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

Cílem mid-term evaluace realizace SCLLD MAS Hornolidečska, z.s. je provedení hodnocení 
realizace integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje na úrovni nositele, tj. MAS 
Hornolidečska, v programovém období 2014–2020. Hodnotitel (evaluátor) provádí evaluaci na 
základě Zadání vydaného MMR-ORP1.   
MAS Hornolidečska 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 Hornolidečska 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 Honrolidečska.  

 
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 MAS Hornolidečska jako nositel Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období 2014 – 2020.  

 
  

 
1 Viz 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 Hornolidečska, z.s. 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 
Hornolidečska 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 / člen orgánu MAS / ostatní 
Aleš Lahoda Pracovník MAS 

Ing. Vojtěch Ryza Předseda MAS 

Mgr. Adam Pavlík Pracovník MAS 

 
Účelem hodnocení v Oblasti A je pomocí zralé úvahy identifikovat nejdůležitější pozitiva 
a negativa, nikoliv zpracovat vyčerpávající výčet pozitiv a negativ. MAS Hornolidečska se 
zaměřuje právě na taková, pro která lze navrhnout vhodná opatření s vysokou 
pravděpodobností jejich implementace (v aktuálním, případně budoucím programovacím 
období).  
Níže uvedené tabulky MAS vyplnila na základě svých zkušeností a znalostí. Postup vyplnění 
jednotlivých hodnotících tabulek je následovný:  

1. MAS u každého procesu zváží a zodpoví následující otázky: 
- Jak jsme tuto činnost dělali?  
- Kdo tuto činnost vykonával?  
- Proč jsme postupovali tak, jak jsme postupovali?  
- Co konkrétně nám v rámci dané činnosti působí největší problém/y?  
- Jak bychom mohli příště postupovat lépe (efektivněji, správně)?  
- Daří se nám dodržovat termíny, které jsme si nastavili? Pokud ne, proč tomu tak je?  
- Jaké postupy a činnosti se nám osvědčily? 

2. Na základě odpovědí na výše uvedené otázky k jednotlivým činnostem MAS 
do tabulky zapíše:  
- Nalezená pozitiva provádění dané činnosti (případy dobré praxe v dané činnosti, 

klíčové faktory činnosti na její správné a efektivní fungování)  
- Nalezená negativa provádění dané činnosti (případy špatné praxe v dané činnosti, 

klíčové negativní skutečnosti, nedostatky které negativně ovlivňují provádění dané 
činnosti na MAS),  

- Návrh opatření, jak se v budoucnu daným negativům vyhnout, opatření pro zlepšení 
(zrychlení, zefektivnění) dané činnosti.  

3. Formulace (výběr) klíčových závěrů k danému procesu v části „Klíčové závěry“.  

Při hodnocení jednotlivých procesů, respektive činností MAS Hornolidečska využívá zejména 
následující zdroje dat a informací / metody:  
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• analýzy obsahu příslušných interních dokumentů2 a záznamů3 MAS (např. 
Implementační část SCLLD, interní postupy MAS ve vztahu k implementaci 
jednotlivých Programových rámců, seznamy žadatelů, záznamy z hodnocení a 
výběru projektů, analýza rizik – zejména rizika finanční a organizační atp.),  

• analýzy dat a informací z MS2014+ (ve vztahu k výzvám MAS, hodnocení MAS atd.), 
• brainstorming/skupinová diskuse pracovníků MAS.  

 

Hodnocené procesy 

MAS Hornolidečska hodnotí následující procesy probíhající na MAS:  
1. Proces: Příprava výzev 
2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí 
3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů 
4. Proces: Animační činnost (animace a komunikace) 

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

Tabulka 2 – 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)  

• Určený zodpovědný 
pracovník MAS pro PRV 

• Podklady k výzvám ze strany 
SZIF zveřejňovány na 
jednom místě 

• Aktualizace dokumentů ze strany 
MZe a SZIF – nutnost sledování 
změn 

• Nepřehledné webové stránky 
SZIF 

• Ukládání dat na interních discích 
pracovníků MAS 

• Vytvoření vnitřního systému 
v kanceláři MAS pro kontrolu 
aktuálních dokumentů 

• Ověření aktuálnosti dokumentů 
odpovědný pracovníkem MAS před 
jejich použitím 

Příprava textu výzvy (vč. 
návrhu alokace výzvy) 

• Zkušenost pracovníků MAS 
s přípravou výzev 

• Spolupráce a konzultace 
s jinými MAS při přípravě 
výzvy 

• Chybné zadání údajů do textu 
výzvy, provázanost (např. 
termínů) s ostatními dokumenty 

• Důkladná kontrola zodpovědného 
pracovníka MAS pro PRV 

• Kontrola podkladů druhým 
pracovníkem MAS 

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

• Připravené formuláře FICHÍ 
pro danou MAS (stažení 
z Portálu farmáře) 

• Konzultace preferenčních 
kritérií s určeným pracovník 
CP SZIF 

• Poskytnutí a dostupnost 
Instrukcí pro kontrolu Žádosti 
o dotaci PRV pro každou 
oblast podpory (FICHI) ze 
strany SZIF 

• Provázanost preferenčních kritérií 
a požadovaných informací 
v žádosti o dotaci a příloh 
k žádosti o dotaci – každé 
kritérium musí být podloženo 
nějakým dokumentem 

• Dopad preferenčních kritérií na 
udržitelnost projektu 

• Nedostatečné předávání 
informací mezi CP SZIF a RO 
SZIF – rozdílný pohled na výklad 

• Důsledná kontrola provázanosti 
preferenčních kritérií a požadovaných 
podkladů k žádosti o dotaci 

• Konzultace nejasností s pracovníky 
SZIF při přípravě preferenčních kritérií 
vč. dopadu na udržitelnosti projektu 

• Přesné stanovení kontroly 
preferenčních kritérií v návaznosti na 
jednotlivé fáze projektu (kontrola při 
schvalování žádosti, při předložení 
žádosti o platbu, v době udržitelnosti) 
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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?) 

• Stanovení „objektivních“ 
preferenčních kritérií 

preferenčních kritérií pracovníků 
CP SZIF a RO SZIF 

Schválení výzvy 
odpovědným orgánem MAS   

• Dobře nastavená spolupráce 
orgánů MAS a kanceláří 
MAS 

• Operativnost členů orgánů 
MAS při svolání jednání 

• Dodržení povinnosti poměrného 
zastoupení tak, aby žádná 
zájmová skupina ani veřejná 
správa neměla na jednání více 
jak 50% hlasovacích práv  

• Včasné rozeslání pozvánky a 
podkladů pro jednání odpovědného 
orgánu 

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

• Zkušenost manažerů MAS 
• Možnost konzultace 

materiálů s jinými MAS 
• Možnost konzultace 

materiálů se SZIF 

• Zdlouhavý proces zpracování a 
schválení interních postupů 
odpovědnými orgány 

• Dostatečná časová rezerva při 
přípravě a schvalování IP před 
vyhlašováním výzev 

• Kontrola „4 očí“ 

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

• Informace jsou zveřejňovány 
na stránkách MAS 
v příslušné sekci 

• Mailing list na členy MAS 

• Přehlednost struktury webových 
stránek 

• Aktualizace webových stránek 

• Určení odpovědného pracovníka 
kanceláře MAS pro aktualizaci 
webových stránek 

Komunikace s nadřazenými 
orgány při přípravě výzev 

• Ochota a rychlá reakce 
pracovníků RO SZIF 
Olomouc 

• Dobrá znalost problematiky 
pracovníků RO SZIF 
Olomouc 

• Pracovní setkání RO SZIF a 
manažerů MAS – řešení 
aktuálních problémů při 
administraci výzev a 
projektů, předávání informací 

• Nedostatečné předávání 
informací mezi CP SZIF a RO 
SZIF – rozdílný pohled na výklad 
preferenčních kritérií pracovníků 
CP SZIF a RO SZIF 

• Nepodceňovat komunikaci MAS a RO 
SZIF při vzniklém problému  
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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)  

• Ukládání dokumentů na 
centrálním serveru MAS 
včetně sledování nových 
verzí a jejich časová datace 

• Upozorňování na nové verze 
ve společné skupině 
v sociální síti – spolupráce 
v rámci partnerství MAS 

• Definování zodpovědného 
pracovníka pro 
shromažďování aktuálních 
podkladů a ukládání je na 
centrální server MAS 

• Časté revize dokumentů vedoucí 
k nutnosti sledování změn a jejich 
zapracování  

• Riziko chyb či nepřesností při 
zpracování podkladů, práce 
s neaktuálními dokumenty 

• Nevyužívání centrálního uložiště 
dokumentů na serveru MAS  

• Zřízení centrálního uložiště – serveru 
v kanceláři MAS 

• Vytvoření systému ukládání aktuálních 
informací na centrální uložiště MAS a 
určení odpovědného pracovníka MAS 

• Kontrola aktuálních dokumentů před 
vyhlášením výzvy MAS  

 
Zodpovídá manažer IROP 

Příprava textu výzvy (vč. 
návrhu alokace výzvy) 

• Vytvoření vzorů při první 
výzvě a jejich následné 
užívání v dalších výzvách 

• Kontrola 4 očí (jedena 
pracovník MAS výzvu 
zpracuje, druhý zkontroluje) 

• Spolupráce s jinými MAS 
(výměna vzorů, předávání 
zkušeností) 

• Využívání starších neaktuálních 
podkladů při přípravě výzvy  

• Chybné vyplnění údajů do výzev  

• Určení odpovědného pracovníka MAS 
za přípravu výzvy a kontrolu aktuálních 
podkladů ŘO 

• Kontrola 4 očí 
 

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

• Kontrola 4 očí (jeden 
pracovník MAS přílohy výzvy 
zpracuje, druhý zkontroluje) 

• Podrobné seznámení se 
s kontrolními listy, 
preferenčními kritérii...) 

• Spolupráce s jinými MAS 
(předávání zkušeností) 

• Chyby plynoucí ze špatné 
provázanosti jednotlivých 
dokumentů, z nichž daný podklad 
čerpá.  

• Složitý proces – schvalování řady 
dokumentů, riziko opomenutí 
některého z kroků 

• Určení odpovědného pracovníka MAS 
za přípravu výzvy a kontrolu aktuálních 
podkladů ŘO 

• Kontrola 4 očí 
 

Zodpovídá manažer IROP 

Schválení výzvy 
odpovědným orgánem MAS   

• Věcná spolupráce 
odpovědného orgánu MAS 
s kanceláří MAS při 
schvalování výzvy 

• Komunikace s odpovědným 
pracovníkem IROP 

• Nutnost plánování termínu 
vyhlášení výzvy s ohledem na 
časovou náročnost schválení 
výzvy ŘO a příslušným orgánem 
MAS. 

• Kontrola souladu údajů 
uvedených ve schválených 
podkladech s vloženými údaji do 
systému 

• Určení odpovědného pracovníka MAS 
za přípravu výzvy a kontrolu aktuálních 
podkladů ŘO 

• Kontrola 4 očí  
• Plánování zasedání příslušného 

orgánu MAS v dostatečném časovém 
předstihu 
 

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

• Kontrola 4 očí (jeden 
pracovník MAS interní 
postupy zpracuje, druhý 
zkontroluje) 

• Komunikace s odpovědným 
pracovníkem IROP 

• Delegování schvalovacích 
pravomocí na rozhodovací 
orgán MAS – zvyšuje 
akceschopnost MAS, 
urychluje proces schválení 

• Spolupráce s jinými MAS 
(předávání zkušeností) 

• Delší proces schvalování 
interních postupů 

• Častá aktualizace metodiky 
interních postupů znamená 
zpracovat a schválit na MAS nové 
interní postup při každém 
vyhlášení výzvy 

• Určení odpovědného pracovníka MAS 
za přípravu interních postupů a 
kontrolu aktuálních podkladů ŘO 

• Kontrola 4 očí  
• Stanovení harmonogramu 

s dostatečnou časovou rezervou při 
vyhlašování výzev a kontrola 
aktuálnosti IP. 

• Včasné zajištění aktualizace IP 
 

Zodpovídá manažer IROP 

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

• Informace jsou k dispozici na 
webových stránkách MAS, 

• Adresné rozesílání informací 
mailem na potenciální 
žadatele (obce),  

• Průběžná aktualizace webových 
stránek 

• Někteří žadatelé upozorňovali na 
přehlednost stránek  

• Provést revizi a úpravu webových 
stránek s cílem jednoduššího přístupu 
k vyhlášeným výzvám 

• Zveřejňovat avíza výzev 
v dostatečném časovém předstihu 
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• Poskytování konzultací 
v kanceláři MAS  

 
Zodpovídá manažer IROP 

Komunikace s nadřazenými 
orgány při přípravě výzev 

• Rychlá komunikace a řešení 
vzniklých situací 
s nadřazenými orgány.  

• Nejednoznačně určení pracovník 
ŘO nebo CRR na konzultaci – 
MAS neví, s kým komunikovat 

• Sledovaní aktuálních kontaktních osob 
manažerem IROP.  

 

 

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

 

- V procesu přípravy výzev je nutné dbát na aktualizaci všech dokumentů a sledování změn v podkladech tak, aby nedocházelo k používání 
neaktuálních dokumentů. S tím souvisí také důsledná příprava podkladů, která co nejvíce eliminuje rizika výskytu chyb a tím i zbytečné 
prodlužovaní celého procesu přípravy výzvy  

- Sledování aktualizací metodik je časově náročné, vzniká vyšší riziko chybovosti při přípravě výzev, dokumentů a interních postupů  
- MAS při konzultacích a komunikaci s žadateli využívá zkušenosti svých pracovníků, kteří mají dlouholeté zkušenosti s přípravou a realizací 

projektů ze svých předchozích působišť.  
- Velmi přínosné je předávání a výměna zkušeností s jinými MAS 
- Delegování schvalovacích pravomocí na rozhodovací orgán MAS – zvyšuje akceschopnost MAS, urychluje proces schválení 

 

Tabulka 3 – 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 

• Určení zodpovědného pracovníka 
MAS pro PRV 

• Podklady dostupné na jednom 
místě – web SZIF, Portál farmáře 

• Jiný monitorovací systém pro 
PRV (Portál farmáře) a pro 
ostatní OP (IROP, OPŽP – 
MS2014+) 

• Určený zodpovědný pracovník 
MAS pro PRV 

• Spolupráce a konzultace s jinými 
MAS 
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• Nedostatečná funkcionalita 
Portálu farmáře 

Školení  • Pracovní setkání RO SZIF a 
manažerů MAS – řešení 
aktuálních problémů při 
administraci výzev a projektů, 
předávání informací 

• Spolupráce a konzultace s jinými 
MAS 

• Chybí tematicky zaměřené 
školení pro MAS v souvislosti 
s vyhlášením výzev 

• Spolupráce a konzultace s jinými 
MAS 

• Krajské setkání MAS – předávání 
zkušeností 

Zadání výzvy do MS/PF  • Práce s příručkou pro zadávání 
výzvy do Portálu farmáře 

• Chybné zadání výzvy prodlužuje 
dobu vyhlášení výzvy 

• Spolupráce a konzultace s jinými 
MAS 

Provádění změn ve výzvách  • Změnu vyhlášené výzvy MAS 
v rámci PRV neprováděla 

• Změnu vyhlášené výzvy MAS 
v rámci PRV neprováděla 

• Dobré nastavení výzvy tak, aby ke 
změnám nemusela MAS 
přistupovat 

• Spolupráce a konzultace s jinými 
MAS 

Příprava a realizace 
semináře pro žadatele  

• Termín semináře pro žadatele 
zveřejnit spolu s vyhlášením 
výzvy 

• Podklady k semináři poskytnout 
v el. podobě a zveřejnit na webu 
MAS 

• Vhodné prostory v návaznosti na 
počet účastníků 

• Pozvánka zveřejněna pouze na 
webových stránkách MAS může 
být příčinou nízké účasti 

• Časová náročnost přípravy 
semináře 

• Detailní neznalost pracovníků 
MAS všech oblastí podpory – 
důsledkem je nezodpovězení 
specifických dotazů přímo na 
semináři 

• Pozvánky na seminář distribuovat i 
jinými cestami než prostřednictvím 
webu (např. mailing, regionální tisk, 
webové stránky obcí) 

• Kvalitní příprava pracovníků 
kanceláře MAS – především po 
odborné stránce, aby pracovníci 
MAS mohli reagovat na dotazy; 
příp. zjistit odpověď na specifický 
dotaz co nejdříve (řádově 1-2 dny) 
a kontaktovat dotazujícího 

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

• Určený pracovník MAS pro PRV, 
který má detailní znalosti k dané 
FICHI 

• Komunikace s RO SZIF při 
specifických dotazech 

• Poskytování konzultací jak 
v kanceláři MAS, tak u žadatelů, 

• neexistence FAQ (nejčastější 
dotazy a odpovědi) na webu 
MAS  

• konzultace projektů u žadatelů 
je časově náročnější 

• K daným výzvám vytvořit na webu 
FAQ (nejčastější dotazy a 
odpovědi) a průběžně aktualizovat 
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dobré praxe – zasílání odpovědí 
mailem 

Příjem žádostí o dotaci (PRV 
– listinné přílohy)  

• Portál farmáře známe již 
z předchozího období – pozitivně 
je hodnocena kontinuita systému i 
v tomto období  

• Nejednotnost předkládání formy 
příloh (některé přílohy se 
předkládají tištěné, některé v el. 
podobě – malá kapacita pro 
nahrání příloh do systému) 

• Odlišnost předkládání žádostí 
PRV oproti jiným OP – 
pracovníci MAS musí umět 
pracovat s více systémy 

• Žadatelé předkládají žádosti až 
poslední dny výzvy 

• Portál farmáře neumožňuje 
nahrát objemově větší soubory 
(nad 10 MB) 

• V případě technických problému 
Portálu farmáře hrozí 
nezaregistrování žádosti 

• Informování žadatelů o možných 
problémech s registrací žádostí 
v poslední den výzvy 

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

• Webové stránky MAS 
• Určený pracovník MAS pro PRV 
• Seminář pro žadatele a příjemce 
• Mailing  

• Neznamenali jsme • Aktualizace webových stránek 
• Aktualizace mailing listu 

 

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?) 
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Shromáždění metodických 
podkladů pro práci 
s MS2014+/PF 

• Určení zodpovědného pracovníka 
MAS pro IROP 

• Dostupnost podkladů pro práci 
s MS2014+ na jednom místě 

• Využití „návodů“ usnadňuje práci 
s MS2014+ 

• Používání neaktuální verze či 
metodického podkladu stoupá 
riziko výskytu chyb při práci 
v MS2014+ 

• Kontrola aktuálnosti a úplnosti 
podkladů.  

• Ukládání aktuálních příruček na 
centrálním serveru (uložišti) MAS 
 

Zodpovídá manažer IROP 
Školení  • Pozitivně hodnotíme školení 

manažerů MAS ze strany KS 
MAS/NS MAS a získání 
zkráceného metodického postupu 
k vyplňování informací 
k vyhlášení výzvy. 

• Dostupnost školení na území 
celé ČR (málo termínů školení 
je vyhlašováno na Moravě) – 
nový pracovním MAS musí 
využít termín a místo školení na 
opačné straně republiky 

• Studium podkladových materiálů ze 
školení a NS MAS 

• Spolupráce s jinými MAS 
(předávání a výměna zkušeností) 

 
Zodpovídá manažer IROP 

Zadání výzvy do MS/PF  • Proškolení pracovníků MAS 
metodickým pracovníkem KS 
MAS pro práci se systémem  

• Podrobně zpracovaná metodika 
pro zadávání výzev do MS  

• Chybné zadávání údajů 
v důsledku nedodržování 
informací uvedených 
v metodických podkladech pro 
zadávání výzev MS.  

• Funkčnost monitorovacího 
systému pouze na vybraných 
webových prohlížečích 

• Využívání metodiky pro zadávání 
výzev do MS  

• Spolupráce s jinými MAS 
(předávání a výměna zkušeností) 

 
Zodpovídá manažer IROP 

Provádění změn ve výzvách  • Komunikace s odpovědným 
pracovníkem ŘO, rychlé reakce 

• Administrace 
• Schválení odpovědným 

orgánem MAS – rychlé svolání 
orgánu může být problém při 
časových možnostech jeho 
členů 

• Využívání metodiky pro zadávání 
výzev do MS  

 
Zodpovídá manažer IROP 

Příprava a realizace semináře 
pro žadatele  

• Zveřejnění termínu semináře 
spolu s výzvou 

• Zveřejnit na webu prezentace k 
semináři 

• Výběr vhodných a dostupných 
prostor 

• Semináře se účastní zástupci 
žadatelů nikoliv zpracovatelů – 
nižší přidaná hodnota 
předaných informací z pohledu 
zpracování žádosti 

• Menší srozumitelnosti 
odborných výrazů pro zástupce 
žadatelů 

• Požadovat potvrzení o účasti 
z důvodu zajištění vhodných 
prostor příp. občerstvení 

• Rozesílat pozvánku s programem 
adresně na potenciální žadatele, 
příp. zveřejnit i na webových 
stránkách členských obcí 

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

• Určení zodpovědného pracovníka 
MAS pro IROP 

• Vyčlenění konzultačních hodin 
v kanceláři MAS, ale i individuální 
přístup vzhledem k časovým 
možnostem žadatelů 

 

• Časová náročnost konzultační 
činnosti především v období 
vyhlášení výzvy 

• Informace nezbytné pro 
žadatele jsou obsáhlé – dochází 
k informačnímu zahlcení 
žadatele 

• Pečlivé plánování konzultací 
s ohledem na časové možnosti 
žadatele  

• Možnost využití elektronických 
forem konzultace (mail) 

• Zveřejňovat FAQ na webu MAS  
 
Zodpovídá manažer IROP 

Příjem žádostí o dotaci • Žádost žadatelé registrují přes 
MS2014+; pracovníků MAS chodí 
Depeše 

• Nestabilita systému může 
ovlivňovat nebo znejišťovat 
žadatele 

• Žadatelé si stěžovali na 
nefunkčnost systému na 
některých webových 
prohlížečích 

• Byly registrovány problémy 
s podpisem žádosti 
kvalifikovaným osobním 
certifikátem 

• Pracovníci MAS mohou pouze 
poradit, funkčnost systému 
neovlivní 

 
Zodpovídá manažer IROP 

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

• Zveřejňování výzev na webových 
stránkách MAS 

• Informace na valné hromadě 
MAS, jednání mikroregionu 

• Adresné rozesílání mailem  

• Žadatelé upozorňovali na 
rozsáhlé a složití podmínky – 
malá srozumitelnost  

• Pečlivá příprava a aktualizace 
informačních kanálů.  

• Příprava aktualizace www stránek 
 
Zodpovídá manažer IROP 

 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 2. Procesu: Vyhlášení výzev a příjem žádostí:  
- Přínosem je určení odpovědného pracovníka MAS na IROP a na PRV – hlubší znalost podmínek, předávání kvalitnějších informací 

žadatelům, odborná reakce na dotazy 
- Podrobná metodika pro zadávání výzev do systému – eliminace chyb 
- Rozdělení zodpovědností a kontrola 4 očí pracovníků kanceláře MAS – eliminace chyb 
- Zajištění proškolení pracovníků MAS ze strany NS MAS 
- Pozitivně hodnotíme výměnu a předávání zkušeností s jinými MAS 
- Negativně hodnotíme rozsáhlost a množství metodických podmínek – nutnost vstřebání velkého množství informací za poměrně krátkou 
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dobu, nesrozumitelnost informací pro žadatele (odborná terminologie). Je třeba neustále sledovat aktualizace dokumentů – riziko užití již 
neaktuálních dokumentů při přípravě výzvy. 

- Rozdílné systémy pro práci a administraci výzev a projektů (Portál farmáře, MS2014+)    
 
Tabulka 4 – 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) 

• Školení hodnotitelů provádět 
v dostatečném časovém 
předstihu před jednáním 
výběrové komise 

• Ne vždy je účast všech členů 
výběrové / hodnotící komise 

• Zasílat pozvánku na školení 
hodnotitelů v dostatečném 
časovém předstihu 

• V případě potřeby zajistit 
individuální proškolení v kancelář 
MAS (hodnotitelů, kteří nebyli 
přítomni na školení) 

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

• Instruktážní listy pro kontrolu 
žádostí jsou dostatečně 
podrobné 

• Kontrolu provádí 2 pracovníci 
kanceláře MAS 

• Časová náročnost 
• Dvojí kontrola – kontrolu FNaP 

provádí jak MAS, tak i SZIF – 
různý výklad některých 
kontrolních kritérií 

• Důsledná kontrola FNaP 
odpovědným pracovníkem MAS 
pro PRV 

• Konzultace nejasností 
s pracovníkem SZIF 

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

• V rámci PRV jsem externí 
hodnotitele nevyužili 

• Hodnocení provádí celá 
výběrová komise 

• V rámci PRV jsem externí 
hodnotitele nevyužili 

• Nerelvantní 

Příprava a předávání 
podkladů členům 
hodnotícího orgánu, 

• Podklady jsou předávány v el. 
podobě; na vyžádání i v tištěné 
podobě (konkrétní dokument) 

• V rámci PRV jsme nezaznamenali • Opatření není nutno zavádět 
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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?) 

předání podkladů 
(záznamy)  

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)  

• Zpracovaný přehledný kalendář 
ke každé výzvě s vyznačením 
všech lhůt 

• V rámci PRV jsme nezaznamenali • Opatření není nutno zavádět 

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

• Hodnocení provádí celá 
výběrová komise – konsenzus 
členů výběrové komise 

• Povinný formulář prezenční listiny 
připravený ze strany SZIF je 
nepřehledný 

• RO SZIF zpochybňuje rozhodnutí 
výběrové komise u některých 
preferenčních kritérií a nutí MAS 
k přehodnocení rozhodnutí 
výběrové komise – neoprávněné 
zasahování do práv výběrové 
komise ze strany SZIF!!! 

• Dodržení povinnosti poměrného 
zastoupení tak, aby žádná 
zájmová skupina ani veřejná 
správa neměla na jednání více jak 
50% hlasovacích práv – při první 
výzvě PRV Rozhodovací orgán 
MAS (Programový výbor) nemohl 

• Předem dobře vykomunikovat 
s RO SZIF preferenční kritéria a 
jejich výklad 

• Střet zájmů u členů 
Rozhodovacího orgánu MAS nelze 
předem zcela eliminovat. Je nutné 
dobře nastavit interní postupy 
MAS – v případě, že Rozhodovací 
orgán MAS nebude z důvodu 
střetu zájmů usnášeníschopný, 
převést pravomoci na nejvyšší 
orgán MAS 
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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?) 

rozhodnout z důvodu střetu zájmů 
u zástupců soukromého sektoru 
(převažovali zástupci veřejné 
sféry), musela být svolána Valná 
hromada 

Vyřizování přezkumného 
řízení 

• V rámci PRV se nevyskytlo • V rámci PRV se nevyskytlo • V rámci PRV se nevyskytlo 

Uveřejňování záznamů 
(přehled podpořených 
projektů, zápisy atp.)  

• V rámci PRV jsou seznamy 
předložených a vybraných 
projektů neprodleně 
zveřejňovány na webu MAS 

• V rámci PRV jsme nezaznamenali • Opatření není nutno zavádět 

Informování žadatelů 
o výsledcích hodnocení 
FNaP a VH 
(prostřednictvím   MS2014+/ 
e-mailem)  

• V rámci PRV jsou zasílány 
informace mailem 

• Odlišnost Portálu farmáře a 
MS2014+ 

•  

• Opatření není nutno ze strany 
MAS zavádět 

Postoupení vybraných 
žádosti řídícím orgánům 
(MS/Portál farmáře) 

• Určený zodpovědný pracovník 
MAS pro PRV 

• Odlišnost předkládání žádostí 
PRV oproti jiným OP – pracovníci 
MAS musí umět pracovat s více 
systémy 

• Portál farmáře neumožňuje nahrát 
objemově větší soubory (nad 10 
MB) 

• V případě technických problému 
Portálu farmáře hrozí 
nepostoupení žádostí ŘO 

• Nečekat s registrací 
prostřednictvím portálu farmáře až 
na poslední den (v případě 
technických problémů nebudou 
dokumenty nahrány včas) 
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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) 

• Školení hodnotitelů provádět 
v dostatečném časovém 
předstihu před jednáním 
výběrové komise 

• Časová náročnost přípravy  
• Střety zájmů členů hodnotící 

komise – je třeba řešit předem, 
riziko neplatnosti hodnocení 
hodnotitelem, který je ve střetu 
zájmů 

• Školení pánovat s dostatečným 
časovým předstihem před 
jednáním hodnotící komise 
 

Zodpovídá manažer IROP 
 

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

• Instruktážní listy pro kontrolu 
žádostí jsou dostatečně 
podrobné 

• Kontrolu provádí 2 pracovníci 
kanceláře MAS  

• Uvádět konkrétní a 
srozumitelné informace do 
komentářů u zjištěných 
nedostatků daného hodnotícího 
kritéria 

• Kontrolní list je vyplňován 2x – 
v excelu a následně do MS2014+ 

• Časová náročnost 

• Vhodné naplánování provádění 
kontroly FNaP s ohledem na 
termíny uvedené v interních 
postupech.  

 

Zodpovídá manažer IROP 
 

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

• V rámci IROP jsme externí 
hodnotitele nevyužili  

• Komunikace se členy hodnotící 
a výběrové komunikace byla 
neproblémová 

• V rámci IROP jsme externí 
hodnotitele nevyužili 

• Opatření není nutno zavádět 
 

 

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

• Předání podkladů probíhá 
v dostatečném časovém 
předstihu tak, aby měli všichni 
členové čas na prostudování 
obdržených materiálů.  

• V rámci IROP jsme 
nezaznamenali 

• Opatření není nutno zavádět 
 

Zodpovídá manažer IROP 
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• Předání klíčových dokument 
pro hodnocení i v tištěné 
podobě (snazší práce pro 
hodnotitele, možnost 
zvýraznění si informací pro 
věcné hodnocení 

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)  

• Zpracovaný přehledný kalendář 
ke každé výzvě s vyznačením 
všech lhůt  

• Členové orgánů MAS jsou 
informovány prostřednictvím 
elektronické komunikace 

• Komunikace s ŘO a 
informování probíhá dle 
platných IP a lhůty jsou 
dodržovány.  

• V IROP jsme nezaznamenali  • Opatření není nutno zavádět 
 
Zodpovídá manažer IROP 
 

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

• Jednání výběrového orgánu řídí 
jeho předseda   

• Vypracování kontrolního listu 
probíhá souběžně 
s hodnocením a je společně 
odsouhlaseno a podepsáno 
přímo na jednání výběrové 
komise 

• Rozdílný výklad jednotlivých 
hodnotících kritérií členů hodnotící 
komise 

• Střet zájmů členů hodnotící 
komise – riziko, že výběrový orgán 
nebude usnášeníschopný 

• Sjednotit výklad jednotlivých 
hodnotících kritériích na školení 
hodnotitelů 

• V dostatečném časovém předstihu 
řešit možný střet zájmů členů 
hodnotící a výběrové komise 

 
Zodpovídá manažer IROP 
 

Vyřizování přezkumného 
řízení 

 

• Přezkum nebyl realizován • Přezkum nebyl realizován • Přezkum nebyl realizován 
 
Zodpovídá manažer IROP 
 

Uveřejňování záznamů 
(přehled podpořených 
projektů, zápisy atp.)  

• Probíhá bezproblémově, 
záznamy jsou zveřejňovány 

• Riziko opomenutí zveřejnění 
dokumentů je nutno průběžně 
sledovat  

• Určit odpovědného pracovníka, 
nastavit systém kontroly 

 
Zodpovídá manažer IROP 
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Informování žadatelů 
o výsledcích hodnocení 
FNaP a VH 
(prostřednictvím   MS2014+/ 
e-mailem)  

• Probíhá prostřednictvím 
prostředí systému MS2014 
automaticky  

 

• Horší orientace žadatelů 
v MS2014+ (ne všichni se 
systémem běžně pracují) 

• Doporučit žadatelům, aby si 
nastavili zasílání upozornění na 
nové depeše 

• Doporučit žadatelům, aby pověřili 
zpracovatele žádosti sledováním 
depeší a změn na projektu 

 
Zodpovídá manažer IROP 

Postoupení vybraných 
žádosti řídícím orgánům 
(MS/Portál farmáře) 

• Automatický postup stanovený 
v materiálech zjednodušuje 
postoupení žádosti řídícím 
orgánům 

• Nutné dodržení správného 
postupu předání, v případě chyb 
dochází k prodlužování celého 
procesu předání 

• Důsledná kontrola a dodržování 
doporučených postupů tak, aby 
bylo zabráněno pochybení a tím i 
prodlužování procesu. 

 
Zodpovídá manažer IROP 
  

 

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

- Srozumitelněji definovat požadavky na doplnění FNaP – z pohledu žadatelů byly některé formulace nejasné 
- Při školení členů hodnotící komise a předání podkladů k hodnocení v el. podobě si hodnotitelé vyžádali klíčové dokumenty v tištěné 

podobě – snadnější práce při nastudování projektu a zvýraznění si údajů pro hodnocení  
- Na školení členů hodnotící komise je nutné sjednotit výklad jednotlivých hodnotících kritérií 
- Jak u PRV, tak i u IROP jsme řešili střety zájmů členů jak výběrového, tak rozhodovacího orgánu. V případě PRV se ukázalo, že 

rozhodovací orgán z důvodu střetu zájmů jeho členů při výběru projektu není usnášeníschopný (dodržení zastoupení zájmových skupin a 
zástupců veřejné sféry) a výběr projektů jsme museli postoupit na nejvyšší orgán MAS (časově a organizačně náročné vzhledem 
k dodržení lhůt pro hodnocení). Doporučení: V dostatečném časovém předstihu řešit možný střet zájmů členů výběrového a 
rozhodovacího orgánu. 

- Mít zpracovaný přehledný harmonogram lhůt, aby se předešlo riziku nedodržení termínů 
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Tabulka 5 – Sebeevaluační tabulka – 4. Proces: Animační činnost 

4. Proces: Animační činnost (animace a komunikace) 

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

činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 

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

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

• Webové stránky MAS 
• Adresné mailové rozesílky 
• Osobní poskytování informací na 

různých setkáních zájmových 
skupin (především mikroregionu) 

• Adresné mailové rozesílky se ztrácí 
v přehlcenosti informací od různých 
společností  

• Přehlednost www stránek 
• Malé využívání webových stránek 

obcí, obecních zpravodajů 

• Aktualizace webových stránek 
• Zvážit možnost využití dalších médií 

a sociálních sítí 
 
Zodpovídá hlavní manažer SCLLD 

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

• MAS využívá tuto formu 
komunikace zřídka – pouze 
k propagaci nových aktivit ve 
zpravodajích obcí 

• Nejsou shledána negativa • Není nutno přijímat opatření 
 
Zodpovídá hlavní manažer SCLLD 

Uveřejňování na webu 
MAS (v jiných médiích)  

• MAS spravuje webové stránky 
svépomocí prostřednictvím 
redakčního systému 

• Přehlednost www stránek • Aktualizace webových stránek 
Zodpovídá hlavní manažer SCLLD 

Získávání informací 
od potenciálních 
žadatelů – komunikace 

• MAS využívá osobní konzultace, 
semináře účast na jednáních 
orgánů MAS, mikroregionu 

• Sekundárním efektem je 
předávání zkušeností a příkladů 
dobré praxe úspěšných žadatelů 
dalším subjektům 

• I přes dobrou komunikaci s žadateli 
nelze postihnou všechny 
potenciální žadatele v území a 
zamezit špatné informovanosti 

• Volba vhodného způsobu 
komunikace s ohledem na žadatele 

 
Zodpovídá hlavní manažer SCLLD 

NEPOVINNÉ HODNOCENÍ 
Animace škol  • MAS navázala kontakty se všemi 

školami na svém území, a to 
především prostřednictvím 
realizace MAP 

• Nejsou shledána negativa • Není nutno přijímat opatření 
 
Zodpovídá hlavní manažer SCLLD 
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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?) 

• Animaci škol nabízíme 
především při podávání žádostí 
do „Šablon“ 

• Určení pracovník pro animaci 
škol 

 

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

- MAS realizuje animační činnost úměrně s ohledem na velikost území MAS 
- Hlavním informačním kanálem MAS jsou webové stránky a dále poskytování informací na setkání zájmových skupin (např. jednání 

mikroregionu pravidelně 1x měsíčně) 
- MAS se osvědčila osobní komunikace s potenciálními žadateli, osobní návštěvy 
- Sekundárním efektem je předávání zkušeností a příkladů dobré praxe úspěšných žadatelů dalším subjektům 
- Novou oblastí pro MAS je animace škol 
- Doporučení pro rozvoj animační činnosti: využívat další informační kanály (webové stránky obcí, obecní zpravodaje), zvážit vydávání 

vlastního zpravodaje 
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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 Hornolidečska, z.s., 

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

 
V rámci evaluace oblasti B tedy MAS Hornolidečska, z.s. 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 Hornolidečska, z.s. 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 Hornolidečska, z.s. 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 Hornolidečska, z.s. 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, 
Progrmové rámce atd.) a záznamů  

2. ® jejich zpracování: obsahová analýza, zpracování jednoduché intervenční 
logiky, příprava podkladů pro jednání Focus Group ®  

3. projednání, skupinová diskuse (zaměřená na získání informací k zodpovězení 
podotázek, respektive evaluačních otázek oblasti B.), sběr informací 
od stakeholderů na setkání Focus Group ®  

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

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

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

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

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

SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický cíl 
Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

• Nedostatečné 
napojení na 
dálniční a 
rychlostní sítě 

• Vysoký podíl 
obyvatelstva 
dojíždějících za 
prací 

• Limitující režim 
pro hospodářské 
činnosti na 
území CHKO 
Beskydy 

• Žádné nástroje 
pro podporu 
vytváření nových 
pracovních míst 
(podmínky pro 
rozvoj 
stávajících a 
příliv nových 
podnikatelů) 

• Chybějící 
odbytové kanály 
pro místní 
tradiční 
zemědělské 
produkty a 
řemeslné 

• V území 
neexistuje jeden 
dominantní 
zaměstnavatel, 
jehož odchod by 
mohl způsobit 
prudký růst 
nezaměstnanosti 

• V území je celá 
řada živnostníků, 
drobných a 
malých 
podnikatelů 
zaručující trvale 
udržitelný 
ekonomický 
rozvoj a 
zaměstnanost 

• V území je celá 
řada 
zemědělských 
podniků a 
soukromých 
zemědělců s 
tradiční 
zemědělskou 
rostlinou a 
živočišnou 
výrobou (ovce, 

• Příprava 
projektu páteřní 
cyklostezky 
Bečva-Vlára-
Váh a již 
započaté 
budování 
Hornolidečské 
magistrály a 
napojení na 
Slovensko 

• Propojení 
silných stránek 
v oblasti 
zemědělství, 
místních tradic 
a turistických 
atraktivit za 
účelem 
vytvoření 
ekonomických 
příležitostí 
(integrované 
projekty) 

• Vytváření 
partnerství s 
místními 
podnikateli s 
cílem usnadnit 

• Zhoršování 
podmínek pro 
podnikání ze 
strany státu 

• Roztříštěnost 
zájmů 
jednotlivých 
subjektů 
v regionu 

• Oddalování 
budování 
rychlostní 
komunikace 
R49 a 
souvisejícího 
přivaděče 

• Ekonomicky aktivní 
obyvatelé pracují 
nejčastěji v 
průmyslovém odvětví 
a musí za prací 
dojíždět do měst 
(především Vsetín) 

• Významná část 
obyvatel je 
zaměstnána také ve 
službách, i když je to 
méně, než je 
celorepublikový 
průměr 

• Dlouhodobým 
problémem je vysoká 
nezaměstnanost, 
která je dlouhodobě 
nad průměrem 
Zlínského kraje i 
okresu Vsetín 

• Absence efektivních 
nástrojů jak 
podporovat 
podnikatelskou sféru a 
její rozvoj v plné šíři 

• Nedostatečná 
podpora v tvorbě 
pracovních míst 

I.1.1 Podpora 
nových 
podnikatelských 
aktivit, rozvoj MSP v 
oblasti výroby a 
služeb 

I.1.2 Rozvoj 
zemědělského 
podnikání  

SC I.1 Posílit 
konkurenceschopnost 
místních podniků a 
vytvořit nová pracovní 
místa 
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výrobky skot), a s 
pozitivním 
vlivem na údržbu 
krajiny 

• V regionu jsou 
zachovaná 
tradiční valašská 
řemesla s 
komerčním 
potenciálem 

• Spolupráce obcí 
a 
podnikatelských 
subjektů na 
vysoké úrovni, 
existence 
fungující Místní 
akční skupiny 

jejich rozvoj, 
udržování a 
navyšování 
pracovních míst 

• Cílené vytváření 
místních 
podnikatelských 
zón (příprava 
zón z hlediska 
infrastruktury) 

• Chybí nástroje, jak 
získávat a rozvíjet 
nové a stávající 
podnikatelské subjekty 

• Nefunguje základní 
princip lokálního trhu, 
tedy umístění 
lokálních produktů v 
místních obchodech a 
prodejnách 

• Místním producentům 
tak chybí odbytové 
kanály pro distribuci 
zboží v území. 

• Špatný technický 
stav místních 
komunikací v 
obcích a 
chybějící 
chodníky 
(stezky) podél 
frekventovaných 
silnic – 
nebezpečí úrazů 
chodců, školáků 
a cyklistů 

• Zhoršený 
technický stav 
vlakových a 
autobusových 
zastávek, jejich 

• Ve všech obcích 
Hornolidečska je 
zpracován 
územní plán 

• V minulých 
letech byla 
cíleně 
prováděna 
postupná 
rekonstrukce a 
modernizace 
všech druhů 
technické 
infrastruktury 

• Využívání fondů 
EU na zlepšení 
bezpečnosti 
dopravy 

• Oddalování 
investiční akce 
plánované 
komunikace 
R49 a 
souvisejícího 
přivaděče 
(omezení při 
rozvoji sídel 
obcí stavební 
uzávěrou) ze 
strany státu a 
ZK 

• Velké přetížení 
dopravy hlavních 
silničních tahů – 
potřeba zajistit 
bezpečnost obyvatel 
podél těchto 
komunikací 

• V okolí hlavních tahů 
se často nachází 
nevyhovující 
chodníky, nebo zde 
chodníky pro chodce 
zcela chybí 

• napojení regionu na 
rychlostní komunikace 
- vybudování D49  

• Potřebou regionu je 

II.1.1 Bezpečnost 
dopravy 

SC II.1 Zlepšit 
dopravní 
infrastrukturu a 
bezpečnost dopravy 
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dostupnosti a 
bezbariérovosti 

• Příprava projektu 
páteřní 
cyklostezky 
Bečva-Vlára-Váh 
a dokončení již 
započatého 
budování 
Hornolidečské 
magistrály a 
napojení na 
Slovensko 

také řešení 
problematiky 
bezmotorové dopravy, 
především 
cyklodopravy a 
zajištění bezpečnosti 
cyklistů při pohybu 
v území (vybudování 
cyklostezky) Bečva – 
Vlára – Váh. 

• Zajištění dostupnosti 
železničních a 
autobusových 
zastávek 
(bezbariérovost, 
rozšíření parkovacích 
míst) 

• Zastaralé objekty 
škol a školských 
zařízení a jejich 
vybavenosti 
(potřeba velkých 
investic) 

• Ve vybraných 
časech obtížné 
spojení 
hromadnou 
dopravou do 
měst a obcí v 
okolí (dojíždění 
za zábavou, 
vzděláním, 
kulturou, 
sportem) 

• Nedostatečná 

• Stabilizovaná síť 
základního 
školství  a 
dostupnost 
středních a 
vyšších škol do 
40 km (Vsetín, 
Zlín) 

• Sounáležitost 
obyvatel s 
regionem, 
nedochází k 
razantnímu 
snižování počtu 
obyvatel 

• Fungující spolky 
a neziskové 
organizace 

• Finanční 
prostředky z EU 
v oblasti 
měkkých 
projektů 
(podpora 
vzdělávání, 
neziskových 
organizací, 
sportu, kultury, 
přeshraniční 
spolupráce…) 

• Orientace 
místních 
základních škol 
na oblast 
dalšího 
vzdělávání 

• Odchod 
mladých lidí z 
regionu za 
prací a za 
vzděláním 

• Orientace 
místních 
základních 
škol na oblast 
dalšího 
vzdělávání 

• Dlouhodobým 
problémem obcí 
zůstává financování 
provozu škol a 
školských zařízení  

• Potřeba regionu se 
odráží především v 
investicích do škol 
vedoucí k 
přizpůsobení škol 
potřebám inkluzivního 
vzdělávání, rozvoje 
klíčových kompetencí 
a zefektivnění kapacit 
školských zařízení a 
dalších zařízení pro 
vzdělávání a péče o 
děti. 

II.3.1 Rozvoj 
základních a 
mateřských škol a 
školských zařízení 

II.3.2 Rozvoj 
zájmového a 
neformálního 
vzdělávání mládeže 

 

SC II.3 Zlepšit 
občanskou 
vybavenost a 
dostupnost veřejných 
služeb 
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nabídka 
celoživotního 
s neformálního 
vzdělávání v 
regionu 

• Nedostatek 
finančních 
prostředků na 
podporu 
zájmové činnosti 
v obcích 

•  

podporující 
spolkový a 
společenský 
život v obcích 

• Většina budov je 
zastaralá a je nutná 
jejich obnova a 
modernizace (školní 
kuchyně, jídelny, 
sociální zázemí, 
vytápění, 
elektroinstalace, 
konektivita škol, 
modernizace učeben, 
bezbariérové úpravy, 
prostory pro zájmovou 
činnost dětí, 
vybavenost apod.) 

• Potřebou regionu pro 
podporu a rozvoj 
spolkového života a 
neformálního 
vzdělávání je nutné 
zajistit adekvátní 
zázemí pro spolky a 
organizátory akcí, 
které mnohdy chybí a 
je hlavním prvkem 
limitujícím rozvoje 
spolkového života 
v obcích 

• Oblast, která je zatím 
na Hornolidečsku 
málo rozvinutá, je 
celoživotní vzdělávání, 
zájmové a neformální 
vzdělávání mládeže 
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Tabulka 7 – Přehled kontextových ukazatelů o území MAS Hornolidečska, z.s. 

 2013 
(31.12.) 

2014 
(31.12.) 

2015 
(31.12.) 

2016 
(31.12.) 

2017 
(31.12.) 

Nezaměstnanost (%)  8,52% 6,98% 5,99% 4,21% 

RES - počet 
podnikatelských subjektů 
celkem 

1 341 1 371 1 405 1 415 1 420 

Dokončené byty celkem  19 27 15 29  

Trvalé travní porosty (ha)  4 010,46 4 019,27 4 016,17 4 009,49 4 015,42 

Zemědělská půda (ha)  6 631,69 6 630,98 6 626,24 6 616,94 6 613,64 

Lesní pozemky (ha)  8 820,12 8 821,41 8 824,65 8 834,86 8 873,93 

Zastavěné plochy a 
nádvoří (ha)  

177,65 175,43 173,07 169,49 167,94 

Celková rozloha MAS 17 097,05 17 096,70 17 095,50 17 097,31 17 098,26 

Počet obcí v území MAS 15 15 15 15 15 

Celkový počet obyvatel 
MAS 

12 301 12 249 12 208 12 185 12 208 

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• SWOT analýza ve schválené SCLLD 
• Analýza problémů a potřeb ve schválené SCLLD 
• Analýza rizik ve schválené SCLLD 
• Programové rámce ve schválené SCLLD (přehled opatření/fichí Programových rámců)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  
• Zpracování jednoduché intervenční logiky  
• Skupinová diskuse členů Focus Group  
• Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  

Odpovědi na evaluační podotázky 

B.1.1) Do jaké míry došlo v území MAS ke změnám ve slabých a silných stránkách 

(SWOT), potřebách a problémech (APP) aktérů, která jsou východisky pro 

Programové rámce? 

Odpověď:  
Identifikované problémy, potřeby, silné a slabé stránky při zpracování SCLLD jsou 
v podstatě platné. K jejich případné změně uplynulo málo času od zahájení realizace a 
implementace SCLLD v území MAS Hornolidečska. Jednou z identifikovaných změn je 
snížení nezaměstnanosti v regionu (o více jak polovinu ve srovnání s rokem 2014). Tento 
stav je velmi ovlivněn celorepublikovým vývojem a výkonem ekonomiky, který se odráží i 
v dobré kondici a růstu místních podnikatelských subjektů. Negativem je dostupnost kvalitní 
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pracovní síly, která limituje místní podnikatele v dalším růstu a rozvoji. Je to poměrně nová 
skutečnost, se kterou se musí místní podnikatelé vypořádat. Druhým identifikovaným 
problémem, který však potvrzuje identifikované problémy a potřeby v SCLLD je nízká 
podpora spolků, rozvoj spolkového života a neformálního vzdělávání. Lze očekávat pozitivní 
posun v oblasti bezpečnosti pohybu chodců podél frekventovaných silnic na území 
Hornolidečska (podpořeno několik projektů – projekty jsou však ve fázi realizace). 
Pozitivní vývoj nastal v oblasti rozvoje cyklodopravy. Obce mikroregionu Hornolidečska 
aktivně pracují na vybudování páteřní, regionální významné cyklostezky Bečva-Vlára-Váh 
(napojení na Slovensko). Podařilo se získat stavební povolení a také dotaci na první úseky 
této cyklostezky. Negativně je hodnocena skutečnost, že i když je vybudování této páteřní 
cyklostezky jednou z hlavních priorit Hornolidečska, tak v SCLLD není tato oblast 
podporována. Důvodem je však malá finanční alokace SCLLD, a zařazení této oblasti 
podpory by bylo neefektivní. 
 
B.1.2) Do jaké míry došlo ke změnám externích podmínek (příležitosti a hrozby 

SWOT), které mají a/nebo by mohly mít vliv na realizaci Opatření/Fichí 

v Programových rámcích? 

Odpověď: 
Jednou ze změn, která má vliv na místní ekonomiku, je pozitivní hospodářský vývoj. Jak je 
již uvedeno v předchozím bodě, je tento vývoj ovlivněn celorepublikovým vývojem a 
výkonem ekonomiky, který se odráží i v dobré kondici a růstu místních podnikatelských 
subjektů. Tato změna má negativní i pozitivní stránku. Pozitivní hodnocenou stránkou je 
dostatek zakázek, negativní je nedostatek kvalitní pracovní síly (nízká míra 
nezaměstnanosti), která limituje další rozvoj místních podnikatelských subjektů.  
Identifikovaným problémem je také v posledních letech málo srážek a zvyšující se sucho, 
což má negativní dopad jak na místní a lokální zdroje pitné vody (vysychání studní), tak na 
zemědělství a krajinu. Tento stav má negativní dopad na kvalitu života místních obyvatel.  
Identifikovanou hrozbou je administrativní náročnost čerpání dotací prostřednictvím SCLLD 
– především velmi dlouhá doba od podání žádosti po vydání právního aktu. Negativně je 
také hodnoceno zaměření poskytovaných dotací (oblastí podpory) prostřednictvím SCLLD 
v návaznosti na potřeby regionu.  
B.1.3) Do jaké míry jsou rizika a opatření uvedená v Analýze rizik stále platná a do jaké 

míry se objevila nová rizika ohrožující realizaci Programových rámců? 
Odpověď: 
Rizika a opatření k jejich eliminaci uvedená v SCLLD jsou stále platná. Zjištění popsaná 
v předchozích bodech jsou ve většině případech charakteru, na které SCLLD nemůže 
v současné době reagovat (povinně dané zaměření podporovaných oblastí, omezená 
alokace); většina z nich je ve SWOT a APP uvedená. Návrh revize opatření je v oblasti 
podpory spolkového života. 
Klíčová zjištění:   

1. Změna ekonomického prostředí – zlepšení ekonomického vývoje v ČR ovlivnilo i 
místní podnikatelské prostředí. Negativem je nedostupnost kvalitní pracovní síly, 
která limituje dalšímu rozvoji místních podnikatelských subjektů. Nebylo navrženo 
konkrétní opatření na změnu SCLLD.   

2. Snižující se intenzita srážek a zvyšující se sucho má negativní dopad jak na místní 
a lokální zdroje pitné vody (vysychání studní), tak na zemědělství a krajinu a 
v neposlední řadě na kvalitu života místních obyvatel. Nebylo navrženo konkrétní 
opatření na změnu SCLLD. 
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3. Novou hrozbou je nevhodné/nedostatečné čerpání finančních prostředků 
přidělených MAS kvůli náročnosti a časové náročností celého procesu. 

4. Rozvoj spolkového života a podpora spolků. Návrh konkrétního opatření na změnu 
SCLLD – zvážit využití článku 20 PRV. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

B.1 Do jaké míry jsou východiska pro realizaci SCLLD, tj. závěry SWOT analýzy 

a Analýzy problémů a potřeb (APP) a identifikovaná rizika stále platná? 
Odpověď:  
Identifikovány byly změny v oblasti ekonomického růstu, snížení nezaměstnanosti a s tím 
související nedostupnost kvalitní pracovní síly, která v řadě případů limituje rozvoj místních 
podnikatelských subjektů. Dále byla identifikována změna v oblasti sucha a snižujících se 
srážek. Identifikováno bylo zvýšení potřeby podpory rozvoje spolkového života v obcích. 
Negativně je hodnoceno zaměření poskytovaných dotací (oblastí podpory) prostřednictvím 
SCLLD v návaznosti na potřeby regionu a především administrativní a časová náročnost od 
podání žádosti k vydání právního aktu (riziko nízkého čerpání dotací). Vzhledem k relativně 
krátkému časovému úseku realizace a implantace SCLLD jsou východiska pro realizaci 
SCLLD v podobě závěrů SWOT analýzy stále platná. 
Analýza problémů a potřeb zůstává i nadále platná a aktuální. Některá témata jsou pro fázi 
realizace limitována oblastmi podpory SCLLD a možnostmi rozpočtu žadatelů. Navržena je 
nová oblast podpory zaměřená na podporu spolků (zvážit využití článku 20 PRV).  
Analýza rizik zůstává aktuální a platná.  
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 

apod.) 
Termín (do kdy) 

Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 

1. Úprava SWOT analýzy, popřípadě 
úprava APP na základě získaných 
podnětů (využití článku 20 PRV) 

31.12.2020 Vedoucí manažer pro 
realizaci SCLLD. 

 

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).  
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Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije MAS tyto dokumenty/záznamy:  

• Zpracovaná intervenční logika pro jednotlivá opatření/fiche programových rámců  
• Návrhy na úpravy SWOT, APP (bude-li taková potřeba identifikována) – vize EO B.1 
• Návrh na úpravy Analýzy rizik (bude-li taková potřeba identifikována) - viz EO B.1 
• Metodiky pro zpracování opatření/fichí programových rámců (např. Metodika pro 

tvorbu Fichí, Doporučení  pro zpracování programového rámce IROP, výzva č. 047 ŘO 
OPZ, Pravidla PRV 19.2.1 atp.) 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  
• Skupinová diskuse členů Focus Group (tj. partnerů a žadatelů, příjemců MAS, členů 

kanceláře MAS, příp. dalších) 
• Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  
• Škálování  

Odpovědi na evaluační podotázky 

B.2.1) Do jaké míry jsou cíle a Opatření/Fiche Programových rámců v souladu 

s intervenční logikou, tj. reagují na aktuální problémy a potřeby území a do jaké míry 

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

 
Odpověď:  
 

Programový rámec IROP 

 
2.1.1 Bezpečnost dopravy 
Opatření SCLLD na zlepšení bezpečnosti dopravy: spíše přispívá k řešení daného 
problému na území MAS. Problém je řešen, MAS však eviduje větší zájem z území, na jehož 
pokrytí však nemá dostatečnou alokaci.  
 
2.3.1 Rozvoj základních a mateřských škol a školských zařízení 
MAS zatím nevyhlásila výzvu v této oblasti podpory. MAS eviduje 3-4 záměry v území, 
projekty však byly předloženy do přímé výzvy IROP a zatím jsou vedeny v zásobníku 
náhradních projektů. Oblast podpory SCLLD spíše přispívá k řešení problému, problém 
však nebude zcela vyřešen. 
 
2.3.2 Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání mládeže 
MAS zatím nevyhlásila výzvu v této oblasti podpory, podle harmonogramu bude oblast 
podpory vyhlášena až v roce 2019, oblast podpory nelze relevantně vyhodnotit. 
 
Program rozvoje venkova 

 
FICHE: Rozvoj zemědělského podnikání 
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Opatření SCLLD na investice do zemědělských podniků velmi významně přispívá k řešení 
daného problému v území MAS. Současná intervence významně napomáhá místním 
zemědělským podnikům, i když alokace nedokáže pokrýt všechny potřeby území. Nejedná 
se o jediný, avšak o specifický, a tedy významný zdroj pro naplňování cíle. 
 
FICHE: Podpora nových podnikatelských aktivit, rozvoj MSP v oblasti výroby a služeb 
Opatření SCLLD na podporu investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
velmi významně přispívá k řešení daného problému v území MAS. Současná intervence 
významně napomáhá rozvoji malým podnikům a živnostníkům, i když alokace nedokáže 
pokrýt všechny potřeby území. 
 
B.2.2) Do jaké míry byly v území MAS identifikovány problémy, které nejsou řešeny 

prostřednictvím Programových rámců, a které by mohly mít negativní vliv 

na dosažení cílů Opatření/Fichí Programových rámců?  
Odpověď: 
Z předchozího hodnocení problémů a potřeb (APP) vyplývá problematická oblast: podpora 
spolkového života, volnočasových, kulturních a společenských aktivit.  
Návrh řešení: v rámci SCLLD využít článek 20 v Programu rozvoje venkova se zaměřením 
především na podporu spolků, spolkového života, podporu (infrastruktury) volnočasových, 
kulturních a společenských aktivit. 
 
B.2.3) Do jaké míry je potřeba zúžit nebo rozšířit jednotlivé Programové rámce tak, 

aby bylo možné vybrané problémy účinněji řešit (tj. dosáhnout příslušných cílů 

SCLLD)? 

 
 
Odpověď: 
 
Programový rámec IROP 

2.1.1 Bezpečnost dopravy: v této oblasti podpory je patrná malá alokace. V případě 
nečerpání alokace v ostatních dvou opatření se doporučuje přesunout část alokace z těchto 
opatření do bezpečnosti dopravy. 
 
2.3.1 Rozvoj základních a mateřských škol a školských zařízení: Po vyhlášení výzvy a 
zjištění potřeb území vyhodnotit výši alokace; v případě nízkého zájmu přesunout část 
alokace do opatření 2.1.1 Bezpečnost dopravy. 
 
2.3.2 Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání mládeže: Po vyhlášení výzvy a zjištění 
potřeb území vyhodnotit výši alokace; v případě nízkého zájmu přesunout část alokace do 
opatření 2.1.1 Bezpečnost dopravy. 
 
Program rozvoje venkova 

 
FICHE: Rozvoj zemědělského podnikání: zaměření FICHE je vyhovující. 
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FICHE: Podpora nových podnikatelských aktivit, rozvoj MSP v oblasti výroby a služeb: 
zaměření FICHE je vyhovující 
 
Doporučení na rozšíření oblasti podpory v rámci PRV: implementace článku 20 PRV 

do SCLLD MAS Hornolidečska, z.s. s využitím finančních prostředků především 

z alokace na projekty spolupráce. 

 
Klíčová zjištění:   

1. Nedostatečná alokace především u opatření IROP 2.1.1 Bezpečnost dopravy 
2. Chybí podpora spolků, spolkového života, podpora volnočasových, kulturních a 

společenských aktivit 
3. Návrh na implementaci článku 20 PRV do SCLLD MAS Hornolidečska, z.s. s 

využitím finančních prostředků především z alokace na projekty spolupráce. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

území MAS? 
Odpověď:  
Cíle a opatření stávající schválené SCLLD odpovídají z velké části aktuálním problémům a 
potřebám území MAS. Zjištěný problém je malá podpora spolkům a spolkového života. 
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 

apod.) 
Termín (do kdy) 

Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 

1. Implementace článku 20 PRV do 
SCLLD MAS Hornolidečska, z.s. 31.12.2019 Vedoucí manažer pro 

realizaci SCLLD. 
2. V případě nečerpání prostředků 

v opatřeních IROP 2.3.1 Rozvoj 
základních a mateřských škol a 
školských zařízení a 2.3.2 Rozvoj 
zájmového a neformálního 
vzdělávání mládeže přesun části 
alokace do 2.1.1 Bezpečnost 
dopravy 

30.6.2020 Vedoucí manažer pro 
realizaci SCLLD. 

 

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. 
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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) 
• Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  

Odpovědi na evaluační podotázky 

B.3.1) Do jaké míry žadatelé předkládají do jednotlivých výzev projektové žádosti 

v alokaci, která je výrazně nižší nebo vyšší než alokace dané výzvy? 

Odpověď:  
IROP 2.1.1 Bezpečnost dopravy: vyhlášena jedna výzva. Bylo předloženo 6 projektů, 
alokace výzvy odpovídala požadavkům žadatelů. Z absorpční kapacity však vyplývá, že 
alokace na dané opatření nepokryje požadavky z území. 
 
IROP 2.3.1 Rozvoj základních a mateřských škol a školských zařízení: výzva zatím 
vyhlášená nebyla, podle harmonogramu bude vyhlášena v roce 2019. Z absorpční kapacity 
však vyplývá zájem o tuto oblast podpory. V území bylo předloženo několik projektů do 
přímé výzvy IROP, projekty jsou vedeny v zásobníku projektů. Je předpoklad, že při 
vyhlášení výzvy budou projekty předloženy v rámci námi vyhlášeného opatření. 
 
IROP 2.3.2 Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání mládeže: výzva zatím vyhlášená 
nebyla, podle harmonogramu bude vyhlášena v roce 2019. Navrženou alokaci na opatření 
zatím nelze relevantně vyhodnotit. 
 
PRV- FICHE: Rozvoj zemědělského podnikání: MAS vyhlásila 1 výzvu v rámci které bylo 
předloženo 6 projektů. Vyčerpáno více jak 50% alokace. MAS eviduje vyšší poptávku 
v území. 
 
PRV - FICHE: Podpora nových podnikatelských aktivit, rozvoj MSP v oblasti výroby a služeb: 
MAS vyhlásila 1 výzvu v rámci které byly předloženy 2 projektů. Vyčerpáno více jak 50% 
alokace. MAS eviduje vyšší poptávku v území. 
 
B.3.2) Do jaké míry by musely být finanční prostředky v Opatřeních/Fichích 

Programových rámců navýšeny, aby  SCLLD efektivně přispěla k řešení 
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identifikovaných problémů území, respektive uspokojení potřeb, respektive dosažení 

cílů SCLLD? 

Odpověď: 
Oslovení aktéři se shodli na potenciálu území absorbovat několikanásobné množství 
finančních prostředků přes SCLLD než měla MAS pro programové období 2014-2020 
alokováno, a to především u obou FICHÍ PRV a u IROP, opatření 2.1.1 Bezpečnost dopravy. 
Klíčová zjištění:   

1. Alokace na jednotlivá opatření byla vhodně navržena, což je ověřeno dosud 
vyhlášenými výzvami. 

2. Pro efektivní řešení problémů v návaznosti na potřeby území by bylo nutné výrazné 
navýšení alokací především na opatření IROP 2.1.1 Bezpečnost dopravy a PRV – 
obě FICHE. 

3. Doporučení pro novou oblast podpory: podpora spolků, spolkového života, podpora 
(infrastruktury) volnočasových, kulturních a společenských aktivit. 

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? 
Odpověď: 
Programový rámec IROP: 

• Ze závěrů fokusní skupiny vyplývá, že alokace směřovaná na opatření IROP není 
zcela dostačující (především 2.1.1 Bezpečnost dopravy – doporučení přesunu 
případně nevyčerpané alokace z ostatních dvou opatření).  

• Prostředky v programovém rámci IROP pomáhají dosáhnout řešení identifikovaných 
problémů, nicméně neumožňují jejich úplné vyřešení.  

 
Program rozvoje venkova: 

• Z důvodu malé alokace je doporučení fokusní skupiny další výzvy více specifikovat   
• Prostředky směřované do programového rámce PRV jsou nedostatečné, resp. 

neumožňují využít potenciál zdejšího podnikatelského prostředí.  
• Implementaci článku 20 PRV do SCLLD MAS Hornolidečska, z.s. s využitím 

finančních prostředků především z alokace na projekty spolupráce.  
 
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 

apod.) 
Termín (do kdy) 

Odpovědnost za 

implementaci 

doporučení 

1. Implementaci článku 20 PRV do 
SCLLD MAS Hornolidečska, z.s. s 
využitím finančních prostředků 
především z alokace na projekty 
spolupráce. 

31.12.2019 Vedoucí manažer pro 
realizaci SCLLD 

2. Případný přesun nevyužitých 
alokací v programových rámcích 30.6.2020 Vedoucí manažer pro 

realizaci SCLLD 
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IROP do opatření 2.1.1 Bezpečnost 
dopravy 

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.4Tato otázka je orientována spíše výhledově a 
měla by potvrdit, že se ve zvolených opatřeních podaří naplnit dané cíle a také čerpat 
alokované finanční prostředky.   

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• Zásobník projektů 
• Informace od potenciálních žadatelů (vč. např. členů MAS), vč. informací z jednání 

a pracovních setkání s aktéry v území MAS (např. zjišťování potřeb v rámci MAP (II), 
zjišťování potřeb v rámci komunitního plánování sociálních služeb apod.) 

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  
• Skupinová diskuse členů Focus Group (tj. partnerů a žadatelů, příjemců MAS, členů 

kanceláře MAS, příp. dalších) 
• Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  

Odpovědi na evaluační podotázky 

B.4.1) Do jaké míry dokáže MAS pro každé Opatření/Fichi Programových rámců 

identifikovat potenciální žadatele, případně připravené projekty? 

Odpověď:  
MAS průběžně sleduje potřeby území a tvoří zásobník projektových záměrů. Při své činnosti 
využívá několik informačních kanálů, skrze které získává mimo jiné i přehled potenciálních 
žadatelů. Mezi tyto kanály patří: osobní setkání s partnery a aktéry v území, přítomnost na 
jednání zájmových skupin (např. mikroregionu), mailová komunikace.  

 
4 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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IROP - 2.1.1 Bezpečnost dopravy: připravované projekty v celkové výši cca. 10-12 mil. Kč 
(9 obcí) 
IROP - 2.3.1 Rozvoj základních a mateřských škol a školských zařízení: připravované 
projekty ve výši cca. 8 mil. Kč (3 obce, resp. základní školy) 
IROP - 2.3.2 Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání mládeže: cca. 1-2 mil. Kč 
PRV - FICHE: Rozvoj zemědělského podnikání: cca. 6 mil Kč (především zemědělské 
stroje) 
PRV - FICHE: Podpora nových podnikatelských aktivit, rozvoj MSP v oblasti výroby a služeb: 
odhad lze těžko stanovit, živnostníci a malý podnikatelé se nechtějí dělit o informace 
ohledně rozvoje svých činností (obava z konkurence). Za individuálních jednání je odhad 5-
10 mil. Kč. 
PRV – článek 20. V případě zahrnutí všech oblastí podpory členku 20 je absorpční kapacita 
ve výši několika 10 mil. Kč.  
B.4.2) Do jaké míry obsahují Programové rámce taková Opatření/Fiche, jejichž 

alokace byla nebo bude muset být krácena ve prospěch jiného Opatření/Fiche? 

Odpověď: 
IROP: MAS dosud nevyhlásila všechny oblasti podpory. Podle harmonogramu budou 
opatření 2.3.1 Rozvoj základních a mateřských škol a školských zařízení a 2.3.2 Rozvoj 
zájmového a neformálního vzdělávání mládeže vyhlášeny v roce 2019. V době zpracování 
evaluační zprávy proto nelze závěry stanovit 
 
PRV: FICHE: Rozvoj zemědělského podnikání a FICHE: Podpora nových podnikatelských 
aktivit, rozvoj MSP v oblasti výroby a služeb: bez krácení 
 
PRV - Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader: doporučené krácení 100 % - přesun na 
implementaci článku 20. 
B.4.3) Do jaké míry je v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců 

zaznamenán dlouhodobý nedostatek poptávky vzhledem k nabídce finančních 

prostředků (alokaci)? 

Odpověď: 
MAS zatím nezaznamenala nedostatek poptávky vzhledem k nabídce finančních 
prostředků. 
Klíčová zjištění:   

1. V rámci IROP dosud nebyly vyhlášeny výzvy ve všech oblastech podpory. Alokace 
u vyhlášené výzvy 2.1.1 Bezpečnost dopravy odpovídala předloženým projektům. 

2. Po vyhodnocení absorpční kapacity na základě zásobníku projektů je patrná malá 
alokace ve všech programových rámcích (jak IROP, tak PRV) 

3. V území je evidován zájem o podporu na projekty, které svojí povahou spadají do 
článku 20 PRV. 

4. Nebyl identifikován žádný záměr, který by mohl být, za současných podmínek, 
podpořený v rámci projektů spolupráce MAS. 

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? 



 

 

42 

Odpověď:  
Programové rámce SCLLD obsahují taková opatření, o které je ze strany žadatelů zájem a 
jsou čerpány v souladu s finančním plánem. U dvou opatření v IROP nebylo možné zájem 
žadatelů v návaznosti na alokaci vyhodnotit z důvodu, že ve dvou opatřeních dosud výzva 
vyhlášená nebyla.  
MAS nemá zatím žádný záměr, který by bylo možné, v přihlédnutím na podmínky podpory 
dotace, podpořit v rámci podpory spolupráce MAS. 
Na základě zjištěných požadavků by bylo vhodné implementovati článek 20 PRV do SCLLD 
MAS Hornolidečska, z.s. s využitím finančních prostředků především z alokace na projekty 
spolupráce. 
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 

apod.) 
Termín (do kdy) 

Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 

1. Implementace článku 20 PRV do 
SCLLD MAS Hornolidečska, z.s. s 
využitím finančních prostředků 
především z alokace na projekty 
spolupráce. 

31.12.2019 Vedoucí manažer pro 
realizaci SCLLD 

2. Případný přesun nevyužitých 
alokací v programových rámcích 
IROP do opatření 2.1.1 Bezpečnost 
dopravy 

30.6.2020 Vedoucí manažer pro 
realizaci SCLLD 

 

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 Hornolidečska 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.  
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V rámci evaluace v Oblasti C zodpovídá MAS Hornolidečska, z.s. následující evaluační 
otázky: 

• C.1 V jaké fázi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachází? 
• C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců  

k dosahování hodnot indikátorů (věcný a finanční pokrok realizace SCLLD)? 
• C.3 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účelně (tj. do jaké 

míry intervence splnila svůj účel)? 
• C.4 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účinně? 
• C.5 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích 

k dosahování specifických cílů opatření/fichí Programových rámců? 
• C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosažení 

přidané hodnoty LEADER/CLLD? 
• C.8 Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj 

ve venkovských oblastech? 
 
Klíčovým nástrojem při zodpovídání podotázek a otázek v Oblasti C jsou tyto metody:  

- Obsahová analýza (výzvy, věcný a finanční pokrok)  
- Individuální (příp. skupinové) rozhovory s žadateli/příjemci a cílovými skupinami 

(nutné pro zpracování případových studií) 
- Case Studies (případové studie).  

 
Obecná logika (postup) zodpovídání evaluačních otázek v Oblasti C – Výstupy 

a výsledky implementace SCLLD:  

1. Shromáždění dostupných dat, dokumentů a záznamů (vč. žádostí o dotaci, studií 

proveditelnosti, příp. dalších příloh popisujících podrobnosti 

k dané žádosti/projektu) ® jejich zpracování: obsahová analýza, příprava pro 

realizaci rozhovorů s vybranými příjemci a zpracování případových studií 

(příprava / individualizace otázek pro rozhovory, výběr a kontaktování příjemců, 

oslovení, domluvení termínů rozhovorů) ®  

2. realizace individuálních rozhovorů s cílem získat takové informace o výstupech 

a výsledcích projektů, které nejsou vyjádřeny hodnotou stanovených indikátorů 

(se zaměřením na zamýšlené i nezamýšlené výstupy)  ®  

3. zpracování záznamů: podrobný zápis z každého rozhovoru ® 

4. zpracování případové studie ke každému vybranému projektu ® 

5. syntéza poznatků z případových studií a formulace odpovědí na podotázky ®  

6. realizace Focus Group k zodpovězení EO C.6 a C.8 (postup a metodologie 

fokusní skupiny viz Obecný postup zodpovídání u oblasti B) ® 

7. syntéza/shrnutí odpovědí na podotázky: formulace odpovědí na evaluační otázky 

® 

8. identifikace hlavních zjištění ® 

9. vypracování návrhů pro zlepšení implementace, vypracování návrhů na úpravy 

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

rámcích atd.  
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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 1 výzvu, u kterých probíhá příjem žádostí, z toho: 

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

� MAS má 0 výzev, u kterých probíhá kontrola FNaP a věcné hodnocení žádostí o dotaci, z toho:  
- 0 v PR IROP,  
- 0v PR PRV,  
- 0v PR OP ŽP  

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

� MAS má 1 výzvu, ve kterých jsou projekty s vydaným právním aktem, z toho:  
- 0 v PR IROP,  
- 1 v PR PRV,  
- 0 v PR OP ŽP  

� MAS má 1 výzev, ve kterých jsou ukončené projekty (projekty, u kterých byla podána závěrečná 
žádost o platbu/závěrečná zpráva o realizaci), z toho:  

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

 
Celkový přehled výzev MAS k 31. 12. 2018:  
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PR Počet výzev s ukončeným příjmem žádostí o dotaci ve výzvě 
MAS v jednotlivých letech 

 2017 2018 2019 
IROP  0 0 1 
PRV 0 1 0 
OP ŽP 0 0 0 
CELKEM 0 1 1 

 
 

Klíčová zjištění:   
1. K 31.12.2018 MAS celkem vyhlásila 2 výzvy (IROP – 1 výzva, PRV – 1 výzva) 
2. Výzva vyhlášena v PRV obsahovala celkem 2 FICHE. Nejvíce žadatelů bylo ve 

FICHI Rozvoj zemědělského podnikání, kde v současnosti registrujeme narůstající 
zájem o dotaci při další plánované výzvy. 

3. V PRV bylo vyčerpáno 53,6% alokovaných prostředků 
4. V IROP byly v první výzvě předloženy projekty, které vyčerpají 44% celkové alokace 

MAS pro IROP 
5. PRV – článek 19.3.1 (spolupráce MAS) – z celkové alokace 435 tis. Kč. Bylo 

vyčerpáno 0% alokace, nepředpokládá se čerpání alokace v této oblasti podpory. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.1 V jaké fázi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachází (do jaké míry je průběh 

realizace v souladu s plánovaným harmonogramem výzev)?  
Odpověď:  
MAS do konce roku 2018 dosud vyhlásila 2 výzvy, z toho 1 výzvu v IROP a 1 výzvu v PRV. 
V rámci PRV byly již všechny podpořené projekty zrealizovány. Vyčerpaná alokace v PRV 
činí 53,6%. V rámci IRO bylo přeloženo 6 projektů, které se nachází ve fázi závěrečného 
ověření ze strany ŘO IROP. Požadovaná částka vyčerpá 44% alokace na IROP. Realizace 
projektů se předpokládá v roce 2019.  
Harmonogram výzev probíhá s mírným zpožděním daným delším obdobím schvalování 
strategií a celkovým zpožděním při zahájení čerpání.  
Naplňování finančního harmonogramu probíhá v souladu s plánem.  
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 

apod.) 
Termín (do kdy) 

Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 

1. Dodržovat harmonogram 
vyhlašování výzev Průběžně Programový výbor, 

kancelář MAS, 
2. V roce 2019 vyhlásit všechny 

opatření v IROP 31.12.2019 Programový výbor, 
kancelář MAS, 

3. Průběžně aktualizovat databázi 
projektových záměrů Průběžně Kancelář 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)  
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Tabulka 11 – Indikátorový plán programového rámce IROP 

Opatření 
SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Dosažená hodnota indikátoru 

Kód 
NČI2014+ 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31. 12. 2018  

(je-li ŘO 
vyžadován) 

Hodnota5 % plnění 

IROP 
O 2.1.1 

75001 

Počet realizací 
vedoucích ke 

zvýšení 
bezpečnosti v 

dopravě 

Počet 
realizací výstup 0 31.12.12 9 31.12.23 není 

požadováno 0 0 % 

75120 

Podíl veřejné 
osobní dopravy 
na celkových 
výkonech v 

osobní dopravě 

% Výsledek 30 31.12.11 35 31.12.23 není 
požadováno 0 0 % 

76401 
Počet 

parkovacích míst 
pro jízdní kola 

Parkovací 
místa výstup 0 31.12.12 20 31.12.23 není 

požadováno 0 0 % 

74001 
Počet 

vytvořených 
parkovacích míst 

Parkovací 
místa Výstup 0 31.12.12 10 31.12.23 není 

požadováno 0 0 % 

 

Opatření 
SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Dosažená hodnota indikátoru 

Kód 
NČI2014+ 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31. 12. 2018  

(je-li ŘO 
vyžadován) 

Hodnota6 % plnění 

IROP 
O 2.3.1 

50000 

Počet 
podpořených 
vzdělávacích 

zařízení  

Počet 
zařízení výstup 0 31.12.12 3 31.12.23 1 0 0 % 

50001 Kapacita 
podporovaných 

Počet 
osob výstup 0 31.12.12 45 31.12.23 není 

požadováno 0 0 % 

 
5 Plnění tohoto sloupce odpovídá součtu hodnot indikátorů načítaných ze Zpráv o realizaci projektu.  
6 Plnění tohoto sloupce odpovídá součtu hodnot indikátorů načítaných ze Zpráv o realizaci projektu.  
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Opatření 
SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Dosažená hodnota indikátoru 

Kód 
NČI2014+ 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31. 12. 2018  

(je-li ŘO 
vyžadován) 

Hodnota6 % plnění 

zařízení péče o 
děti nebo 

vzdělávacích 
zařízení 

50020 

Podíl tříletých 
dětí umístěných 
v předškolním 

zařízení 

% Výsledek 77,3 31.12.13 90,5 31.12.23 není 
požadováno 0 0 % 

50030 

Podíl osob 
předčasně 

opouštějících 
vzdělávací 

systém  

% Výsledek 5,4 31.12.13 5 31.12.23 není 
požadováno 0 0 % 

 

Opatření 
SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Dosažená hodnota indikátoru 

Kód 
NČI2014+ 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31. 12. 2018  

(je-li ŘO 
vyžadován) 

Hodnota7 % plnění 

IROP 
O 2.3.2 

50000 

Počet 
podpořených 
vzdělávacích 

zařízení  

Počet 
zařízení výstup 0 31.12.12 1 31.12.23 0 0 0 % 

50001 

Kapacita 
podporovaných 
zařízení péče o 

děti nebo 
vzdělávacích 

zařízení 

Počet 
osob výstup 0 31.12.12 15 31.12.23 není 

požadováno 0 0 % 

50030 Podíl osob 
předčasně % Výsledek 5,4 31.12.13 5 31.12.23 není 

požadováno 0 0 % 

 
7 Plnění tohoto sloupce odpovídá součtu hodnot indikátorů načítaných ze Zpráv o realizaci projektu.  
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Opatření 
SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Dosažená hodnota indikátoru 

Kód 
NČI2014+ 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31. 12. 2018  

(je-li ŘO 
vyžadován) 

Hodnota7 % plnění 

opouštějících 
vzdělávací 

systém  
 
Tabulka 12 – Indikátorový plán programového rámce PRV 

Opatření 
SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Dosažená hodnota indikátoru 

Kód 
NČI2014+ Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 31. 12. 
2018  (je-li 

ŘO 
vyžadován) 

Hodnota8 % plnění 

PRV 
O 1.1.1 

93701 Počet podpořených 
podniků/příjemců 

Počet 
příjemců výstup 0 31.12.12 6 31.12.23 3 6 100 % 

94800 
Pracovní místa 

vytvořená v rámci 
projektů 

Počet 
míst výsledek 0 31.12.12 1 31.12.23 0 0 0 % 

PRV 
O 1.1.2 

93701 Počet podpořených 
podniků/příjemců 

Počet 
příjemců výstup 0 31.12.12 6 31.12.23 3 2 33,3 % 

94800 
Pracovní místa 

vytvořená v rámci 
projektů 

Počet 
míst výsledek 0 31.12.12 0 31.12.23 0 0 100 % 

 

 
8 Plnění tohoto sloupce odpovídá součtu hodnot indikátorů načítaných ze Zpráv o realizaci projektu.  
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Odpovědi na evaluační podotázky 

C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty 
indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových 
rámců? 
IROP:  
MAS vyhlásila v IROP zatím pouze 1 výzvu, a to v opatření 2.1.1 Bezpečnost dopravy. 
V současné době probíhá závěrečné ověření předložených žádostí ze strany ŘO IROP. 
Žádný projekt zatím nebyl ukončen, z tohoto důvodu je plnění indikátorů na nulové úrovni. 
V rámci výzvy bylo přeloženo 6 projektů – plnění hodnoty indikátoru 75001 se proto 
předpokládá 66,6%.  
Výzvy v ostatních dvou opatřeních budou vyhlášena až v roce 2019. Plnění hodnot 
indikátorů u těchto opatření je proto na nulové úrovni. 
PRV: 
Opatření 1.1.1, FICHE: Rozvoj zemědělského podnikání:  

• plnění indikátoru 93701 je 100% (bylo podpořeno 6 projektů z plánovaných 6). 
• plnění indikátoru 98400 je 0%. V rámci podpořených projektů nebylo vytvořeno 

žádné pracovní místo. U tohoto indikátoru bude obtížené dosáhnout jeho naplnění – 
vytvoření nového pracovního místa a jeho udržení je pro žadatele vzhledem k možné 
výši dotace neefektivní. 

PRV - FICHE: Podpora nových podnikatelských aktivit, rozvoj MSP v oblasti výroby a služeb 

• plnění indikátoru 93701 je 33,3% (byly podpořeny 2 projekty z plánovaných 6). 
• plnění indikátoru 98400: nerelevantní, plánovaná hodnota indikátoru je 0. 

Doporučení:  
1. Vyhlásit dosud nevyhlášené výzvy v oblastech podpory IROP - 2.3.1 Rozvoj 

základních a mateřských škol a školských zařízení a 2.3.2 Rozvoj zájmového a 
neformálního vzdělávání mládeže 

2. U opatření IROP 2.1.1 Bezpečnost dopravy v další výzvě nastavit taková kritéria pro 
výběr projektů, jež upřednostní výběr projektů přispívajících k plnění hodnot 
indikátorů 76401 a 74001 

3. PRV: Prověřit změnu hodnoty indikátorů 93701 (navýšení) a 98400 (snížení) u 
Opatření 1.1.1, FICHE: Rozvoj zemědělského podnikání 

C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu  
SCLLD (opatření/fiche)? 
MAS do konce roku 2018 dosud vyhlásila 2 výzvy, z toho 1 výzvu v IROP a 1 výzvu v PRV. 
V rámci PRV byly již všechny podpořené projekty zrealizovány. Vyčerpaná alokace v PRV 
činí 53,6%. V rámci IRO bylo přeloženo 6 projektů, které se nachází ve fázi závěrečného 
ověření ze strany ŘO IROP. Požadovaná částka vyčerpá 44% alokace na IROP. Realizace 
projektů se předpokládá v roce 2019.  
 
Naplňování finančního harmonogramu probíhá v souladu s plánem. Riziko nenaplnění 
stanovených indikátorů vzhledem ke zbývající alokaci je nízké. 

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

Klíčová zjištění:   
1. Realizace projektů a naplňování indikátorů probíhá se zpožděním oproti původnímu 

harmonogramu, toto zpoždění je rovnoměrně navázáno na období po schválení 
strategie a časovou náročnost výzev 

2. Doporučení: v roce 2019 vyhlásit výzvy v oblastech podpory IROP 2.3.1 Rozvoj 
základních a mateřských škol a školských zařízení a 2.3.2 Rozvoj zájmového a 
neformálního vzdělávání mládeže 

3. Průběžně sledovat naplňování indikátorů 
4. Riziko nenaplnění stanovených indikátorů vzhledem ke zbývající alokaci je nízké. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců  
k dosahování hodnot indikátorů? 
Odpověď:  
Ve sledovaném období bylo čerpání finančních prostředků a naplňování indikátorů 
zahájeno, problematiku je nutno nadále bedlivě sledovat, dá se očekávat intenzivnější vývoj 
v roce 2019. 
Dosavadní realizované a ukončené projekty vhodně navazují čerpání alokace na 
naplňované indikátory 
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

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

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 
1. Důsledně sledovat čerpání alokací 

jednotlivých programových rámců a 
o průběhu informovat orgány MAS 

30.6.2020 Vedoucí manažer pro 
SCLLD 

2. Důsledně sledovat naplňování 
indikátorů v roce 2019 a informovat 
orgány MAS 

30.6.2020 Vedoucí manažer pro 
SCLLD 

 

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

• Žadatelé – individuální rozhovory   

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  
• Dotazování   
• Případové studie 
• Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

C.3.1) Do jaké míry vedly projekty v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových 
rámců k dosažení předpokládaných (plánovaných) výstupů a výsledků? 
Odpověď:  
Na základě realizovaných rozhovorů a případových studií nebyly detekovány zásadnější 
problémy a projekty směřují k dosahování plánovaných výsledků a výstupů. V případě 
projektů realizovaných v PRV byly již projekty ukončeny a stanovený harmonogram byl 
dodržen. 
V případě projektů v rámci IROP – projekty jsou ve fázi závěrečného ověření ŘO IROP. Ve 
většině případů již byla zahájena realizace. Předpokládané ukončení realizace všech 
projektů je v roce 2019.   
Případové studie se zabývaly následujícími projekty: 
 
PRV – FICHE 1 Rozvoj zemědělského podnikání 
Název projektu: Pořízení stroje pro živočišnou výrobu a údržbu pastvin 
Reg. č. projektu: 17/001/19210/672/163/000873 
Realizace projektu byla ukončena bez komplikací, žadatel neměl s realizací zásadnější 
obtíže, pozitivně hodnotí podporu kanceláře MAS. Negativně pak náročnost administrace a 
délku schvalovacího procesu. Nebyly identifikovány negativní faktory, které by ovlivňovaly 
plnění výstupů a výsledků na úrovni příjemce 
 
PRV – FICHE 2 Podpora nových podnikatelských aktivit, rozvoj MSP v oblasti výroby a 
služeb 
Název projektu: Pořízení vícelisté rozmítací pily 
Reg. č. projektu: 17/001/19210/672/163/000911 
Realizace projektu byla ukončena bez komplikací, žadatel neměl s realizací zásadnější 
obtíže, pozitivně hodnotí podporu kanceláře MAS. Negativně pak náročnost administrace a 
délku schvalovacího procesu. Nové zkušenosti získal při realizaci výběrového řízení. Nebyly 
identifikovány negativní faktory, které by ovlivňovaly plnění výstupů a výsledků na úrovni 
příjemce 
 
IROP: vzhledem k tomu, že u žádného podpořeného projektu v rámci IROP nebyla 
ukončena realizace, nebyly případové studie zpracovány – nelze zhodnotit plnění výstupů 
a výsledků ani průběh realizace. 
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Na základě výsledků rozhovorů a případových studií lze konstatovat, že realizace projektů 
probíhá dle předpokládaných plánů a harmonogramů a nejsou shledávány faktory, které by 
ovlivňovaly strategii a naplňování opatření v rámci SCLLD. V této oblasti není nutné 
definovat žádná opatření.  
Doporučení: sledovat vývoj jednotlivých projektů i ve fázi, kdy jsou projekty předány na ŘO, 
být v kontaktu s žadateli a řešit příp. problémy a změny v průběhu realizace projektů a 
předcházet tak případným rizikům krácení dotace, čímž by mohl vzniknout problém 
s nenaplněním finančního plánu a stanovených indikátorů.  
C.3.2) Do jaké míry vedou intervence  k uspokojování potřeb cílových skupin daného 
projektu (relevantních k Opatřením/Fichím Programových rámců)? 
Odpověď: 
IROP – nerelevantní, žádný projekt podpořený v rámci IROP nebyl do konce roku 2018 
ukončen, není proto možné vyhodnotit. 
 
PRV – FICHE 1 Rozvoj zemědělského podnikání 
Název projektu: Pořízení stroje pro živočišnou výrobu a údržbu pastvin 
Reg. č. projektu: 17/001/19210/672/163/000873 
 
U projektů PRV nejsou cílové skupiny definovány. Dle charakteru projektu je možné 
definovat dvě cílové skupiny. První je přímo žadatel – přínosem je vyřešení konkrétního 
problému, se kterým se potýká. Předmětem projektu bylo pořízení stroje, který bude 
využíván mimo jiné i k údržbě krajiny. Druhou cílovou skupinu jsou z tohoto pohledu místní 
obyvatelé – přínos zlepšení kvality života v místě, kde žijí.  
 
 
PRV – FICHE 2 Podpora nových podnikatelských aktivit, rozvoj MSP v oblasti výroby a 
služeb 
Název projektu: Pořízení vícelisté rozmítací pily 
Reg. č. projektu: 17/001/19210/672/163/000911 
 
U projektů PRV nejsou cílové skupiny definovány. Dle charakteru projektu je možné 
definovat dvě cílové skupiny. První je přímo žadatel – přínosem je vyřešení konkrétního 
problému, se kterým se potýká, zkvalitnění finálních výrobků a rozšíření služeb. Druhou 
cílovou skupinou jsou zákazníci, kteří získají kvalitnější výrobky. 
 
C.3.3) Do jaké míry jsou výstupy a výsledky a dopady dosažené v jednotlivých 
Programových rámcích skutečně udržitelné? 
Odpověď: 
IROP: 
V rámci IROP jsou projekty ve fázi realizace – čekají na závěrečné ověření způsobilosti ŘO 
IROP. Obecně lze ale konstatovat, že se jedná o investiční projekty, jejichž životnost 
výrazně převyšuje dobu udržitelnosti projektu. Charakter žadatelů (ve všech případech 
obce) i samotné investice předpokládají stabilitu a jistotu, že investice bude využívána 
v souladu s cíli a bude sloužit svému účelu. 
 
PRV: 
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Podpořené projety byly investičního charakteru (ve všech případech se jednalo o pořízení 
strojů a technologií pro rozvoj podnikání a zefektivnění výroby). Všichni žadatelé mají více 
než 20-ti letou historii podnikání a jejich firma je stabilizovaná a má pevné postavení na trhu. 
Pořízený majetek výrazně převyšuje dobu udržitelnosti projektu. Investice přispívá k úspoře 
nákladů na údržbu a opravy. Riziko neudržení výstupů projektů a dosažených cílů je 
vyhodnoceno jako velmi malé. 
 
Klíčová zjištění:   

1. V případových studiích nebyly identifikovány obtíže, které by mohly znamenat riziko 
nenaplňování výstupů a výsledků projektů. Na základě závěrů případových studií 
nebyly identifikovány problémy, které by měly negativní dopad na stanovené 
indikátory programových rámců. 

2. V případových studiích nebyla identifikována rizika, která by znamenala, že nebude 
dosaženo užitku pro cílové skupiny a nebudou naplněny podmínky dané 
programovými rámci. 

3. Při realizaci zkoumaných projektů nebyla nalezena rizika ohrožující udržitelnost 
cílových skupin a účinku projektových rámců. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.3 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účelně (tj. do jaké 
míry intervence splnila svůj účel)? 
Odpověď:  
Ve sledovaném období nebyly shledány obtíže, které by mohly znamenat ohrožení 
naplňování výstupů, výsledků a dalších klíčových faktorů realizovaných projektů, resp. 
projektových rámců, které svými aktivitami naplňují.  
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o první realizované projekty lze doporučit průběžný 
monitoring realizace projektů v dalších letech realizace strategie. Doporučeno je také 
nastavit vhodnou komunikaci mezi jednotlivými žadateli a kanceláří MAS i v období realizace 
projektů. 
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

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

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 
1. Průběžný monitoring naplňování 

podmínek programových rámců a 
plnění indikátorů  

průběžně Vedoucí manažer pro 
SCLLD 

2. Urychlit vyhlašování výzev a 
procesu administrace projektů průběžně Vedoucí manažer pro 

SCLLD 
3. Nastavit vhodnou komunikaci 

s žadateli ve fázi jak realizace 
podpořených projektů, tak 
monitoringu udržitelnosti 

průběžně Vedoucí manažer pro 
SCLLD 
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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? 
Odpověď:  
IROP: 
Nerelevantní, žádný projekt podpořený v rámci IROP nebyl do konce roku 2018 ukončen, 
není proto možné vyhodnotit. 
 
PRV: 
Dosažené výstupy a výsledky realizovaných projektů odpovídají vynaloženým finančním 
prostředkům a poskytnuté podpoře.  
Problém je identifikován u naplnění indikátoru 94800 „Pracovní místa vytvořená v rámci 
projektů“, ke kterému se MAS musela zavázat. Vzhledem k výši dotace poskytnuté na 
projekty podpořené v první výzvě PRV (pozn.: průměrná výše dotace činí cca. 700 tis.)  
příjemci u projektů v případových studiích hodnotí jako velmi neefektivní a rizikové vytvoření 
nového pracovního místa a povinnost jeho udržení po dobu 5 let. Podle jejich názoru je doba 
udržitelnosti nově vytvořeného pracovního místa po dobu 5 let u tak malé investice nereálná. 
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C.4.2) Do jaké míry vedly intervence (projekty) v Programových rámcích k dosažení 
předem nepředpokládaných pozitivních výsledků? 
Odpověď:  
IROP: 
Nerelevantní, žádný projekt podpořený v rámci IROP nebyl do konce roku 2018 ukončen, 
není proto možné vyhodnotit. 
 
PRV: 
Projekty zkoumané v případových studiích naplnily stanovené indikátory, výsledky a výstupy 
projektu.  
Žadatelů velmi pozitivně hodnotili podporu a práci kanceláře MAS, která jim usnadnila 
náročnou administraci projektu. Získali zkušenosti s přípravou a realizací projektů 
podpořených z dotací EU. Pozitivně hodnotili možnost pořízení nových strojů a technologií, 
které jim umožní stabilizaci firmy na trhu a zlepšení konkurenceschopnosti. Parametry 
pořízených technologií byly řádově o třídu a dvě vyšší, než kdyby si pořizovali technologii 
bez dotace. Díky tomu mohli více rozšířit nabídku služeb oproti předpokladu. 
C.4.3) Do jaké míry vedly intervence (projekty) v jednotlivých Programových rámcích  
k dosažení předem nepředpokládaných negativních výsledků? 
Odpověď:  
U žádných projektů řešených v případových studiích (IROP + PRV) příjemci dotace neuvedli 
žádné zásadnější negativní výsledky v projektech.  
S diskuze vyplynulo, že negativně hodnotí administrativní náročnost (především projekty 
IROP) a velmi dlouhou administraci od podání žádosti o dotaci po vydání právního aktu 
(pozn.: ukončení příjmu žádostí u IROP bylo 10.1.2019, dosud není vydán ani jeden právní 
akt).  
Žadatelé v PRV na dotaz ohledně vytváření pracovních míst uvedli, že je pro ně příliš velké 
riziko zavázat se k vytvoření pracovního místa, resp. následná povinnost udržitelnosti 
pracovního místa po dobu 5 let. S ohledem na poskytnutou výši dotace je vytvoření 
pracovního místa neefektivní a dotace by pro ně přestávala mít smysl. Podle jejich názoru 
by přínosem bylo zkrácení doby udržitelnosti na 2-3 roky. 
Klíčová zjištění 

1. Byl identifikován problém u naplnění indikátoru PRV 94800 „Pracovní místa 
vytvořená v rámci projektů“, ke kterému se MAS musela zavázat. Na základě 
zjištěných skutečností se jeví problematické naplnění tohoto indikátoru. Výše 
poskytované dotace je příliš malá, aby motivovala žadatele k vytvoření pracovního 
místa. Předmětem podpořených projektů bylo pořízení moderních technologie a 
strojů, které spíše šetří pracovní sílu. 

2. U podpořených projektů nebyl identifikován žádný zásadní negativní vliv s dopadem 
na negativní výsledky 

3. Průběžně sledovat realizaci projektů a plnění indikátorů, ke kterým se žadatelé 
v žádostech zavázali. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.4 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účinně a do jaké 
míry přinesly i neplánované (pozitivní i negativní) účinky? 
Odpověď:  
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1) Zkoumány byly projekty PRV a IROP. Finanční prostředky ve zkoumaném vzorku byly 
dle srovnání naplňovaných indikátorů a vyčerpané alokace vynaloženy účelně a přispěly 
k naplňování strategie, resp. jejich programových rámců.  
2) Byl identifikován problém u naplnění indikátoru PRV 94800 „Pracovní místa vytvořená v 
rámci projektů“, ke kterému se MAS musela zavázat. 
3) Ve zkoumaných projektových rámcích nebyly identifikovány negativní neočekávané 
výsledky. 
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

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

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 
1. Průběžně monitorovat vliv realizace 

intervencí (projektů) na naplňování 
projektových rámců (indikátorů) a 
čerpání alokace  

Průběžně Vedoucí manažer pro 
SCLLD 

2. Podporované aktivity v rámci výzev 
v PRV zaměřit více na naplnění 
indikátoru 94800 „Pracovní místa 
vytvořená v rámci projektů“ 

Průběžně Vedoucí manažer pro 
SCLLD 

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

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

Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z případových studií.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

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

• 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? 
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Odpověď:  
Vzhledem k tomu, že v období, ke kterému se evaluace vztahuje, byla ukončena pouze malá 
část projektů (jedná se pouze o 8 realizovaných projektů podpořených v rámci PRV – viz 
předchozí kapitoly), je možné hodnotit naplňování specifických cílů pouze u PRV. Zde je 
možné konstatovat, že přínos u podpořených projektů je dostatečný.  
 
Specifické cíle IROP: 
2.1.1 Bezpečnost dopravy: projekty podpořené v rámci tohoto opatření jsou ve fázi 
závěrečného ověření přijatelnosti ŘO IROP. U většiny projektů již začala fyzická realizace, 
ukončení však ještě není ani jeden projekt. Plnění specifického cíle proto není možné 
hodnotit. 
 
2.3.1 Rozvoj základních a mateřských škol a školských zařízení: první výzva bude 
vyhlášená v roce 2019. Plnění specifického cíle proto není možné hodnotit. 
 
2.3.2 Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání mládeže: první výzva bude vyhlášená 
v roce 2019. Plnění specifického cíle proto není možné hodnotit. 
 
Specifické cíle PRV: 
FICHE: Rozvoj zemědělského podnikání: v rámci této FICHE bylo podpořeno 6 projektů, 
všechny projekty jsou již zrealizované. Předmětem projektů bylo pořízení strojů pro 
zemědělskou činnost. Přidanou hodnotou podpořených projektů je, že slouží také pro 
údržbu krajiny. Všechny podpořené projekty významně přispívají k naplnění specifického 
cíle.  
 
FICHE: Podpora nových podnikatelských aktivit, rozvoj MSP v oblasti výroby a služeb: 
v rámci této FICHE byly podpořeny 2 projekty. Předmětem obou projektů bylo pořízení 
technologie pro výrobu. Oba podpořené projekty přispívají k naplnění specifického cíle. 
 
Identifikovaným problémem u naplnění specifického cíle PRV se jeví vytvoření nových 
pracovních míst (viz popis v předchozích kapitolách). 
 
V monitorovacím období nebyla využita FICHE Spolupráce a výměna zkušeností na místní, 
regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Dle zjištěných skutečností se nepředpokládá, že 
by tato FICHE byla využita (podmínky projektů spolupráce neumožňují realizovat zvažované 
projekty MAS). 
 
Klíčová zjištění:   

1. Realizované projekty dostatečně (vzhledem ke svému rozsahu) naplňují specifické 
cíle, z nichž programové rámce, resp. FICHE vycházejí  

2. Identifikovaným problémem je u naplnění specifického cíle PRV se jeví vytvoření 
nových pracovních míst 

3. FICHE zaměřená na spolupráci MAS nebyla v daném období využita, její využití 
v dalším období se jeví spíše nereálné. Vzhledem k tomu, že je zájem z území o 
využití podpory v rámci článku 20 PRV, doporučuje se přesunout alokaci z této 
FICHE na implementaci článku 20. 
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Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.5 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosahování 
specifických cílů opatření/fichí Programových rámců? 
Odpověď:  
Vzhledem k tomu, že v období, ke kterému se evaluace vztahuje, byla ukončena pouze malá 
část projektů (jedná se pouze o 8 realizovaných projektů podpořených v rámci PRV – viz 
předchozí kapitoly), je možné hodnotit naplňování specifických cílů pouze u PRV. Zde je 
možné konstatovat, že přínos u podpořených projektů je dostatečný. 
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

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

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 
1. Kanceláři MAS se doporučuje 

průběžně sledovat naplňování 
specifických cílů v návaznosti na 
realizované intervence. 

Průběžně Vedoucí manažer pro 
SCLLD 

2. Implementace článku 20 PRV do 
SCLLD MAS Hornolidečska, z.s. s 
využitím finančních prostředků 
především z alokace na projekty 
spolupráce. 

31.12.2019 Vedoucí manažer pro 
SCLLD 

C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích 
k dosažení přidané hodnoty LEADER/CLLD9? 

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 

 
9 K lepšímu pochopení výrazu „přidaná hodnota LEADER/CLLD“ může vedle podotázek evaluační 

otázky přispět také dokument POKYNY PRO HODNOCENÍ LEADER/CLLD, srpen 2017, str.53 – 56.  
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• Případové studie, 
• Komparativní analýza  
• Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

C.6.1) Do jaké míry vedly projekty v jednotlivých Programových rámcích ke zlepšení 
místní správy, tj. vyššímu zapojení veřejnosti a cílových skupin do přípravy projektu, 
respektive formulace problémů a potřeb?  
Odpověď:  
Spolupráce sektoru neziskového, veřejného a podnikatelského 
Metoda LEADER je unikátním nástrojem využívaným k rozvoji venkovského prostoru. Jako 
jediný nástroj sdružuje různé zájmové skupiny, veřejný, neziskový a soukromý sektor. Tato 
platforma je základem pro vznik a rozvoj spolupráce jednotlivých sektorů a zájmových 
skupin. Spolupráce se projevuje jak v plánování (příprava strategie) a návrhu zaměření 
intervencí do území, tak také i v běžném praktickém životě, jako je třeba spolupráce 
veřejného a podnikatelského sektoru při údržbě komunikací v zimním období, údržba 
zeleně, veřejných hřišť, spolkový život – společné pořádání kulturních a společenských 
akcích.  
Místní akční skupina na území Hornolidečska funguje od roku 2005. Výše popsaná 
spolupráce se postupně rozvíjela a dále rozvíjí. A i když projekty předkládané v rámci 
SCLLD jsou charakteru spíše individuálního, v některých případech jsou prvky spolupráce 
přenášené do projektů 
 
IROP:  
V rámci projektů podpořený v IROP je možné hodnotit pouze fázi přípravy projektu, protože 
projekty jsou ve fázi realizace. Posuzované projekty v rámci případových studií jsou 
veřejného charakteru (zaměření: bezpečnost dopravy) a výstupy budou využívány širokou 
veřejností – a to především místními obyvateli. Projekty reagovali na potřeby cílové skupiny, 
příp. podněty široké veřejnosti (místních obyvatel) a řeší identifikované problémy v místě 
realizace (komunikace pro pěší, bezpečnost, dostupnost veřejných služeb...).  
 
PRV:  
Předložené projekty v rámci PRV byly realizovány podnikatelskými subjekty. U FICHE 
Podpora rozvoje zemědělství je výrazná přidaná hodnota, která spočívá ve využití 
pořízených zemědělských strojů k údržbě krajiny – u těchto projektů je jednoznačně 
identifikována spolupráce mezi podnikatelskými subjekty, veřejnou správou, příp. státní 
správu při údržbě krajiny a veřejné zeleně.  
 
Využití znalosti prostředí regionu MAS, sítí lokálních aktérů a kontaktů 
Místní akční skupina na území Hornolidečska funguje od roku 2005. Díky stabilitě jak 
pracovníků kanceláře MAS, tak hlavních aktérů působících v regionu Hornolidečska jsou 
vytvořeny stabilní sítě zájmových skupin a dlouhodobé kontakty, které kancelář MAS 
využívá jak při plánování intervencí, tak zaměřování konkrétních programových rámců, resp. 
výzev. MAS dokáže reagovat na potřeby území, i když ve stávajícím programovém období 
je více svázána pravidly dané jednotlivými OP ve srovnání s předchozím plánovacím 
období. Kancelář MAS je hodnocena místními aktéry pozitivně a stala se nedílnou součástí 
rozvoje území Hornolidečska.  
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MAS je zapojena do realizace MAP a také realizuje animaci škol a školských zařízení. Díky 
těmto aktivitám nově navázala kontakty a spolupráci se školami 
 
Je využíván lokální lidský potenciál (pracovníci, dobrovolníci) 
Podpořené projekty jak v rámci IROP, tak v rámci PRV jsou charakteru, které neumožňují 
zapojení dobrovolníků do jejich realizace.  
Zapojení dobrovolníků bude využitelné spíše u 2.3.1 Rozvoj základních a mateřských škol 
a školských zařízení a 2.3.2 Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a 
případně v implementaci článku 20 PRV. 
 
C.6.2) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých Programových 
rámcích k posílení sociálního kapitálu10 v území MAS?   
Odpověď:  
V návaznosti na realizaci intervencí a na aktivity naplňující strategii dochází k zintenzivnění 
komunikace v území a užší spolupráci. V území vzniká spolupracující síť propojující různé 
subjekty v území tak, jak by bez podpory vznikala pouze obtížně, například vznikají 
propojení mezi podnikateli a veřejným sektorem, podnikateli  a neziskových sektorem a 
dochází k hlubšímu pochopení jejich významu. FG ve shodě konstatovala, že vzhledem k 
celkové alokaci programových rámců a k náročnosti realizace projektů se jedná o dílčí 
podporu, která má význam pro realizátory projektu a jejich cílové skupiny, kde je 
jednoznačná. Celkový příspěvek je spíše dílčí a má doplňkový charakter.  
 
 
C.6.3) Do jaké míry MAS přispěla k inovativnosti projektů?    
Odpověď:  
MAS je místními aktéry jednoznačně vnímána jako organizace, která pomáhá rozvoji území 
a je vnímána i jako servisní organizace při přípravě a realizaci projektů a poskytuje podporu 
jednotlivým žadatelům. 
Především pro podnikatelské subjekty (PRV) znamená realizace projektu prostřednictvím 
SCLLD více přemýšlet o svém záměru, že projekt má svůj cyklus, že je třeba vhodně nastavit 
průběh přípravy a realizace projektu, jak svůj záměr případně posunout s cílem větší přidané 
hodnoty a dosažení lepších výsledků. Podnikatelé často hodnotí, že administrativa je pro ně 
velmi náročná, což je ale vyváženo podporou MAS při přípravě a realizaci projektů. Právě 
podpora MAS je jedním z hlavních důvodů využití dotačních prostředků. Pro podnikatele je 
jednoznačnou přidanou hodnotou pořízení technologie s lepšími parametry a inovativními 
prvky než v případě, kdy by technologii pořizovali bez dotace 
V případě obcí jsou projekty více konzultovány s veřejností, a to především ve fázi přípravy 
projektu, obce více naslouchají veřejnosti a reagují na potřebu místních obyvatel.  
C.6.4) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých Programových 
rámcích k dosažení synergických účinků11, kterých by nebylo dosaženo 
prostřednictvím projektů individuálních?     

 
10 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) 
11 Synergický účinek.  

Skutečnost, že několik veřejných intervencí (nebo několik komponent intervence) společně vytváří 
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Odpověď:  
Projekty generují synergické efekty zejména v podobě získávání a následného uplatnění 
nových znalostí a kompetencí a vzniku neformálních sítí a přenosu informací. Výstupy 
projektů podpořený v IROP bude využívat široká veřejnost, projekty přispějí k bezpečnosti 
dopravy, ke zlepšení přístupu veřejných služeb. U projektů podpořených v rámci PRV jsou 
synergické efekty především ve využití pořízených strojů pro údržbu veřejné zeleně. 
Klíčová zjištění:   

1. Je patrné zapojování aktérů z území do přípravy projektů a dochází ke zlepšování 
spolupráce a komunikace 

2. Intervence v programových rámcích napomáhají posílení sociálního kapitálu, 
středně významný je příspěvek v bezprostředním okolí (žadatel, cílové skupiny, 
území s dopadem) realizovaných projektů. 

3. Realizace SCLLD jednoznačně přispívá k inovativnosti projektů ve všech 
programových rámcích SCLLD. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosažení 
přidané hodnoty LEADER/CLLD? 
Odpověď:  
V důsledku realizace SCLLD je intenzivnější spolupráce a zapojování aktérů z území do 
přípravy projektů a dochází ke zlepšování spolupráce a komunikace. 
Dochází k intenzivnější spolupráci mezi veřejnou správou, podnikateli a NNO, tato 
spolupráce, stejně jako šíření znalostí a informací a využívání lidských zdrojů je v návaznosti 
na realizaci jednotlivých intervencí intenzivnější. 
Podpora spolupráce je v území vnímána pozitivně. 
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

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

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 
1. Průběžně sledovat vývoj 

spolupráce v území a podporovat 
společné aktivity 

Průběžně Kancelář MAS 

 

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

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

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

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

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

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  
• Focus Group  
• Škálování  
• Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

C.8.1) Do jaké míry přispěly intervence v PR PRV k rozvoji v jednotlivých kritériích 
místního rozvoje:  
Služby a místní infrastruktura ve venkovských oblastech (v území MAS) se zlepšily 

o  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:  
Ke zlepšení služeb mírně přispěly realizované projekty v rámci PRV v obou FICHích 
(zlepšení služeb v oblasti řemesel pro místní obyvatele, kvalitnější údržba zeleně.). Přínos 
podpořených projektů v IROP zatím nelze vyhodnotit, projekty ještě nebyly zrealizovány. 
Přístup ke službám a místní infrastruktuře ve venkovských oblastech (v území MAS) 
se zlepšil 

o  o  o  o  o  
přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře se 
rozhodně zlepšil 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře se 

spíše zlepšil 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře se 

nezměnil 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře se 

spíše zhoršil 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře se 

rozhodně 
zhoršil 

Odpověď:  
Přínos podpořených projektů v IROP zatím nelze vyhodnotit, projekty ještě nebyly 
zrealizovány. 
Obyvatelé venkova (MAS) se zapojili do místních akcí 

o  o  o  o  o  
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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:  
Nerelevantní – MAS intervenci zaměřenou na tuto oblast nemá. 
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:  
Nerelevantní – MAS intervenci zaměřenou na tuto oblast nemá. 
Prostřednictvím SCLLD byly vytvořeny pracovní příležitosti 
Odpověď:  
V rámci podpořených projektů zatím nebyl vytvořeno žádné nové pracovní místo. Projekty 
přispěly k udržení stávajících pracovních míst u podpořených podnikatelských subjektů. 
Zvýšila se velikost MAS a počet obyvatel MAS 
Odpověď:  
Velikost MAS se nezměnila.  
Klíčová zjištění:   

1. Realizace podpořených projektů primárně zlepší kvalitu života obyvatel na 
Hornolidečsku 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.8 Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj 
ve venkovských oblastech?     
Odpověď:  
Očekávaná podpora místního rozvoje byla v roce 2018 zahájena realizací projektů v IROP 
a PRV, patrné výsledky však lze očekávat v následujících letech. Je žádoucí sledovat vývoj 
v této oblasti a přiměřenými nástroji podporovat zvyšování efektu podpory rozvoje území 
MAS. 
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

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

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 
1. Průběžně sledovat příspěvek 

realizace intervencí k rozvoji území 
MAS 

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

Název strategie:  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na 
období 2014 – 2020 

Platnost:   od 13.4.2017 
 

Počet a zaměření programových rámců 
Programový rámec IROP: 

2.1.1 Bezpečnost dopravy 
2.3.1 Rozvoj základních a mateřských škol a školských zařízení 
2.3.2 Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání mládeže 
 
Programový rámec (FICHE) PRV: 

FICHE 1: Rozvoj zemědělského podnikání 
FICHE 2: Podpora nových podnikatelských aktivit, rozvoj MSP v oblasti výroby a služeb 
FICHE 3: Spolupráce a výměna zkušeností na místní, regionální, celostátní i mezinárodní 
úrovni 
 

Shrnutí průběhu evaluace 
Střednědobá evaluace řešená v návaznosti na povinnosti stanovené České republice 
v Dohodě o partnerství (DOP) dokumentu klíčového pro implementaci fondů ESI.  
Dokument je postupně zpracováván v souladu se Zadáním, které pro MAS vypracovali 
zástupci MMR jako orgánu, který je za naplňování DOP zodpovědný. Jsou dodrženy minimální 
požadavky na zpracování mid-term evaluace a závazné šablony, stejně jako navržené postupy 
pro získávání informací. 
Zpracování evaluace bylo zahájeno přípravnou fází v březnu 2019 (nastavení harmonogramu, 
zvolení varianty zpracování evaluace, shromažďování podkladů. V březnu byli také osloveni 
klíčoví aktéři a byla vytvořena fokusní skupina. Vzhledem k časovým možnostem členů se 
fokusní skupina sešla 2x (v průběhu dubna a května). V měsíci dubnu dále proběhl výběr 
projektů, které byly zapojeny do evaluace prostřednictvím zpracování případových studií. 
Polostrukturované rozhovory s příjemci byly realizovány v průběhu dubna a května. Rozhovor 
vedli pracovníci MAS. 
Pro evaluaci byla zvolena realizace vnitřními zdroji MAS se zapojením technik sebeevaluace. 
Odpovědným orgánem za evaluaci je monitorovací orgán MAS – kontrolní a revizní komise, 
která evaluaci projednala a schválila na svém jednání dne 20.6.2019 a uložila kanceláři MAS 
odevzdat evaluaci MAS do konce června.  
V průběhu zpracování evaluace a jejich jednotlivých prvků nebyly zaznamenány významnější 
obtíže, zapojení aktéři (členové FS, příjemci zkoumaných projektů, pracovníci kanceláře MAS) 
realizovali své úkoly dle stanoveného harmonogramu. Proces byl shledáván jako náročný, což 
podpořilo vzájemnou respektující a aktivní spolupráci. 
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Klíčové závěry evaluace 

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

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 1. Procesu: Příprava výzev: 
- V procesu přípravy výzev je nutné dbát na aktualizaci všech dokumentů a sledování 

změn v podkladech tak, aby nedocházelo k používání neaktuálních dokumentů. S tím 
souvisí také důsledná příprava podkladů, která co nejvíce eliminuje rizika výskytu chyb 
a tím i zbytečné prodlužovaní celého procesu přípravy výzvy  

- Sledování aktualizací metodik je časově náročné, vzniká vyšší riziko chybovosti při 
přípravě výzev, dokumentů a interních postupů  

- MAS při konzultacích a komunikaci s žadateli využívá zkušenosti svých pracovníků, 
kteří mají dlouholeté zkušenosti s přípravou a realizací projektů ze svých předchozích 
působišť.  

- Velmi přínosné je předávání a výměna zkušeností s jinými MAS 
- Delegování schvalovacích pravomocí na rozhodovací orgán MAS – zvyšuje 

akceschopnost MAS, urychluje proces schválení 
 
Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 2. Procesu: Vyhlášení výzev a příjem žádostí:  

- Přínosem je určení odpovědného pracovníka MAS na IROP a na PRV – hlubší znalost 
podmínek, předávání kvalitnějších informací žadatelům, odborná reakce na dotazy 

- Podrobná metodika pro zadávání výzev do systému – eliminace chyb 
- Rozdělení zodpovědností a kontrola 4 očí pracovníků kanceláře MAS – eliminace chyb 
- Zajištění proškolení pracovníků MAS ze strany NS MAS 
- Pozitivně hodnotíme výměnu a předávání zkušeností s jinými MAS 
- Negativně hodnotíme rozsáhlost a množství metodických podmínek – nutnost 

vstřebání velkého množství informací za poměrně krátkou dobu, nesrozumitelnost 
informací pro žadatele (odborná terminologie). Je třeba neustále sledovat aktualizace 
dokumentů – riziko užití již neaktuálních dokumentů při přípravě výzvy. 

- Rozdílné systémy pro práci a administraci výzev a projektů (Portál farmáře, MS2014+) 
 
Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 3. Procesu:  Hodnocení žádostí o dotace a výběr 
projektů:  

- Srozumitelněji definovat požadavky na doplnění FNaP – z pohledu žadatelů byly 
některé formulace nejasné 

- Při školení členů hodnotící komise a předání podkladů k hodnocení v el. podobě si 
hodnotitelé vyžádali klíčové dokumenty v tištěné podobě – snadnější práce při 
nastudování projektu a zvýraznění si údajů pro hodnocení  

- Na školení členů hodnotící komise je nutné sjednotit výklad jednotlivých hodnotících 
kritérií 

- Jak u PRV, tak i u IROP jsme řešili střety zájmů členů jak výběrového, tak 
rozhodovacího orgánu. V případě PRV se ukázalo, že rozhodovací orgán z důvodu 
střetu zájmů jeho členů při výběru projektu není usnášeníschopný (dodržení 
zastoupení zájmových skupin a zástupců veřejné sféry) a výběr projektů jsme museli 
postoupit na nejvyšší orgán MAS (časově a organizačně náročné vzhledem k dodržení 
lhůt pro hodnocení). Doporučení: V dostatečném časovém předstihu řešit možný střet 
zájmů členů výběrového a rozhodovacího orgánu. Mít zpracovaný přehledný 
harmonogram lhůt, aby se předešlo riziku nedodržení termínů 
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Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 4. Procesu: Animační činnost (animace a 
komunikace):  

- MAS realizuje animační činnost úměrně s ohledem na velikost území MAS 
- Hlavním informačním kanálem MAS jsou webové stránky a dále poskytování informací 

na setkání zájmových skupin (např. jednání mikroregionu pravidelně 1x měsíčně) 
- MAS se osvědčila osobní komunikace s potenciálními žadateli, osobní návštěvy 
- Sekundárním efektem je předávání zkušeností a příkladů dobré praxe úspěšných 

žadatelů dalším subjektům 
- Novou oblastí pro MAS je animace škol 
- Doporučení pro rozvoj animační činnosti: využívat další informační kanály (webové 

stránky obcí, obecní zpravodaje), zvážit vydávání vlastního zpravodaje 
 
Oblast B – Relevance SCLLD 

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? 
Identifikovány byly změny v oblasti ekonomického růstu, snížení nezaměstnanosti a s tím 
související nedostupnost kvalitní pracovní síly, která v řadě případů limituje rozvoj místních 
podnikatelských subjektů. Dále byla identifikována změna v oblasti sucha a snižujících se 
srážek. Identifikováno bylo zvýšení potřeby podpory rozvoje spolkového života v obcích. 
Negativně je hodnoceno zaměření poskytovaných dotací (oblastí podpory) prostřednictvím 
SCLLD v návaznosti na potřeby regionu a především administrativní a časová náročnost od 
podání žádosti k vydání právního aktu (riziko nízkého čerpání dotací). Vzhledem k relativně 
krátkému časovému úseku realizace a implantace SCLLD jsou východiska pro realizaci 
SCLLD v podobě závěrů SWOT analýzy stále platná. 
Analýza problémů a potřeb zůstává i nadále platná a aktuální. Některá témata jsou pro fázi 
realizace limitována oblastmi podpory SCLLD a možnostmi rozpočtu žadatelů. Navržena je 
nová oblast podpory zaměřená na podporu spolků (zvážit využití článku 20 PRV). 
EO: B.2 Do jaké míry odpovídají cíle a opatření SCLLD aktuálním problémům a potřebám 
území MAS? 
Cíle a opatření stávající schválené SCLLD odpovídají z velké části aktuálním problémům a 
potřebám území MAS. Zjištěný problém je malá podpora spolkům a spolkového života. 
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? 
Programový rámec IROP: 

• Ze závěrů fokusní skupiny vyplývá, že alokace směřovaná na opatření IROP není zcela 
dostačující (především 2.1.1 Bezpečnost dopravy – doporučení přesunu případně 
nevyčerpané alokace z ostatních dvou opatření).  

• Prostředky v programovém rámci IROP pomáhají dosáhnout řešení identifikovaných 
problémů, nicméně neumožňují jejich úplné vyřešení.  

Program rozvoje venkova: 
• Z důvodu malé alokace je doporučení fokusní skupiny další výzvy více specifikovat 

zacílení výzvy   
• Prostředky směřované do programového rámce PRV jsou nedostatečné, resp. 

neumožňují využít potenciál zdejšího podnikatelského prostředí.  
• Implementaci článku 20 PRV do SCLLD MAS Hornolidečska, z.s. s využitím finančních 
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prostředků především z alokace na projekty spolupráce.  
EO: B.4 Do jaké míry obsahují Programové rámce právě taková Opatření/Fiche, o které 
je ze strany potenciálních žadatelů zájem? 
Programové rámce SCLLD obsahují taková opatření, o které je ze strany žadatelů zájem a 
jsou čerpány v souladu s finančním plánem. U dvou opatření v IROP nebylo možné zájem 
žadatelů v návaznosti na alokaci vyhodnotit z důvodu, že ve dvou opatřeních dosud výzva 
vyhlášená nebyla.  
MAS nemá zatím žádný záměr, který by bylo možné, v přihlédnutím na podmínky podpory 
dotace, podpořit v rámci podpory spolupráce MAS. 
Na základě zjištěných požadavků by bylo vhodné implementovati článek 20 PRV do SCLLD 
MAS Hornolidečska, z.s. s využitím finančních prostředků především z alokace na projekty 
spolupráce. 
Shrnutí navrhovaných doporučení v oblasti B: 
Doporučení na změnu a úpravu SCLLD: 

- Zvážit aktualizaci SWOT analýzu a analýzu problémů a potřeb území v návaznosti na 
identifikované změny v oblasti ekonomického růstu, míry nezaměstnanosti, 
dostupnosti pracovní síly, dále v oblasti sucha a snižujících se srážek   

- Implementaci článku 20 PRV do SCLLD MAS Hornolidečska, z.s. s využitím finančních 
prostředků především z alokace na projekty spolupráce. 

Doporučení k vypisovaným výzvám MAS: 
- Co nejdříve vyhlásit výzvy v IROP na všechny oblasti podpory v SCLLD, především 

pak 2.3.1 Rozvoj základních a mateřských škol a školských zařízení a 2.3.2 Rozvoj 
zájmového a neformálního vzdělávání mládeže 

- V případě zjištění malé absorpční kapacity v uvedených oblastech podpory přesunout 
prostředky do 2.1.1 Bezpečnost dopravy 

- Po implementaci článku 20 PRV do SCLLD MAS Hornolidečska, z.s. vyhlásit co 
nejdříve výzvu (přesunutí finančních prostředků především z alokace na projekty 
spolupráce) 

 
Oblast C – Výstupy a výsledky implementace SCLLD 

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)? 
Harmonogram výzev probíhá s mírným zpožděním daným delším obdobím schvalování 
strategií a celkovým zpožděním při zahájení čerpání, i přes to naplňování finančního 
harmonogramu probíhá v souladu s plánem. V rámci PRV je vyčerpáno 53,6% alokace, 
v rámci IROP jsou předloženy projekty na 44% alokace. 
EO C.2 Do jaké míry přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců 
k dosahování hodnot indikátorů (věcný a finanční pokrok realizace SCLLD)? 
Plnění indikátorů probíhá postupně v návaznosti na vyhlašované výzvy. V rámci IROP nebyl 
zatím žádný projekt ukončen, proto nelze plnění indikátorů vyhodnotit. V rámci PRV dochází 
k postupnému naplňování indikátorů. Identifikovaný problém je u indikátoru 98400 (PRV) kde 
je plnění zatím 0%. V rámci podpořených projektů nebylo vytvořeno žádné pracovní místo. U 
tohoto indikátoru bude obtížené dosáhnout jeho naplnění – vytvoření nového pracovního místa 
a jeho udržení je pro žadatele vzhledem k možné výši dotace neefektivní.  
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Naplňování finančního harmonogramu probíhá v souladu s plánem. Dosavadní realizované a 
ukončené projekty vhodně navazují čerpáním alokace na naplňovaní indikátorů. Riziko 
nenaplnění stanovených indikátorů vzhledem ke zbývající alokaci je nízké. 
Ve sledovaném období bylo čerpání finančních prostředků a naplňování indikátorů zahájeno, 
problematiku je nutno nadále bedlivě sledovat, dá se očekávat intenzivnější vývoj v roce 2019 
a 2020. 
C.3 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účelně (tj. do jaké 
míry intervence splnila svůj účel)? 
Ve sledovaném období nebyly shledány obtíže, které by mohly znamenat ohrožení naplňování 
výstupů, výsledků a dalších klíčových faktorů realizovaných projektů, resp. projektových 
rámců, které svými aktivitami naplňují.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o první realizované projekty lze doporučit průběžný monitoring 
realizace projektů v dalších letech realizace strategie. Doporučeno je také nastavit vhodnou 
komunikaci mezi jednotlivými žadateli a kanceláří MAS i v období realizace projektů. 
C.4 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účinně a do jaké 
míry přinesly i neplánované (pozitivní i negativní) účinky? 
Zkoumány byly projekty PRV a IROP. Finanční prostředky ve zkoumaném vzorku byly dle 
srovnání naplňovaných indikátorů a vyčerpané alokace vynaloženy účelně a přispěly 
k naplňování strategie, resp. jejich programových rámců.  
Byl identifikován problém u naplnění indikátoru PRV 94800 „Pracovní místa vytvořená v rámci 
projektů“, ke kterému se MAS musela zavázat. 
Ve zkoumaných projektových rámcích nebyly identifikovány negativní neočekávané výsledky. 
C.5 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosahování 
specifických cílů opatření/fichí Programových rámců? 
Vzhledem k tomu, že v období, ke kterému se evaluace vztahuje, byla ukončena pouze malá 
část projektů (jedná se pouze o 8 realizovaných projektů podpořených v rámci PRV – viz 
předchozí kapitoly), je možné hodnotit naplňování specifických cílů pouze u PRV. Zde je 
možné konstatovat, že přínos u podpořených projektů je dostatečný. 
C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosažení 
přidané hodnoty LEADER/CLLD? 
V důsledku realizace SCLLD je intenzivnější spolupráce a zapojování aktérů z území do 
přípravy projektů a dochází ke zlepšování spolupráce a komunikace. Dochází k intenzivnější 
spolupráci mezi veřejnou správou, podnikateli a NNO, tato spolupráce, stejně jako šíření 
znalostí a informací a využívání lidských zdrojů je v návaznosti na realizaci jednotlivých 
intervencí intenzivnější. Podpora spolupráce je v území vnímána pozitivně. 
Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj ve 
venkovských oblastech? 

- služby a místní infrastruktura se spíše zlepšily 
- přístup ke službám a místní infrastruktuře se nezměnil 
- obyvatelé venkova se do místních akcí zapojovali ve shodné míře jako dříve 
- obyvatelé venkova mají z místních akcí stejný prospěch jako dříve 
- v rámci podpořených projektů zatím nebyl vytvořeno žádné nové pracovní místo. 

Projekty přispěly k udržení stávajících pracovních míst u podpořených podnikatelských 
subjektů 
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Shrnutí navrhovaných doporučení v oblasti C: 
Doporučení k vypisovaným výzvám MAS: 

- Vyhlásit dosud nevyhlášené výzvy v oblastech podpory IROP - 2.3.1 Rozvoj základních 
a mateřských škol a školských zařízení a 2.3.2 Rozvoj zájmového a neformálního 
vzdělávání mládeže 

- U opatření IROP 2.1.1 Bezpečnost dopravy v další výzvě nastavit taková kritéria pro 
výběr projektů, jež upřednostní výběr projektů přispívajících k plnění hodnot indikátorů 
76401 a 74001  

- PRV: Prověřit změnu hodnoty indikátorů 93701 (navýšení) a 98400 (snížení) u 
Opatření 1.1.1, FICHE: Rozvoj zemědělského podnikání 

- Podporované aktivity v rámci výzev v PRV zaměřit více na naplnění indikátoru 94800 
„Pracovní místa vytvořená v rámci projektů“ 

- Implementace článku 20 PRV do SCLLD MAS Hornolidečska, z.s. s využitím 
finančních prostředků především z alokace na projekty spolupráce. 

Doporučení k realizaci projektů a managementu MAS: 

- Urychlit vyhlašování výzev a procesu administrace projektů 
- Průběžný monitoring naplňování podmínek programových rámců a plnění indikátorů 
- Průběžně sledovat naplňování specifických cílů v návaznosti na realizované 

intervence. 
- Průběžně monitorovat vliv realizace intervencí (projektů) na naplňování projektových 

rámců (indikátorů) a čerpání alokace 
- Nastavit vhodnou komunikaci s žadateli ve fázi jak realizace podpořených projektů, tak 

monitoringu udržitelnosti 
 

Postup ve vztahu k implementaci navrhovaných opatření 
MAS bude postupně v souladu s časovým harmonogramem řešených v opatřeních 
v jednotlivých částech evaluační zprávy plnit navržené úkoly. 
Za jednotlivé úkoly zodpovídají osoby na pozicích, které jsou definovány u jednotlivých úkolů, 
při zapojení orgánů MAS vždy poskytuje podporu kancelář MAS 
Realizace jednotlivých opatření a úkolů bude sledována Programovým výborem, který má 
rovněž kompetenci je schvalovat, případně navrhovat změny opatření Monitorovacímu orgánu 
MAS, který bude kontrolovat realizaci SCLLD i výsledky řešené evaluace 
Informace o postupu bude předložena Valné hromadě jako informační zpráva nejméně 
v letech 2019 i 2020. 
Odpovědnost za evaluaci SCLLD, respektive za schválení Evaluační zprávy je v souladu 
s dokumentem MAS Hornolidečska z.s. svěřena monitorovacímu orgánu MAS – kontrolní a 
revizní komisi. 

3.1 Evaluační postup  

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

3.2 Harmonogram zpracování mid-term evaluace  
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MAS Hornolidečska realizovala příslušné činnosti mid-term evaluace dle harmonogramu 
uvedeného v následující tabulce.  
Tabulka 8 – Skutečný harmonogram klíčových činností mid-term evaluace SCLLD MAS Hornolidečska 

Aktivita Datum zahájení 
činnosti (od) 

Datum 
ukončení 

činnosti (do) 

Datum  

Zpracování mid-term evaluace 1. 7. 2018 30. 6. 2019  
Seznámení se Zadáním, šablonou 

Evaluační zprávy 
1. 7. 2018 31. 12. 2018 

 

Sebeevaluace v Oblasti A 20.3.2019 15.4.2019  

Evaluace v Oblasti B    
Příprava podkladů na jednání Focus 

Group  
1.3.2019 15.4.2019 

 

Jednání Focus Group     

Zodpovězení Evaluačních otázek 

a podotázek v Oblasti B 20.4.2019 31.5.2019  

Evaluace v Oblasti C    
Příprava podkladů pro zpracování 

polostrukturovaných rozhovorů s příjemci  
20.3.2019 15.4.2019 

 

Realizace polostrukturovaných rozhovorů 

s příjemci  
20.4.2019 31.5.2019 

 

Zpracování případových studií k projektům 

v realizaci (ukončeným projektům)  
1.5.2019 31.5.2019 

 

Jednání Focus Group    
25.4.2019 

23.5.2019 

Zodpovězení Evaluačních otázek 

a podotázek v Oblasti C 
1.6.2019 20.6.2019 

 

Projednání a schválení Evaluační zprávy 

odpovědným orgánem  MAS 
  

20.6.2019 

Předložení Evaluační zprávy MMR-ORP 
skrze ISKP14+    30.6.2019 

 


