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

Cílem mid-term evaluace realizace SCLLD MAS Český ráj a Střední Pojizeří je provedení 
hodnocení realizace integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje na úrovni 
nositele, tj. MAS Český ráj a Střední Pojizeří, v programovém období 2014–2020. Hodnotitel 

(evaluátor) provádí evaluaci na základě Zadání vydaného MMR-ORP1.   

MAS Český ráj a Střední Pojizeří 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 Český ráj a Střední 
Pojizeří 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 Český ráj a Střední Pojizeří.  

 

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

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

ideálně by mělo být následujícím krokem, který však již není součástí samotné 
evaluace: 

a. vytvoření předpokladů pro zavedení navržených opatření do praxe a jejich 
následná implementace.  

 

Hlavním uživatelem výstupů mid-term evaluace je místní akční skupina Český ráj a Střední 
Pojizeří jako nositel SCLLD.  

 

  

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

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

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

MAS Český ráj a Střední Pojizeří 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 Český ráj a Střední Pojizeří 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  

Veronika Horáková Projektový manažer MAS 

Robert Rölc Projektový manažer MAS 

  

  

  

  

 

Účelem hodnocení v Oblasti A je pomocí zralé úvahy identifikovat nejdůležitější pozitiva 
a negativa, nikoliv zpracovat vyčerpávající výčet pozitiv a negativ. MAS Český ráj a Střední 

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

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

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

- Jak jsme tuto činnost dělali?  

- Kdo tuto činnost vykonával?  

- Proč jsme postupovali tak, jak jsme postupovali?  

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

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

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

- Jaké postupy a činnosti se nám osvědčily? 

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

do tabulky zapíše:  

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

klíčové faktory činnosti na její správné a efektivní fungování)  

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

klíčové negativní skutečnosti, nedostatky které negativně ovlivňují provádění dané 

činnosti na MAS),  

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

(zrychlení, zefektivnění) dané činnosti.  

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

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

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

• brainstorming/skupinová diskuse pracovníků MAS.  
 

Hodnocené procesy 

MAS Český ráj a Střední Pojizeří 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: 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)  

• Vzory existují • Časté aktualizace vzorů, velké 
množství podkladů 

• Před přípravou každé výzvy nutné 
ověřit, zde neexistuje aktualizovaný 
vzor, kdo: projektový manažer, kdy: 
před přípravou každé výzvy 

Příprava textu výzvy (vč. 
návrhu alokace výzvy) 

• Doplnění do existujících 
vzorů, při dodržení metodiky 
je jistota, že text bude 
správně 

• Aktualizace vzorů • Před přípravou každé výzvy nutné 
ověřit, zde neexistuje aktualizovaný 
vzor, kdo: projektový manažer, kdy: 
před přípravou každé výzvy 

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

• Vzory KL existují, při 
dodržení metodiky jistota, že 
se u projektu zkontrolovalo 
vše potřebné 

• KL i pref.kritéria - složitá příprava, 
několikakolové připomínkování 

• KL – řada nadbytečných 
povinných kritérií (jejich význam 
se překrývá) 

• Pref.kritéria – složité vymyslet 
kritéria, která mají logiku a budou 
schválena 

• Před přípravou každé výzvy nutné 
ověřit, zde neexistuje aktualizovaný 
vzor, výzvu připravovat se značným 
předstihem, kdo: projektový manažer, 
kdy: před přípravou každé výzvy 

Schválení výzvy 
odpovědným orgánem MAS   

• Kontrola výzvy, při 
schvalování výzev 
odpovědný orgán zároveň 
schvaluje, že kancelář MAS 
může provést změny v textu 
výzvy na základě pokynu ŘO 

• Časová náročnost na sladění 
termínů členů jednotlivých orgánů 
MAS a termínu vyhlášení výzvy 

• Připravovat výzvu s velkým 
předstihem, pečlivě dodržovat vzory a 
metodiku, kdo: projektový manažer, 
kdy: před přípravou každé výzvy 

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

• Vzory existují, při dodržení 
metodiky je jistota, že text 
bude správně 

• Složitá a měnící se metodika (už 
máme 3.verzi), několikakolové 
připomínkování, metodika se 
stává zbytečně složitější, na 
každý admin.krok existuje termín, 

• Připravovat IP s velkým předstihem, 
před každým admin.krokem neustále 
hlídat soulad s IP, kdo: projektový 
manažer, kdy: před přípravou každé 
výzvy a v průběhu výzvy 
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1. 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?) 

který je nutné dodržet, což 
značně limituje MAS při procesu 
hodnocení, náročné neustále 
hlídat soulad s metodikou 

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

• Uveřejňujeme na našem 
webu http://www.craj-
ops.craj.cz/ 

• Informujeme s předstihem na 
jednání orgánů MAS 

• Informujeme s předstihem 
potenciální žadatele, které 
známe 

• Časová náročnost přípravy výzvy 

• Preference potenciálních žadatelů 
se s časem mění, žadatelé 
přehodnocují své potenciální 
záměry, je pak složité výzvy 
plánovat 

• Být v pravidelném kontaktu 
s potenciálními žadateli a operativně 
reagovat, kdo: projektový manažer, 
vedoucí pracovník pro realizaci 
SCLLD, kdy: před přípravou každé 
výzvy 

Komunikace s nadřazenými 
orgány při přípravě výzev 

• Školení ŘO 

• Vstřícné jednání 
odpovědných osob na ŘO 

• Časová náročnost vzhledem 
k složité metodice 

• Připravovat výzvy v dostatečném 
předstihu, kdo: projektový manažer, 
kdy: před přípravou každé výzvy 

 

 

1. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ  

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 

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

Shromáždění podkladů 
(vzorů, šablon, sledování 
aktualizací)  

• Vzory existují • Aktualizace podkladů (číslované 
informace) 

• Před přípravou každé výzvy nutné 
ověřit, zde neexistuje aktualizovaný 
vzor, kdo: projektový manažer, kdy: 
před přípravou každé výzvy 

Příprava textu výzvy (vč. 
návrhu alokace výzvy) 

• Doplnění do existujících 
vzorů, při dodržení metodiky 

• Aktualizace vzorů • Před přípravou každé výzvy nutné 
ověřit, zde neexistuje aktualizovaný 

http://www.craj-ops.craj.cz/
http://www.craj-ops.craj.cz/
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1. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ  

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 

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

je jistota, že text bude 
správně 

vzor, kdo: projektový manažer, kdy: 
před přípravou každé výzvy 

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

• Vzory KL existují, přebírány 
beze změn 

• Žádná • Nejsou třeba 

Schválení výzvy 
odpovědným orgánem MAS   

• Kontrola výzvy, při 
schvalování výzev 
odpovědný orgán zároveň 
schvaluje, že kancelář MAS 
může provést změny v textu 
výzvy na základě pokynu ŘO 

• Časová náročnost na sladění 
termínů členů jednotlivých orgánů 
a zároveň pevně stanovených 
termínů vyhlášení výzvy 

• Připravovat výzvu s velkým 
předstihem, pečlivě dodržovat vzory a 
metodiku, kdo: projektový manažer, 
kdy: před přípravou každé výzvy 

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

• Vzory existují, při dodržení 
metodiky je jistota, že text 
bude správně 

• Žádná • Nejsou třeba 

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

• Uveřejňujeme na našem 
webu http://www.craj-
ops.craj.cz/ 

• Informujeme s předstihem na 
jednání orgánů MAS 

• Informujeme s předstihem 
potenciální žadatele, které 
známe 

• Stanovené termíny vyhlašování 
výzev – nesoulad s potřebami 
žadatelů 

• Preference potenciálních žadatelů 
se s časem mění, žadatelé 
přehodnocují své potenciální 
záměry, je pak složité výzvy 
plánovat 

• Být v pravidelném kontaktu 
s potenciálními žadateli a operativně 
reagovat, kdo: projektový manažer, 
vedoucí pracovník pro realizaci 
SCLLD, kdy: před přípravou každé 
výzvy 

Komunikace s nadřazenými 
orgány při přípravě výzev 

• Vstřícné jednání 
odpovědných osob na ŘO 

• Změna přiřazených metodických 
pracovníků ŘO 

• Připravovat výzvy v dostatečném 
předstihu, kdo: projektový manažer, 
kdy: před přípravou každé výzvy 

 

 

http://www.craj-ops.craj.cz/
http://www.craj-ops.craj.cz/
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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?) 

Shromáždění podkladů 
(vzorů, šablon, sledování 
aktualizací)  

• Vzory a podklady existují • Časté aktualizace podkladů, velké 
množství podkladů 

• Před přípravou každé výzvy nutné 
ověřit, zde neexistuje aktualizovaný 
vzor, kdo: projektový manažer, kdy: 
před přípravou každé výzvy 

Příprava textu výzvy (vč. 
návrhu alokace výzvy) 

• Doplnění do existujících 
vzorů, při dodržení metodiky 
je jistota, že text bude 
správně 

• Aktualizace vzorů • Před přípravou každé výzvy nutné 
ověřit, zde neexistuje aktualizovaný 
vzor, kdo: projektový manažer, kdy: 
před přípravou každé výzvy 

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

• Součástí výzvy jsou 
jednotlivé fiche obsahující 
preferenční kritéria  

• Zdlouhavý proces schvalování 

• Nemožnost inspirovat se od 
jiných MAS – různý postoj 
pracovníků ŘO 

• Pref.kritéria – složité vymyslet 
kritéria, která budou spravedlivě 
rozřazovat žadatele a budou 
jednoznačně hodnotitelná – 
široké spektrum žadatelů 

• Výzvu připravovat se značným 
předstihem, kdo: projektový manažer, 
kdy: před přípravou každé výzvy 

Schválení výzvy 
odpovědným orgánem MAS   

• Kontrola výzvy, při 
schvalování výzev 
odpovědný orgán zároveň 
schvaluje, že kancelář MAS 
může provést změny v textu 
výzvy na základě pokynu ŘO 

• Časová náročnost na sladění 
termínů členů jednotlivých orgánů 
MAS 

• Připravovat výzvu s velkým 
předstihem, pečlivě dodržovat vzory a 
metodiku, kdo: projektový manažer, 
kdy: před přípravou každé výzvy 

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

• Stručnost postupů oproti 
jiným OP 

• Značná rozdílnost oproti jiným OP • Sledovat aktualizace postupů, kdo: 
projektový manažer, kdy: před 
přípravou každé výzvy a v průběhu 
výzvy 

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

• Uveřejňujeme na našem 
webu http://www.craj-
ops.craj.cz/ 

• Časová náročnost přípravy výzvy 

• Preference potenciálních žadatelů 
se s časem mění, žadatelé 

• Být v pravidelném kontaktu 
s potenciálními žadateli a operativně 
reagovat, kdo: projektový manažer, 

http://www.craj-ops.craj.cz/
http://www.craj-ops.craj.cz/
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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?) 

s potenciálními žadateli  • Informujeme s předstihem na 
jednání orgánů MAS 

• Informujeme s předstihem 
potenciální žadatele, které 
známe 

přehodnocují své potenciální 
záměry, je pak složité výzvy 
plánovat 

vedoucí pracovník pro realizaci 
SCLLD, kdy: před přípravou každé 
výzvy 

Komunikace s nadřazenými 
orgány při přípravě výzev 

• Vstřícné jednání 
odpovědných osob na ŘO 

• Časová náročnost • Připravovat výzvy v dostatečném 
předstihu, kdo: projektový manažer, 
kdy: před přípravou každé výzvy 

 

 

 

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

Pozitiva – existence vzorů pro text výzvy a další její součásti, vstřícnost jednání ze strany ŘO při přípravě výzvy, OPZ – kontrolní listy i preferenční kritéria 
dána, odpadá složité připomínkování 

Negativa – častá aktualizace dokumentace spojené s výzvou, nutnost pokaždé kontrolovat, zda se vzory dokumentů nezměnily, významně odlišná pravidla 
pro každý OP, časová náročnost přípravy výzvy (zdlouhavé několikakolové připomínkování, nutnost sladit s možnými termíny jednání pro členy orgánů MAS), 
IROP – každoroční aktualizace interních postupů a jejich zbytečná složitost, OPZ – pevně dané termíny pro vyhlašování výzev, PRV – rozdílný pohled 
pracovníků ŘO na volbu preferenčních kritérií 

Doporučení – připravovat výzvu se značným časovým předstihem, ověřit si aktuálnost vzorových dokumentů, při nejasnostech komunikovat s ŘO, při 
schvalování výzvy a jejích součástí odpovědnými orgány MAS si nechat schválit možnost provedení úprav na základě pokynů ŘO, navrhnout Správní radě 
společnosti úpravu Statutu společnosti (zjednodušení některých ustanovení, pravidla standardizace zůstanou zachována)  
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Tabulka 3 – Sebeevaluační tabulka – 2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí 

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

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 

• Vzory existují • Časté aktualizace vzorů, velké 
množství podkladů 

• Před přípravou každé výzvy nutné 
ověřit, zde neexistuje aktualizovaný 
vzor, kdo: projektový manažer, kdy: 
před přípravou každé výzvy 

Školení  • Seznámení se s tematikou, 
zodpovězení dotazů 

• Žádná • Nejsou třeba 

Zadání výzvy do MS/PF  • Existuje metodika • Časová náročnost, složitost 
procesu, funkčnost portálu 
CSSF není ideální 

• Postupovat přesně krok za krokem 
podle metodiky, kdo: projektový 
manažer, kdy: při přípravě každé 
výzvy 

Provádění změn ve výzvách  • Možnost změny provést, 
vstřícnost a rychlost ŘO  

• Nutnost potvrzení změny 
odpovědným orgánem MAS 

• Pečlivá příprava výzev, aby se 
změny nemusely provádět, kdo: 
projektový manažer, kdy: při 
přípravě každé výzvy 

Příprava a realizace 
semináře pro žadatele  

• Provádíme pro každou výzvu 

• Zabýváme se podrobně i studií 
proveditelnosti 

• Při opakování výzvy lze vycházet 
z prezentace minulé výzvy 

• Pečlivá příprava na seminář vede 
k oživení pravidel, je možné 
operativně reagovat na dotazy 

• Časová náročnost 

• Zbytečně složitá pravidla 
publicity 

• Každý projekt má svá specifika, 
většinou nemožnost odpovědět 
žadatelům přímo na školení a 
nutnost konzultovat 
s metodikem ŘO 

• Zjistit si pravidla publicity předem 
kdo: projektový manažer, kdy: při 
přípravě každé výzvy 

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

• Komunikace většinou probíhá 
s odbornými zpracovateli, kteří 
mají zkušenosti 

• Žadatelé oceňují náš přínos 

• Žadatelé mají často speciální 
dotazy, na které neznáme 
odpověď, je nutné se dotazovat 
na CRR, což je časově náročné 

• Archivovat si odpovědi na dotazy 
kdo: projektový manažer, 
asistentka kanceláře MAS, kdy: při 
přípravě každé výzvy 

Příjem žádostí o dotaci (PRV • Irelevantní pro IROP • Irelevantní pro IROP • Irelevantní pro IROP 
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– listinné přílohy)  

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

• Uveřejňujeme na našem webu 
http://www.craj-ops.craj.cz/ 

• Informujeme s předstihem na 
jednání orgánů MAS 

• Informujeme s předstihem 
potenciální žadatele, které známe 
(obce + další subjekty z území) 

• Mimo obcí neznáme detailně 
všechny subjekty v území, které 
by mohly potenciálně žádat (pro 
sociální služby a sociální 
podnikání) 

• Pokusit se lépe seznámit 
s podnikatelským sektorem 
(sociální podnikání), kdo: 
projektový manažer, asistentka 
kanceláře MAS, kdy: při přípravě 
každé výzvy 

 
 

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

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

činnost) 

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

činnost) 

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

Shromáždění metodických 
podkladů pro práci 
s MS2014+/PF 

• Vzory existují • Žádná • Nejsou třeba 

Školení  • Seznámení se s tematikou, 
zodpovězení dotazů 

• Žádná • Nejsou třeba 

Zadání výzvy do MS/PF  • Existuje metodika • Časová náročnost, složitost 
procesu, funkčnost portálu 
CSSF není ideální 

• Postupovat přesně krok za krokem 
podle metodiky, kdo: projektový 
manažer, kdy: při přípravě každé 
výzvy 

Provádění změn ve výzvách  • Možnost změny provést, 
vstřícnost a rychlost ŘO  

• Nutnost potvrzení změny 
odpovědným orgánem MAS 

• Pečlivá příprava výzev, aby se 
změny nemusely provádět, kdo: 
projektový manažer, kdy: při 
přípravě každé výzvy 

Příprava a realizace 
semináře pro žadatele  

• Provádíme pro každou výzvu 

• Při opakování výzvy lze vycházet 
z prezentace minulé výzvy 

• Pečlivá příprava na seminář vede 
k oživení pravidel, je možné 

• Časová náročnost 

• Zbytečně složitá pravidla 
publicity 

• Každý projekt má svá specifika, 
většinou nemožnost odpovědět 

• Zjistit si pravidla publicity předem, 
archivovat si odpovědi na dotazy, 
kdo: projektový manažer, kdy: při 
přípravě každé výzvy 

http://www.craj-ops.craj.cz/
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operativně reagovat na dotazy žadatelům přímo na školení a 
nutnost konzultovat 
s metodikem ŘO, což je časově 
náročné  

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

• Komunikace většinou probíhá 
s odbornými zpracovateli, kteří 
mají zkušenosti 

• Žadatelé oceňují náš přínos 

• Žadatelé mají často speciální 
dotazy, na které neznáme 
odpověď, nutnost konzultovat 
s metodikem ŘO 

• Archivovat si odpovědi na dotazy 
kdo: projektový manažer, 
asistentka kanceláře MAS, kdy: při 
přípravě každé výzvy 

Příjem žádostí o dotaci (PRV 
– listinné přílohy)  

• Irelevantní pro OPZ • Irelevantní pro OPZ • Irelevantní pro OPZ 

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

• Uveřejňujeme na našem webu 
http://www.craj-ops.craj.cz/ 

• Informujeme s předstihem na 
jednání orgánů MAS 

• Informujeme s předstihem 
potenciální žadatele, které známe  

• Kromě poskytovatelů sociálních 
služeb zařazených v síti se 
těžko informují potenciální 
žadatelé, pokud se sami 
neozvou nebo nás o nich někdo 
neinformuje (prorodinná 
opatření/zaměstnanost) 

• Pokusit se lépe seznámit 
s možnými žadateli, zvážit možnost 
prezentovat se i na sociálních 
sítích, kdo: projektový manažer, 
asistentka kanceláře MAS, kdy: 
v průběhu celého programového 
období 

 

 

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 

• Vzory existují • Nejasné postupy, vzory se 
někdy liší s realitou 

• Před přípravou každé výzvy nutné 
ověřit, zde neexistuje aktualizovaný 
vzor, kdo: projektový manažer, kdy: 
před přípravou každé výzvy 

Školení  • Krajská síť MAS uspořádala 
jednání, jehož se zúčastnili i 
zástupci CP SZIF 

• Žádná • Nejsou třeba 

Zadání výzvy do MS/PF  • Existuje metodika • Funkčnost portálu farmáře není 
ideální 

• Postupovat přesně krok za krokem 
podle metodiky, kdo: projektový 

http://www.craj-ops.craj.cz/


 

17 
 

manažer, kdy: při přípravě každé 
výzvy 

Provádění změn ve výzvách  • Není zkušenost  • -  • - 

Příprava a realizace 
semináře pro žadatele  

• Provádíme pro každou výzvu 

• Při opakování výzvy lze vycházet 
z prezentace minulé výzvy 

• Pečlivá příprava na seminář vede 
k oživení pravidel, je možné 
operativně reagovat na dotazy 

• Časová náročnost 

• Zbytečně složitá pravidla 
publicity 

• Každý projekt má svá specifika, 
většinou nemožnost odpovědět 
žadatelům přímo na školení a 
nutnost konzultovat 
s metodikem ŘO 

• Zjistit si pravidla publicity předem, 
archivovat si odpovědi na dotazy 
kdo: projektový manažer, kdy: při 
přípravě každé výzvy 

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

• Žadatelé oceňují náš přínos 

• Seznámení se s žadateli 

• Žadatelé mají často speciální 
dotazy, na které neznáme 
odpověď, je nutné se dotazovat 
u ŘO, což je časově náročné 

• Často jde o prvožadatele, kteří 
mají nulové zkušenosti 
s podáváním žádostí, 
konzultace jsou náročné 

• Archivovat si odpovědi na dotazy 
kdo: projektový manažer, 
asistentka kanceláře MAS, kdy: při 
přípravě každé výzvy 

Příjem žádostí o dotaci (PRV 
– listinné přílohy)  

• Pouze 1 žadatel využil tuto 
možnost  

• Žádná • Nejsou třeba 

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

• Uveřejňujeme na našem webu 
http://www.craj-ops.craj.cz/ 

• Informujeme s předstihem na 
jednání orgánů MAS 

• Informujeme s předstihem 
potenciální žadatele, které známe  

• Široké spektrum žadatelů 
(zejména z řad nezemědělců), 
které není možné předem zjistit 
a všechny informovat 

• Nízká sledovanost našich web 
stránek 

• Pokusit se lépe seznámit 
s podnikatelským sektorem či 
OSVČ,  

• Zvážit možnost prezentovat se i na 
sociálních sítích, kdo: projektový 
manažer, asistentka kanceláře 
MAS, kdy: v průběhu přípravy 
výzvy 

 

 

 

 

 

http://www.craj-ops.craj.cz/
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Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 2. Procesu: Vyhlášení výzev a příjem žádostí:  

Pozitiva – existence metodiky pro práci s monitorovacím systémem, možnost provádět změny ve výzvách, vstřícnost a rychlost reakce ŘO při provádění 
změn, příprava na semináře pro žadatele vede k oživení pravidel, zájem ze strany žadatelů o semináře pro žadatele, hlavně v PRV, konzultace s žadateli 

Negativa – složitá metodika pro práci s monitorovacím systémem, rozdílné postupy pro jednotlivé operační programy (IROP a OPZ odlišnost v jednotlivých 
admin.krocích, PRV – zcela odlišný systém), nedokonalá funkčnost monitorovacích systémů, nutnost potvrzení změny výzvy odpovědným orgánem MAS, 
složitá pravidla publicity, žadatelé mají často speciální dotazy, které je nutné posílat na ŘO, odpověď je někdy s významnou časovou prodlevou, v některých 
oblastech neznáme detailně spektrum možných žadatelů 

Doporučení – připravovat výzvu se značným časovým předstihem, ověřit si aktuálnost vzorových dokumentů, postupovat pečlivě podle metodiky, archivovat 
odpovědi na dotazy, pokusit se detailně seznámit se spektrem možných žadatelů v některých oblastech podpory (sociální podnikání, nezemědělci v PRV, 
zvážit rozšíření své prezentace i na sociální sítě, navrhnout Správní radě společnosti úpravu Statutu společnosti (zjednodušení některých ustanovení, pravidla 
standardizace zůstanou zachována)  
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Tabulka 4 – Sebeevaluační tabulka – 3. Proces: Hodnocení žádosti o dotaci a výběr projektů 

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

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) 

• Zajistí se jednotný postup 
všech hodnotitelů, zamezí se 
tím případným nejasnostem 

• Stálost postupu hodnocení 

• Neúčast hodnotitelů z časových 
důvodů – nutno hledat náhradní 
termín 

• Do budoucna vytvořit prezentaci, 
kdo: projektový manažer, kdy: při 
přípravě každé výzvy 

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

• Postup podle KL, pak jistota, že 
se nic nepřehlédne 

• Kontrola 4 očí 

• Sporná některá kritéria, 
nadbytečnost některých kritérií 

• Různý postup v rámci OP, 
možnost chybovosti obzvláště 
v situaci souběžného hodnocení 
výzev z různých OP 

• Soustředění na správný OP, kdo: 
manažeři a vedoucí pracovník 
SCLLD, kdy: před administrativní 
kontrolou 

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

• Irelevantní pro IROP • Irelevantní pro IROP • Irelevantní pro IROP 

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

• Předávání elektronicky vždy 2 
zpracovatelům podkladů 
s termínem vyhotovení 

• Školení hodnotitelů – i formou 
pokynů 

• Možnost finančního ohodnocení 
práce  

• Nutnost stále připomínat termín 
pro zpracování podkladů 

• Zaneprázdněnost členů 

• Informování o blížícím se 
hodnocení s dostatečným 
předstihem, kdo: asistentka 
kanceláře MAS, kdy: po ukončení 
příjmu žádostí 

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

• Využití plánování přes Doodle 
se velmi osvědčilo 

• Oznámení jednání výběrového 
orgánu na CRR 

• Obtížné sladění časových 
možností jednotlivých členů 

• Poměr veřejného a soukromého 
sektoru – často je identifikován 
střet zájmů, problémy 
s usnášeníschopností 

• Návrh více termínů s dostatečným 
časovým předstihem přes Doodle 
kdo: asistentka kanceláře MAS, 
kdy: po ukončení dané fáze 
hodnocení 

• Převolba členů pro další funkční 
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3. 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?) 

a v interních postupech 

k jednotlivým 
programovým rámcům)  

• Osoby z území nemají motivaci ke 
členství v orgánech MAS – 
odrazuje je časová a 
administrativní náročnost 

období, kdo: Plénum MAS, kdy: 
před ukončením funkčního období 

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

• Kancelář MAS připravuje 
dokumenty z podkladů od 
předem přidělených členů VK, 
na jednání se pak na základě 
diskuse upravují a po schválení 
hned podepisují 

• Jako ověřovatelé zápisu jsou 
oslovovány osoby se snadnější 
dostupností (blízkost kanceláře 
MAS, vlastnictví elektronického 
podpisu) 

• Jako kritéria věcného 
hodnocení zvolena taková, 
která umožňují jen jeden 
výklad, případné sporné situace 
konzultovány předem s ŘO 

• Pro urychlení procesu 
požadujeme vzdání se práva 
odvolání 

• Časová náročnost jednání, kterou 
lze i při pečlivé přípravě omezit jen 
částečně, pro členy výběrového 
orgánu demotivující 

• Pečlivá příprava na jednání, kdo: 
projektový manažer, kdy: po 
ukončení KFNP 

Vyřizování přezkumného 
řízení 

• V IROP neproběhlo • V IROP neproběhlo • V IROP neproběhlo 

Uveřejňování záznamů 
(přehled podpořených 
projektů, zápisy atp.)  

• Uveřejňujeme na našem webu 
http://www.craj-ops.craj.cz/ 

• Nutnost hlídat termín a strukturu 
dokumentů pro zveřejnění podle 
metodiky  - v každém OP jiné 

• Postupovat přesně podle metodiky 
kdo: projektový manažer a 
asistentka kanceláře MAS, kdy: po 
provedení příslušného kroku 
(jednání, fáze hodnocení apod.)  

http://www.craj-ops.craj.cz/
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3. 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?) 

Informování žadatelů 

o výsledcích hodnocení 

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

• Depeší podle metodiky 

• Při vracení žádosti k doplnění 
posílán pro jistotu i e-mail a při 
blížícím se termínu, do kdy je 
třeba opravy provést 
kontaktování žadatele 
telefonicky 

• Při vracení žádosti k doplnění 
složitý postup v CSSF 

• Funkčnost CSSF není ideální,  

• Odlišnost postupů v rámci 
jednotlivých OP 

• Ze strany MAS nejsou třeba 

Postoupení vybraných 
žádosti řídícím orgánům 
(MS/Portál farmáře) 

• Podle metodiky přes CSSF • Odlišnost postupů v rámci 
jednotlivých OP 

• Ze strany MAS nejsou třeba 

 

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

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 

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

Školení hodnotitelů (věcné 
hodnocení) 

• Proběhlo na úvodním jednání 
výběrového orgánu, stálost 
členů orgánu, využití 
zkušeností a stručné 
připomenutí po e-mailu 

• Zajistí se jednotný postup 
všech hodnotitelů 

• Možnost využití/inspirace 
podkladů od experta na danou 
problematiku 

• Stálost postupu hodnocení  

• Neznalost problematiky zaměření 
projektů (zejména sociální služby 
a zaměstnanost) 

• Neúčast hodnotitelů z časových 
důvodů – nutno hledat náhradní 
termín 

• Do budoucna vytvořit prezentaci, 
kdo: projektový manažer, kdy: při 
přípravě každé výzvy 

• Oslovení partnerů MAS a 
následné navolení členů 
výběrového orgánu s různým 
zaměřením, kdo: vedoucí 
pracovník SCLLD a následně 
Plénum MAS, kdy: před jednáním 
Pléna MAS před ukončením 
stávajícího funkčního období 
členů výběrového orgánu 
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 

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

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

• Postup podle KL, pak jistota, že 
se nic nepřehlédne 

• Stručná a jasně definovaná 
kritéria přebraná od ŘO 

• Kontrola 4 očí 

• Různý postup v rámci OP, 
možnost chybovosti obzvláště 
v situaci souběžného hodnocení 
výzev z různých OP 

• Soustředění na správný OP, kdo: 
manažeři a vedoucí pracovník 
SCLLD, kdy: před administrativní 
kontrolou  

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

• Dobrá spolupráce 

• Získání odborného vhledu do 
problematiky, ve které nejsme 
odborníky 

• Žádná • Nejsou třeba 

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

• Předávání elektronicky vždy 1 
zpracovateli podkladů 
s termínem vyhotovení 

• Školení hodnotitelů – i formou 
pokynů 

• Možnost finančního ohodnocení 
práce hodnotitelů 

• Nutnost stále připomínat termín 
pro zpracování podkladů 

• Zaneprázdněnost členů 
 

• Informování o blížícím se 
hodnocení s dostatečným 
předstihem, kdo: asistentka 
kanceláře MAS, kdy: po ukončení 
příjmu žádostí 

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)  

• Plánování přes Doodle se velmi 
osvědčilo 

• Následné zaslání pozvánky či 
podkladů lze pak lépe stihnout 
v daných termínech 

• Obtížné sladění časových 
možností jednotlivých členů 

• Poměr veřejného a soukromého 
sektoru – často je identifikován 
střet zájmů, problémy 
s usnášeníschopností 

• Osoby z území nemají motivaci ke 
členství v orgánech MAS – 
odrazuje je časová a 
administrativní náročnost 

• Návrh více termínů s dostatečným 
časovým předstihem přes Doodle, 
kdo: asistentka kanceláře MAS, 
kdy: po ukončení dané fáze 
hodnocení 

• Převolba členů pro další funkční 
období, kdo: Plénum MAS, kdy: 
před ukončením funkčního období 

Věcné hodnocení 
výběrovým orgánem MAS  

• Kancelář MAS připravuje 
dokumenty z podkladů od 

• Časová náročnost jednání, kterou 
lze i při pečlivé přípravě omezit jen 

• Pečlivá příprava na jednání, kdo: 
projektový manažer, kdy: po 
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 

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

(vč. např. zpracování 
závěrečného kontrolního 
listu a zápisu) 

předem přiděleného člena, na 
jednání se pak na základě 
diskuse upravují a po schválení 
hned podepisují 

• Jako ověřovatelé zápisu jsou 
oslovovány osoby se snadnější 
dostupností (blízkost kanceláře 
MAS, vlastnictví elektronického 
podpisu) 

• Kritéria věcného hodnocení 
jsou plně převzata od ŘO 

částečně, pro členy výběrového 
orgánu demotivující 

ukončení KFNP 

Vyřizování přezkumného 
řízení 

• V OPZ proběhlo 1 přezkumné 
řízení 

• Časová náročnost, zdržení 
procesu hodnocení dalších 
projektů ve výzvě 

• Komunikace s nespokojeným 
žadatelem, kdo: projektový 
manažer, kdy: po ukončení dané 
fáze hodnocení s negativním 
výsledkem 

Uveřejňování záznamů 
(přehled podpořených 
projektů, zápisy atp.)  

• Uveřejňujeme na našem webu 
http://www.craj-ops.craj.cz/ 

• Nutnost hlídat termín a strukturu 
dokumentů pro zveřejnění podle 
metodiky  - v každém OP jiné 

• Postupovat přesně podle metodiky 
kdo: projektový manažer a 
asistentka kanceláře MAS, kdy: po 
provedení příslušného kroku 
(jednání, fáze hodnocení apod.)   

Informování žadatelů 
o výsledcích hodnocení 

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

• Přepnutím stavu či depeší 
podle metodiky 

• Funkčnost CSSF není ideální 

• Odlišnost postupů v rámci OP 

• Ze strany MAS nejsou třeba 

Postoupení vybraných 
žádosti řídícím orgánům 
(MS/Portál farmáře) 

• Podle metodiky přes CSSF • Odlišnost postupů v rámci OP • Ze strany MAS nejsou třeba 

 

http://www.craj-ops.craj.cz/
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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?) 

Školení hodnotitelů (věcné 
hodnocení) 

• Zajistí se jednotný postup 
všech hodnotitelů, zamezí se 
tím případným nejasnostem 

• Neúčast hodnotitelů z časových 
důvodů 

• Do budoucna vytvořit prezentaci, 
kdo: projektový manažer, kdy: při 
přípravě každé výzvy 

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

• Postup podle instrukcí pro 
MAS, pak jistota, že se nic 
nepřehlédne 

• Kontrola 4 očí 

• Nejasný výklad některých 
datových polí žádosti 
v instruktážním listě 

• Nejsou třeba 

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

• Irelevantní pro PRV • Irelevantní pro PRV • Irelevantní pro PRV 

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

• Předávání elektronicky vždy 2 
zpracovatelům podkladů 
s termínem vyhotovení 

• Školení hodnotitelů – i formou 
pokynů 

• Možnost finančního ohodnocení 
práce hodnotitelů 

• Nutnost stále připomínat termín 
pro zpracování podkladů 

• Zaneprázdněnost členů 

• Informování o blížícím se 
hodnocení s dostatečným 
předstihem, kdo: asistentka 
kanceláře MAS, kdy: po ukončení 
příjmu žádostí 

Informování o datech 
jednání orgánů MAS (vč. 
komunikace s ŘO, příprava 

• Plánování přes Doodle se velmi 
osvědčilo 

• Obtížné sladění časových 
možností jednotlivých členů 

• Návrh více termínů s dostatečným 
časovým předstihem přes Doodle 
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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?) 

pozvánek, distribuce, 
dodržování lhůt 
stanovených ŘO 

a v interních postupech 

k jednotlivým 
programovým rámcům)  

• Následné zaslání pozvánky či 
podkladů lze pak lépe stihnout 
v daných termínech 

• Poměr veřejného a soukromého 
sektoru – často je identifikován 
střet zájmů, problémy 
s usnášeníschopností 

• Osoby z území nemají motivaci ke 
členství v orgánech MAS – 
odrazuje je časová a 
administrativní náročnost 

kdo: asistentka kanceláře MAS, 
kdy: po ukončení dané fáze 
hodnocení 

• Převolba členů pro další funkční 
období, kdo: Plénum MAS, kdy: 
před ukončením funkčního období 

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

• Kancelář MAS připravuje 
dokumenty z podkladů od 
předem přidělených členů VK, 
na jednání se pak na základě 
diskuse upravují a po schválení 
hned podepisují 

• Jako ověřovatelé zápisu jsou 
oslovovány osoby se snadnější 
dostupností (blízkost kanceláře 
MAS, vlastnictví elektronického 
podpisu) 

• Jako preferenční kritéria 
zvolena taková, která umožňují 
jen jeden výklad, případné 
sporné situace konzultovány 
předem s ŘO 

• Pro urychlení procesu 
požadujeme vzdání se práva 
odvolání 

• Vysoká časová náročnost jednání, 
kterou lze i při pečlivé přípravě 
omezit jen částečně, pro členy 
výběrového orgánu demotivující 

• Pečlivá příprava na jednání, kdo: 
projektový manažer, kdy: po 
ukončení KFNP 

Vyřizování přezkumného 
řízení 

• V PRV neproběhlo • V PRV neproběhlo • V PRV neproběhlo 

Uveřejňování záznamů 
(přehled podpořených 

• Uveřejňujeme na našem webu 
http://www.craj-ops.craj.cz/ 

• Nutnost hlídat termín a strukturu 
dokumentů pro zveřejnění podle 

• Postupovat přesně podle metodiky 
kdo: projektový manažer a 

http://www.craj-ops.craj.cz/
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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?) 

projektů, zápisy atp.)  metodiky  - v každém OP jiné asistentka kanceláře MAS, kdy: po 
provedení příslušného kroku 
(jednání, fáze hodnocení apod.)    

Informování žadatelů 

o výsledcích hodnocení 

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

• Předání přes PF 

• Při vracení žádosti k doplnění 
posílán pro jistotu i e-mail a při 
blížícím se termínu, do kdy je 
třeba opravy provést 
kontaktování žadatele 
telefonicky 

• Při vracení žádosti k doplnění 
složitý postup v PF,  

• Nepřehlednost PF- není jasné 
který dokument je doplněn, 
časová stopa mnohdy mate, 
odlišnosti mezi OP 

• Ze strany MAS nejsou třeba 

Postoupení vybraných 
žádosti řídícím orgánům 
(MS/Portál farmáře) 

• Podle metodiky • Odlišnosti mezi jednotlivými OP • Ze strany MAS nejsou třeba 

 

 

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

 

Pozitiva – plánování jednání výběrového orgánu přes Doodle, stálost postupu hodnocení, kancelář MAS připravuje dokumenty na základě podkladů od členů 
výběrového orgánu předem, na jednání se podle diskuse upravují a podepisují, při KFNP informace žadatelům i e-mailem případně telefonem 

Negativa – časová zaneprázdněnost hodnotitelů (obtížné sladění jejich časových možností), problémy s usnášeníschopností (poměr veřejného a soukromého 
sektoru, střet zájmů), časová náročnost jednání, složitý postup při vracení žádostí k doplnění v KFNP, IROP – v KFNP sporná a nadbytečná některá kritéria, 
PRV – nejasný výklad některých datových polí žádosti v instruktážním listě, nepřehlednost Portálu farmáře – není vidět, který dokument je doplněn, způsob 
zveřejnění pro každý operační program jiný 

Doporučení – vytvořit prezentaci pro školení hodnotitelů, jednání výběrového orgánu plánovat s předstihem, pečlivá příprava na jednání, navrhnout Správní 
radě společnosti úpravu Statutu společnosti (zjednodušení některých ustanovení, pravidla standardizace zůstanou zachována)  
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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.) 

• Web MAS je základním 
nástrojem animace 

• Facebook MAS 

• Malá návštěvnost webu MAS 

• Malé využívání facebooku, 
neznalost obsluhy nástrojů 
sociálních sítí 

• Školení pracovníků kanceláře MAS 
na sociální sítě, kdo: asistentka 
kanceláře MAS, kdy: průběžně 

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

• Využívání regionálních periodik • Malá četnost informačních zpráv 

• Na propagaci přes složitou 
administrativu nezbývá čas 

• Navázání spolupráce s redaktory 
regionálních periodik 

Uveřejňování na webu 
MAS (v jiných médiích)  

• Viz výše • Viz výše • Viz výše 

Získávání informací 

od potenciálních 

žadatelů – komunikace 

• E-mail, telefon, osobní setkání, 
jednání orgánů MAS 

• Potenciální žadatelé neustále mění 
své priority na základě vnějších 
okolností, žádná jistota, že projekt 
bude nakonec podán 

• Snažit se být v permanentním 
kontaktu, zabránit situaci, kdy budou 
žadatelé odrazeni složitou 
administrativou již na začátku 

 

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

Pozitiva – web MAS jako základní komunikační nástroj, komunikace e-mailem a telefonem 

Negativa – malá návštěvnost webu MAS, nevyužitý potenciál sociálních sítí a regionálních periodik, potenciální žadatelé stále mění své záměry 

Doporučení – posílení své role na sociálních sítích, pravidelný kontakt s potenciálními žadateli 
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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 Český ráj a Střední Pojizeří, 

2) soulad zaměření SCLLD MAS Český ráj a Střední Pojizeří s aktuálně platnými 
strategickými dokumenty příslušné regionální a národní úrovně.  

 
V rámci evaluace oblasti B tedy MAS Český ráj a Střední Pojizeří 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 Český ráj a Střední Pojizeří 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 Český ráj a Střední Pojizeří 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 Český ráj a Střední Pojizeří zaměřuje na 
Programové rámce, případně na cíle a opatření mimo Programové rámce, k jejichž 

dosažení byly v území provedeny jakékoliv aktivity (které jsou MAS známy). 

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

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

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

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

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

 

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

- Obsahová analýza 

- Focus Group (fokusní skupina) 

- Syntéza poznatků 
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Obecná logika (postup) zodpovídání evaluačních otázek v oblasti B – Relevance 
SCLLD:  

1. Shromáždění dostupných dat, dokumentů (SWOT, APP, Analýza rizik, 
Programové rámce atd.) a záznamů  

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

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

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

od stakeholderů na setkání Focus Group →  

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

nahrávka z jednání Focus Group → 

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

otázky → 

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

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

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

Tabulka 6 – Tabulka intervenční logiky opatření/fichí programových rámců schválené SCLLD 

SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický cíl 
Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

   
Útlum veřejné 
dopravy hlavně 
do malých obcí 

špatný stav stanic 
a zastávek 

veřejné dopravy 
1.1 4.2 

Špatná kvalita a 
vysoké náklady 
na údržbu husté 
sítě krajských a 

místních 
komunikací, 

špatná kvalita 
železničních tratí 

   

chybějící chodníky 
podél 

frekventovaných 
komunikací 

1.1 4.2 

   

Zhoršování 
kvality 

dopravních sítí a 
sítí technické 
infrastruktury 

chybějící chodníky 
podél 

frekventovaných 
komunikací 

1.1 4.2 

   

Další 
nekontrolovaný 
růst individuální 
automobilové 
dopravy (IAD) a 
pohybu 
rekreantů 
používajících IAD 

chybějící chodníky 
podél 

frekventovaných 
komunikací 

1.1 4.2 

  
Rozvoj cyklistické 

dopravy 
 

nevhodné vedení 
cyklotras (po 

silnicích, společně 
1.1 4.2 
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SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický cíl 
Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

s pěšími) 

  
Rozvoj cyklistické 

dopravy 
 

zachování husté 
sítě pěších tras a 

cyklotras 
1.1 4.2 

Nedostatek 
parkovacích míst 

v nástupních 
místech u 
atraktivit 

cestovního ruchu 
a u některých 
stanic veřejné 

dopravy 

   
nedostatek 

parkovacích míst 
1.1 4.2 

   

Další 
nekontrolovaný 
růst individuální 
automobilové 

dopravy (IAD) a 
pohybu 

rekreantů 
používajících IAD 

nedostatek 
parkovacích míst 

1.1 4.2 

Nedostatek 
financí na krytí 

nutných výdajů u 
malých obcí 

   

nedostatečná 
vybavenost složek 

IZS, zejména 
dobrovolných 

hasičů 

1.2 1.5 

   

Degradace 
sociální 

infrastruktury a 
základních služeb 

na venkově 

nedostatečná 
vybavenost složek 

IZS, zejména 
dobrovolných 

hasičů 

1.2 1.5 

Velmi řídká síť 
zdravotnických a 
sociálních služeb, 

slabá občanská 
vybavenost v 

malých obcích 

   
slabá síť 

sociálních služeb 
1.3 1.3 

   

Degradace 
sociální 

infrastruktury a 
základních služeb 

na venkově 

slabá síť 
sociálních služeb 

1.3 1.3 

   

Rostoucí nároky 
na zdravotní a 

sociální služby v 
souvislosti se 

stárnutím 
populace 

slabá síť 
sociálních služeb 

1.3 1.3 

Velmi řídká síť 
zdravotnických a 
sociálních služeb, 

slabá občanská 
vybavenost v 

malých obcích 

   
nedostatečná 

terénní sociální 
péče 

1.3 1.3 

   

Degradace 
sociální 

infrastruktury a 
základních služeb 

nedostatečná 
terénní sociální 

péče 
1.3 1.3 
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SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický cíl 
Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

na venkově 

   

Rostoucí nároky 
na zdravotní a 

sociální služby v 
souvislosti se 

stárnutím 
populace 

nedostatečná 
terénní sociální 

péče 
1.3 1.3 

Velmi řídká síť 
zdravotnických a 
sociálních služeb, 

slabá občanská 
vybavenost v 

malých obcích 

   
bránění vzniku 

sociálního 
vyloučení 

1.3 1.3 

Nedostačující 
infrastruktura pro 
kulturu a sport a 
slabé kulturní a 

sportovní vyžití v 
malých obcích 

   
bránění vzniku 

sociálního 
vyloučení 

1.3 1.3 

Velmi omezená 
nabídka 

pracovních 
příležitostí v 

malých obcích 

   
bránění vzniku 

sociálního 
vyloučení 

1.3 1.3 

   

Zhoršení 
ekonomické 

situace – snížení 
koupěschopnosti, 
ztráta pracovních 

míst, zánik 
ekonomických 

subjektů 

bránění vzniku 
sociálního 
vyloučení 

1.3 1.3 

   

Pokles zájmu 
obyvatel o 

společenské dění, 
kulturu a sport v 
obcích, apatie, 

celospolečenská 
frustrace 

bránění vzniku 
sociálního 
vyloučení 

1.3 1.3 

   

Degradace 
sociální 

infrastruktury a 
základních služeb 

na venkově 

bránění vzniku 
sociálního 
vyloučení 

1.3 1.3 

   

Rostoucí nároky 
na zdravotní a 

sociální služby v 
souvislosti se 

stárnutím 
populace 

bránění vzniku 
sociálního 
vyloučení 

1.3 1.3 

Velmi řídká síť 
zdravotnických a 
sociálních služeb, 

slabá občanská 
vybavenost v 

malých obcích 

   

zajištění prevence 
sociálně-

patologických 
jevů 

1.3 1.3 

Nedostačující 
infrastruktura pro 

   
zajištění prevence 

sociálně-
1.3 1.3 
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SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický cíl 
Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

kulturu a sport a 
slabé kulturní a 

sportovní vyžití v 
malých obcích 

patologických 
jevů 

Velmi omezená 
nabídka 

pracovních 
příležitostí v 

malých obcích 

   

zajištění prevence 
sociálně-

patologických 
jevů 

1.3 1.3 

   

Krácení 
finančních 

prostředků na 
kulturu, sport 

zajištění prevence 
sociálně-

patologických 
jevů 

1.3 1.3 

   

Zhoršení 
ekonomické 

situace – snížení 
koupěschopnosti, 
ztráta pracovních 

míst, zánik 
ekonomických 

subjektů 

zajištění prevence 
sociálně-

patologických 
jevů 

1.3 1.3 

   

Pokles zájmu 
obyvatel o 

společenské dění, 
kulturu a sport v 
obcích, apatie, 

celospolečenská 
frustrace 

zajištění prevence 
sociálně-

patologických 
jevů 

1.3 1.3 

   

Degradace 
sociální 

infrastruktury a 
základních služeb 

na venkově 

zajištění prevence 
sociálně-

patologických 
jevů 

1.3 1.3 

   

Rostoucí nároky 
na zdravotní a 

sociální služby v 
souvislosti se 

stárnutím 
populace 

zajištění prevence 
sociálně-

patologických 
jevů 

1.3 1.3 

Velmi omezená 
nabídka 

pracovních 
příležitostí v 

malých obcích 

   
málo rozvinuté 

sociální podnikání 
1.4 2.3 

  

Rozvoj a podpora 
podnikání (využití 

brownfields, 
volných ploch, 

příchod 
zahraničních 

investorů) 

 
málo rozvinuté 

sociální podnikání 
1.4 2.3 

   

Zhoršení 
ekonomické 

situace – snížení 
koupěschopnosti, 
ztráta pracovních 

míst, zánik 
ekonomických 

málo rozvinuté 
sociální podnikání 

1.4 2.3 
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SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický cíl 
Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

subjektů 

  

Podpora 
pracovního trhu 
(rekvalifikace, 
poradenství, 

flexibilní pracovní 
formy, sociální 

podnikání) 

 
málo rozvinuté 

sociální podnikání 
1.4 2.3 

   
Tlak na další 

redukce sítě škol 
podpora rozvoje 

škol 
1.5 1.1 

   
Tlak na další 

redukce sítě škol 
podpora 

vzdělanosti 
1.5 1.1 

 

Vysoká atraktivita 
území – 

zachovalé 
přírodní 

prostředí, velké 
množství 
památek, 
zachovalé 
kulturní a 
historické 

dědictví, tradiční 
turistický region 

Český ráj 

  

zachování 
kulturního a 
historického 

dědictví 

1.6 1.2 

Špatný stav 
památek v krajině 

(sakrální, 
technické, lidová 
architektura) a 

turistické 
infrastruktury 

   

zachování 
kulturního a 
historického 

dědictví 

1.6 1.2 

   

Chátrání 
významných 
turistických 

atraktivit 

zachování 
kulturního a 
historického 

dědictví 

1.6 1.2 

Velmi řídká síť 
zdravotnických a 
sociálních služeb, 

slabá občanská 
vybavenost v 

malých obcích 

   
slabá síť 

sociálních služeb 
2.1 1.3 

   

Degradace 
sociální 

infrastruktury a 
základních služeb 

na venkově 

slabá síť 
sociálních služeb 

2.1 1.3 

   

Rostoucí nároky 
na zdravotní a 

sociální služby v 
souvislosti se 

stárnutím 
populace 

slabá síť 
sociálních služeb 

2.1 1.3 

Velmi řídká síť 
zdravotnických a 
sociálních služeb, 

slabá občanská 
vybavenost v 

   
nedostatečná 

terénní sociální 
péče 

2.1 1.3 



 

34 
 

SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický cíl 
Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

malých obcích 

   

Degradace 
sociální 

infrastruktury a 
základních služeb 

na venkově 

nedostatečná 
terénní sociální 

péče 
2.1 1.3 

   

Rostoucí nároky 
na zdravotní a 

sociální služby v 
souvislosti se 

stárnutím 
populace 

nedostatečná 
terénní sociální 

péče 
2.1 1.3 

Velmi řídká síť 
zdravotnických a 
sociálních služeb, 

slabá občanská 
vybavenost v 

malých obcích 

   
bránění vzniku 

sociálního 
vyloučení 

2.1 1.3 

Nedostačující 
infrastruktura pro 
kulturu a sport a 
slabé kulturní a 

sportovní vyžití v 
malých obcích 

   
bránění vzniku 

sociálního 
vyloučení 

2.1 1.3 

Velmi omezená 
nabídka 

pracovních 
příležitostí v 

malých obcích 

   
bránění vzniku 

sociálního 
vyloučení 

2.1 1.3 

   

Zhoršení 
ekonomické 

situace – snížení 
koupěschopnosti, 
ztráta pracovních 

míst, zánik 
ekonomických 

subjektů 

bránění vzniku 
sociálního 
vyloučení 

2.1 1.3 

   

Pokles zájmu 
obyvatel o 

společenské dění, 
kulturu a sport v 
obcích, apatie, 

celospolečenská 
frustrace 

bránění vzniku 
sociálního 
vyloučení 

2.1 1.3 

   

Degradace 
sociální 

infrastruktury a 
základních služeb 

na venkově 

bránění vzniku 
sociálního 
vyloučení 

2.1 1.3 

   

Rostoucí nároky 
na zdravotní a 

sociální služby v 
souvislosti se 

stárnutím 
populace 

bránění vzniku 
sociálního 
vyloučení 

2.1 1.3 

Velmi řídká síť 
zdravotnických a 
sociálních služeb, 

   
slabá síť 

sociálních služeb 
2.2 1.3 
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SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický cíl 
Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

slabá občanská 
vybavenost v 

malých obcích 

   

Degradace 
sociální 

infrastruktury a 
základních služeb 

na venkově 

slabá síť 
sociálních služeb 

2.2 1.3 

   

Rostoucí nároky 
na zdravotní a 

sociální služby v 
souvislosti se 

stárnutím 
populace 

slabá síť 
sociálních služeb 

2.2 1.3 

Velmi řídká síť 
zdravotnických a 
sociálních služeb, 

slabá občanská 
vybavenost v 

malých obcích 

   
bránění vzniku 

sociálního 
vyloučení 

2.3 2.3 

Nedostačující 
infrastruktura pro 
kulturu a sport a 
slabé kulturní a 

sportovní vyžití v 
malých obcích 

   
bránění vzniku 

sociálního 
vyloučení 

2.3 2.3 

Velmi omezená 
nabídka 

pracovních 
příležitostí v 

malých obcích 

   
bránění vzniku 

sociálního 
vyloučení 

2.3 2.3 

   

Zhoršení 
ekonomické 

situace – snížení 
koupěschopnosti, 
ztráta pracovních 

míst, zánik 
ekonomických 

subjektů 

bránění vzniku 
sociálního 
vyloučení 

2.3 2.3 

   

Pokles zájmu 
obyvatel o 

společenské dění, 
kulturu a sport v 
obcích, apatie, 

celospolečenská 
frustrace 

bránění vzniku 
sociálního 
vyloučení 

2.3 2.3 

   

Degradace 
sociální 

infrastruktury a 
základních služeb 

na venkově 

bránění vzniku 
sociálního 
vyloučení 

2.3 2.3 

   

Rostoucí nároky 
na zdravotní a 

sociální služby v 
souvislosti se 

stárnutím 
populace 

bránění vzniku 
sociálního 
vyloučení 

2.3 2.3 

Velmi omezená    podpora 2.3 2.3 
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SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický cíl 
Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

nabídka 
pracovních 

příležitostí v 
malých obcích 

uplatnění na 
pracovním trhu 
(poradenství, 

motivace, 
zprostředkování, 

prostupné 
zaměstnání, vznik 
nových a udržení 

stávajících 
pracovních míst, 
flexibilní formy 

organizace práce, 
spolupráce 

lokálních partnerů 
na trhu práce, 
spolupráce se 
školami apod.) 

 

Nižší míra 
nezaměstnanosti, 

hlavně v části 
MAS ve 

Středočeském 
kraji 

  
zachování nižší 

míry 
nezaměstnanosti 

2.3 2.3 

Nejistá 
ekonomická 

situace mnoha 
ekonomických 

subjektů 
(maloobchod, 

stravování, 
řemeslné služby) 

   
zachování nižší 

míry 
nezaměstnanosti 

2.3 2.3 

  

Rozvoj a podpora 
podnikání (využití 

brownfields, 
volných ploch, 

příchod 
zahraničních 

investorů) 

 
zachování nižší 

míry 
nezaměstnanosti 

2.3 2.3 

   

Zhoršení 
ekonomické 

situace – snížení 
koupěschopnosti, 
ztráta pracovních 

míst, zánik 
ekonomických 

subjektů 

zachování nižší 
míry 

nezaměstnanosti 
2.3 2.3 

Velmi omezená 
nabídka 

pracovních 
příležitostí v 

malých obcích 

   
málo rozvinuté 

sociální podnikání 
2.4 2.3 

  

Rozvoj a podpora 
podnikání (využití 

brownfields, 
volných ploch, 

příchod 
zahraničních 

investorů) 

 
málo rozvinuté 

sociální podnikání 
2.4 2.3 
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SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický cíl 
Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

   

Zhoršení 
ekonomické 

situace – snížení 
koupěschopnosti, 
ztráta pracovních 

míst, zánik 
ekonomických 

subjektů 

málo rozvinuté 
sociální podnikání 

2.4 2.3 

  

Podpora 
pracovního trhu 
(rekvalifikace, 
poradenství, 

flexibilní pracovní 
formy, sociální 

podnikání) 

 
málo rozvinuté 

sociální podnikání 
2.4 2.3 

Množství 
nevyužívaných 

nebo jen 
částečně 

využívaných 
objektů typu 
brownfields 

   
množství objektů 

brownfields 
3.1 3.3 

  

Rozvoj a podpora 
podnikání (využití 

brownfields, 
volných ploch, 

příchod 
zahraničních 

investorů) 

 
množství objektů 

brownfields 
3.1 3.3 

 

Nižší míra 
nezaměstnanosti, 

hlavně v části 
MAS ve 

Středočeském 
kraji 

  
zachování nižší 

míry 
nezaměstnanosti 

3.1 3.3 

Nejistá 
ekonomická 

situace mnoha 
ekonomických 

subjektů 
(maloobchod, 

stravování, 
řemeslné služby) 

   
zachování nižší 

míry 
nezaměstnanosti 

3.1 3.3 

  

Rozvoj a podpora 
podnikání (využití 

brownfields, 
volných ploch, 

příchod 
zahraničních 

investorů) 

 
zachování nižší 

míry 
nezaměstnanosti 

3.1 3.3 

   

Zhoršení 
ekonomické 

situace – snížení 
koupěschopnosti, 
ztráta pracovních 

míst, zánik 
ekonomických 

subjektů 

zachování nižší 
míry 

nezaměstnanosti 
3.1 3.3 
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SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický cíl 
Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

Obtížná 
ekonomická 

situace 
zemědělských 
prvovýrobců – 

zpožďování 
plateb, tlak 
obchodních 

řetězců, 
nedostatek 

zdrojů 

   

nedostatečné 
materiálové 

vybavení 
zemědělců 

3.1 3.3 

Množství 
nevyužívaných 

nebo jen 
částečně 

využívaných 
objektů typu 
brownfields 

   
množství objektů 

brownfields 
3.2 3.3 

  

Rozvoj a podpora 
podnikání (využití 

brownfields, 
volných ploch, 

příchod 
zahraničních 

investorů) 

 
množství objektů 

brownfields 
3.2 3.3 

Nejistá 
ekonomická 

situace mnoha 
ekonomických 

subjektů 
(maloobchod, 

stravování, 
řemeslné služby) 

   
materiální 

podpora podniků 
3.2 3.3 

Obtížná 
ekonomická 

situace 
zemědělských 
prvovýrobců – 

zpožďování 
plateb, tlak 
obchodních 

řetězců, 
nedostatek 

zdrojů 

   
materiální 

podpora podniků 
3.2 3.3 

  

Rozvoj a podpora 
podnikání (využití 

brownfields, 
volných ploch, 

příchod 
zahraničních 

investorů) 

 
materiální 

podpora podniků 
3.2 3.3 

   

Zhoršení 
ekonomické 

situace – snížení 
koupěschopnosti, 
ztráta pracovních 

míst, zánik 
ekonomických 

materiální 
podpora podniků 

3.2 3.3 
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SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický cíl 
Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

subjektů 

 

Snaha o návrat 
tradic, rozvoj 

řemesel, 
uplatnění 
místních 
produktů 

  
rozvoj propagace 
místních produktů 

3.2 3.3 

  
Produkce 

místních potravin 
 

rozvoj propagace 
místních produktů 

3.2 3.3 

   

Stále stoupající 
dovoz levné 
zemědělské 

produkce a tlaky 
obchodních 

řetězců na nízké 
ceny 

zemědělských 
výrobků 

rozvoj propagace 
místních produktů 

3.2 3.3 

 

Nižší míra 
nezaměstnanosti, 

hlavně v části 
MAS ve 

Středočeském 
kraji 

  
zachování nižší 

míry 
nezaměstnanosti 

3.2 3.3 

Nejistá 
ekonomická 

situace mnoha 
ekonomických 

subjektů 
(maloobchod, 

stravování, 
řemeslné služby) 

   
zachování nižší 

míry 
nezaměstnanosti 

3.2 3.3 

  

Rozvoj a podpora 
podnikání (využití 

brownfields, 
volných ploch, 

příchod 
zahraničních 

investorů) 

 
zachování nižší 

míry 
nezaměstnanosti 

3.2 3.3 

   

Zhoršení 
ekonomické 

situace – snížení 
koupěschopnosti, 
ztráta pracovních 

míst, zánik 
ekonomických 

subjektů 

zachování nižší 
míry 

nezaměstnanosti 
3.2 3.3 

Obtížná 
ekonomická 

situace 
zemědělských 
prvovýrobců – 

zpožďování 
plateb, tlak 
obchodních 

řetězců, 
nedostatek 

zdrojů 

   

nedostatečné 
materiálové 

vybavení 
zemědělců 

3.2 3.3 
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SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický cíl 
Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

Obtížná 
ekonomická 

situace 
zemědělských 
prvovýrobců – 

zpožďování 
plateb, tlak 
obchodních 

řetězců, 
nedostatek 

zdrojů 

   

podpora místní 
výroby a spotřeby 

potravin a 
zemědělských 

produktů 

3.2 3.3 

  
Produkce 

místních potravin 
 

podpora místní 
výroby a spotřeby 

potravin a 
zemědělských 

produktů 

3.2 3.3 

   

Stále stoupající 
dovoz levné 
zemědělské 

produkce a tlaky 
obchodních 

řetězců na nízké 
ceny 

zemědělských 
výrobků 

podpora místní 
výroby a spotřeby 

potravin a 
zemědělských 

produktů 

3.2 3.3 

   

Snižování 
ekologické 

stability území v 
důsledku 

nevhodného 
devastujícího 
hospodaření v 

krajině-zvýšený 
tlak na vysokou 
produkci a tržní 

plodiny 

podpora místní 
výroby a spotřeby 

potravin a 
zemědělských 

produktů 

3.2 3.3 

   

Intenzivní, trvale 
neudržitelné 
zemědělství 
(používání 

chemických 
prostředků) 

podpora místní 
výroby a spotřeby 

potravin a 
zemědělských 

produktů 

3.2 3.3 

   

Pokles kvality 
zemědělské 

půdy/ztráta půdy 
následkem 

nevhodných 
způsobů 

hospodaření a 
erozí 

podpora místní 
výroby a spotřeby 

potravin a 
zemědělských 

produktů 

3.2 3.3 

Množství 
nevyužívaných 

nebo jen 
částečně 

využívaných 
objektů typu 
brownfields 

   
množství objektů 

brownfields 
3.3 2.1 

  Rozvoj a podpora  množství objektů 3.3 2.1 
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SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický cíl 
Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

podnikání (využití 
brownfields, 

volných ploch, 
příchod 

zahraničních 
investorů) 

brownfields 

Nejistá 
ekonomická 

situace mnoha 
ekonomických 

subjektů 
(maloobchod, 

stravování, 
řemeslné služby) 

   
materiální 

podpora podniků 
3.3 2.1 

Obtížná 
ekonomická 

situace 
zemědělských 
prvovýrobců – 

zpožďování 
plateb, tlak 
obchodních 

řetězců, 
nedostatek 

zdrojů 

   
materiální 

podpora podniků 
3.3 2.1 

  

Rozvoj a podpora 
podnikání (využití 

brownfields, 
volných ploch, 

příchod 
zahraničních 

investorů) 

 
materiální 

podpora podniků 
3.3 2.1 

   

Zhoršení 
ekonomické 

situace – snížení 
koupěschopnosti, 
ztráta pracovních 

míst, zánik 
ekonomických 

subjektů 

materiální 
podpora podniků 

3.3 2.1 

 

Snaha o návrat 
tradic, rozvoj 

řemesel, 
uplatnění 
místních 
produktů 

  
rozvoj propagace 
místních produktů 

3.3 2.1 

  
Produkce 

místních potravin 
 

rozvoj propagace 
místních produktů 

3.3 2.1 

   

Stále stoupající 
dovoz levné 
zemědělské 

produkce a tlaky 
obchodních 

řetězců na nízké 
ceny 

zemědělských 
výrobků 

rozvoj propagace 
místních produktů 

3.3 2.1 

 Nižší míra   zachování nižší 3.3 2.1 



 

42 
 

SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický cíl 
Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

nezaměstnanosti, 
hlavně v části 

MAS ve 
Středočeském 

kraji 

míry 
nezaměstnanosti 

Nejistá 
ekonomická 

situace mnoha 
ekonomických 

subjektů 
(maloobchod, 

stravování, 
řemeslné služby) 

   
zachování nižší 

míry 
nezaměstnanosti 

3.3 2.1 

  

Rozvoj a podpora 
podnikání (využití 

brownfields, 
volných ploch, 

příchod 
zahraničních 

investorů) 

 
zachování nižší 

míry 
nezaměstnanosti 

3.3 2.1 

   

Zhoršení 
ekonomické 

situace – snížení 
koupěschopnosti, 
ztráta pracovních 

míst, zánik 
ekonomických 

subjektů 

zachování nižší 
míry 

nezaměstnanosti 
3.3 2.1 

Nevyvážená 
turistická nabídka 

v jádrových 
částech MAS a na 

jeho okrajích – 
vysoký přetlak 
návštěvníků u 

hlavních atraktivit 
v CHKO, malá 
nabídka mimo 
centrální část 

MAS 

   
investice do 

infrastruktury 
cestovního ruchu 

3.3 2.1 

Špatný stav 
památek v krajině 

(sakrální, 
technické, lidová 
architektura) a 

turistické 
infrastruktury 

   
investice do 

infrastruktury 
cestovního ruchu 

3.3 2.1 

Nevyhovující 
nabídka 

ubytovacích a 
stravovacích 

kapacit – 
koncentrace do 
několika lokalit, 

omezená nabídka 
ubytování vyšší 
kategorie a pro 

větší skupiny 

   
investice do 

infrastruktury 
cestovního ruchu 

3.3 2.1 
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SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický cíl 
Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

osob 

Vysoká sezónnost 
turistické nabídky 

a omezená 
nabídka v případě 

nepříznivého 
počasí 

   
investice do 

infrastruktury 
cestovního ruchu 

3.3 2.1 

  

Rozšíření 
infrastruktury 

cestovního ruchu 
(naučné stezky, 

infocentra, 
alternativní formy 

turistiky, 
doprovodné 

služby) 

 
investice do 

infrastruktury 
cestovního ruchu 

3.3 2.1 

  

Zvýšení přínosu 
cestovního ruchu 

pro místní 
obyvatele v 

oblasti 
ekonomické, 

sociální i 
environmentální 

(praktická 
opatření, vnitřní 

marketing) 

 
investice do 

infrastruktury 
cestovního ruchu 

3.3 2.1 

   

Snižování počtu 
návštěvníků, 
pokles jejich 

koupěschopnosti 
a jejich přesun do 

atraktivnějších 
regionů 

investice do 
infrastruktury 

cestovního ruchu 
3.3 2.1 

   

Chátrání 
významných 
turistických 

atraktivit 

investice do 
infrastruktury 

cestovního ruchu 
3.3 2.1 

Nevyhovující 
nabídka 

ubytovacích a 
stravovacích 

kapacit – 
koncentrace do 
několika lokalit, 

omezená nabídka 
ubytování vyšší 
kategorie a pro 

větší skupiny 
osob 

   

chybějící 
turistická nabídka 

pro skupiny s 
vyššími příjmy 

3.3 2.1 

 

Vysoká atraktivita 
území – 

zachovalé 
přírodní 

prostředí, velké 
množství 
památek, 
zachovalé 

  
podpora 

mimoprodukčních 
funkcí lesa 

3.3 2.1 
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SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický cíl 
Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

kulturní a 
historické 

dědictví, tradiční 
turistický region 

Český ráj 

   

Snižování 
ekologické 

stability území v 
důsledku 

nevhodného 
devastujícího 
hospodaření v 

krajině-zvýšený 
tlak na vysokou 
produkci a tržní 

plodiny 

podpora 
mimoprodukčních 

funkcí lesa 
3.3 2.1 

Nevyvážená 
turistická nabídka 

v jádrových 
částech MAS a na 

jeho okrajích – 
vysoký přetlak 
návštěvníků u 

hlavních atraktivit 
v CHKO, malá 
nabídka mimo 
centrální část 

MAS 

   
investice do 

infrastruktury 
cestovního ruchu 

3.4 3.4 

Špatný stav 
památek v krajině 

(sakrální, 
technické, lidová 
architektura) a 

turistické 
infrastruktury 

   
investice do 

infrastruktury 
cestovního ruchu 

3.4 3.4 

Nevyhovující 
nabídka 

ubytovacích a 
stravovacích 

kapacit – 
koncentrace do 
několika lokalit, 

omezená nabídka 
ubytování vyšší 
kategorie a pro 

větší skupiny 
osob 

   
investice do 

infrastruktury 
cestovního ruchu 

3.4 3.4 

Vysoká sezónnost 
turistické nabídky 

a omezená 
nabídka v případě 

nepříznivého 
počasí 

   
investice do 

infrastruktury 
cestovního ruchu 

3.4 3.4 

  

Rozšíření 
infrastruktury 

cestovního ruchu 
(naučné stezky, 

infocentra, 

 
investice do 

infrastruktury 
cestovního ruchu 

3.4 3.4 
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SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický cíl 
Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

alternativní formy 
turistiky, 

doprovodné 
služby) 

  

Zvýšení přínosu 
cestovního ruchu 

pro místní 
obyvatele v 

oblasti 
ekonomické, 

sociální i 
environmentální 

(praktická 
opatření, vnitřní 

marketing) 

 
investice do 

infrastruktury 
cestovního ruchu 

3.4 3.4 

   

Snižování počtu 
návštěvníků, 
pokles jejich 

koupěschopnosti 
a jejich přesun do 

atraktivnějších 
regionů 

investice do 
infrastruktury 

cestovního ruchu 
3.4 3.4 

   

Chátrání 
významných 
turistických 

atraktivit 

investice do 
infrastruktury 

cestovního ruchu 
3.4 3.4 

  

Možnost rozvoje 
spolupráce (mezi 
obcemi, v rámci 

turistického 
regionu Český ráj, 

ale i 
meziregionální a 
mezinárodní) v 

různých 
oblastech 

(kultura a sport, 
občanská 

vybavenost, 
cestovní ruch 

apod.) 

 
posílení 

spolupráce 
3.5 1.4 

 
Tabulka 7 – Přehled kontextových ukazatelů o území MAS Český ráj a Střední Pojizeří 

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

Nezaměstnanost (%) 6,38% 5,32% 4,24% 3,43% 2,62% 
RES - počet podnikatelských 
subjektů celkem 5 449 5 297 5 358 5 310 5 423 

Dokončené byty celkem  104 122 128 130 148 

Trvalé travní porosty (ha)  4 706,26 4 710,44 4 711,02 4 759,30 4 765,91 

Zemědělská půda (ha)  24 823,39 24 818,47 24 810,12 24 776,86 24 759,20 

Lesní pozemky (ha)  10 594,63 10 594,02 10 591,29 10 599,27 10 601,65 
Zastavěné plochy a nádvoří 
(ha)  781,47 783,63 781,98 783,25 785,53 
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Celková rozloha MAS (ha) 39 740,63 39 740,49 39 740,77 39 741,29 39 742,12 

Počet obcí v území MAS 40 40 40 40 40 

Celkový počet obyvatel MAS 41 595 41 943 42 144 42 301 42 555 

 

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:  

SWOT analýza i Analýza problémů a potřeb byla podrobena diskusi ve Focus Group. 

Změny ve SWOT, týkající se vazby na Programové rámce: 

Silné stránky: beze změn 

Slabé stránky: 

Změna výroku „Nevyhovující nabídka ubytovacích a stravovacích kapacit – koncentrace do 
několika lokalit, omezená nabídka ubytování vyšší kategorie a pro větší skupiny osob“ na 
„Nevyhovující nabídka ubytovacích a stravovacích kapacit – koncentrace do několika lokalit, 
omezená nabídka kvalitních služeb a pro větší skupiny osob“ – vazba na Opatření PR 3.3 
Investice do nezemědělských činností a 3.4 Neproduktivní investice v lesích 

Nový výrok „Nedostatečná síť zpracovatelských potravinářských podniků zpracovávajících 
místní zem.produkci“ – vazba na Opatření PR 3.2 Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

Změny v Analýze problémů a potřeb, týkající se vazby na Programové rámce: 

Strategická oblast Život v obcích: 

Změna výroku „nedostatečná vybavenost složek IZS, zejména dobrovolných hasičů“ na 
„potřeba udržet odpovídající vybavenost složek IZS, zejména dobrovolných hasičů“ – vazba 
na Opatření PR 1.2 Prevence rizik a katastrof 

Strategická oblast Hospodářský rozvoj: 

Změna výroku „materiální podpora podniků“ na „materiální podpora drobného podnikání“ – 
vazba na Opatření PR 3.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a 3.3 
Investice do nezemědělských činností 

Změna výroku „chybějící turistická nabídka pro skupiny s vyššími příjmy“ na „chybějící 
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turistická nabídka kvalitních služeb“ – vazba na Opatření PR 3.3 Investice do 
nezemědělských činností 

Nový výrok „podpora inovativních a vývojových projektů drobných podniků“ – vazba na 
Opatření PR 3.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a 3.3 Investice do 
nezemědělských činností 

Strategická oblast Životní prostředí a péče o krajinu: 

Změna výroku „nedostatečné materiálové vybavení zemědělců“ na „nedostatečné 
materiálové vybavení drobných místních zemědělců“ – vazba na Opatření PR 3.1 Investice 
do zemědělských podniků a 3.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Strategická oblast Infrastruktura v území: beze změn 

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: 

SWOT analýza byla podrobena diskusi ve Focus Group. 

Změny ve SWOT, týkající se vazby na Programové rámce: 

Příležitosti: 

Změna výroku „Rozvoj cyklistické dopravy“ na „Rozvoj cyklistické dopravy v souladu s 
požadavky na ochranu životního prostředí“ – vazba na Opatření PR 1.1 Podpora 
bezpečnosti a atraktivity alternativních způsobů dopravy 

Změna výroku „Rozvoj a podpora podnikání (využití brownfields, volných ploch, příchod 
zahraničních investorů)“ na „Rozvoj a podpora místního podnikání (využití brownfields, 
volných ploch)“ - vazba na Opatření PR 1.4 Podpora sociálního podnikání – investice, 2.3 
Vyšší zaměstnaností proti sociálnímu vyloučení, 2.4 Podpora sociálního podnikání – 
neinvestice, 3.1 Investice do zemědělských podniků, 3.2 Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů a 3.3 Investice do nezemědělských činností 

Změna výroku „Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu (naučné stezky, infocentra, 
alternativní formy turistiky, doprovodné služby)“ na „Rozšíření infrastruktury cestovního 
ruchu (naučné stezky, infocentra, alternativní formy turistiky, doprovodné služby, stravovací 
služby)“ – vazba na Opatření PR 3.3 Investice do nezemědělských činností a 3.4 
Neproduktivní investice v lesích 

Hrozby: 

Nový výrok „Masivní rozvoj cykloturistiky v jádrové oblasti Českého ráje s negativními 
dopady na životní prostředí“ – vazba na Opatření PR 3.3 Investice do nezemědělských 
činností a 3.4 Neproduktivní investice v lesích 

Změna výroku „Snižování počtu návštěvníků, pokles jejich koupěschopnosti a jejich přesun 
do atraktivnějších regionů“ na „Pokles atraktivity regionu v důsledku masové turistiky“ – 
vazba na Opatření PR 3.3 Investice do nezemědělských činností a 3.4 Neproduktivní 
investice v lesích 

Změna výroku „Chátrání významných turistických atraktivit“ na „Chátrání významných 
turistických atraktivit a nevyužití jejich potenciálu“ – vazba na Opatření PR 1.6 Záchrana 
kulturního dědictví, 3.3 Investice do nezemědělských činností a 3.4 Neproduktivní investice 
v lesích 

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: 

Analýza rizik byla podrobena diskusi ve Focus Group. 

Změna výroku „neschválení strategie CLLD (je i finančním rizikem)“ na „neschválení 
strategie CLLD (je i finančním rizikem) a jejích změn“ 
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U rizika „Nedostatek financí MAS na spolufinancování klíčových projektů“ se pouze změnila 
pravděpodobnost ze 3 na 2, celkové skóre pak z 15 na 10 

Poměrně vysoká pravděpodobnost výskytu některých rizik (nedostatek financí žadatelů na 
předfinancování a spolufinancování projektů, složité podmínky pro žadatele, neplnění cílů a 
výstupů strategie) se během realizace SCLLD potvrzuje. 

Klíčová zjištění:   

1. Změna vnějších podmínek se projevuje menšími změnami ve SWOT i APP (z 
celkové podpory podnikatelského sektoru důraz hlavně na drobné podnikání, 
v cestovním ruchu důraz na kvalitu služeb a významné ohrožení v podobě masové 
turistiky včetně cykloturistiky) 

2. Seznam rizik pro realizaci SCLLD zůstává stejný, je třeba přijímat adekvátní opatření 
k jejich odvrácení. 

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:  

Závěry SWOT analýzy, Analýzy problémů a potřeb i Analýzy rizik jsou do velké míry stále 
platné, změny způsobené vnějšími podmínkami vyvolávají  menší změny v textaci všech 3 
dokumentů. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Úprava SWOT analýzy podle 
návrhů výše 

Do 9/2019 Projektový manažer 

2. Úprava Analýzy problémů a potřeb 
podle návrhů výše 

Do 9/2019 Projektový manažer 

3. Úprava analýzy rizik podle návrhů 
výše 

Do 9/2019 Projektový manažer 

4. Zapracování změn do SCLLD, 
schválení změny SCLLD Plénem 
MAS a předložení změny SCLLD na 
ŘO 

Do 9/2019 Projektový manažer 

 

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

 

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije MAS tyto dokumenty/záznamy:  

• Zpracovaná intervenční logika pro jednotlivá opatření/fiche programových rámců  

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

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

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  

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

• Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  

• Škálování  

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

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

Odpověď:  

Problém/potřeba 

Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

je opatření 
navrženo 
vhodně 

vzhledem k 
problému 

realizace opatření 
přispívá k řešení 

daného problému 

špatný stav stanic a zastávek veřejné dopravy 1.1 spíše ano nevýznamně 

chybějící chodníky podél frekventovaných 
komunikací 

1.1 
ano spíše nevýznamně 

nevhodné vedení cyklotras (po silnicích, 
společně s pěšími) 

1.1 
ano nevýznamně 

zachování husté sítě pěších tras a cyklotras 1.1 -   

nedostatek parkovacích míst 1.1 ne nevýznamně 

potřeba udržet odpovídající vybavenost složek 
IZS, zejména dobrovolných hasičů 

1.2 
ano spíše přispívá 

slabá síť sociálních služeb 1.3 ano spíše nevýznamně 

nedostatečná terénní sociální péče 1.3 ano spíše nevýznamně 

bránění vzniku sociálního vyloučení 1.3 spíše ano nevýznamně 

zajištění prevence sociálně-patologických jevů 1.3 spíše ano nevýznamně 
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málo rozvinuté sociální podnikání 1.4 spíše ne nevýznamně 

podpora rozvoje škol 1.5 ano spíše přispívá 

podpora vzdělanosti 1.5 spíše ano spíše nevýznamně 

zachování kulturního a historického dědictví 1.6 spíše ano nevýznamně 

slabá síť sociálních služeb 2.1 ano spíše přispívá 

nedostatečná terénní sociální péče 2.1 ano nevýznamně 

bránění vzniku sociálního vyloučení 2.1 spíše ano spíše přispívá 

zajištění prevence sociálně-patologických jevů 2.1 spíše ano nevýznamně 

slabá síť sociálních služeb 2.2 -   

bránění vzniku sociálního vyloučení 2.3 spíše ano nevýznamně 

podpora uplatnění na pracovním trhu 
(poradenství, motivace, zprostředkování, 
prostupné zaměstnání, vznik nových a udržení 
stávajících pracovních míst, flexibilní formy 
organizace práce, spolupráce lokálních partnerů 
na trhu práce, spolupráce se školami apod.) 

2.3 

ano nevýznamně 

zachování nižší míry nezaměstnanosti 2.3 spíše ne nevýznamně 

málo rozvinuté sociální podnikání 2.4 spíše ne nevýznamně 

množství objektů brownfields 3.1 spíše ne nevýznamně 

zachování nižší míry nezaměstnanosti 3.1 ne nevýznamně 

podpora ekologického a extenzivního 
zemědělského hospodaření 

3.1 
spíše ano spíše nevýznamně 

nedostatečné materiálové vybavení drobných 
místních zemědělců 

3.1 
ano spíše přispívá 

množství objektů brownfields 3.2 ne nevýznamně 

materiální podpora drobného podnikání 3.2 spíše ano spíše nevýznamně 

rozvoj propagace místních produktů 3.2 ano spíše nevýznamně 

zachování nižší míry nezaměstnanosti 3.2 ne nevýznamně 

nedostatečné materiálové vybavení drobných 
místních zemědělců 

3.2 
ano spíše nevýznamně 

podpora místní výroby a spotřeby potravin a 
zemědělských produktů 

3.2 
ano spíše přispívá 

množství objektů brownfields 3.3 spíše ne nevýznamně 

materiální podpora drobného podnikání 3.3 spíše ano spíše nevýznamně 

rozvoj propagace místních produktů 3.3 spíše ne nevýznamně 

zachování nižší míry nezaměstnanosti 3.3 spíše ne nevýznamně 

investice do infrastruktury cestovního ruchu 3.3 ano spíše nevýznamně 

chybějící turistická nabídka kvalitních služeb 3.3 spíše ne nevýznamně 

podpora inovativních a vývojových projektů 
drobných podniků  

3.3 
spíše ne nevýznamně 

podpora mimoprodukčních funkcí lesa 3.4 ano spíše nevýznamně 

investice do infrastruktury cestovního ruchu 3.4 ano spíše nevýznamně 

posílení spolupráce 3.5 spíše ano spíše nevýznamně 

 

 

 

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

cílů Opatření/Fichí Programových rámců?  

Odpověď: 

Problémy vyjádřené ve SWOT analýze neřešené v Programových rámcích s možným negativním 
dopadem: 

Problém Řešení 

Příležitosti: 

Prostředky z fondů EU na 
podporu rozvoje různých oblastí 

Jejich krácení nebo zrušení by mělo zásadní vliv na realizaci 
SCLLD, vnější podmínka, kterou MAS nemůže ovlivnit, ze své 
strany MAS musí dodržovat podmínky standardizace a další 
pravidla jednotlivých OP 

Podpora pracovního trhu 
(rekvalifikace, poradenství, 
flexibilní pracovní formy, sociální 
podnikání) 

Může pozitivně ovlivnit realizaci Opatření PR 1.4 Podpora 
sociálního podnikání – investice, 2.4 Podpora sociálního 
podnikání – neinvestice, 3.1 Investice do zemědělských 
podniků, 3.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů a 3.3 Investice do nezemědělských činností; 
zavádění podpory by byl ale dlouhodobý proces a efekty by se 
rovněž projevovaly postupně, do konce programového období 
by byl proto efekt stejně velmi omezený 

Hrozby: 

Nedostatek rozvojových záměrů 
vycházejících z potřeb území 

Může významně negativně ovlivnit realizaci SCLLD; MAS musí 
podpořit animační činnost - lépe propagovat dotační 
možnosti, např. i formou prezentace na sociálních sítích, lépe 
se seznámit s některými segmenty možných žadatelů (sociální 
služby, sociální podnikání) 

 

Problémy vyjádřené v Analýze problémů a potřeb neřešené v Programových rámcích: 

Problém Řešení 

Obtížná situace neziskových 
organizací a spolků 

Problém je obecný, MAS může k jeho řešení přispět jen 
nevýznamně, MAS navrhuje rozšíření SCLLD o čl.20 v PRV – 
písm. f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

Nedostatek vlastních zdrojů na 
rozvoj obcí 

Může významně negativně ovlivnit realizaci SCLLD, hlavně PR 
IROP, pokud by obce neměly dostatek finančních zdrojů na 
předfinancování a spolufinancování projektů. Efekt ale může 
být i opačný (z důvodu omezeného množství finančních 
prostředků budou obce mít zvýšený zájem o spolufinancování 
projektů z prostředků EU prostřednictvím MAS i u malých 
projektů); MAS nemůže tento problém nijak ovlivnit, MAS 
navrhuje rozšíření SCLLD o čl.20 v PRV – písm. a, b, c, d, e, f 

Bariéry pro rozvoj podnikání 
(byrokracie, legislativa, slabá 
vymahatelnost práva, finanční 
zátěž) 

Může negativně ovlivnit realizaci Opatření PR 1.4 Podpora 
sociálního podnikání – investice, 2.4 Podpora sociálního 
podnikání – neinvestice, 3.1 Investice do zemědělských 
podniků, 3.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů a 3.3 Investice do nezemědělských činností; jde o 
přetrvávající, v některých aspektech i prohlubující se problém, 
MAS jej nemůže ovlivnit 
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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: 

V PR IROP bylo na základě prokazatelného nezájmu všech potenciálních žadatelů v území 
zrušeno opatření 1.6 Záchrana kulturního dědictví. Po odečtení kurzové ztráty EUR/CZK 
byla zbývající alokace na opatření přesunuta do opatření 1.1 Podpora bezpečnosti a 
atraktivity alternativních způsobů dopravy a 1.5 Dostupnost a kvalita infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení. Vyřešeno změnou SCLLD č.5 schválenou ŘO dne 26.3.2019. 
Rozšíření PR IROP je nereálné vzhledem k omezené a do značné míry již vyčerpané 
alokaci. Další změny v PR IROP budou vycházet z plánovaných výzev, především na 
opatření 1.3 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb a 1.4 Podpora sociálního 
podnikání – investice. Pokud by o tyto výzvy nebyl zájem, navrhuje Focus Group přesunutí 
alokace rovněž do opatření 1.1 a 1.5. Do doby jejich uzavření ale nelze další kroky 
předjímat. 

V PR OPZ se rozšíření o další oblasti podpory nebo aktivity nenavrhuje, neboť není 
zdůvodněno zájmem žadatelů. Pokud by nebyl zájem o plánovanou výzvu na opatření 2.3 
Vyšší zaměstnaností proti sociálnímu vyloučení, navrhuje Focus Group přesunutí alokace do 
opatření 2.1 Podpora sociálního začleňování. Do doby uzavření této výzvy ale nelze další 
kroky předjímat. 

V PR PRV navrhuje Focus Group k řešení problémů hlavně malých obcí rozšíření o článek 
20, konkrétně písmena a, b, c, d, e, f. V případě malého zájmu o fiche 3.2 Zpracování a 
uvádění na trh zemědělských produktů a 3.3 Investice do nezemědělských činností navrhuje 
Focus Group přesun části alokace do článku 20 a fiche 3.1 Investice do zemědělských 
podniků. 

Klíčová zjištění:   

1. Příspěvek MAS k řešení problémů území je již ze své podstaty (omezená alokace 
MAS, malý soulad mezi potřebami území a podmínkami jednotlivých Operačních 
programů) spíše nevýznamný, pouze v některých segmentech (dobrovolní hasiči, 
zemědělci, některé sektory sociálních služeb) je významnější 

2. Problémy, které nejsou řešeny v Programových rámcích a mohou jejich realizaci 
ovlivnit mají téměř vždy celostátní charakter a řešitelné jsou opět jen ze státní úrovně 

3. V jednotlivých PR budou na základě výsledků výzev plánovaných na 1.pololetí 2019 
navrženy přesuny alokací, v PR PRV se především pro řešení problémů malých obcí 
navrhuje rozšíření o článek 20  

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 SCLLD převážně odpovídají aktuálním problémům a potřebám území MAS. 
Problémy a potřeby ale v převážné míře nejsou řešitelné realizací SCLLD. Důvodem je malá 
alokace MAS, nesoulad mezi problémy a potřebami území na jedné straně a podmínkami 
jednotlivých dotačních titulů na druhé straně, charakterem některých problémů (řešitelné jen 
ze státní úrovně). Pokud by se podařilo snížit administrativní zátěž MAS, bylo by možné 
rozšířit svoji animační činnost. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

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

doporučení 

1. Úprava Programových rámců Do 9/2019 Projektový manažer 

2. Zapracování změn do SCLLD, 
schválení změny SCLLD Plénem 
MAS a předložení změny SCLLD na 
ŘO 

Do 9/2019 Projektový manažer 

3.    

 

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

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

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

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• Výzvy  

• Programové rámce 

• Seznamy projektů 

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

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  

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

• 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:  

Implementace začala na podzim 2017 vyhlášením prvních výzev z IROP a OPZ. Výzvu PRV 
se kvůli administrativním postupům podařilo vyhlásit na jaře 2018. Vzhledem k délce 
administrace měla MAS k 31.12.2018 celkem 7 projektů s právním aktem (5 v IROP, 2 
v OPZ). 

Seznam výzev: 

IROP: 

1 – Doprava – podaná žádost z velké části vyčerpala alokaci výzvy 
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2 – IZS – podané žádosti přečerpaly alokaci výzvy, uspokojit bylo možné 2 žádosti ze 3 

3 – Kultura – podaná žádost téměř vyčerpala alokaci výzvy, vzhledem k tomu, že žadatel 
souběžně podal žádost na stejný záměr ve výrazně větším rozsahu do IROP napřímo, kde 
uspěl, kvůli riziku dvojího financování stáhl žádost 

4 – Vzdělávání – 2 podané žádosti vyčerpaly alokaci výzvy asi z poloviny 

5 – Sociální podnikání, 6 – Sociální služby – marné výzvy, oproti původním předpokladům 
žádný žadatel nepodal žádost 

7 – Doprava 2  - alokace vyčerpána, 2 podané žádosti, jeden zařazen mezi náhradní se 
sníženou dotací 

8 – Vzdělávání 2 – alokace vyčerpána asi z poloviny, 3 podané žádosti, žadatel se 2 
podanými žádostmi zřejmě nakonec uspěje v projektu většího rozsahu v IROP napřímo, 
takže kvůli riziku dvojího financování bude muset žádosti přes MAS stáhnout 

 

OPZ: 

1 – Prorodinná opatření – podány 2 žádosti, jedna žádost neuspěla ve věcném hodnocení, 
druhá žádost má výrazně nižší alokaci než výzva 

2 – Zaměstnanost – podaná žádost vyčerpala alokaci výzvy, ale žadatel kvůli navrženému 
krácení výdajů od projektu odstoupil 

3 – Sociální služby – podaná žádost z velké části vyčerpala alokaci výzvy 

4 – Sociální podnikání – marná výzva, kvůli podmínkám žádný žadatel nepodal žádost 

5 – Prorodinná opatření II – 2 podané žádosti, od jedné žádosti žadatel kvůli krácení výdajů 
odstoupil, druhá žádost má výrazně nižší alokaci než výzva 

 

PRV: 

1.výzva: 

Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků – 12 podaných žádostí přečerpalo alokaci 
výzvy, uspokojit bylo možné 11 žádostí 

Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – 2 podané žádosti mají 
výrazně nižší alokaci než výzva 

Fiche 3 – Investice do nezemědělských činností – 4 podané žádosti mají výrazně nižší 
alokaci než výzva 

Fiche 4 – Neproduktivní investice v lesích – podaná žádost vyčerpala alokaci výzvy 

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

Odpověď: 

Při průzkumu absorpční kapacity území MAS v letech 2015 a 2016 byly zjištěny projektové 
záměry za 2,13 mld.Kč. Potřebný objem finančních prostředků je velmi obtížné stanovit, 
protože drtivá většina těchto projektových záměrů není kvůli podmínkám dotačních titulů 
řešitelná přes Programové rámce MAS.  

Aspoň částečné řešení hlavně pro menší obce nabízí rozšíření PR PRV o článek 20. Focus 
Group navrhuje přesun asi 8 mil.Kč na tyto záměry. 

Klíčová zjištění:   

1. Čerpání alokací se významně liší výzvu od výzvy, velmi dobře se čerpají prostředky 
v IROP na IZS a v PRV na zemědělské podniky a neproduktivní investice v lesích, 
dobré je čerpání v IROP na dopravu a vzdělávání, v OPZ na sociální služby, 
nečerpá se v IROP na sociální služby a sociální podnikání a v OPZ na sociální 
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podnikání a zaměstnanost 

2. Potřeby území diametrálně o několik řádů překračují možnosti alokace MAS, za 
stávajících pravidel Operačních programů je ale uspokojování potřeb území přes 
MAS výrazně limitované 

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:  

Alokované finanční prostředky jsou pro řešení identifikovaných problémů a potřeb zcela 
nedostačující, za stávajících podmínek Operačních programů lze ale předpokládat, že vyšší 
finanční prostředky by se stejně nevyčerpaly.  

Velmi žádoucí je rozšíření PR PRV o článek 20 pro investice do infrastruktury venkova - 
hlavně malých obcí. 

Zájem zatím není o projekty z oblasti sociálního podnikání (v IROP i OPZ), je ale možné, že 
s určitým zlepšením podmínek se potenciální žadatelé objeví. Jako neperspektivní se 
vzhledem k situaci na trhu práce jeví v OPZ projekty na zaměstnanost. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost za 

implementaci 
doporučení 

1. Úprava Programových rámců Do 9/2019 Projektový manažer 

2. Zapracování změn do SCLLD, 
schválení změny SCLLD Plénem 
MAS a předložení změny SCLLD na 
ŘO 

Do 9/2019 Projektový manažer 

3.    

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 

                                                
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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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:  

Vzhledem k složitým podmínkám výzev jsou ve výhodě zkušenější žadatelé, kteří již některé 
projekty realizují a žádají tak opakovaně, pro prvožadatele jde o určitou bariéru, která řadu 
z nich odradí. Okruh žadatelů tak zůstává poměrně omezený. 

 

 

Vysvětlivky: 

1.1 - Podpora bezpečnosti a atraktivity alternativních způsobů dopravy 

1.2 - Prevence rizik a katastrof 

1.3 - Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb 
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Kč

číslo opatření

1.1 - 1.6 - IROP
2.1 - 2.4 - OPZ
3.1 - 3.5 - PRV
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1.4 - Podpora sociálního podnikání – investice 

1.5 - Dostupnost a kvalita infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

1.6 - Záchrana kulturního dědictví 

2.1 - Podpora sociálního začleňování 

2.2 - Prorodinná opatření 

2.3 - Vyšší zaměstnaností proti sociálnímu vyloučení 

2.4 - Podpora sociálního podnikání – neinvestice 

3.1 - Investice do zemědělských podniků 

3.2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

3.3 - Investice do nezemědělských činností 

3.4 - Neproduktivní investice v lesích 

3.5 - Projekty spolupráce 

 

Pozn. Doposud nejsou zahrnuty finanční požadavky na čl.20 v PRV. 

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 

– vlivem změny kurzu dochází k celkovému krácení alokace v Kč 

- v opatření 1.6 Záchrana kulturního dědictví žadatel odstoupil od projektu kvůli riziku dvojího 
financování a jiní potenciální žadatelé neprojevili o opatření zájem – alokace byla přesunuta 
do opatření 1.1 Podpora bezpečnosti a atraktivity alternativních způsobů dopravy (4 000 000 
Kč) a 1.5 Dostupnost a kvalita infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (2 393 415 
Kč) 

- zatím je oproti předpokladům registrován nízký zájem o opatření 1.3 Zvýšení kvality a 
dostupnosti sociálních služeb a 1.4 Podpora sociálního podnikání – investice, potenciální 
žadatel přehodnocuje své záměry a možná bude žádat 

- existuje setrvalý zájem o opatření 1.1 Podpora bezpečnosti a atraktivity alternativních 
způsobů dopravy a 1.5 Dostupnost a kvalita infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

- v opatření 1.2 Prevence rizik a katastrof se po podpoře velkých projektů (cisternové 
automobilové stříkačky) chceme soustředit na menší projekty k dočerpání alokace v opatření 

OPZ 

- přesuny mezi opatřeními dosud nenastaly 

- kromě opatření 2.1 Podpora sociálního začleňování zatím alokace v ostatních opatřeních 
výrazně převyšuje zájem, v případě trvajícího nezájmu navrhujeme aspoň částečný přesun 
financí do opatření 2.1 (hlavně z opatření 2.2 Prorodinná opatření a 2.3 Vyšší zaměstnaností 
proti sociálnímu vyloučení) 

PRV 

- přesuny mezi opatřeními dosud nenastaly 

- v opatření 3.1 Investice do zemědělských podniků zájem překračuje alokaci  

- v opatření 3.3 Investice do nezemědělských činností alokace významně převyšuje čerpání, 
přes značný zájem řada potenciálních žadatelů nakonec kvůli podmínkám výzvy nakonec 
své projekty nepodala 

- v opatření 3.4 Neproduktivní investice v lesích byla malá alokace a podaný projekt ji 
vyčerpal, bude-li evidován zájem, uvažuje se o přesunu dalších financí do opatření 

- v opatření 3.5 Projekty spolupráce se vzhledem k nejasným pravidlům žádný projekt 
nerealizoval, po vydání upřesňujících pravidel se uvažuje o menším projektu spolupráce 
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- Focus Group na základě dostupných informací navrhuje přesun financí do čl.20 (z opatření 
3.2, 3.3 a 3.5) 

 

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

Odpověď: 

Jak již bylo uvedeno u B.4.1 a B.4.2, dlouhodobý nedostatek poptávky je v rámci IROP u 
opatření 1.6 Záchrana kulturního dědictví (nezájem všech potenciálních žadatelů, vyřešeno 
přesunem finančních prostředků) a v opatření 1.3 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních 
služeb (složité podmínky IROP, služba musí být v síti sociálních služeb).  

V rámci OPZ je poněkud překvapivě nízký zájem o opatření 2.2 Prorodinná opatření (čerpá 
se na příměstské tábory, projekty na dětské skupiny se opět kvůli složitým podmínkám 
neobjevily nebo od projektu dostoupily). Nižší zájem o opatření 2.3 Vyšší zaměstnaností proti 
sociálnímu vyloučení je zdůvodnitelný příznivou situací na pracovním trhu. 

V rámci PRV je nízký zájem o opatření 3.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů (pro zemědělce je tato aktivita v provozní fázi administrativně náročná, vyžaduje též 
nároky na pracovní sílu, tato náročnost není vykompenzována vyšší ziskovostí). Poněkud 
překvapivě je nízký zájem i o opatření 3.3 Investice do nezemědělských činností (většinou 
jde o složitější projekty zahrnující stavební práce, které vyžadují vyšší a delší úsilí v přípravě 
projektu). 

U opatření 3.5 Projekty spolupráce jsou zcela zásadní bariérou neupřesněná pravidla PRV, 
proto zatím žádný projekt nebyl předložen a navrhuje se pouze malý projekt spolupráce a 
přesun zbylých prostředků jinam (do čl.20). 

Klíčová zjištění:   

1. Oproti situaci před 3-4 lety, kdy se SCLLD připravovala se situace značně změnila, 
potenciální žadatelé přehodnotili své záměry, případně požádali napřímo, nabízená a 
poptávaná alokace tak není vždy v souladu. 

2. Řešením je přesun finančních prostředků z opatřením s nedostatkem poptávky do 
opatření s vyšším zájmem. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Odpověď:  

Celkově lze říci, že o většinu opatření je ze strany žadatelů buď významný nebo aspoň 
nějaký zájem. Nezájem o opatření 1.6 Záchrana kulturního dědictví již byl vyřešen 
přesunem financí jinam. 

Na základě vývoje v 1.pololetí 2019 a výsledků evaluace bude navržen přesun finančních 
prostředků do opatření s vyšším zájmem. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Úprava Programových rámců Do 9/2019 Projektový manažer 

2. Zapracování změn do SCLLD, 
schválení změny SCLLD Plénem 
MAS a předložení změny SCLLD na 

Do 9/2019 Projektový manažer 
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ŘO 

3.    
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Oblast C – Výstupy a výsledky implementace SCLLD 

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

o tom, zda:  

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

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

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

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

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

6. Jakou přidanou hodnotu SCLLD do území MAS Český ráj a Střední Pojizeří 
přináší? 

 

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

V rámci evaluace v Oblasti C zodpovídá MAS Český ráj a Střední Pojizeří 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, 
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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.  

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

 MAS má 2 výzvy, u kterých probíhá kontrola FNaP a věcné hodnocení žádostí o dotaci, z toho:  
- 2 v PR IROP,  
- 0 v PR PRV,  
- 0 v PR OPZ,  
- 0 v PR OP ŽP  

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

 MAS má 5 výzev, ve kterých jsou projekty s vydaným právním aktem, z toho:  
- 3 v PR IROP,  
- 0 v PR PRV,  
- 2 v PR OPZ,  
- 0 v PR OP ŽP  

 MAS má 0 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,  
- 0 v PR PRV,  
- 0 v PR OPZ,  
- 0 v PR OP ŽP  

 
Celkový přehled výzev MAS k 31. 12. 2018:  

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

 2017 2018 2019 

IROP  4 4 0 

PRV 0 1 0 

OPZ 3 2 0 

OP ŽP 0 0 0 

CELKEM 7 7 0 

 
 

Klíčová zjištění:   

1. Vzhledem k vyhlášení prvních výzev z IROP a OPZ v roce 2017 již tyto projekty 
pokročily do stadia realizace 

2. 1.výzvu PRV se vzhledem k administrativním lhůtám (projekty na RO SZIF do 31.8. 
daného roku) podařilo vyhlásit v roce 2018, projekty proto ještě nemají podepsanou 
dohodu 

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:  

Původní harmonogram výzev byl na základě dlouhého procesu schvalování SCLLD 
posunut, momentálně odpovídá situaci (viz údaje výše v tabulce). 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 



 

63 
 

1. Nastavovat harmonogram výzev 
střízlivě podle možností 
(schvalovací lhůty ŘO, orgánů MAS) 

Průběžně Projektový manažer 

2.    

3.    

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 8 – Tabulka g) pro účely mid-term evaluace 

specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 
Dosažená hodnota 

indikátoru 

Kód 
NČI 

2014+ 
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) 

Hodnota % plnění 

1.1 Vyhovující a dostupná síť škol všech 
stupňů, poskytujících kvalitní vzdělávání, 
odpovídající potřebám pracovního trhu, 
dostatečná nabídka služeb mimoškolního 
a celoživotního vzdělávání 

1.5 Dostupnost a kvalita 
infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní 
učení 50000 

Počet podpořených 
vzdělávacích zařízení Zařízení Výstup 0 1.1.2014 4 31.12.2023 1 0 0,00 

1.1 Vyhovující a dostupná síť škol všech 
stupňů, poskytujících kvalitní vzdělávání, 
odpovídající potřebám pracovního trhu, 
dostatečná nabídka služeb mimoškolního 
a celoživotního vzdělávání 

1.5 Dostupnost a kvalita 
infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní 
učení 50001 

Kapacita 
podporovaných 
zařízení péče o děti 
nebo vzdělávacích 
zařízení Osoby Výstup 0 1.1.2014 100 31.12.2023 Ne 0 0,00 

1.1 Vyhovující a dostupná síť škol všech 
stupňů, poskytujících kvalitní vzdělávání, 
odpovídající potřebám pracovního trhu, 
dostatečná nabídka služeb mimoškolního 
a celoživotního vzdělávání 

1.5 Dostupnost a kvalita 
infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní 
učení 50020 

Podíl tříletých dětí 
umístěných v 
předškolním zařízení % Výsledek 77,3 31.12.2013 90,5 31.12.2023 Ne 84,1 92,93 

1.1 Vyhovující a dostupná síť škol všech 
stupňů, poskytujících kvalitní vzdělávání, 
odpovídající potřebám pracovního trhu, 
dostatečná nabídka služeb mimoškolního 
a celoživotního vzdělávání 

1.5 Dostupnost a kvalita 
infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní 
učení 50030 

Podíl osob předčasně 
opouštějících 
vzdělávací systém % Výsledek 5,4 31.12.2013 5 31.12.2023 Ne 6,8 136,00 

1.2 Infrastruktura a prostředí umožňující 
bohaté kulturní a sportovní vyžití 

1.6 Záchrana kulturního 
dědictví 90501 

Počet revitalizovaných 
památkových objektů Objekty Výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 0   0,00 

1.2 Infrastruktura a prostředí umožňující 
bohaté kulturní a sportovní vyžití 

1.6 Záchrana kulturního 
dědictví 91005 

Zvýšení očekávaného 
počtu návštěv 
podporovaných 
kulturních 
a přírodních památek 
a atrakcí Návštěvy/rok Výstup 0 1.1.2014 300 31.12.2023 Ne   0,00 
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specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 
Dosažená hodnota 

indikátoru 

Kód 
NČI 

2014+ 
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) 

Hodnota % plnění 

1.2 Infrastruktura a prostředí umožňující 
bohaté kulturní a sportovní vyžití 

1.6 Záchrana kulturního 
dědictví 91010 

Počet návštěv 
kulturních památek a 
paměťových institucí 
zpřístupněných za 
vstupné Návštěvy/rok Výsledek 26553793 31.12.2013 27500000 31.12.2023 Ne 33355747 121,29 

1.2 Infrastruktura a prostředí umožňující 
bohaté kulturní a sportovní vyžití 

1.6 Záchrana kulturního 
dědictví 90703 

Počet nově 
zpřístupněných a 
zefektivněných 
podsbírek a fondů Podsbírky/fondy Výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 Ne   0,00 

1.2 Infrastruktura a prostředí umožňující 
bohaté kulturní a sportovní vyžití 

1.6 Záchrana kulturního 
dědictví 90710 

Podíl zpřístupněných a 
zefektivněných 
podsbírek a fondů % Výsledek 67 31.12.2013 83 31.12.2023 Ne 0 0,00 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně 
vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících 
potřeby klientů 

1.3 Zvýšení kvality a 
dostupnosti sociálních 
služeb 55301 

Počet podpořených 
bytů pro sociální 
bydlení Bytové jednotky Výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 0   0,00 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně 
vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících 
potřeby klientů 

1.3 Zvýšení kvality a 
dostupnosti sociálních 
služeb 55401 

Počet podpořených 
zázemí pro služby a 
sociální práci Zázemí Výstup 0 1.1.2014 2 31.12.2023 Ne   0,00 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně 
vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících 
potřeby klientů 

1.3 Zvýšení kvality a 
dostupnosti sociálních 
služeb 55402 

Počet poskytovaných 
druhů sociálních 
služeb Služby Výstup 0 1.1.2014 2 31.12.2023 Ne   0,00 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně 
vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících 
potřeby klientů 

1.3 Zvýšení kvality a 
dostupnosti sociálních 
služeb 55310 

Nárůst kapacity 
sociálních bytů Lůžka Výsledek 0 30.9.2016 2 31.12.2023 Ne   0,00 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně 
vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících 

1.3 Zvýšení kvality a 
dostupnosti sociálních 
služeb 55320 

Průměrný počet osob 
využívající sociální 
bydlení Osoby/rok Výsledek 0 30.9.2016 1,4 31.12.2023 Ne   0,00 
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specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 
Dosažená hodnota 

indikátoru 

Kód 
NČI 

2014+ 
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) 

Hodnota % plnění 

potřeby klientů 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně 
vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících 
potřeby klientů 

1.3 Zvýšení kvality a 
dostupnosti sociálních 
služeb 67510 

Kapacita služeb a 
sociální práce Klienti Výsledek 2 30.9.2016 8 31.12.2023 Ne   0,00 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně 
vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících 
potřeby klientů 

2.1 Podpora sociálního 
začleňování 60000 

Celkový počet 
účastníků Osoby Výstup 0 1.1.2014 50 31.12.2023 Ne 15 30,00 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně 
vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících 
potřeby klientů 

2.1 Podpora sociálního 
začleňování 67001 

Kapacita podpořených 
služeb Místa Výstup 0 1.1.2014 9 31.12.2023 Ne 16 177,78 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně 
vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících 
potřeby klientů 

2.1 Podpora sociálního 
začleňování 67401 

Nové nebo inovované 
sociální služby týkající 
se bydlení Služby Výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 Ne 0 0,00 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně 
vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících 
potřeby klientů 

2.1 Podpora sociálního 
začleňování 67010 

Využívání 
podpořených služeb Osoby Výsledek 0 30.9.2016 10 31.12.2023 Ne 30 300,00 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně 
vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících 
potřeby klientů 

2.1 Podpora sociálního 
začleňování 67310 

Bývalí účastníci 
projektů, u nichž 
intervence formou 
sociální práce naplnila 
svůj účel Osoby Výsledek 0 30.9.2016 20 31.12.2023 Ne 0 0,00 
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specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 
Dosažená hodnota 

indikátoru 

Kód 
NČI 

2014+ 
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) 

Hodnota % plnění 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně 
vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících 
potřeby klientů 

2.1 Podpora sociálního 
začleňování 67315 

Bývalí účastníci 
projektů v oblasti 
sociálních služeb, u 
nichž služba naplnila 
svůj účel Osoby Výsledek 0 30.9.2016 10 31.12.2023 Ne 0 0,00 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně 
vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících 
potřeby klientů 

2.1 Podpora sociálního 
začleňování 80500 

Počet napsaných a 
zveřejněných 
analytických a 
strategických 
dokumentů (vč. 
evaluačních) Dokumenty Výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 Ne 0 0,00 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně 
vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících 
potřeby klientů 2.2 Prorodinná opatření 50001 

Kapacita 
podporovaných 
zařízení péče o děti 
nebo vzdělávacích 
zařízení Osoby Výstup 0 1.1.2014 50 31.12.2023 Ne 0 0,00 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně 
vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících 
potřeby klientů 2.2 Prorodinná opatření 50110 

Počet osob 
využívajících zařízení 
péče o děti 
předškolního věku Osoby Výsledek 0 30.9.2016 17 31.12.2023 Ne 0 0,00 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně 
vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících 
potřeby klientů 2.2 Prorodinná opatření 50100 

Počet podpořených 
zařízení péče o děti 
předškolního věku Zařízení Výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 Ne   0,00 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně 
vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících 
potřeby klientů 2.2 Prorodinná opatření 60000 

Celkový počet 
účastníků Osoby Výstup 0 1.1.2014 87 31.12.2023 Ne 0 0,00 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně 
vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících 
potřeby klientů 2.2 Prorodinná opatření 50120 

Počet osob využívající 
zařízení péče o děti do 
3 let Osoby Výsledek 0 30.9.2016 3 31.12.2023 Ne 0 0,00 
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specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 
Dosažená hodnota 

indikátoru 

Kód 
NČI 

2014+ 
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) 

Hodnota % plnění 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně 
vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících 
potřeby klientů 2.2 Prorodinná opatření 62600 

účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení 
své účasti Osoby Výsledek 0 30.9.2016 1 31.12.2023 Ne 0 0,00 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně 
vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících 
potřeby klientů 2.2 Prorodinná opatření 80500 

Počet napsaných a 
zveřejněných 
analytických a 
strategických 
dokumentů (vč. 
evaluačních) Dokumenty Výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 Ne 0 0,00 

1.4 Nekonfliktní vztahy a úspěšná 
spolupráce mezi vedením obcí, občany a 
místními subjekty a efektivní meziobecní 
i mezinárodní spolupráce vedoucí k 
úspěšnému rozvoji obcí 

3.5 Projekty spolupráce v 
rámci iniciativy LEADER 92501 

Celkové veřejné 
výdaje (O.1) EUR Výstup 0 1.1.2014 41087 31.12.2023 Ne 0 0,00 

1.5 Bezpečný život v obcích, dosažitelná 
pomoc v krizových situacích 

1.2 Prevence rizik a 
katastrof 57001 

Počet nové techniky a 
věcných prostředků 
složek IZS Sety Výstup 0 1.1.2014 2 31.12.2023 Ne 0 0,00 

1.5 Bezpečný život v obcích, dosažitelná 
pomoc v krizových situacích 

1.2 Prevence rizik a 
katastrof 57520 

Počet exponovaných 
území s 
nedostatečnou 
připraveností složek 
IZS Území Výsledek 108 31.12.2014 48 31.12.2023 Ne 108 225,00 

2.1 Prostředí umožňující vznik a existenci 
široké škály podnikatelských subjektů a 
pracovních příležitostí s preferencí 
malých a středních firem, vč. živnostníků, 
podomácké výroby a řemeslných profesí 

3.3 Investice do 
nezemědělských činností 93701 

Počet podpořených 
zemědělských 
podniků/příjemců 
(O.4) Podniky Výstup 0 1.1.2014 10 31.12.2023 4 0 0,00 

2.1 Prostředí umožňující vznik a existenci 
široké škály podnikatelských subjektů a 
pracovních příležitostí s preferencí 
malých a středních firem, vč. živnostníků, 

3.3 Investice do 
nezemědělských činností 94800 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 
podpořených projektů 
(Leader) (R.24/T.23) FTE Výsledek 0 30.9.2016 2 31.12.2023 1 0 0,00 
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specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 
Dosažená hodnota 

indikátoru 

Kód 
NČI 

2014+ 
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) 

Hodnota % plnění 

podomácké výroby a řemeslných profesí 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a 
pracovního uplatnění místních obyvatel, 
včetně osob znevýhodněných na 
pracovním trhu 

1.4 Podpora sociálního 
podnikání - investice 10000 

Počet podniků 
pobírajících podporu Podniky Výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 0 0 0,00 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a 
pracovního uplatnění místních obyvatel, 
včetně osob znevýhodněných na 
pracovním trhu 

1.4 Podpora sociálního 
podnikání - investice 10102 

Počet podniků 
pobírajících granty Podniky Výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 Ne 0 0,00 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a 
pracovního uplatnění místních obyvatel, 
včetně osob znevýhodněných na 
pracovním trhu 

1.4 Podpora sociálního 
podnikání - investice 10105 

Počet nových podniků, 
které dostávají 
podporu Podniky Výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 Ne   0,00 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a 
pracovního uplatnění místních obyvatel, 
včetně osob znevýhodněných na 
pracovním trhu 

1.4 Podpora sociálního 
podnikání - investice 10300 

Soukromé investice 
odpovídající veřejné 
podpoře podniků 
(granty) EUR Výstup 0 1.1.2014 5454 31.12.2023 Ne 0 0,00 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a 
pracovního uplatnění místních obyvatel, 
včetně osob znevýhodněných na 
pracovním trhu 

1.4 Podpora sociálního 
podnikání - investice 10400 

Zvýšení zaměstnanosti 
v podporovaných 
podnicích FTE Výstup 0 1.1.2014 6 31.12.2023 Ne   0,00 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a 
pracovního uplatnění místních obyvatel, 
včetně osob znevýhodněných na 
pracovním trhu 

1.4 Podpora sociálního 
podnikání - investice 10403 

Zvýšení zaměstnanosti 
v podporovaných 
podnicích se 
zaměřením na 
znevýhodněné 
skupiny FTE Výstup 0 1.1.2014 2 31.12.2023 Ne   0,00 
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specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 
Dosažená hodnota 

indikátoru 

Kód 
NČI 

2014+ 
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) 

Hodnota % plnění 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a 
pracovního uplatnění místních obyvatel, 
včetně osob znevýhodněných na 
pracovním trhu 

1.4 Podpora sociálního 
podnikání - investice 10411 

Míra nezaměstnanosti 
osob s nejnižším 
vzděláním % Výsledek 28,5 31.12.2012 22 31.12.2023 Ne 22,2 100,91 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a 
pracovního uplatnění místních obyvatel, 
včetně osob znevýhodněných na 
pracovním trhu 

2.3 Vyšší zaměstnaností 
proti sociálnímu 
vyloučení 60000 

Celkový počet 
účastníků Osoby Výstup 0 1.1.2014 31 31.12.2023 Ne   0,00 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a 
pracovního uplatnění místních obyvatel, 
včetně osob znevýhodněných na 
pracovním trhu 

2.3 Vyšší zaměstnaností 
proti sociálnímu 
vyloučení 62600 

účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení 
své účasti Osoby Výsledek 0 30.9.2016 27 31.12.2023 Ne   0,00 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a 
pracovního uplatnění místních obyvatel, 
včetně osob znevýhodněných na 
pracovním trhu 

2.3 Vyšší zaměstnaností 
proti sociálnímu 
vyloučení 62700 

účastníci zaměstnaní 
po ukončení své 
účasti, včetně OSVČ Osoby Výsledek 0 30.9.2016 18 31.12.2023 Ne   0,00 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a 
pracovního uplatnění místních obyvatel, 
včetně osob znevýhodněných na 
pracovním trhu 

2.3 Vyšší zaměstnaností 
proti sociálnímu 
vyloučení 62800 

Znevýhodnění 
účastníci, kteří po 
ukončení své účasti 
hledají zaměstnání, 
jsou v procesu 
vzdělávání/ odborné 
přípravy, rozšiřují si 
kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnaní, a to i 
OSVČ** Osoby Výsledek 0 30.9.2016 18 31.12.2023 Ne   0,00 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a 
pracovního uplatnění místních obyvatel, 
včetně osob znevýhodněných na 
pracovním trhu 

2.3 Vyšší zaměstnaností 
proti sociálnímu 
vyloučení 50105 

Počet zaměstnavatelů, 
kteří podporují 
flexibilní formy práce Podniky Výstup 0 1.1.2014 4 31.12.2023 Ne   0,00 
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specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 
Dosažená hodnota 

indikátoru 

Kód 
NČI 

2014+ 
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) 

Hodnota % plnění 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a 
pracovního uplatnění místních obyvatel, 
včetně osob znevýhodněných na 
pracovním trhu 

2.3 Vyšší zaměstnaností 
proti sociálnímu 
vyloučení 50130 

Počet osob pracujících 
v rámci flexibilních 
forem práce Osoby Výsledek 0 30.9.2016 7 31.12.2023 Ne   0,00 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a 
pracovního uplatnění místních obyvatel, 
včetně osob znevýhodněných na 
pracovním trhu 

2.3 Vyšší zaměstnaností 
proti sociálnímu 
vyloučení 80500 

Počet napsaných a 
zveřejněných 
analytických a 
strategických 
dokumentů (vč. 
evaluačních) Dokumenty Výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 Ne   0,00 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a 
pracovního uplatnění místních obyvatel, 
včetně osob znevýhodněných na 
pracovním trhu 

2.4 Podpora sociálního 
podnikání - neinvestice 10213 

Počet sociálních 
podniků vzniklých díky 
podpoře Organizace Výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 Ne   0,00 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a 
pracovního uplatnění místních obyvatel, 
včetně osob znevýhodněných na 
pracovním trhu 

2.4 Podpora sociálního 
podnikání - neinvestice 60000 

Celkový počet 
účastníků Osoby Výstup 0 1.1.2014 2 31.12.2023 Ne   0,00 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a 
pracovního uplatnění místních obyvatel, 
včetně osob znevýhodněných na 
pracovním trhu 

2.4 Podpora sociálního 
podnikání - neinvestice 10211 

Počet sociálních 
podniků vzniklých díky 
podpoře, které fungují 
i po ukončení podpory Organizace Výsledek 0 30.9.2016 1 31.12.2023 Ne 0 0,00 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a 
pracovního uplatnění místních obyvatel, 
včetně osob znevýhodněných na 
pracovním trhu 

2.4 Podpora sociálního 
podnikání - neinvestice 80500 

Počet napsaných a 
zveřejněných 
analytických a 
strategických 
dokumentů (vč. 
evaluačních) Dokumenty Výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 Ne   0,00 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a 
pracovního uplatnění místních obyvatel, 
včetně osob znevýhodněných na 
pracovním trhu 

2.4 Podpora sociálního 
podnikání - neinvestice 62600 

účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení 
své účasti Osoby Výsledek 0 30.9.2016 1 31.12.2023 Ne   0,00 
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specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 
Dosažená hodnota 

indikátoru 

Kód 
NČI 

2014+ 
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) 

Hodnota % plnění 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a 
pracovního uplatnění místních obyvatel, 
včetně osob znevýhodněných na 
pracovním trhu 

2.4 Podpora sociálního 
podnikání - neinvestice 62800 

Znevýhodnění 
účastníci, kteří po 
ukončení své účasti 
hledají zaměstnání, 
jsou v procesu 
vzdělávání/ odborné 
přípravy, rozšiřují si 
kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnaní, a to i 
OSVČ** Osoby Výsledek 0 30.9.2016 1 31.12.2023 Ne   0,00 

3.3 Udržitelné způsoby zemědělského 
hospodaření, podpora místní produkce a 
jejího zpracování 

3.1 Investice do 
zemědělských podniků 94800 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 
podpořených projektů 
(Leader) (R.24/T.23) FTE Výsledek 0 30.9.2016 2 31.12.2023 1 0 0,00 

3.3 Udržitelné způsoby zemědělského 
hospodaření, podpora místní produkce a 
jejího zpracování 

3.1 Investice do 
zemědělských podniků 93701 

Počet podpořených 
zemědělských 
podniků/příjemců 
(O.4) Podniky Výstup 0 1.1.2014 10 31.12.2023 5 0 0,00 

3.3 Udržitelné způsoby zemědělského 
hospodaření, podpora místní produkce a 
jejího zpracování 

3.2 Zpracování a uvádění 
na trh zemědělských 
produktů 93701 

Počet podpořených 
zemědělských 
podniků/příjemců 
(O.4) Podniky Výstup 0 1.1.2014 2 31.12.2023 1 0 0,00 

3.3 Udržitelné způsoby zemědělského 
hospodaření, podpora místní produkce a 
jejího zpracování 

3.2 Zpracování a uvádění 
na trh zemědělských 
produktů 94800 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 
podpořených projektů 
(Leader) (R.24/T.23) FTE Výsledek 0 30.9.2016 1 31.12.2023 0 0 0,00 

3.4 Udržitelné hospodaření v lesích, 
zlepšení druhové a věkové struktury 
lesních porostů, adekvátní stavy zvěře v 
krajině 

3.4 Neproduktivní 
investice v lesích 92702 

Počet podpořených 
akcí/operací (O.3) akce/operace Výstup 0 1.1.2014 4 31.12.2023 2 0 0,00 
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specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 
Dosažená hodnota 

indikátoru 

Kód 
NČI 

2014+ 
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) 

Hodnota % plnění 

3.4 Udržitelné hospodaření v lesích, 
zlepšení druhové a věkové struktury 
lesních porostů, adekvátní stavy zvěře v 
krajině 

3.4 Neproduktivní 
investice v lesích 93001 

Celková (podpořená) 
plocha (O.5) ha Výstup 0 1.1.2014 20 31.12.2023 10 0 0,00 

4.2 Fungující systém veřejné dopravy, 
kvalitní síť železničních tratí a na ní 
napojená, dostatečně hustá síť 
cyklostezek, cyklotras a pěších tras, 
vytvářející alternativu k silniční dopravě 

1.1 Podpora bezpečnosti 
a atraktivity 
alternativních způsobů 
dopravy 74001 

Počet vytvořených 
parkovacích míst Parkovací místa Výstup 0 1.1.2014 5 31.12.2023 Ne   0,00 

4.2 Fungující systém veřejné dopravy, 
kvalitní síť železničních tratí a na ní 
napojená, dostatečně hustá síť 
cyklostezek, cyklotras a pěších tras, 
vytvářející alternativu k silniční dopravě 

1.1 Podpora bezpečnosti 
a atraktivity 
alternativních způsobů 
dopravy 75001 

Počet realizací 
vedoucích ke zvýšení 
bezpečnosti v dopravě Realizace Výstup 0 1.1.2014 2 31.12.2023 Ne 0 0,00 

4.2 Fungující systém veřejné dopravy, 
kvalitní síť železničních tratí a na ní 
napojená, dostatečně hustá síť 
cyklostezek, cyklotras a pěších tras, 
vytvářející alternativu k silniční dopravě 

1.1 Podpora bezpečnosti 
a atraktivity 
alternativních způsobů 
dopravy 76100 

Délka nově 
vybudovaných 
cyklostezek a cyklotras km Výstup 0 1.1.2014 0,9 31.12.2023 Ne   0,00 

4.2 Fungující systém veřejné dopravy, 
kvalitní síť železničních tratí a na ní 
napojená, dostatečně hustá síť 
cyklostezek, cyklotras a pěších tras, 
vytvářející alternativu k silniční dopravě 

1.1 Podpora bezpečnosti 
a atraktivity 
alternativních způsobů 
dopravy 76200 

Délka 
rekonstruovaných 
cyklostezek a cyklotras km Výstup 0 1.1.2014 0,1 31.12.2023 Ne   0,00 

4.2 Fungující systém veřejné dopravy, 
kvalitní síť železničních tratí a na ní 
napojená, dostatečně hustá síť 
cyklostezek, cyklotras a pěších tras, 
vytvářející alternativu k silniční dopravě 

1.1 Podpora bezpečnosti 
a atraktivity 
alternativních způsobů 
dopravy 76401 

Počet parkovacích 
míst pro jízdní kola Parkovací místa Výstup 0 1.1.2014 5 31.12.2023 Ne   0,00 
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specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 
Dosažená hodnota 

indikátoru 

Kód 
NČI 

2014+ 
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) 

Hodnota % plnění 

4.2 Fungující systém veřejné dopravy, 
kvalitní síť železničních tratí a na ní 
napojená, dostatečně hustá síť 
cyklostezek, cyklotras a pěších tras, 
vytvářející alternativu k silniční dopravě 

1.1 Podpora bezpečnosti 
a atraktivity 
alternativních způsobů 
dopravy 75120 

Podíl veřejné osobní 
dopravy na celkových 
výkonech v osobní 
dopravě % Výsledek 30 31.12.2011 35 31.12.2023 Ne 31 88,57 

4.2 Fungující systém veřejné dopravy, 
kvalitní síť železničních tratí a na ní 
napojená, dostatečně hustá síť 
cyklostezek, cyklotras a pěších tras, 
vytvářející alternativu k silniční dopravě 

1.1 Podpora bezpečnosti 
a atraktivity 
alternativních způsobů 
dopravy 76310 

Podíl cyklistiky na 
přepravních výkonech % Výsledek 7 31.12.2011 10 31.12.2023 Ne 7 70,00 
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Tabulka 9 – Tabulka e) pro účely mid-term evaluace 

specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

Plán financování (způsobilé výdaje v Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (Kč) 

skutečný stav čerpání 

Celkové způsobilé 
výdaje (CZV) 

Z toho Podpora Z toho Vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek 
Unie (a) 

Národní 
veřejné zdroje 
(SR, SF) (b) 

Národní veřejné 
zdroje (kraj, 
obec, jiné) (c) 

Národní 
soukromé 
zdroje (d) v Kč v % 

1.1 Vyhovující a dostupná síť škol všech 
stupňů, poskytujících kvalitní vzdělávání, 
odpovídající potřebám pracovního trhu, 
dostatečná nabídka služeb mimoškolního a 
celoživotního vzdělávání 

1.5 Dostupnost a kvalita 
infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení 15150963 14393415 0 757548 0 0 0 0 

1.2 Infrastruktura a prostředí umožňující 
bohaté kulturní a sportovní vyžití 

1.6 Záchrana kulturního 
dědictví 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně 
vyhovujících a efektivně řízených sociálních a 
zdravotních služeb plnících potřeby klientů 

1.3 Zvýšení kvality a 
dostupnosti sociálních služeb 5263158 5000000 0 263158 0 0 0 0 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně 
vyhovujících a efektivně řízených sociálních a 
zdravotních služeb plnících potřeby klientů 

2.1 Podpora sociálního 
začleňování 4000000 3400000 520000 20000 60000 0 0 0 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně 
vyhovujících a efektivně řízených sociálních a 
zdravotních služeb plnících potřeby klientů 2.2 Prorodinná opatření 7000000 5950000 700000 70000 280000 0 0 0 

1.4 Nekonfliktní vztahy a úspěšná spolupráce 
mezi vedením obcí, občany a místními 
subjekty a efektivní meziobecní i 
mezinárodní spolupráce vedoucí k 
úspěšnému rozvoji obcí 

3.5 Projekty spolupráce v rámci 
iniciativy LEADER 1234800 833490 277830 0 123480 0 0 0 
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specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

Plán financování (způsobilé výdaje v Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (Kč) 

skutečný stav čerpání 

Celkové způsobilé 
výdaje (CZV) 

Z toho Podpora Z toho Vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek 
Unie (a) 

Národní 
veřejné zdroje 
(SR, SF) (b) 

Národní veřejné 
zdroje (kraj, 
obec, jiné) (c) 

Národní 
soukromé 
zdroje (d) v Kč v % 

1.5 Bezpečný život v obcích, dosažitelná 
pomoc v krizových situacích 1.2 Prevence rizik a katastrof 16383158 15564000 0 819158 0 0 0 0 

2.1 Prostředí umožňující vznik a existenci 
široké škály podnikatelských subjektů a 
pracovních příležitostí s preferencí malých a 
středních firem, vč. živnostníků, podomácké 
výroby a řemeslných profesí 

3.3 Investice do 
nezemědělských činností 25555560 8625000 2875000 0 14055560 0 0 0 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a pracovního 
uplatnění místních obyvatel, včetně osob 
znevýhodněných na pracovním trhu 

1.4 Podpora sociálního 
podnikání - investice 3157895 3000000 0 0 157895 0 0 0 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a pracovního 
uplatnění místních obyvatel, včetně osob 
znevýhodněných na pracovním trhu 

2.3 Vyšší zaměstnaností proti 
sociálnímu vyloučení 3500000 2975000 280000 35000 210000 0 0 0 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a pracovního 
uplatnění místních obyvatel, včetně osob 
znevýhodněných na pracovním trhu 

2.4 Podpora sociálního 
podnikání - neinvestice 1646000 1399100 0 0 246900 0 0 0 

3.3 Udržitelné způsoby zemědělského 
hospodaření, podpora místní produkce a 
jejího zpracování 

3.1 Investice do zemědělských 
podniků 11666670 5250000 1750000 0 4666670 0 0 0 

3.3 Udržitelné způsoby zemědělského 
hospodaření, podpora místní produkce a 
jejího zpracování 

3.2 Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 8000000 3000000 1000000 0 4000000 0 0 0 
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specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

Plán financování (způsobilé výdaje v Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (Kč) 

skutečný stav čerpání 

Celkové způsobilé 
výdaje (CZV) 

Z toho Podpora Z toho Vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek 
Unie (a) 

Národní 
veřejné zdroje 
(SR, SF) (b) 

Národní veřejné 
zdroje (kraj, 
obec, jiné) (c) 

Národní 
soukromé 
zdroje (d) v Kč v % 

3.4 Udržitelné hospodaření v lesích, zlepšení 
druhové a věkové struktury lesních porostů, 
adekvátní stavy zvěře v krajině 

3.4 Neproduktivní investice v 
lesích 791980 593980 198000 0 0 0 0 0 

4.2 Fungující systém veřejné dopravy, kvalitní 
síť železničních tratí a na ní napojená, 
dostatečně hustá síť cyklostezek, cyklotras a 
pěších tras, vytvářející alternativu k silniční 
dopravě 

1.1 Podpora bezpečnosti a 
atraktivity alternativních 
způsobů dopravy 14736842 14000000 0 736842 0 0 0 0 
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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? 

Vzhledem k dlouhé době od nastavování indikátorů se situace značně změnila 
(žadatelé přehodnotili své záměry, případně požádali napřímo). Indikátory se u 
jednotlivých projektů vždy vykazují až na konci realizace projektu a projekty jsou 
zatím v počáteční fázi realizace, pokud vůbec mají vydaný právní akt. U některých 
indikátorů není dosažení cílových hodnot reálné, je nutná změna. 

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

Toto zatím nelze posoudit, protože projekty jsou v počátečním stadiu realizace, 
takže hodnoty indikátorů i finančního čerpání jsou zatím nulové. Je zřejmé, že u 
některých indikátorů dojde k překročení hodnot, zatímco u jiných opačně.  

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

Jediná změna proběhla v IROP u opatření 1.6 Záchrana kulturního dědictví, kde 
došlo ke zrušení celého opatření a změně cílových hodnot indikátorů na nulu.  

Klíčová zjištění:   

1. Vzhledem k malému množství projektů s právním aktem nelze objektivně zhodnotit. 

2. … 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Odpověď:  

Toto zatím nelze posoudit, protože projekty jsou v počátečním stadiu realizace, takže 
hodnoty indikátorů i finančního čerpání jsou zatím nulové. Je zřejmé, že u některých 
indikátorů dojde k překročení hodnot, zatímco u jiných opačně. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Nejsou formulována   

2.    

 

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 
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MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

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

• Žadatelé – individuální rozhovory   

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  

• Dotazování   

• Případové studie 

• Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

Odpověď:  

Podpořené projekty IROP přispějí svou realizací k dosažení předpokládaných výstupů a 
výsledků. Vzhledem k tomu, že realizace projektů nebyla ukončena, nelze míru dosažení 
výstupů a výsledků předjímat. 

Podpořené projekty OPZ jsou v počátečním stadiu realizace, míru dosažení výstupů a 
výsledků zatím nelze předjímat. 

V PRV zatím nemá žádný projekt podepsanou dohodu. 

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

Odpověď: 

Všechny podpořené projekty jsou zaměřeny na cílové skupiny uvedené v žádosti. 
Uspokojení potřeb cílových skupin lze zhodnotit až na konci projektu. 

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

Odpověď: 

V podpořených projektech IROP má jejich realizace dlouhodobý efekt překračující i období 
udržitelnosti. 

V podpořených projektech OPZ je snaha udržet aktivity projektu aspoň v omezené míře i po 
ukončení realizace. 

V PRV zatím nemá žádný projekt podepsanou dohodu. 

Klíčová zjištění:   

1. Projekty jsou zatím v počátku realizace, lze předpokládat, že jejich efekt přetrvá.  

2. … 

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:  

Finanční prostředky na intervence byly vynaloženy účelně, jejich skutečný dopad lze 
zhodnotit až po ukončení realizace projektů. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 
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Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Nejsou formulována   

2.    

3.    

 

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:  

V projektech IROP proběhla řádná výběrová řízení, která zajistí efektivitu vynaložených 
nákladů. Srovnávání s orientačními průměrnými náklady na jednotku indikátoru je 
bezpředmětné, protože každý projekt je jedinečný. 

V rámci projektů OPZ tvoří většinu nákladů platy, které respektují limity průměrného 
výdělku. 

V PRV zatím nemá žádný projekt podepsanou dohodu. 

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

Odpověď:  

V hodnocených projektech IROP i OPZ vede jejich realizace ke zlepšení pracovního 
prostředí a rozvoji osobnosti zapojených účastníků. 

V PRV zatím nemá žádný projekt podepsanou dohodu. 

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

Odpověď:  

Negativní výsledky nebyly zjištěny. 

Klíčová zjištění 

1. Realizované projekty jsou pozitivně hodnoceny a přinášejí plánované efekty 

2. … 

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:  

Finanční prostředky na intervence jsou vynakládány efektivně a přinášejí pozitivní dopady 
do území. Negativní dopady nebyly zjištěny. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Nejsou formulována   

2.    

3.    

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 
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• Komparativní analýza  

• Syntéza   

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

Odpověď:  

Realizace projektů podle svého zaměření naplňuje vždy alespoň jeden z definovaných cílů 
v jednotlivých opatřeních Programových rámců. Lze předpokládat, že některé naplánované 
aktivity v opatření PR nebudou realizovány, v takovém případě nebudou naplněny všechny 
naplánované cíle. Bude proto nutné provést změny v SCLLD. 

Klíčová zjištění:   

1. Realizace jen některých aktivit povede k tomu, že nebudou naplněny všechny 
naplánované cíle – toto zjištění zakládá potřebu změny SCLLD 

2. … 

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:  

Realizované projekty naplňují naplánované cíle. Zřejmě nebudou naplněny všechny 
naplánované cíle, vzhledem k nerealizaci některých z naplánovaných aktivit. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Změna SCLLD (zrušení některých 
aktivit a opatření SCLLD) 

Do 9/2019 Projektový manažer 

2.    

3.    

C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích 
k dosažení přidané hodnoty LEADER/CLLD5? 

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 

                                                
5 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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• Zápisy z realizovaných rozhovorů  

• Poznatky z Focus Group  

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  

• Dotazování   

• Focus Group 

• Případové studie, 

• Komparativní analýza  

• Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

Odpověď:  

Realizace projektů z IROP i OPZ přispívá k vyššímu zapojení cílových skupin do přípravy i 
realizace projektů. Při přípravě projektu byly CS zapojeny do tvorby projektových záměrů. 
V OPZ jsou CS zapojeny do realizace projektu, v IROP zástupci organizace, pro níž se 
projekt realizuje (škola, dobrovolní hasiči) rovněž kontrolují realizaci.  

Realizace projektů IROP aspoň částečně (vždy podle povahy projektu) přispěla k vyššímu 
zapojení místní správy (informování občanů od obce). Řešiteli projektů OPZ nejsou obce, 
proto se v nich zapojení místní správy neřeší.  

Při přípravě projektů z IROP i OPZ byla využita dotazníková šetření, v případě některých 
záměrů z IROP byla informována ze strany obce veřejnost. 

Celkově lze prohlásit, že výše uvedenými způsoby tedy byly využity znalosti prostředí 
regionu MAS, sítí lokálních aktérů a kontaktů a využit lokální lidský potenciál. Rovněž byla 
rozvinuta spolupráce neziskového a veřejného sektoru. Podnikatelský sektor nebyl do 
projektů IROP a OPZ zapojen, protože to neodpovídá povaze těchto projektů. 

Projekty PRV, kde dosud probíhá hodnocení ze strany ŘO jsou naopak zaměřeny na 
podnikatelský sektor. 

C.6.2) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých Programových 
rámcích k posílení sociálního kapitálu6 v území MAS?   

Odpověď:  

Realizace všech projektů jednoznačně přispívá ke zlepšení znalostí a dovedností příjemců. 
Jde o základní předpoklad úspěšné realizace projektů. Z důvodu složitých podmínek řada 
potenciálních žadatelů od podání žádosti odstoupila, i u nich ale tento proces byl životní 
zkušeností. 

V PRV zatím nemá žádný projekt podepsanou dohodu. 

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

Odpověď:  

                                                
6 Sociální kapitál 
Sociální kapitál lze definovat jako „sítě spolu se sdílenými normami, hodnotami a chápáním, které 
usnadňují spolupráci v rámci skupin nebo mezi nimi“. (Zdroj: POKYNY PRO HODNOCENÍ 
LEADER/CLLD, srpen 2017, str. 81) 
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V projektech OPZ dochází ke vzniku nových aktivit (nová služba), do projektu se tedy 
zapojují CS, které dříve zapojeny nebyly a realizace projektů vede i k odstranění sociální 
bariéry mezi touto CS a společností. V projektech IROP vzniká nebo se vylepšuje 
infrastruktura, dochází proto ke zkvalitnění práce s CS. 

Projektové záměry IROP byly připravovány ve spolupráci s CS a představeny veřejnosti. 
Projektové záměry OPZ byly podle své povahy připravovány ve spolupráci s CS a na 
základě zkušeností s prací s CS.  

Realizace projektů vychází z potřeb žadatelů, díky možnosti spolufinancování z EU bylo 
možno realizovat záměry, které by žadatelé nemohli realizovat vůbec nebo až 
v dlouhodobém časovém horizontu. 

Výstupem projektů IROP a OPZ je nová infrastruktura nebo služba, která reaguje na 
problémy v území a realizací projektů tyto problémy efektivně řeší. 

V PRV zatím nemá žádný projekt podepsanou dohodu. 

C.6.4) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých Programových 
rámcích k dosažení synergických účinků7, kterých by nebylo dosaženo 
prostřednictvím projektů individuálních?     

Odpověď:  

Projekty ještě nebyly ukončeny, ke zhodnocení případných synergických efektů je ještě 
brzo. Žadatelé někdy svými projekty navazují na již realizované aktivity v území (návaznost 
ve smyslu vylepšování vzdělávací infrastruktury, infrastruktury pro zajištění bezpečnosti, 
rozšiřování portfolia služeb (sociálních i jiných)). Realizované projekty efektivně řeší 
existující problémy.  

V PRV zatím nemá žádný projekt podepsanou dohodu. 

Klíčová zjištění:   

1. CS jsou zapojeny do přípravy i realizace projektů, projekty, které realizují obce 
přispívají ke zlepšení propojení místní správy a veřejnosti, projekty efektivně řeší 
problémy 

2. Zhodnocení případných synergických efektů je vzhledem k fázi realizace projektů 
zatím předčasné 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Odpověď:  

Díky realizaci projektů z IROP a OPZ dochází k zapojení CS do přípravy i realizace 
projektů. Projekty z IROP též posilují vazbu mezi místní samosprávou a veřejností. 
Realizací projektů se též posiluje spolupráce neziskového a veřejného sektoru. Významné 
zapojení podnikatelského sektoru nastane s realizací projektů PRV.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) Odpovědnost 
za implementaci 

                                                
7 Synergický účinek.  
Skutečnost, že několik veřejných intervencí (nebo několik komponent intervence) společně vytváří 
dopad, který je větší než součet dopadů, které by vytvořily samostatně (např. intervence, která 
financuje rozšíření letiště, což zase pomáhá naplnit turistická zařízení rovněž financovaná intervencí). 
Synergický účinek obecně odkazuje na kladné dopady. Může však rovněž odkazovat na fenomény, 
které posilují negativní účinky, na negativní synergie nebo na antisynergie (např. intervence dotuje 
diverzifikaci podniků, zatímco regionální politika pomáhá posilovat dominantní činnost). (Zdroj: 
POKYNY PRO HODNOCENÍ LEADER/CLLD, srpen 2017, str. 81) 
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doporučení 

1. Nejsou formulována   

2.    

3.    

 

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

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

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

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

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

• Případové studie 

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  

• Focus Group  

• Škálování  

• Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

Odpověď:  

Projekty PRV ještě nejsou v realizaci – nemají podepsanou dohodu, proto zodpovězení 
následujících otázek není relevantní 

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:  

Vzhledem k neexistenci projektů PRV ve fázi realizace nelze vyhodnotit 

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

o  o  o  o  o  

přístup ke přístup ke přístup ke přístup ke přístup ke 
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službám a 
místní 

infrastruktuře se 
rozhodně zlepšil 

službám a 
místní 

infrastruktuře se 
spíše zlepšil 

službám a 
místní 

infrastruktuře se 
nezměnil 

službám a 
místní 

infrastruktuře se 
spíše zhoršil 

službám a 
místní 

infrastruktuře se 
rozhodně zhoršil 

Odpověď:  

Vzhledem k neexistenci projektů PRV ve fázi realizace nelze vyhodnotit 

Obyvatelé venkova (MAS) se zapojili do místních akcí 

o  o  o  o  o  

obyvatelé 
venkova se 
rozhodně 

zapojovali do 
místních akcí  

obyvatelé 
venkova se 

spíše zapojovali 
do místních akcí 

obyvatelé 
venkova se do 
místních akcí 
zapojovali ve 
shodné míře 

jako dříve 

obyvatelé 
venkova se do 
místních akcí 

spíše 
nezapojovali  

obyvatelé 
venkova se do 
místních akcí 

rozhodně 
nezapojovali 

Odpověď:  

Vzhledem k neexistenci projektů PRV ve fázi realizace nelze vyhodnotit 

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:  

Vzhledem k neexistenci projektů PRV ve fázi realizace nelze vyhodnotit 

Prostřednictvím SCLLD byly vytvořeny pracovní příležitosti 

Odpověď:  

Vzhledem k neexistenci projektů PRV ve fázi realizace nelze vyhodnotit 

Zvýšila se velikost MAS a počet obyvatel MAS 

Odpověď:  

Velikost MAS se nezměnila. Počet obyvatel MAS se mezi 31.12.2013 a 31.12.2017 zvýšil 
z 41 595 osob na 42 555 osob, tedy o 2,3 %. 

Klíčová zjištění:   

1. Počet obyvatel MAS se za 4 roky mezi 2013 a 2017 zvýšil o 2,3 %.  

2. Vzhledem k neexistenci projektů PRV ve fázi realizace nelze ostatní aspekty 
vyhodnotit  

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Odpověď:  

Vzhledem k neexistenci projektů PRV ve fázi realizace nelze vyhodnotit 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 
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1. Nejsou formulována   

2.    

3.    
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3. Manažerské shrnutí výstupů a výsledků dosavadní implementace SCLLD 

 

Název strategie Integrovaná strategie rozvoje území Obecně prospěšné společnosti 
pro Český ráj 

Platnost 2014 – 2020 (reálné zahájení implementace 2017) 

Počet PR 3 

Zaměření PR 

IROP 

1.1 Podpora bezpečnosti a atraktivity alternativních způsobů dopravy 

1.2 Prevence rizik a katastrof 

1.3 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb 

1.4 Podpora sociálního podnikání - investice 

1.5 Dostupnost a kvalita infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

1.6 Záchrana kulturního dědictví 

OPZ 

2.1 Podpora sociálního začleňování 

2.2 Prorodinná opatření 

2.3 Vyšší zaměstnaností proti sociálnímu vyloučení 

2.4 Podpora sociálního podnikání – neinvestice 

PRV 

3.1 Investice do zemědělských podniků 

3.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

3.3 Investice do nezemědělských činností 

3.4 Neproduktivní investice v lesích 

3.5 Projekty spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

 

Podklady pro evaluaci začaly být shromažďovány v lednu 2019. Pracovníci MAS začali 
podrobně studovat metodiku (Zadání a Šablonu zprávy), účastnili se také školení na evaluaci 
v rámci Krajské sítě MAS Královéhradeckého kraje dne 15.1.2019 v Dachově u Hořic 
i v rámci Krajské sítě MAS Libereckého kraje dne 24.1.2019 v Liberci. S procesem evaluace 
byli poté seznámeni členové orgánů MAS – Pléna MAS, Programového výboru MAS a 
Výběrové komise MAS v měsících lednu a únoru 2019. Zároveň pracovníci kanceláře MAS 
vybírali vhodné projekty, u kterých budou jejich zástupci požádáni o provedení 
polostrukturovaných rozhovorů a osoby, které budou osloveny s žádostí o členství ve Focus 
Group. Bylo rovněž rozhodnuto, že evaluaci provede MAS vlastními pracovníky. MAS 
usoudila, že najmutí externího evaluátora by nepřineslo časovou úsporu celému procesu a 
pracovníci MAS by se museli do celého procesu i tak zapojit ve velmi intenzivní míře, protože 
externí evaluátor by se musel seznámit se všemi podklady a zajistit by mu je stejně musela 
MAS. V průběhu března a první poloviny dubna byl sestaven orientační harmonogram prací 
a vybráni členové, kteří souhlasili s účastí ve Focus Group. Focus Group nakonec měla 7 
členů – 3 pracovníci MAS (vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD a 2 projektoví manažeři) a 
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4 osoby – zástupci partnerů a žadatelů MAS. Celkový počet 4 osoby mimo MAS se může na 
první pohled zdát nízký, ale 3 zástupci jsou zároveň partnery i žadateli MAS, 4.osoba je 
žadatelem MAS. Zároveň MAS vybírala takové členy, u kterých byla jistota, že k této práci 
přistoupí odpovědně a zároveň jsou seznámeni se základními pravidly podle nichž MAS 
funguje. Správnost výběru členů se během obou jednání Focus Group potvrdila. Je určitě 
pozitivním faktem, že členy Focus Group bylo možno za jejich práci finančně ohodnotit. 
Aktivních členů v území je bohužel nedostatek, evaluační proces je pro nezasvěcené osoby 
komplikovaný a nepřehledný.  

V polovině dubna začaly být připravovány podklady pro 1.jednání Focus Group. Pro zajištění 
efektivity jednání bylo rozhodnuto požádat členy Focus Group o jejich připomínky ke SWOT 
analýze, Analýze problémů a potřeb a Analýze rizik předem. Na základě vyjádření 
jednotlivých členů byl sestaven souhrn odpovědí k jednotlivým výrokům ve všech 3 
dokumentech. Na 1.jednání Focus Group 13.5. se pak o jednotlivých výrocích diskutovalo. 
Tento způsob výrazně zvýšil efektivitu jednání, protože bylo možno soustředit pozornost na 
výroky, kde se názory jednotlivých členů Focus Group lišily a o těchto výrocích diskutovat. 
Na 1.jednání Focus Group se také diskutovalo o finančních otázkách (otázky B.3 a B.4). 

V průběhu května také pracovníci MAS provedli sebeevaluaci v oblasti A (ve složení vedoucí 
pracovník pro realizaci SCLLD a 2 projektoví manažeři). Na základě 1.jednání Focus Group 
byly rovněž zodpovězeny evaluační otázky v části B.  

V polovině května byly rovněž připraveny podklady pro realizaci polostrukturovaných 
rozhovorů a domluveny konkrétní termíny rozhovorů. Bezprostředně poté byly na základě 
rozhovorů zpracovány případové studie. Ty byly společně s dalšími podklady zaslány jako 
podklad členům Focus Group pro 2.jednání. 2.jednání Focus Group se uskutečnilo 6.6.2019. 
Na základě 2.jednání Focus Group a polostrukturovaných rozhovorů byly zodpovězeny 
evaluační otázky v části C. 

Odpovědnost za evaluaci SCLLD, respektive za schválení Evaluační zprávy je v souladu 
s dokumentem Statut Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj svěřena Kontrolnímu 
výboru MAS. Ten tuto zprávu schválil dne 19.6.2019. 

 

Část A 

Klíčová pozitivní zjištění: 

- na výzvy a jejich součásti existují vzory 

- ve výzvách je možné provádět změny 

- vstřícné jednání ze strany ŘO 

- v OPZ preferenční kritéria dána, názor experta ve věcném hodnocení 

- při pečlivé přípravě na jednání orgánů MAS lze významně zvýšit efektivitu jednání 

- pečlivá příprava na semináře pro žadatele vede k dobrému přehledu o pravidlech 

Klíčová negativní zjištění: 

- významně odlišná pravidla pro každý Operační program 

- složitá metodika jednotlivých Operačních programů, která navíc často podléhá změnám 

- složitá a zdlouhavá příprava výzev – několikakolové připomínkování 

- v IROP složitý proces kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti 

- v OPZ pevně dané termíny pro vyhlášení výzev 

- komplikovaná práce s monitorovacím systémem CSSF, jehož funkčnost není ideální  
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- individuální konzultace se žadateli jsou časově náročné (často speciální dotazy, kde je 
nutno se na odpověď ptát na ŘO, u nezkušených žadatelů nutné seznamovat se základními 
pravidly) 

- potenciální žadatelé mění své záměry (žádosti do OP napřímo, odstoupení od záměru kvůli 
nevýhodným podmínkám dotačního titulu), je pak složité výzvy plánovat 

- problémy s usnášeníschopností orgánů MAS – střet zájmů, poměr veřejného sektoru, 
časová zaneprázdněnost členů orgánů MAS 

- výsledkem je, že nutná administrativa spojená s přípravou a administrací výzev zabírá 
téměř veškerý čas pracovníků MAS, i při nejvyšším úsilí se občas není možné 
vyvarovat chyb, nezbývá čas na animaci, která by se mohla projevit zvýšeným zájmem 
žadatelů, personální posílení MAS není z finančního hlediska možné 

 

Klíčová doporučení: 

- před přípravou výzev si vždy ověřovat aktuálnost metodických dokumentů a vzorů 

- výzvy připravovat se značným časovým předstihem 

- při nejasnostech vždy komunikovat s ŘO 

- při schvalování výzvy a jejích součástí odpovědnými orgány MAS si nechat schválit 
možnost provedení úprav na základě pokynů ŘO 

- posílit prezentaci MAS – úprava webu, využití potenciálu sociálních sítí 

- navrhnout Správní radě společnosti úpravu Statutu společnosti (zjednodušení některých 
ustanovení, pravidla standardizace zůstanou zachována) 

 

Část B 

Klíčová pozitivní zjištění: 

- závěry SWOT analýzy, Analýzy problémů a potřeb i Analýzy rizik jsou do velké míry stále 
platné 

- cíle a opatření SCLLD převážně odpovídají aktuálním problémům a potřebám území MAS 

- o většinu opatření je ze strany žadatelů buď významný nebo aspoň nějaký zájem 

 

Klíčová negativní zjištění: 

- problémy a potřeby v území MAS v převážné míře nejsou řešitelné realizací SCLLD (malá 
alokace MAS, nesoulad mezi problémy a potřebami území na jedné straně a podmínkami 
jednotlivých dotačních titulů na druhé straně, charakter některých problémů (řešitelné jen ze 
státní úrovně)) 

- alokované finanční prostředky jsou pro řešení identifikovaných problémů a potřeb zcela 
nedostačující, za stávajících podmínek Operačních programů lze ale předpokládat, že vyšší 
finanční prostředky by se stejně nevyčerpaly 

- oproti situaci před 3-4 lety, kdy se SCLLD připravovala, se situace značně změnila, 
potenciální žadatelé přehodnotili své záměry, případně požádali napřímo, nabízená a 
poptávaná alokace tak není vždy v souladu 

- špatné čerpání v IROP na sociální služby a sociální podnikání a v OPZ na sociální 
podnikání a zaměstnanost 
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Klíčová doporučení: 

- provést změny v SCLLD (textace SWOT analýzy, Analýzy problémů a potřeb, Analýzy rizik) 

- na základě výsledků výzev z 1.pololetí 2019 navrhnout přesuny finančních prostředků 
z opatření ohrožených nízkým čerpáním do opatření s vyšším zájmem 

- po administraci 2.výzvy vyhodnotit čerpání fichí v PRV a na jejich základě navrhnout 
přesuny alokací, též do nového čl.20 

 

Část C 

Klíčová pozitivní zjištění: 

- všechny podpořené projekty jsou zaměřeny na cílové skupiny uvedené v žádosti, cílové 
skupiny jsou zapojeny do přípravy i realizace projektů 

- projekty, které realizují obce, přispívají ke zlepšení propojení místní správy a veřejnosti, 
realizací projektů se též posiluje spolupráce neziskového a veřejného sektoru 

- finanční prostředky na intervence jsou vynakládány efektivně a přinášejí pozitivní dopady 
do území, negativní dopady nebyly zjištěny 

- realizace projektů podle svého zaměření naplňuje vždy alespoň jeden z definovaných cílů v 
jednotlivých opatřeních Programových rámců. 

 

Klíčová negativní zjištění: 

- byť se indikátory vykazují až na konci realizace projektů, která ještě nenastala, je zřejmé, 
že dosažení cílových hodnot některých indikátorů není reálné a je tak nutná změna SCLLD 

- lze předpokládat, že některé naplánované aktivity v opatření PR nebudou realizovány, v 
takovém případě nebudou naplněny všechny naplánované cíle a je tak nutná změna SCLLD 

 

Klíčová neutrální zjištění: 

- projektům z prvních výzev ještě neskončila fáze realizace, ostatní ještě nemají vydaný 
právní akt, proto nelze objektivně zhodnotit pokrok v naplňování cílových hodnot indikátorů a 
skutečného čerpání finančních prostředků, míru dosažení výstupů a výsledků, uspokojení 
potřeb cílových skupin, synergické efekty 

- v IROP je srovnávání s orientačními průměrnými náklady na jednotku indikátoru 
bezpředmětné, protože každý projekt je jedinečný  

- vzhledem k neexistenci projektů PRV ve fázi realizace nelze vyhodnotit do jaké míry 
podpořily intervence PRV místní rozvoj ve venkovských oblastech 

 

Klíčová doporučení: 

- na základě zkušeností s výzvami v 1.pololetí 2019 provést změnu SCLLD (změny 
v indikátorech, aktivitách v jednotlivých opatřeních, přesuny alokací mezi opatřeními vč. 
rozšíření PRV o čl.20) 

 

Implementace navrhovaných opatření 
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Návrhy na změnu SCLLD budou diskutovány a projednány v rozhodovacím orgánu MAS, 
kterým je Programový výbor MAS a poté budou předložena ke schválení nejvyššímu orgánu 
MAS, kterým je Plénum MAS. 

 

3.1 Evaluační postup  

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

3.2 Harmonogram zpracování mid-term evaluace  

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

Tabulka 2 – Skutečný harmonogram klíčových činností mid-term evaluace SCLLD MAS Český ráj a 

Střední Pojizeří 

Aktivita 
Datum zahájení 

činnosti (od) 
Datum ukončení 

činnosti (do) 
Datum  

Zpracování mid-term evaluace 3.1.2019 20.6.2019  

Seznámení se Zadáním, šablonou 
Evaluační zprávy 

3.1.2019 23. 1.2019 
 

Sebeevaluace v Oblasti A 6.5.2019 17.5.2019  

Evaluace v Oblasti B 15.4.2019 20.5.2019  

Příprava podkladů na jednání Focus Group  15.4.2019 25.4.2019  

Jednání Focus Group    13.5.2019 

Zodpovězení Evaluačních otázek 

a podotázek v Oblasti B 
14.5.2019 20.5.2019 

 

Evaluace v Oblasti C 13.5.2019 11.6.2019  

Příprava podkladů pro zpracování 
polostrukturovaných rozhovorů s příjemci  

13.5.2019 15.5.2019 
 

Realizace polostrukturovaných rozhovorů 
s příjemci  

21.5.2019 31.5.2019 
 

Zpracování případových studií k projektům 
v realizaci (ukončeným projektům)  

23.5.2019 3.6.2019 
 

Jednání Focus Group    6.6.2019 

Zodpovězení Evaluačních otázek 

a podotázek v Oblasti C 
7.6.2019 11.6.2019 

 

Projednání a schválení Evaluační zprávy 
odpovědným orgánem  MAS 

  
19.6.2019 

Předložení Evaluační zprávy MMR-ORP 
skrze ISKP14+  

  
21.6.2019 

 


