřejňování na webových 

stránkách 

• Informování žadatelů přes depeše 

• Mapa projektů, kde jsou všechny 

podpořené žádosti MAS 

• Informace členům MAS o 

podpořených projektech emailem 

  

Informování žadatelů 
o výsledcích hodnocení 

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

 IROP: 

• Komunikovat s žadateli během 

hodnocení žádosti může schvalovatel. 

Největší přehled o projektech má 

však hodnotitel, který je v naší malé 

MAS zároveň manažerem projektů 

IROP: 

• Umožnit, aby mohl s žadateli o 

hodnocení žádosti komunikovat 

hodnotitel/manažer projektu 
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6. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  

PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP 

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?) 

IROP. Chápeme snahu zabránit střetu 

zájmů a ovlivňování, v případě naší 

MAS je však tato povinnost jen 

komplikací, kdy schvalovatel musí 

informace zjistit od manažera 

projektu/hodnotitele a předat je 

žadateli. 

Postoupení vybraných 
žádosti řídícím orgánům 
(MS/Portál farmáře) 

IROP: 

• Dle příruček a postupů a bez 

problémů za strany MAS 

  

 

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

IROP: Kontrolní listy zasílat ke schválení ŘO IROP v předstihu. Dávat si pozor na souběh hodnocených/otevřených výzev-mít pro hodnocení 
dostatečný časový i mentální prostor. Vyladit všechny termíny tak, abychom dodrželi stanovené lhůty a zároveň nezatěžovali orgány MAS častými 
schůzemi. Na jednání mít připravené veškeré zápisy včetně informací o projektech, aby se muselo co nejméně doplňovat a zpracování zápisu 
netrvalo dlouhou dobu.
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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 Lašsko, 

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

 
V rámci evaluace oblasti B tedy MAS Lašsko 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 Lašsko 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 Lašsko 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 Lašsko 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 
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Obecná logika (postup) zodpovídání evaluačních otázek v oblasti B – Relevance 
SCLLD: 

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 12 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 

malá provázanost mezi 
sociálními institucemi ve 
městech a menšími obcemi, 
prostorové i společenské 
vyloučení rizikových skupin, 
malá podpora dospělých v 
problémové situaci, 
problémy v soužití s lidmi 
bez domova, sociálně 
vyloučených či ohrožených 
sociálním vyloučením 

 

dobrá úroveň 
sociálních služeb ve 
městech, dobrá 
dostupnost 
sociálních služeb 
v území, rozvoj 
poskytovatelů 
sociálních služeb, 
pečovatelských 
služeb, zlepšuje se 
sociální práce 

sdílení dobré 
praxe mezi 
organizacemi, 
posílení terénní 
sociální práce, 
práce s rodinou a 
komunitou, 
podpora 
neziskových 
organizací 
zabývajícími se 
sociálními 
službami 

nespolupráce 
poskytovatelů 
sociálních služeb, 
rostoucí počet 
osob ohrožených 
sociálním 
vyloučením 

sociálně vyloučené 
lokality a problémy 
těchto lokalit, 
podpora sociálních 
služeb, rozšíření do 
malých obcí 

OPZ 1: Sociální 
služby a sociální 
začleňování 

2.3.1. OPZ 

silná vazba na zpracovatelský 
průmysl (zejména 
automobilový průmysl), 
málo kvalifikované pracovní 
síly, nízká míra podpory 
malých a středních 
podnikatelů, nevyužívání 
brownfields, chybějící malé 
zemědělské podniky (malé 
množství regionálních 
produktů, malý podíl 

nízká míra 
nezaměstnanosti 
vzhledem k jiným 
částem kraje, dobrá 
dopravní dostupnost 
mezi městy, blízkost 
mezinárodní letiště 
v Mošnově, 
významní průmysloví 
zaměstnavatelé 
v území, existence 

modernizace 
provozu firem, 
zvýšení 
adaptability 
firem, podpora 
drobného 
podnikání a 
regionálních firem 

nedostatek 
pracovních míst v 
důsledku krize ve 
zpracovatelském 
průmyslu 
(zejména 
automobilovém), 
celkový úbytek 
obyvatelstva 
zejména 
stěhováním 

riziko nestability a 
ztráty pracovních 
míst, silná vazba na 
zpracovatelský 
průmysl v regionu, 
málo kvalifikované 
pracovní síly, 
chybějící nezbytné 
dovednosti a 
schopnosti 

OPZ 2: 
Zaměstnanost 

2.3.1. OPZ 
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živočišné výroby), malá 
nabídka pracovních míst pro 
osoby znevýhodněné na trhu 
práce, stěhování zejména 
mladých lidí z regionu 
(zejména za prací), slabá 
provázanost průmyslových 
podniků a škol (zejména 
technického zaměření), velký 
počet velkoformátové 
maloobchodní sítě 
(super/hypermarkety) 

územních plánů, 
připravenost území k 
dalšímu možnému 
rozšiřování 
průmyslových zón, 
existence 
učňovských a 
středních odborných 
škol, především 
technického 
zaměření, aktivní 
politika 
zaměstnanosti 
(rekvalifikační kurzy, 
odborná praxe pro 
mladé do 30 let, 
podpora chráněných 
míst aj.) 

obyvatel 
z regionu, 
likvidace malých a 
středních 
podnikatelů 
vzhledem k 
rostoucímu počtu 
velkých podniků a 
obchodních 
center 

zaměstnanců nebo 
nezaměstnaných 

malá nabídka pracovních 
míst pro osoby 
znevýhodněné na trhu 
práce, nízká míra podpory 
malých a středních 
podnikatelů 

dobrá úroveň 
sociálních služeb ve 
městech, dobrá 
dostupnost 
sociálních služeb 
v území 

podpora vzniku 
sociálních 
podniků, 
modernizace 
provozu firem, 
zvýšení 
adaptability firem 

změny v 
legislativě 
omezující nově 
začínající 
podnikatele 

riziko nestability a 
ztráty pracovních 
míst, podpora 
malých a středních 
podnikatelů, 
sociálně vyloučené 
lokality v ORP 
Kopřivnice, Nový 
Jičín, Frenštát p. R., 
malá nabídka 
pracovních míst 
pro osoby sociálně 

OPZ 3: Sociální 
podnikání 

2.3.1. OPZ 
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vyloučené, 
ohrožené sociálním 
vyloučením 

nedostatek financí na školní i 
mimoškolní aktivity, 
nesoulad mezi 
středoškolským vzděláváním 
a požadavky zaměstnavatelů 
na trhu práce, nedostatek 
pracovních příležitostí pro 
mladé absolventy 

využití školních 
objektů pro 
mimoškolní aktivity 
(celoživotní 
vzdělávání, 
univerzity třetího 
věku, komunitní 
školy) 

práce s rodinou a 
komunitou 

nedostatek 
pracovních míst v 
důsledku krize ve 
zpracovatelském 
průmyslu 
(zejména 
automobilovém) 

chybějící zařízení 
pro děti do tří let, 
nedostatečná 
kapacita MŠ, 
rozšíření 
předškolní 
infrastruktury 
umožní rodičům 
nastoupit do 
zaměstnání, 
prohlubování 
sociálních rozdílů, 
mobilita 
obyvatelstva z 
měst na vesnice a 
s tím související 
polarizace 
obyvatelstva, 
podpora místní 
komunity a 
rodinných aktivit 

OPZ 4: Prorodinná 
opatření 

2.3.1. OPZ 

páteřní silniční infrastruktura 
vede centry obcí a měst, 
(emise a hluk), nedostatečné 
propojení cyklostezek a 
chybějící síť služeb pro 
cyklisty 

 

environmentální 
uvědomělost 

rozvoj a podpora 
ekodopravy 
(např. 
cyklostezky, 
alternativní 
pohon ve veřejné 
dopravě), řešení 
dopravní situace 

znečištění ovzduší 
vlivem dopravy, 
rozšiřující se 
dopravní 
infrastruktura a 
její negativní vliv 
na ŽP, rostoucí 
automobilová 

špatný stav 
chodníků a 
chybějící chodníky, 
jejich 
bezbariérovost a 
bezpečnostní 
prvky, chybějící 
cyklostezky a 

IROP 1: Zvýšení 
podílu 
udržitelných 
forem dopravy 

1. 2. a 4. 1. 
IROP 
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ve městech a 
mezi městy 
(finanční 
zvýhodnění 
veřejné dopravy) 

doprava, 
přetížení nákladní 
silniční dopravou, 
zvyšující se 
množství emisí 

cyklotrasy, 
znečištění ovzduší, 
vybudování kvalitní 
sítě cyklotras a 
cyklostezek 

neodkanalizování menších 
sídel, znečištění vodních 
toků, malá biodiverzita 
pěstovaných plodin 

nadprůměrná 
lesnatost území, 
environmentální 
uvědomělost, vysoká 
míra třídění odpadů, 
bohaté zásoby 
podzemní vody 

využití dotačních 
titulů na 
vybudování 
kanalizací a ČOV 
v obcích, 
regenerace 
brownfields, 
rozvoj a podpora 
komunitního a 
ekologického 
zemědělství, 
hospodaření s 
dešťovou vodou 
v obcích, podpora 
vzniku 
krajinotvorných a 
protipovodňových 
opatření (poldry, 
remízky, tůňky, 
rybníky), 
zvyšování retence 
vody v krajině 
(vodní nádrže, 
protierozní a 
protipovodňová 
zařízení, 

geologické zásoby 
uhlí pod územím, 
možná těžba uhlí 
ve Frenštátě p. R., 
možná těžba 
břidličného plynu 
a její vliv na ŽP, 
slabá legislativa v 
oblasti ochrany 
ovzduší 
(legislativa v 
oblasti lokálního 
spalování), 
intenzifikace 
zemědělství 
(využívání 
chemických látek 
a umělých hnojiv, 
zhutňování půdy, 
eroze půdy), 
znečištění 
povrchových a 
podpovrchových 
vod (staré 
ekologické zátěže, 
absence 
kanalizací a ČOV v 
některých obcí, 

území ohrožováno 
klimatickými jevy 
(povodně, sucho, 
mrazy) 

IROP 2: Zvýšení 
připravenosti k 
řešení a řízení 
rizik a katastrof 

1. 3. a 4. 1. 
IROP 
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revitalizace 
vodních toků) 

splachy ze 
zemědělské 
půdy),  ubývání 
orné půdy na 
úkor rozšiřování 
obytné a 
průmyslové 
zástavby, 
zrychlený odtok 
vody z území 
(vysušování 
krajiny) 

malá provázanost mezi 
sociálními institucemi ve 
městech a menšími obcemi, 
prostorové i společenské 
vyloučení rizikových skupin, 
malá podpora dospělých v 
problémové situaci, 
problémy v soužití s lidmi 
bez domova, sociálně 
vyloučených či ohrožených 
sociálním vyloučením 

 

dobrá úroveň 
sociálních služeb ve 
městech, dobrá 
dostupnost 
sociálních služeb 
v území, rozvoj 
poskytovatelů 
sociálních služeb, 
pečovatelských 
služeb, zlepšuje se 
sociální práce 

sdílení dobré 
praxe mezi 
organizacemi, 
posílení terénní 
sociální práce, 
práce s rodinou a 
komunitou, 
podpora 
neziskových 
organizací 
zabývajícími se 
sociálními 
službami 

nespolupráce 
poskytovatelů 
sociálních služeb, 
rostoucí počet 
osob ohrožených 
sociálním 
vyloučením 

sociálně vyloučené 
lokality a problémy 
těchto lokalit, 
podpora sociálních 
služeb, rozšíření do 
malých obcí, 
podpora rozvoje 
komunitních 
center, podpora 
rozvoje sociálního 
bydlení 

IROP 3: Zvýšení 
kvality a 
dostupnosti 
služeb vedoucí k 
sociální inkluzi 

2.1. a 4. 1. 
IROP 

malá nabídka pracovních 
míst pro osoby 
znevýhodněné na trhu 
práce, nízká míra podpory 
malých a středních 
podnikatelů 

dobrá úroveň 
sociálních služeb ve 
městech, dobrá 
dostupnost 
sociálních služeb 
v území 

podpora vzniku 
sociálních 
podniků, 
modernizace 
provozu firem, 
zvýšení 
adaptability firem 

změny v 
legislativě 
omezující nově 
začínající 
podnikatele 

podpora malých a 
středních 
podnikatelů, 
sociálně vyloučené 
lokality v ORP 
Kopřivnice, Nový 
Jičín, Frenštát p. R., 

IROP 4: Vznik 
nových a rozvoj 
existujících 
podnikatelských 
aktivit v oblasti 
sociálního 
podnikání 

2. 2. a 4. 1. 
IROP 
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malá nabídka 
pracovních míst 
pro osoby sociálně 
vyloučené, 
ohrožené sociálním 
vyloučením, 
opomíjí podnikání 
v zemědělství 

a lesnictví 

nedostatek příležitostí k 
vzdělávání dospělých, 
nedostačující kapacity MŠ, 
chybějící zařízení pro děti do 
3 let 

široké spektrum 
školských zařízení, 
dostatečné pokrytí 
ZŠ a MŠ, přítomnost 
VOŠ a VŠ, MŠ a ZŠ 
pro žáky s ZP, blízká 
dojezdová 
vzdálenost do 
Ostravy (VŠ), dobrý 
technický stav 
většiny školských 
zařízení, existence 
univerzity 3. věku 
(Nový Jičín, 
Kopřivnice) a 
virtuální univerzity 
(Kopřivnice), 
dostatečné množství 
volnočasových a 
zájmových organizací 
zejména ve městech 

rostoucí podíl 
středoškolsky a 
vysokoškolsky 
vzdělaného 
obyvatelstva, 
vyžití pro 
náctileté 
(vytvoření 
klubových 
místností, ploch 
pro streetart), 
podpora 
alternativních 
školek a škol, 
podpora 
manuálních 
činností na 
školách, využití 
školních objektů 
pro mimoškolní 
aktivity 
(celoživotní 
vzdělávání, 

nesoulad mezi 
vzděláním a 
požadavky trhu 
práce, nedostatek 
financí na školní i 
mimoškolní 
aktivity, úbytek 
obyvatel (rušení 
MŠ a ZŠ v obcích), 
pokles 
kvalifikované 
pracovní síly 
(učitelům chybí 
motivace) 

klesá kvalita 
vzdělávání, 
nesoulad 
vzdělávání se 
zaměstnavateli, 
klesá manuální 
zručnost žáků, 
chybějící zařízení 
pro děti do tří let, 
nedostatečná 
kapacita MŠ 

IROP 5: Zvýšení 
kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení 

2.4. a 4. 1. 
IROP 
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univerzity třetího 
věku, komunitní 
školy, 
modernizace 
vybavení škol 

nedostatek příležitostí k 
vzdělávání dospělých 

existence univerzity 
3. věku (Nový Jičín, 
Kopřivnice) a 
virtuální univerzity 
(Kopřivnice) 

využití školních 
objektů pro 
mimoškolní 
aktivity 
(celoživotní 
vzdělávání, 
univerzity třetího 
věku, komunitní 
školy) 

nedostatek 
financí na školní i 
mimoškolní 
aktivity 

nedostatek 
příležitostí pro 
vzdělávání 
dospělých, 
nesoulad 
vzdělávání se 
zaměstnavateli 

PRV 1: Předávání 
znalostí a 
informační akce 

Článek 14 

nízká míra podpory malých a 
středních podnikatelů, 
nevyužívání brownfields, 
chybějící malé zemědělské 
podniky (malé množství 
regionálních produktů, malý 
podíl živočišné výroby) 

nadprůměrná 
lesnatost území, 
bohaté zásoby 
podzemní vody 

regenerace 
brownfields, 
certifikace 
místních 
produktů a služeb 
(zvýšení přidané 
hodnoty 
výrobku/služby), 
osvěta veřejnosti 
v oblasti využívání 
dotací a 
strukturálních 
fondů pro 
podnikání a 
inovace 

výstavba 
průmyslových 
podniků na 
zemědělské půdě 

chybějící malé 
zemědělské 
podniky, nízká míra 
zaměstnanosti v 
zemědělství 

PRV 2: Investice 
do zemědělských 
podniků 

Článek 17, 
odstavec 1., 
písmeno a) 
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nízká míra podpory malých a 
středních podnikatelů, 
nevyužívání brownfields, 
chybějící malé zemědělské 
podniky (malé množství 
regionálních produktů, malý 
podíl živočišné výroby) 

dobrá dopravní 
dostupnost mezi 
městy , blízkost 
mezinárodní letiště v 
Mošnově 

certifikace 
místních 
produktů a služeb 
(zvýšení přidané 
hodnoty 
výrobku/služby), 
rozvoj a podpora 
komunitního a 
ekologického 
zemědělství 

změny v 
legislativě 
omezující nově 
začínající 
podnikatele 

chybějící malé 
zemědělské 
podniky, větší 
poptávka po 
regionálních 
produktech a 
místních 
surovinách než 
nabídka, opomíjí 
podnikání 
v zemědělství a 
lesnictví 

PRV 3: Zpracování 
a uvádění na trh 
zemědělských 
produktů 

Článek 17, 
odstavec 1., 
písmeno b) 

nízká míra podpory malých a 
středních podnikatelů 

dobrá dopravní 
dostupnost mezi 
městy , blízkost 
mezinárodní letiště v 
Mošnově ,  pestré 
přírodní podmínky a 
rozmanitá příroda, 
hustá síť turistických 
tras a naučných 
stezek 

podpora vzniku 
sociálních 
podniků, 
modernizace 
provozu firem, 
zvýšení 
adaptability firem 

změny v 
legislativě 
omezující nově 
začínající 
podnikatele 

nedostatečná 
kvalita stravovacích 
a ubytovacích 
služeb, podpora 
rozvoje nových 
forem cestovního 
ruchu v oblasti, 
např. agroturistiky, 
geoturistiky aj., 
silná vazba na 
zpracovatelský 
průmysl v regionu, 
málo kvalifikované 
pracovní síly, 
chybějící nezbytné 
dovednosti a 
schopnosti 
zaměstnanců nebo 
nezaměstnaných, 
podpora malých a 

PRV 4: Podpora 
investic na 
založení nebo 
rozvoj 
nezemědělských 
činností 

Článek 19, 
odstavec 1., 
písmeno b) 
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středních 
podnikatelů 

malá biodiverzita 
pěstovaných plodin 

nadprůměrná 
lesnatost území, 
pestrá a vysoká 
rozmanitost druhů a 
stanovišť 

podpora vzniku 
krajinotvorných a 
protipovodňových 
opatření (poldry, 
remízky, tůňky, 
rybníky), 
zvyšování retence 
vody v krajině 
(vodní nádrže, 
protierozní a 
protipovodňová 
zařízení, 
revitalizace 
vodních toků), 
obnovování 
zaniklých 
rybničních ploch 

nedostatek 
finančních zdrojů 
na ochranu ŽP 

ohrožení území 
povodněmi, sesuvy 
půdy, šetrné 
hospodaření s 
půdou 

PRV 5: Zavádění 
preventivních 
protipovodňových 
opatření v lesích 

Článek 24, 
odstavec 1., 
písmeno a) 

mediální obraz regionu jako 
území se špatnou kvalitou 
životního prostředí, 
nevyužitý potenciál v rozvoji 
cestovního ruchu 

pestré přírodní 
podmínky a 
rozmanitá příroda, 
hustá síť turistických 
tras a naučných 
stezek 

využití dotačních 
zdrojů, finanční 
podpora 
soukromým 
sektorem, 
zaměření se na 
rozvoj pobytové 
rekreace 
(dlouhodobé) 

nedostatek 
finančních zdrojů 
na ochranu ŽP, 
neukázněnost 
návštěvníků v 
lokalitách 
(vyhazování 
odpadu do 
přírody, 
nadměrný hluk, 
chození mimo 
vyznačené trasy), 
zničení některých 

využití potenciálu 
lesa pro rekreační 
účely v podobě 
přírodě blízkých 
opatření, ochrana 
krajinných prvků a 
krajinných struktur, 
minimum zařízení 
odpovídajících 
současným 
trendům, inovace v 
oblasti cestovního 
ruchu, opomíjí 

PRV 6: 
Neproduktivní 
investice v lesích 

Článek 25 
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lokalit vlivem 
přetěžování z 
důvodu vysoké 
návštěvnosti 

podnikání v 
zemědělství 

a lesnictví 

málo realizovaných 
komplexních pozemkových 
úprav 

nadprůměrná 
lesnatost území 

využití dotačních 
zdrojů 

nevhodné využití 
krajiny (čtyřkolky, 
motorky, 
freeride) 

podpora přírodě 
blízkého 
hospodaření 
v lesích, silná vazba 
na zpracovatelský 
průmysl v regionu, 
větší poptávka po 
regionálních 
produktech a 
místních 
surovinách než 
nabídka, opomíjí 
podnikání v 
zemědělství 

a lesnictví 

PRV 7: Investice 
do lesnických 
technologií a 
zpracování 
lesnických 
produktů, jejich 
mobilizace a 
uvádění na trh 

Článek 26 

nízká míra podpory malých a 
středních podnikatelů 

dobrá dopravní 
dostupnost mezi 
městy 

modernizace 
provozu firem, 
zvýšení 
adaptability firem 

rostoucí tlak 
konkurence 

podpora malých a 
středních 
podnikatelů, 
podpora inovací v 
podnikání, 
zemědělství a 
lesnictví, opomíjí 
podnikání v 
zemědělství 

a lesnictví 

PRV 8: Sdílení 
zařízení a zdrojů 

Článek 35, 
odstavec 2., 
písmeno c) 
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nízká míra podpory malých a 
středních podnikatelů 

dobrá dopravní 
dostupnost mezi 
městy 

certifikace 
místních 
produktů a služeb 
(zvýšení přidané 
hodnoty 
výrobku/služby), 
rozvoj a podpora 
komunitního a 
ekologického 
zemědělství, 
rozvoj 
podnikatelských 
aktivit (podpora 
vzniku 
podnikatelských 
inkubátorů, 
coworkingových 
center aj.) 

rostoucí tlak 
konkurence, 
změny v 
legislativě 
omezující nově 
začínající 
podnikatele 

podpora malých a 
středních 
podnikatelů, větší 
poptávka po 
regionálních 
produktech a 
místních 
surovinách než 
nabídka, opomíjí 
podnikání v 
zemědělství 

a lesnictví 

 

PRV 9: 
Horizontální a 
vertikální 
spolupráce mezi 
účastníky KDŘ a 
místních trhů 

Článek 35, 
odstavec 2., 
písmeno d) 

nevyužitý potenciál v rozvoji 
cestovního ruchu, chybí 
jednotný informační servis 
pro veřejnost 

dobrá dopravní 
dostupnost mezi 
městy, konání dnes 
již tradičních akcí 
přesahující hranice 
regionu 

certifikace 
místních 
produktů a služeb 
(zvýšení přidané 
hodnoty 
výrobku/služby), 
rozvoj a podpora 
komunitního a 
ekologického 
zemědělství, 
rozvoj 
agroturistiky, 
hipoturistiky, 

nedostatek 
finančních zdrojů 
na rozvoj regionu, 
špatná 
interpretace 
místního 
bohatství 

degradace a eroze 
půdy, znečištění 
povrchových vod, 
ohrožení území 
povodněmi, sesuvy 
půdy, šetrné 
hospodaření s 
přírodními zdroji, 
větší poptávka po 
regionálních 
produktech a 
místních 
surovinách než 
nabídka 

PRV 10: Činnosti 
spolupráce v 
rámci iniciativy 
LEADER 

Článek 44 
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geoturistiky, 
cykloturistiky, 
gastroturistiky, 
posílení 
vzájemného 
poznávání 
zábavnou a 
interaktivní 
formou (hry, 
soutěže, nové 
tradice) 
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Tabulka 13 Přehled kontextových ukazatelů o území MAS LAŠSKO 

 2013 (31.12.) 2014 (31.12.) 2015 (31.12.) 2016 (31.12.) 2017 (31.12.) 

Nezaměstnanost (%) 8,04% 7,01% 5,35% 4,34% 3,50% 

RES - počet podnikatelských 
subjektů celkem 

8 698 8 540 8 556 8 510 8 632 

Dokončené byty celkem  148 123 135 115 166 

Trvalé travní porosty (ha)  3 931,62 3 932,52 3 935,10 3 936,75 3 935,14 

Zemědělská půda (ha)  13 541,92 13 543,02 13 532,99 13 528,68 13 528,13 

Lesní pozemky (ha)  7 878,33 7 880,25 7 885,04 7 885,64 7 884,65 

Zastavěné plochy a nádvoří 
(ha)  

706,35 707,20 706,67 709,44 712,18 

Celková rozloha MAS (ha) 25 101,89 25 104,63 25 105,93 25 106,09 25 106,16 

Počet obcí v území MAS 16 16 16 16 16 

Celkový počet obyvatel MAS 85 596 85 478 85 448 85 414 85 337 

 

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? 

Slabé a silné stránky včetně potřeb a problémů aktérů zůstávají více méně beze změn. Jako 
palčivý se už nejeví problém nedostatečné kapacity MŠ, s tímto problémem se potýká menší 
počet obcí než dříve, stále tento problém ale zůstává převážně v malých obcích aktuální. 
Slabou stránkou nadále zůstává také nepřítomnost jeslí, v území je však cítit změna řešení 
tohoto problému – a sice přesun péče o děti do 3 let do soukromé sféry (soukromé MŠ, lesní 
kluby, školky) kde se nabídka pomalu rozšiřuje. U problémového okruhu 2, kde se řeší 
špatný stav komunikací a chybějící cyklostezky je vhodné přiřadit k těmto problémům ještě 
špatný stav stávajících cyklostezek. Cyklostezky se na velkém množství území vyskytují, 
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jsou ovšem v takovém stavu, že na nich reálně na kole jezdit nelze. Aktualizace SWOT 
analýzy v oblasti slabých a silných stránek a Analýzy problémů a potřeb nepovažujeme za 
nezbytnou, úpravy jsou pouze drobného charakteru, nemají vliv na celkové vyznění 
dokumentů. 

 

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? 

Nezaměstnanost v území nyní ukazuje velmi nízké hodnoty, jako ohrožení je však stále 
vnímána, neboť zaměstnání občanů z území je z velké části závislé na automobilovém 
průmyslu a na něj navázaných firmách, které jsou na území v pozici dominantních 
zaměstnavatelů. Nadále pokračuje fenomén stěhování občanů z měst do sousedních 
vesnic. Dochází tak k pomalému úbytku obyvatel ve městech a k nárůstu obyvatel obcí. 
Jako nevyužitou příležitost lze vyzdvihnout rovněž nečerpání dotací na infrastrukturu 
sociálního podnikání. Sociální podnikání se na území rozvíjí pomalu, bylo by dobré zaměřit 
se na větší informovanost občanů o této problematice.(k datu zpracování evaluace je již 
potencionálních žadatelů v oblasti sociálního podnikání dostatek). Klesá také zájem o 
prostředky z opatření IROP 3 Sociální infrastruktura. Příležitostí je rovněž možnost přesunu 
nevyužitých alokací v PRV. Např. v tématu vzdělávání zemědělců nedochází k čerpání. 
Jako velice dobrá příležitost se jeví přesun alokací z nevyužitých témat PRV do nového 
článku 20, kde by bylo možné rozvíjet území v dosud nepodporovaných oblastech. Stejnou 
možnost nabízí přesun nevyužitých prostředků z IROP, kdy by přesunem mohlo dojít 
k podpoře témat, u kterých zájem překračuje výši alokace.  Aktualizaci SWOT analýzy 
v oblasti příležitostí a hrozeb doporučujeme, a sice především v oblasti příležitostí – 
přesunout nečerpané alokace PRV do článku 20, a podpořit tak dosud nerozvíjené aktivity, 
přesun nevyužitých prostředků z IROP do témat, kde zájem převyšuje alokaci. 

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? 

Rizika a opatření uvedená v Analýze rizik lze považovat za stále aktuální, neidentifikovali 
jsme žádná nová rizika, která by měla zásadní vliv na realizaci SCLLD. Revizi Analýzy rizik 
nepovažujeme za nezbytnou. 

Klíčová zjištění:   

1. Slabé a silné stránky SWOT analýzy a Analýza problémů a potřeb zůstávají 
víceméně stejné, došlo ke změnám drobného charakteru, které nemění celkové 
vyznění dokumentů. 

2. Příležitosti ve SWOT analýze by bylo vhodné upravit a rozšířit je především o 
možnost přesunu nevyužitých prostředků z témat PRV na financování dosud 
nepodporovaných aktivit na území, a to prostřednictvím článku 20 a možnost 
přesunu nevyužitých financí v tématu IROP do aktivit, kde zájem převyšuje alokaci. 

3. Analýza rizik je stále aktuální a není nutné ji upravovat. 

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? 

Východiska pro realizaci SCLLD a identifikovaná rizika lze považovat stále za platná a 
víceméně aktuální. Došlo ke změnám dílčího charakteru, které nemají na vyznění 
dokumentů zásadní vliv. Pouze v případě příležitostí území, které jsou zpracovány ve 
SWOT analýze, by bylo žádoucí zapracovat možnost přesunu nevyužitých prostředků 
z PRV na podporu dosud nefinancovaných témat, a to prostřednictvím článku 20. Tato 
možnost přesunu nevyužitých alokací byla na setkáních Focus Groups jednomyslně 
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identifikována jako velká příležitost pro území – díky podpoře nových aktivit by došlo k větší 
a cílenější podpoře realizace SCLLD. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. přesun nevyužitých prostředků 
PRV do článku 20 – podpora 
nových, dosud nefinancovaných, 
aktivit v území – změna strategie 
– části související s PRV 

2020 Manažer PRV 

2. přesun nevyužitých prostředků 
IROP do aktivit, kde zájem 
převyšuje alokaci – změna 
strategie – části související s 
IROP 

2020 Manažer IROP 

3. Úprava SWOT analýzy 
především v oblasti příležitostí 

2020 Vedoucí pracovník 
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 
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.) 
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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? 

V IROP SCLLD spíše přispívá k řešení daných problémů na území MAS. Přestože je IROP 
operačním programem s nejvyšší alokací ze všech programů, alokace v některých tématech 
(např. bezpečnost dopravy) stále nedostačuje a zájem převyšuje možnosti financování. 
V OPZ SCLLD velmi významně přispívá k řešení daných problémů na území MAS, alokace 
více méně odpovídá zájmu a podporované projekty vedou k naplňování SCLDD a k řešení 
problémů území. 

V PRV SCLLD spíše přispívá k řešení daných problémů na území MAS. Některá témata, 
která bylo možné podporovat, nenašla své žadatele, jiná témata, která podporovat nešlo, 
mají své potenciální příjemce. Zároveň došlo v některých případech k velkému převisu 
poptávky nad finančními možnostmi – např. alokace Fiche podporující zemědělské investice 
byla vyčerpána již během 1. výzvy. 

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?  

Chybí podpora spolkové činnosti včetně vybavení spolků, vybavení hasičských zbrojnic, 
možnost obnovy prostranství v obcích, podpora úpravy či vzniku muzeí a expozic v obcích, 
podpora vzniku stezek, podpora na investici do kulturních zařízení, knihoven, podpora na 
úpravu stávajících cyklostezek, podpora určitých skupin obyvatel jako jsou senioři, děti a 
mládež, umírající, vysokoškolsky vzdělaní lidé v netechnických oborech – tito lidé zároveň 
nespadají do žádné jiné cílové skupiny, která je podporována výzvou č. 047 OPZ. V SCLLD 
jsou některé tyto problémy zmíněny, chybí ovšem faktická podpora, a sice finanční nástroj, 
z něhož by mohly být aktivity vedoucí k podpoře výše zmíněných aktivit či skupin obyvatel 
hrazeny. 

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)? 

Vhodným nástrojem je přesun nevyužitých prostředků jednotlivých operačních programů do 
nových témat (např. čl. 20 PRV) či do oblastí, kde poptávka po podpoře převyšuje výši 
alokace (např. PRV, IROP), rozšíření podporovaných cílových skupin a zohlednění těchto 
zjištění při vypisování nových výzev. 

 

Klíčová zjištění:   

1. Bylo zjištěno, že nedochází k podpoře některých aktivit a některých cílových skupin. 

2. V některých oblastech dochází k převisu poptávky nad alokací. 
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Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. přesun nevyužitých prostředků 
PRV do článku 20 – podpora 
nových, dosud nefinancovaných, 
aktivit v území, příp. posílení 
alokace ve vyčerpaných Fichích  
– změna strategie – části 
související s PRV 

2020 Manažer PRV 

2. přesun nevyužitých prostředků 
IROP do aktivit, kde zájem 
převyšuje alokaci – změna 
strategie – části související s 
IROP 

2020 Manažer IROP 

3. rozšíření cílových skupin 
v programovém rámci OPZ 

2020 Manažer OPZ 

 

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 

• 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) 
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• 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? 

OPZ – k 31. 12. 2018 byla alokace jednotlivých výzev dostačující, v 5/2019 se ukazuje, že 
ve všech opatřeních by mohla být alokace vyšší u všech opatření.  

PRV - k 31. 12. 2018 byla alokace jednotlivých výzev prozatím dostačující, alokace na 
podporu zemědělského podnikání (Fiche 2) byla vyčerpána již v 1. výzvě. V současné době 
5/2019 se ukazuje jako nedostatečná také alokace k podpoře nezemědělského podnikání 
(Fiche 4) a investice do lesnických technologií (Fiche 7). 

IROP – k 31.12.2018 byla alokace jednotlivých výzev dostačující. K 5/2019 se ukazuje jako 
nedostatečná alokace v Dopravní infrastruktuře (Opatření IROP 1) a Infrastruktuře pro 
vzdělávání (Opatření IROP 5) 

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? 

OPZ – k 31. 12. 2018 by podle zájmu nebylo nutné alokaci navyšovat, k 5/2019 by bylo 
vhodné navýšit alokaci u všech opatření dvoj až trojnásobně. 

PRV – k 31. 12. 2018 by podle zájmu nebylo nutné alokaci navyšovat, s vyjímkou investic 
do zemědělského podnikání. K 5/2019 by bylo vhodné navýšit alokaci k podpoře 
nezemědělského podnikání (Fiche 4) a investic do lesnických technologií (Fiche 7). U všech 
tří Fichí by minimálně dvojnásobné navýšení alokace bylo území schopno bez problémů 
absorbovat. 

IROP – k 31.12.2018 by podle zájmu nebylo nutné alokaci navyšovat. K 5/2019 by bylo 
vhodné navýšit alokaci v Dopravní infrastruktuře alespoň o polovinu. U Infrastruktury pro 
vzdělávání (Opatření IROP 5) jsme alokaci kvůli nedostatku prostředků rozdělili pouze mezi 
neformální a předškolní vzdělávání. Z potřeb území (Strategické rámce MAP) však vyplývá, 
že i do Základního vzdělávání je potřeba nadále investovat, ačkoliv mají základní školy širší 
možnosti financování svého rozvoje. 

Klíčová zjištění:   

1. OPZ – k 31.12.2018 zájem odpovídal alokaci u všech opatření, k 5/2019 zájem 
převyšoval celkovou alokaci dvoj až trojnásobně u všech opatření. 

2. PRV – k 31. 12. 2018 zájem odpovídal alokaci u všech Fichí, s vyjímkou investic do 
zemědělského podnikání. K 5/2019 převyšuje zájem alokaci také u nezemědělského 
podnikání (Fiche 4) a investic do lesnických technologií (Fiche 7). U všech tří Fichí 
by minimálně dvojnásobné navýšení alokace bylo území schopno bez problémů 
absorbovat. 

3. IROP – k 31.12.2018 nebylo potřeba alokaci navyšovat, k 5/2019 převyšuje zájem 
v Opatření IROP 1 (Dopravní infrastruktura) alokaci přibližně o polovinu. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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? 

Velice se liší stav k 31. 12. 2018 a stav z května 2019. Ačkoliv se na konci roku 2018 zdálo, 
že alokace dostačují, nyní se ukazuje, že jsou nedostatečné a bylo by vhodné je navýšit (viz 
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příklad OPZ). Jejich navýšení či přesun na jiné, dosud nepodporované aktivity, by velice 
napomohlo k řešení identifikovaných problémů a potřeb území. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost za 

implementaci 
doporučení 

1. Přesun nevyužitých prostředků 
v PRV do článku 20 a do témat, 
kde zájem převyšuje alokaci 

2020 Manažer PRV 

2. Přesun nevyužitých prostředků 
IROP do témat, kde zájem 
převyšuje alokaci 

2020 Manažer IROP 

3. Navýšení alokací všech 
operačních programů 

Další programovací 
období 

Manažeři všech OP 

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 
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.2Tato 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)  

 
2 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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Odpovědi na evaluační podotázky 

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

Všichni manažeři MAS mají přehled organizací a potenciálních žadatelů podle zaměření 
Programových rámců. Pracovníci MAS průběžně ověřují zájem a absorpční kapacitu. 
Všichni potenciální žadatelé jsou vždy informováni o možnostech financování z jednotlivých 
výzev MAS. Manažeři MAS rovněž sbírají projektové záměry z území a detekují potřeby 
potenciálních žadatelů a příjemců.  

 

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? 

PRV – přesun nevyužitých prostředků z Fiche 1, 5, 6, a 9 z důvodu neexistence projektů (k 
31. 12. 2018). V 5/2019 nemáme evidovaný zájem žadatelů pouze o Fiche 1 a 9. 

IROP – přesun nevyužitých prostředků z oblasti Sociální infrastruktury na podporu Dopravní 
infrastruktury z důvodu malého zájmu o projekty. 

B.4.3) Do jaké míry je v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců 
zaznamenán dlouhodobý nedostatek poptávky vzhledem k nabídce finančních 
prostředků (alokaci)? 

PRV – neexistence projektů ve Fichi 1, 5, 6 a 9 k 31. 12. 2018. V 5/2019 nemáme evidovaný 
zájem žadatelů pouze o Fiche 1 a 9. 

IROP – zájem o všechna opatření. 

Klíčová zjištění:   

1. V PRV se vyskytují témata, která si nenašla svého žadatele. 

 

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? 

Programové rámce obsahují opatření, o které je veliký zájem. Těchto opatření je většina a 
dokazují, že SCLLD je vhodným nástrojem pro podporu a rozvoj území. Přesto zde 
nalezneme dílčí témata, která si své žadatele nenašla nebo o jejichž podporu je zájem nižší, 
než bylo předpokládáno. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Přesun nevyužitých prostředků 
z PRV do článku 20 a do témat, 
kde zájem převyšuje alokaci 
(např. Fiche 2) 

2020 Manažer PRV 

2. Přesun nevyužitých prostředků 
IROP do témat, kde zájem 
převyšuje alokaci 

2020 Manažer IROP 

3. Ověřovat absorpční kapacitu 
území 

průběžně Manažeři 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 Lašsko 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 Lašsko 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.7 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 

realizaci rozhovorů s vybranými příjemci a zpracování případových studií 
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(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).  

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

 MAS dosud nevyhlásila žádnou výzvu  

 MAS má 2 výzev, u kterých probíhá příjem žádostí, z toho: 
- 2 v PR IROP,  
- 0 v PR PRV,  
- 0 v PR OPZ,  
- 0 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,  
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- 1 v PR OPZ,  
- 0 v PR OP ŽP  

 MAS má 6 výzev, u kterých probíhá administrativní kontrola a ZoZ ze strany ŘO, z toho:  
- 3 v PR IROP,  
- 1 v PR PRV,  
- 2 v PR OPZ,  
- 0 v PR OP ŽP  

 MAS má 12 výzev, ve kterých jsou projekty s vydaným právním aktem, z toho:  
- 7 v PR IROP,  
- 2 v PR PRV,  
- 3 v PR OPZ,  
- 0 v PR OP ŽP  

 MAS má 2 výzvy, ve kterých jsou ukončené projekty (projekty, u kterých byla podána závěrečná 
žádost o platbu/závěrečná zpráva o realizaci), z toho:  

- 1 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  0 7 -------------- 

PRV 1 1 -------------- 

OPZ 2 4 -------------- 

OP ŽP --------- ----------- ------------ 

CELKEM 3 12 -------------- 

 
 

Klíčová zjištění:   

1. Každý operační program má již vyhlášené výzvy. 

2. Výzvy jsou v různých fázích – od výzev otevřených, které přijímají žádosti o podporu, 
až po výzvy s projekty s ukončenou realizací. 

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)?  

Realizace SCLLD probíhá úspěšně. Vyhlášení výzev bylo oproti harmonogram výzev 
opožděno. Důvodem bylo pozdější schválení strategie. Nyní však dochází k naplňování 
harmonogramu, realizace strategie není ohrožena.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Vyhlásit výzvy na zbytky alokací 
v roce 2019, nejpozději v roce 
2020 

2020 Manažeři MAS 

2. Upravit harmonogram výzev dle 
aktuálního stavu 

2020 Manažeři MAS 
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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 
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) 

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? 

K 31. 12. 2018 byly pouze dvě výzvy ve fázi, kdy došlo k ukončení fyzické realizace 
některých projektů v nich podporovaných. Hodnoty indikátorů výstupů a výsledků proto 
nelze porovnávat s indikátorovým plánem. Realizace části projektů se předpokládá v roce 
2019. Momentálně není potřeba provádět změny v indikátorech. 

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

Vzhledem k tomu, že k 31. 12. 2018 měla MAS pouze dvě výzvy, v nichž byly projekty ve 
fázi ukončení realizace, nelze porovnávat dosažené hodnoty indikátorů s finančním plánem. 
Toto porovnání bude možné provést až v druhé půli roku 2019, kdy bude ukončených 
projektů více, a hodnoty tak bude MAS moci považovat za relevantní. 

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

MAS dosud neupravovala cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti o změnu 
SCLLD. 

Klíčová zjištění:   
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1. K 31. 12. 2018 nelze porovnat plnění indikátorů s indikátorovým a finančním plánem 
z důvodu malého množství ukončených projektů. K ukončení projektů došlo pouze 
ve dvou výzvách. 

2. Porovnání plnění bude možné v druhé půli roku 2019, kdy bude již ukončeno větší 
množství projektů a hodnoty budou pro porovnání relevantní. 

3. MAS dosud neprováděla žádnou změnu indikátorů. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Momentálně nelze určit, jak přispěla realizace jednotlivých opatření/fichí programových 
rámců k dosahování hodnot indikátorů. Toto je dáno tím, že k 31. 12. 2018 nebylo ukončeno 
dostatečné množství projektů, a MAS tak nemá k dispozici relevantní data ke srovnávání.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Průběžně sledovat dosahování 
indikátorů. 

průběžně Manažeři MAS 

2. Vyhodnotit plnění indikátorů 
v druhé půli roku 2019. 

2020 Manažeři 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  
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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? 

OPZ – všechny projekty, které jsou v procesu realizace, vedou k dosažení plánovaných 
výstupů a výsledků. Projekty jsou zaměřeny na podporu slaďování rodinného a pracovního 
života prostřednictvím péče o děti v době školních prázdnin. Realizací projektů dochází 
k naplňování SCLLD a k rozvoji území. Problémy žadatelů jsou pouze drobné a z větší části 
se týkají administrace projektů či práce se systémem. 

PRV – projekty vedou k dosažení plánovaných výstupů a výsledků, jejich prostřednictvím 
dochází k naplňování cílů SCLLD a k rozvoji území. Žádné zásadní problémy žadatelů 
nebyly zaznamenány. 

IROP – všechny projekty vedou k dosažení plánovaných výstupů i naplňování strategie. 

 

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

OPZ – u všech projektů dochází zcela k naplňování potřeb cílových skupin. Hlavním cílem 
je podpora těchto skupin v oblasti slaďování pracovního a rodinného života, toto se 
prostřednictvím projektů daří. 

IROP – u již ukončených projektů vedou intervence k naplňování potřeb cílových skupin, ať 
už se jedná o nové chodníky, hasičskou techniku či učebny pro neformální vzdělávání. 

 

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

OPZ – rizikem je ukončení projektů a jejich další finanční nepodporování. Projekty 
negenerují zisk, po skončení podpory hrozí ukončení aktivit zaměřených na podporu 
cílových skupin. Bez další finanční podpory jsou projekty těžko udržitelné převážně u 
žadatelů z řad OSVČ. 

PRV – v případě PRV byly projekty vesměs pojaté jako jednorázová investice do pořízení 
vybavení pro zemědělskou/lesnickou/nezemědělskou činnost. Životnost pořízeného 
vybavení je ve většině případů delší, než doba udržitelnosti. Nepředpokládá se, že by 
žadatel s vykonáváním podnikatelské činnosti po době udržitelnosti přestal. 

IROP – výstupy a dopady u všech projektů jsou celkem bez problémů udržitelné. Jediná 
oblast se jeví jako riziková, a tou je sociální podnikání, kde záleží na více faktorech, zda 
bude projekt úspěšný. 

Klíčová zjištění:   

1. OPZ – projekty zcela naplňují očekávání, jejich prostřednictvím dochází k realizaci 
SCLLD a podpoře cílových skupin. Projekty negenerují zisk, bez následné finanční 
podpory hrozí neudržení aktivit a zhoršení situace cílových skupin. 

2. PRV – projekty vedou k dosažení plánovaných výstupů a výsledků, jejich 
prostřednictvím dochází k naplňování cílů SCLLD a k rozvoji území.  

3. IROP - výstupy a dopady u všech projektů jsou celkem bez problémů udržitelné. 

Jediná oblast se jeví jako riziková, a tou je sociální podnikání. 

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)? 

Finance jsou vynakládány zcela účelně, napomáhají k implementaci SCLLD a rozvoji území. 
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Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Podpora aktivit ve všech OP také 
v dalším programovacím období 

Další programovací 
období 

Pracovníci 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 

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

OPZ – dosažené výstupy a výsledky zcela odpovídají výši vynaložených prostředků. 

PRV – dosažené výstupy a výsledky odpovídají výši vynaložených prostředků, 
prostřednictvím nastavení PK se podařilo dosáhnout toho, že pokud chtěl žadatel uspět 
s nákladným projektem, musí vytvořit pracovní místo. 

IROP - dosažené výstupy a výsledky zcela odpovídají výši vynaložených prostředků. 

 

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

OPZ – prostřednictvím projektů nedochází pouze k podpoře cílových skupin, ale také 
k síťování příjemců. Nepředpokládaným pozitivním výsledkem je navázání spolupráce mezi 
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jednotlivými příjemci, vzájemná komunikace, vzájemné předávání příkladů dobré praxe a 
technická pomoc s administrací projektů. 

PRV – ve větší míře nezaznamenány  

IROP - ve větší míře nezaznamenány  

 

 

C.4.3) Do jaké míry vedly intervence (projekty) v jednotlivých Programových rámcích 
k dosažení předem nepředpokládaných negativních výsledků? 

 Projekty nevedou k předem nepředpokládaných negativních výsledkům 

 

 

Klíčová zjištění 

1. OPZ – výše vynaložených prostředků odpovídá výsledkům a výstupům projektů, 
projekty s sebou přinesly nečekané pozitivní výsledky v podobě síťování příjemců, 
neočekávané negativní výsledky projekty nepřinášejí. 

2. PRV a IROP - dosažené výstupy a výsledky odpovídají výši vynaložených 
prostředků, neočekávané negativní ani pozitivní výsledky nebyly zaznamenány. 

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? 

OPZ – prostředky na realizaci projektů jsou účinně vynakládány, kromě očekávaných 
pozitivních výsledků s sebou přinesly projekty i neočekávané pozitivum v podobě síťování 
příjemců, negativa projekty nepřinášejí žádná. 

PRV a IROP - prostředky na realizaci projektů jsou účinně vynakládány, neočekávané 
negativní ani pozitivní výsledky nebyly zaznamenány. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. OPZ – dále podporovat síťování 
příjemců a sledovat, zda 
nedochází k negativním 
neočekávaným výsledkům 
projektů 

průběžně Manažer OPZ 

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

• Inervenční 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? 

OPZ: Realizované projekty zcela naplňují specifický cíl opatření SCLLD, a sice opatření č. 
4 s názvem „Prorodinná opatření“. Realizací projektů dochází k podpoře zaměstnanosti 
rodičů v době školních prázdnin, dochází ke slaďování rodinného a pracovního života. 
Příměstské tábory jsou pořádány místními organizacemi. Realizací projektů se daří 
naplňovat specifický cíl 2.3.1 - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech  

PRV: Realizované projekty zcela naplňují specifické cíle jednotlivých Fichí definovaných 
v SCLLD. Prostřednictvím realizace projektů se daří naplňovat zejména specifické cíle: 
I.2.1: Zlepšení podnikatelského prostředí pro místní podnikatele a I.1.2. Zlepšení 
konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých 
hospodářských odvětvích. 

IROP: Realizované projekty zcela naplňují cíle všech opatření daných v SCLLD. 

Klíčová zjištění:   

1. OPZ – realizací projektů dochází k naplňování specifického cíle opatření č. 4 
Prorodinná opatření 

2. PRV - realizované projekty naplňují specifické cíle jednotlivých Fichí definovaných 
v SCLLD 

3. IROP: Realizované projekty zcela naplňují cíle všech opatření daných v SCLLD. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

specifických cílů opatření/fichí Programových rámců? 

 Intervence zcela vedou k dosahování specifických cílů patření. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Průběžně sledovat naplňování 
specifických cílů jednotlivých 
opatření 

průběžně Pracovníci MAS 
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C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích 
k dosažení přidané hodnoty LEADER/CLLD3? 

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?  

OPZ – před realizací projektů probíhaly rozhovory s případnými žadateli, rodiči, s obcemi 
jako zřizovateli středisek volného času, byly osloveny místní spolky a živnostníci, kteří by 
mohli mít o realizaci projektů zájem. Podařilo se rozvinout spolupráci neziskového, 
veřejného a podnikatelského sektoru, byly využity znalosti území MAS i lokální lidský 
potenciál. 

PRV – díky průběžné animační činnost v území se daří informovat a zapojovat do diskuze 
o možných podporovatelných záměrech celé spektrum potenciálních žadatelů, v PRV není 
příliš prostor pro zlepšení místní správy a zapojení veřejnosti a cílových skupin do přípravy 
projektu, což se může do budoucna změnit v souvislosti se zařazením čl. 20.  

IROP – většina projektů realizovaných přes IROP byla dlouhodobě plánována 
obcemi/spolky/komunitou. Nové projekty se utvářely se zapojením široké komunity. 

C.6.2) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých Programových 
rámcích k posílení sociálního kapitálu4 v území MAS? 

 
3 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.  
4 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) 
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Realizací projektů došlo k posílení sociálního kapitálu v území – komunikace s obcemi, 
neziskovými organizacemi a podnikateli 

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

MAS jednotlivé projekty s žadateli konzultovala, zjišťovala potřebnost v území, a to jak 
prostřednictvím SCLLD, komunikace s obcemi, neziskovými organizacemi a členy MAS, 
výzvy byly připravovány s přihlédnutím k potřebám území, cílových skupin a potenciálních 
žadatelů. MAS poskytovala žadatelům průběžnou metodickou pomoc s žádostí a zacílením 
projektů. 

C.6.4) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých Programových 
rámcích k dosažení synergických účinků5, kterých by nebylo dosaženo 
prostřednictvím projektů individuálních?  

Projekty realizované díky podpoře z MAS přispívají k dosahování synergických účinků. 
Mimo jiné probíhá zjišťování potřebnosti v území, příprava výzev tak, aby vyhovovaly 
potencionálním žadatelům, zasílání záměrů výzev obcím, členům MAS, zveřejňování 
záměrů v lokálních médiích. Nabízí se možnosti osobních konzultací s MAS, které u výzev 
realizovaných mimo MAS většinou chybí. Žadatelé osobní konzultace hodnotí jako velice 
přínosné kvůli větší podpoře, otevřenější komunikaci a individuálnímu přístupu. Naskýtá se 
možnost přizpůsobit výzvu potřebám a možnostem území.  

Klíčová zjištění:   

1. MAS je pro žadatele a příjemce dotací důležitým partnerem.  

2. Bez intervence MAS by mnohé projekty nebyly realizovány. 

3. MAS propojuje veřejný, neziskový a podnikatelský sektor a slouží jako vhodný 
komunikační prostředník mezi jednotlivými subjekty. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

MAS propojuje veřejný, neziskový a podnikatelský sektor a slouží jako vhodný komunikační 
prostředník mezi jednotlivými subjekty, je důležitým partnerem pro žadatele a příjemce a její 
výzvy jsou velice efektivním nástrojem pro rozdělování dotací, neboť dokáže rychle a 
efektivně zjišťovat potřeby jednotlivých aktérů z území a pracovat s nimi. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Vystupovat v území nadále jako 
partner pro žadatele a příjemce. 

průběžně Pracovníci MAS 

2. Mít nadále roli komunikačního 
prostředníka mezi jednotlivými 
sektory. 

průběžně Pracovníci MAS 

3. Zjišťovat nadále potřeby průběžně Pracovníci MAS 

 
5 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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jednotlivých aktérů z území a 
pracovat s nimi při vyhlašování 
výzev. 

 

C.7 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.7.1) Do jaké míry přispěly intervence v PR PRV k rozvoji v jednotlivých kritériích 
místního rozvoje: 

 

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

X o  o  o  o  

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:  

Realizací části projektů došlo k rozšíření nabízených služeb a nabízeného sortimentu. 

 

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

X o  o  o  o  

přístup ke 
službám a 

místní 

přístup ke 
službám a 

místní 

přístup ke 
službám a 

místní 

přístup ke 
službám a 

místní 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře se 
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infrastruktuře se 
rozhodně zlepšil 

infrastruktuře se 
spíše zlepšil 

infrastruktuře se 
nezměnil 

infrastruktuře se 
spíše zhoršil 

rozhodně 
zhoršil 

Odpověď:  

Realizací části projektů došlo k rozšíření nabízených služeb a nabízeného sortimentu a 
jejich dostupnosti s přímým dopadem na zákazníka. Přístup k místní infrastruktuře se 
prostřednictvím projektů PRV nezměnil. 

 

Obyvatelé venkova (MAS) se zapojili do místních akcí 

o  o  o  o  o  

obyvatelé 
venkova se 
rozhodně 

zapojovali do 
místních akcí  

obyvatelé 
venkova se 

spíše zapojovali 
do místních 

akcí 

obyvatelé 
venkova se do 
místních akcí 
zapojovali ve 
shodné míře 

jako dříve 

obyvatelé 
venkova se do 
místních akcí 

spíše 
nezapojovali  

obyvatelé 
venkova se do 
místních akcí 

rozhodně 
nezapojovali 

Odpověď:  

MAS prostřednictvím výzev PRV nerealizovala žádnou místní akci – není možné zvolit 
žádnou z odpovědí.  

Ve spolupráci s CSV jsme pořádali dvě akce pro širokou veřejnost – mezinárodní 
konference „Pro půdu – Pro Život“ a seminář zaměřený na lesnickou problematiku. Poptávka 
po těchto akcích převyšovala možnou kapacitu. 

Obyvatelé venkova (MAS) měli z místních akcí prospěch 

o  o  o  o  o  

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:  

MAS prostřednictvím výzev PRV nerealizovala žádnou místní akci – není možné zvolit 
žádnou z odpovědí.  

Ve spolupráci s CSV jsme pořádali dvě akce pro širokou veřejnost – mezinárodní 
konference „Pro půdu – Pro Život“ a seminář zaměřený na lesnickou problematiku. Poptávka 
po těchto akcích převyšovala možnou kapacitu. Obě akce měly pro obyvatele území MAS 
rozhodně prospěch. 

Prostřednictvím SCLLD byly vytvořeny pracovní příležitosti 

Odpověď:  

K 31. 12. 2018 byla prostřednictvím SCLLD vytvořena 2 pracovní místa. K 5/2019 máme 
v závazku dalších 6 PM. 

Zvýšila se velikost MAS a počet obyvatel MAS 

Odpověď:  

Velikost rozlohy území MAS nedoznala změny oproti stavu v době standardizace MAS. 
Počet obyvatel se nepatrně snížil. 

Klíčová zjištění:   

1. Projekty realizované prostřednictvím PRV v území MAS přinesly do regionu zvýšení 
kvality poskytovaných služeb včetně jejich dostupnosti 

2. Prostřednictvím SCLLD se daří vytvořit nové pracovní příležitosti 
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Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.7 Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj 
ve venkovských oblastech?     

Odpověď:  

Do míry odpovídající výši alokace v SCLLD pro PR PRV. V území by bylo možné efektivně 
rozdělit minimálně dvojnásobnou alokaci. Některá z témat (Fichí) nebyla pro žadatele 
atraktivní a prostředky v těchto Fichích alokované bude efektivní přesunout do oblastí, kde 
poptávka výrazně převyšuje možnosti (Fiche 2), případně se mezi dosud podporovanými 
oblastmi nevyskytovaly – zařazení čl. 20. SCLLD se jeví jako vhodný a efektivní nástroj pro 
podporu a rozvoj zemí. 

Uprostřed území MAS se nachází obec venkovského charakteru, která v době vzniku MAS 
nesouhlasila s realizací komunitně vedeného místního rozvoje na svém území. V průběhu 
realizace SCLLD se názor obce postupně mění, do budoucna by bylo vhodné rozšířit 
působnost MAS i na toto území a umožnit tak možnost intervencí prostřednictvím Programu 
rozvoje venkova i žadatelům z této obce. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Přesunout nevyužité prostředky 
v PRV do článku 20 a do témat, 
kde zájem převyšuje alokaci 
(např. Fiche 2) 

2020 Projektový manažer 
PRV 

2. Vyjednávat o možném 
přistoupení obce, která není 
členem MAS 

průběžně Vedoucí pracovník pro 
realizaci SCLLD, 
předseda MAS 
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3. Manažerské shrnutí výstupů a výsledků dosavadní implementace SCLLD 

Stručný popis strategie 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko, z. s. pro období 2014-2020 
vznikla v rámci místního občanského, veřejného a podnikatelského partnerství. Strategie je 
zpracovávána s obecným záměrem zlepšení kvality života a využití potenciálu venkovského 
území k udržitelné budoucnosti regionu ve spolupráci širokého spektra místních aktérů. 
Strategie i její realizace vycházejí z principu přístupu „zdola-nahoru“, pro její vytváření i 
následnou realizaci je důležité zapojení různorodých aktérů a navazování heterogenních 
forem spolupráce. Místní aktéři disponují nenahraditelnou znalostí místního prostředí a jejich 
zapojením vznikají smysluplné záměry a projekty, které by mohly být v budoucnu realizovány. 
V zájmu MAS je tedy co nejrozsáhlejší participace místních aktérů a široké veřejnosti. 

Implementace SCLLD MAS Lašsko, z. s. je prováděna na základě akčního plánu, který 
obsahuje tzv. programové rámce zvolených operačních programů. Programový rámec 
definuje realizaci částí SCLLD prostřednictvím jednoho z programů podporovaných z ESI 
fondů. Pro každý relevantní program podporovaný z ESIF na základě rozhodnutí aktérů v 
území je zpracován samostatný Programový rámec, který musí být v souladu s relevantními 
programy pro období 2014–2020. Jedná se o Programový rámce Integrovaného operačního 
programu (IROP), Programový rámec Operačního programu zaměstnanost (OPZ) a 
Programový rámec Programu rozvoje venkova (PRV).  

Zaměření programových rámců: 

Programový rámec IROP 

Opatření 1. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
Opatření 2. Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 
Opatření 3. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
Opatření 4. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání 
Opatření 5. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
 
Programový rámec OPZ 

Opatření 1. Sociální služby a sociální začleňování 
Opatření 2. Zaměstnanost 
Opatření 3. Sociální podnikání 
Opatření 4. Prorodinná opatření 
 

Programový rámec PRV 

Fiche 1. Předávání znalostí a informační akce 
Fiche 2. Investice do zemědělských podniků 
Fiche 3. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
Fiche 4. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
Fiche 5. Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích 
Fiche 6. Neproduktivní investice v lesích 
Fiche 7. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh 
Fiche 8. Sdílení zařízení a zdrojů 
Fiche 9. Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky KDŘ a místních trhů 
Fiche 10. Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko, z. s. byla dne 29. 3. 2016 
schválena Valnou hromadou MAS, ze strany řídících orgánů došlo ke schválení dne 17. 3. 
2017. 
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Klíčové poznatky a závěry z jednotlivých oblastí evaluace 

Nejdůležitější klíčové závěry a poznatky. Oblast A – Interní procesy a postupy implementace 
SCLLD na úrovní nositele SCLLD 

OPZ 

Dodržovat i nadále postup v příručkách a sledovat jejich aktualizace. U OPZ zpřísnit kritéria 
pro vyhlašování výzev. Vyčlenit si konkrétní dny a časy tak, aby nezasahovaly do jiné činnosti. 
Snažit se sladit termíny jednání orgánů s dalšími OP. Udržet si individuální přistup k žadatelům 
a příjemcům.  

PRV 

Pokračovat v osvědčených postupech zajišťující hladký průběh procesu přípravy výzvy, řídit 
se příklady dobré i špatné praxe. Semináře vést dynamičtější formou, s aktivním zapojením 
účastníků do diskuze. K urychlení konzultačního procesu ve směru z ŘO/SZIF na MAS se 
pokusit o nastavení telefonní komunikace. Motivovat členy výběrové komise k aktivní účasti 
na hodnotících procesech, formou zapojení komise do přípravy preferenčních kritérii. Zbytečná 
zátěž Rady MAS schvalováním znění výzvy a dokumentace k výzvě, rada by měla pouze 
schvalovat věcnou stránku výzvy a výši alokace. Mít přehlednější webové stránky.  

IROP 

Kontrolní listy zasílat ke schválení ŘO IROP v předstihu. Vyčlenit si konkrétní dny a časy na 
hodnocení výzev. Vyladit všechny termíny tak, abychom dodrželi stanovené lhůty a zároveň 
nezatěžovali orgány MAS častými schůzemi. 

 

Nejdůležitější klíčové poznatky a závěry. Oblast B – Relevance SCLLD 

Východiska pro realizaci SCLLD a identifikovaná rizika lze považovat stále za platná a 
víceméně aktuální. Došlo ke změnám dílčího charakteru, které nemají na vyznění dokumentů 
zásadní vliv. Pouze v případě příležitostí území, které jsou zpracovány ve SWOT analýze, by 
bylo žádoucí zapracovat možnost přesunu nevyužitých prostředků z PRV na podporu dosud 
nefinancovaných témat, a to prostřednictvím článku 20  a dále umožnit přesun nevyužitých 
(nečerpaných) financí v IROPu do aktivit, kde zájem převyšuje alokaci. 

Nedochází k podpoře některých aktivit a některých cílových skupin. A zároveň v některých 
oblastech dochází k převisu poptávky nad alokací. 

K 31. 12. 2018 zájem odpovídal alokaci (výjimkou investic do zemědělského podnikání u 
PRV), ale k 5/2019, u OPZ, PRV i IROP zájem převyšoval celkovou alokaci dvoj až 
trojnásobně. 

 

Nejdůležitější klíčové poznatky a závěry. Oblast C – Výstupy a výsledky implementace SCLLD 

Vyhlášení výzev bylo oproti harmonogramu výzev opožděno, důvodem bylo pozdější 
schválení strategie. Nyní však dochází k naplňování harmonogramu. 

Porovnání plnění bude možné v druhé půli roku 2019, kdy bude již ukončeno větší množství 
projektů (k 31. 12. 2018 došlo k ukončení projektů pouze ve dvou výzvách). 

OPZ projekty naplňují očekávání, projekty negenerují zisk, bez následné finanční podpory 
hrozí neudržení aktivit a zhoršení situace cílových skupin. Projekty OPZ přinesly nečekané 
pozitivní výsledky v podobě síťování příjemců. 

PRV projekty vedou k dosažení plánovaných výstupů a výsledků, jejich prostřednictvím 
dochází k naplňování cílů SCLLD a k rozvoji území. Projekty realizované prostřednictvím PRV 
v území MAS přinesly do regionu zvýšení kvality poskytovaných služeb. Prostřednictvím 
SCLLD se daří vytvořit nové pracovní příležitosti. 
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IROP projekty jsou bez problému udržitelné, jediná riziková oblast je sociální podnikání. 

Realizované projekty zcela naplňují cíle všech opatření daných v SCLLD. 

MAS je pro žadatele i příjemce dotací důležitým partnerem, bez kterého by mnohé projekty 
nebyly realizovány. MAS podporuje a propojuje veřejný, neziskový a podnikatelský sektor a 
slouží jako vhodný komunikační prostředník mezi jednotlivými subjekty. 

 

Souhrn navrhovaných opatření/doporučení pro úspěšnou implementaci SCLLD 

 

- Přesun nevyužitých prostředků PRV do článku 20 – podpora nových dosud nefinancovaných 
aktivit v území (2020). 

- Přesun nevyužitích prostředků IROP, do aktivit, kde zájem převyšuje alokaci (2020). 

- Rozšíření cílových skupin v programovém rámci OPZ. 

- Navýšení alokací všech operačních programů (další programovací období). 

- Ověřovat absorpční kapacitu území (průběžně). 

- Vyhlásit výzvy na zbytky alokací v roce 2019 (nejpozději 2020). 

- Upravit harmonogram výzev dle aktuálního stavu. 

- Sledování dosahování indikátorů (průběžně). 

- Vyhodnotit plnění indikátorů (v druhé půli roku 2019). 

- Podpora aktivit ve všech OP také v dalším programovacím období. 

- U OPZ dále podporovat síťování příjemců, a sledovat, zda nedochází k negativním 
neočekávaným výsledkům projektu. 

- Průběžně sledovat naplňování specifických cílů jednotlivých opatření (průběžně). 

- Vystupovat v území nadále jako partner pro žadatele i příjemce (průběžně). 

- Mít nadále roli komunikačního prostředníka mezi jednotlivými sektory. 

- Jednat o možném přistoupení obce, která není členem MAS.  

 

Naplňování většiny z navrhovaných opatření je v gesci kanceláře MAS Lašsko, z.s. a bude 
sledováno a implementováno průběžně. Plánované změny v alokacích v jednotlivých 
programových rámcích a případné další změny v SCLLD (zejména zařazení čl. 20 
v programovém rámci PRV) budou projednány nejprve s Radou MAS a následně o nich bude 
jednáno a rozhodnuto na Valné hromadě MAS (předpokládaný termín 11/2019). Opatření 
týkající se přípravy příštího programového období mají dlouhodobější charakter, debata o nich 
se povede postupně na všech jednáních orgánů MAS. Do těchto otázek bude též formou 
komunitního projednávání zapojena široká veřejnost. 

 

Odpovědnost za evaluaci SCLLD, respektive za schválení Evaluační zprávy je v souladu 
s dokumentem „Statut a jednací řád kontrolní komise“ svěřena Kontrolní komisi MAS.  

3.1 Evaluační postup  

Evaluační postup, tj. způsob zodpovídání jednotlivých evaluačních otázek a jejich podotázek 
je vždy uveden u příslušné evaluační otázky, respektive podotázky.  
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Sebehodnocení procesů a činností MAS prováděli zaměstnanci MAS - projektoví manažeři 
jednotlivých operačních programů. Do dalších oblastí evaluace byli při zpracování zapojeni 
také podpoření žadatelé  - formou polostruktorovaných rozhovorů (z každého operačního 
programu 2 žadatelé). V případě žadatelů z PRV bylo drobným problémem nalézt odpovědi 
na některé vzorové evaluační otázky (např. dosahování cílů, udržitelnost výstupů, …) a to 
z důvodu zaměření všech projektů jako jednorázových investic na pořízení 
techniky/technologií. Na procesu evaluace se dále prostřednictvím fokusních skupin podíleli 
také další aktéři mající zájem o rozvoj území. Tří samostatných jednání fokusních skupin se 
zúčastnilo celkem 23 osob, z nichž část představovali členové MAS – zástupci obcí, 
podnikatelů i neziskového sektoru, kteří byli často též žadateli ve výzvách MAS a měli tedy 
detailní přehled o procesech v rámci činnosti MAS. Mimo členy MAS byli do fokusních skupin 
přizváni aktéři z jednotlivých oblastí rozvoje území, např. vedoucí či zaměstnanci odborů MěÚ, 
příp. OÚ. Každého jednání fokusní skupiny byli také přítomni minimálně dva zaměstnanci 
kanceláře MAS – jeden v roli moderátora, druhý v roli zapisovatele. Ze všech fokusních skupin 
byl proveden zápis a byly podepsány prezenční listiny. Postřehy jednotlivých členů fokusních 
skupin pak byly následně zohledněny při tvorbě evaluační zprávy. Zvolený formát tří 
samostatných jednání fokusních skupin, přičemž každé se odehrávalo v jiné části území MAS 
lze vyhodnotit jako vhodně zvolený. Každé z jednání přineslo řadu přínosných informací a 
poznatků využitelných nejen k samotnému zpracování evaluace.  

 

3.2 Harmonogram zpracování mid-term evaluace  

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

 

Tabulka 14 Skutečný harmonogram klíčových činností mid-term evaluace SCLLD MAS Lašsko 

Aktivita 
Datum zahájení 

činnosti (od) 

Datum 
ukončení 

činnosti (do) 

Datum  

Zpracování mid-term evaluace 1. 2. 2019 28. 6. 2019  

Seznámení se Zadáním, šablonou 
Evaluační zprávy 

1. 2. 2018 28. 2. 2018 
 

Sebeevaluace v Oblasti A 1. 3. 2019 15. 4. 2019  

Evaluace v Oblasti B    

Příprava podkladů na jednání Focus 
Group  

1. 3. 2019 30. 4. 2019 
 

Jednání Focus Group    
13., 20., 27. 5. 

2019 

Zodpovězení Evaluačních otázek 

a podotázek v Oblasti B 
14. 5. 2019 25. 6. 2019 

 

Evaluace v Oblasti C 14. 5. 2019 25. 6. 2019  

Příprava podkladů pro zpracování 
polostrukturovaných rozhovorů s příjemci  

20. 3. 2019 31. 3. 2019 
 

Realizace polostrukturovaných rozhovorů 
s příjemci  

1. 4. 2019 15. 4. 2019 
 

Zpracování případových studií k projektům 
v realizaci (ukončeným projektům)  

5. 4. 2019 30. 4. 2019 
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Aktivita 
Datum zahájení 

činnosti (od) 

Datum 
ukončení 

činnosti (do) 

Datum  

Jednání Focus Group    
13., 20., 27. 5. 

2019 

Zodpovězení Evaluačních otázek 

a podotázek v Oblasti C 
  

 

Projednání a schválení Evaluační zprávy 
odpovědným orgánem MAS 

  
24. 6. 2019 

Předložení Evaluační zprávy MMR-ORP 
skrze ISKP14+  

  
27. 6. 2019 

 

 

 

Schválila Kontrolní komise MAS Lašsko, z.s. na svém zasedání dne 24.6.2019. 


