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VH
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1. Cíle mid-term evaluace realizace SCLLD na úrovni MAS
Cílem mid-term evaluace realizace SCLLD MAS Region Pošembeří o.p.s. je provedení
hodnocení realizace integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje na úrovni
nositele, tj. MAS Region Pošembeří o.p.s., v programovém období 2014–2020. Hodnotitel
(evaluátor) provádí evaluaci na základě Zadání vydaného MMR-ORP1.
MAS Region Pošembeří o.p.s. 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 jsou:
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 Region Pošembeří o.p.s.
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 Region Pošembeří o.p.s.
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 Region
Pošembeří o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pod
názvem Náš Region II.

1

Viz http://mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/Evaluace-IN.
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2. Odpovědi na evaluační otázky, doporučení (opatření)
Oblast A – Interní procesy a postupy implementace SCLLD na úrovni nositele
SCLLD
MAS Region Pošembeří o.p.s. provádí evaluaci interních procesů a postupů implementace
SCLLD na úrovni MAS vyplněním níže uvedených sebeevaluačních tabulek, a to na základě
svých znalostí a zkušeností z dosavadní realizace SCLLD. Na hodnocení oblasti A se
v MAS Region Pošembeří o.p.s. podíleli pracovníci MAS/členové orgánů MAS/ostatní,
uvedení v tabulce č. 1.
Tabulka 1 – Přehled osob zapojených do evaluace v Oblasti A – Interní procesy a postupy
implementace SCLLD na úrovni MAS

Jméno

pracovník MAS / člen orgánu MAS / ostatní

Šárka Pučálková

Pracovník MAS – vedoucí zaměstnanec pro realizace
SCLLD a manažer IROP

Miloslav Oliva

Pracovník MAS – ředitel a manažer PRV

Jana Tůmová

Pracovník MAS – manažerka OPZ

Samira Goldšmídová

Pracovník MAS – manažer OPZ a PRV

Hana Vrbovcová

Pracovník MAS – manažer IROP a OP ŽP

Účelem hodnocení v Oblasti A je pomocí zralé úvahy identifikovat nejdůležitější pozitiva
a negativa, nikoliv zpracovat vyčerpávající výčet pozitiv a negativ. MAS Region Pošembeří
o.p.s. 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)
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 Nalezená negativa provádění dané činnosti (případy špatné praxe v dané činnosti,
klíčové negativní skutečnosti, nedostatky které negativně ovlivňují provádění dané
činnosti na MAS),
 Návrh opatření, jak se v budoucnu daným negativům vyhnout, opatření pro zlepšení
(zrychlení, zefektivnění) dané činnosti.
3. Formulace (výběr) klíčových závěrů k danému procesu v části „Klíčové závěry“.
Při hodnocení jednotlivých procesů, respektive činností MAS Region Pošembeří o.p.s. 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 Region Pošembeří o.p.s. hodnotí následující procesy probíhající na MAS:
1.
2.
3.
4.

Proces: Příprava výzev
Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí
Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů
Proces: Animační činnost (animace a komunikace)

2

Dokument – předepisuje určité postupy (tj. např. Interní postupy MAS pro IROP apod.).
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.).
3
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Sebehodnocení jednotlivých procesů a činností
Tabulka 2 – Sebeevaluační tabulka – 1. Proces: Příprava výzev
1. Proces: Příprava výzev
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP
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?)

 Pravidelná kontrola www stránek
OP IROP, školení, neustálá kontrola
změn, dobrý pomocník „Desatero o
výzvách“
 Ukládat si aktuální verze šablon
 Přepisování do vzoru, s podklady a
soustředěností

 Časté změny „nadřazených“ výzev,
nutnost úprav výzev MAS (které již byly
připraveny)

 Co nejrychleji připravenou výzvu schválit
jak PrVý MAS, tak řídícím orgánem a
vyhlásit ji

 Zdlouhavý proces, který zapříčinily
změny nadřazených výzev, výzvy a
podklady se musely měnit

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

 Pro přehlednost děláme tabulkové
verze

 Zdlouhavý proces, změny kontrolorů a
dlouhé úpravy kritérií, aby byly jasně
uchopitelné a objektivní, podklady se
musely upravovat a měnit, zásadním
problémem byly preferenční kritéria

Schválení výzvy
odpovědným orgánem MAS

 Komunikace s PrVý MAS výborná,
jsou připraveni pracovat, udělají si
čas
 Lepší varianta je schvalovat
s dovětkem „manažer OP dopracuje
podle pokynů ŘO“, nečeká se až na
finální schválení ŘO a díky tomu se
pak nebrzdí vyhlášení
 Využití hlasování per rollam – je
rychlejší



 Na začátku bylo třeba připravovat text
výzvy ve velkém předstihu před
plánovaným otevřením výzvy. Opětovné
vyhlášení výzvy by mělo být již
bezproblémové, neboť MAS si již proces
přípravy výzvy osvojila
 Podklady pro výzvu nutno připravovat ve
velkém předstihu před jejím plánovaným
otevřením, konzultovat s ŘO již při
plánované výzvě. Při opětovném
vyhlášení výzvy bude proces rychlejší,
pokud zůstanou hodnotící kritéria ve
stejné podobě.
 Vytvořit si přehled úkonů a časových
možností, které jsou třeba ke schválení
výzvy

Činnost
Shromáždění podkladů
(vzorů, šablon, sledování
aktualizací)

Příprava textu výzvy (vč.
návrhu alokace výzvy)
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1. Proces: Příprava výzev
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP
Činnost
Příprava interních předpisů
(postupů) pro implementaci
PR, vč. jejich schvalování
odpovědnými orgány MAS

Uveřejňování informací
(např. avíza výzev, pozvánky,
výzvy ad.) a komunikace
s potenciálními žadateli
Komunikace s nadřazenými
orgány při přípravě výzev

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)

 Možnost schvalovat s dovětkem
„manažer OP dopracuje podle
pokynů ŘO“
 Využití hlasování per rollam – je
rychlejší
 Vycházet z poskytnutých
„Minimálních požadavků“ ŘO
 Vyplatí se vícenásobné upozornění
(web, facebook, místní periodika,
adresně do všech obcí, adresně
partnerům, informace na setkání se
starosty, plénum, osobní
konzultace)


 Velké komplikace, zdlouhavý proces
schvalování, stálé úpravy ze stran ŘO,
výrazné změny vzorů rok od roku

 Nutno připravovat ve velkém předstihu
před plánovanou výzvou, vycházet
z aktuálních zdrojů a doporučení ŘO





 Silně závisí na osobě, s níž se jedná,
na její pracovní vytíženosti



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

1. Proces: Příprava výzev
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ
Činnost
Shromáždění podkladů
(vzorů, šablon, sledování
aktualizací)
Příprava textu výzvy (vč.
návrhu alokace výzvy)

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)

 Veškeré dokumenty včetně jejich

 Neshledána



 Neshledána



aktualizací byly k dispozici v
přehledně podobě na webu NS
MAS
 Byla k dispozici velmi přehledná
šablona ŘO k vytvoření výzvy. Byly
poskytnuty přehledné srozumitelné
pokyny, jak připravit text výzvy.

Opatření (Jak se může MAS uvedeným
negativům v budoucnu vyhnout?)
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1. Proces: Příprava výzev
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ
Činnost

Příprava součástí výzvy
(např. kontrolní listy,
preferenční kritéria)
Schválení výzvy
odpovědným orgánem MAS
Příprava interních předpisů
(postupů) pro implementaci
PR, vč. jejich schvalování
odpovědnými orgány MAS
Uveřejňování informací
(např. avíza výzev, pozvánky,
výzvy ad.) a komunikace
s potenciálními žadateli

Komunikace s nadřazenými
orgány při přípravě výzev

Pozitiva (příklady dobré praxe;
klíčové faktory s pozitivním vlivem
na danou činnost)
Byla možnost absolvovat školení
OPZ k přípravě výzvy.
 Příprava součástí výzvy byla
bezproblémová, rovněž bylo
možné převzít kritéria z metodiky
OPZ
 Bezproblémové, většinou řešenou
formou per-rollam s cílem provést
co nejrychlejší schválení výzvy.
 Není relevantní, MAS pro
implementaci programového rámce
nepřipravovala interní postupy.
 Dlouhodobá a systematická práce
s potenciálními žadateli, využíváno
spolupráce s odborem sociálních
věcí MěÚ Český Brod při
vyhledávání vhodných žadatelů,
avíza o připravovaných výzvách na
setkáních Pléna, starostů
 Bezproblémová spolupráce a
komunikace; odpovědi na dotazy
obdrženy v poměrně krátké době,
možnost i telefonické konzultace

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

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

 Neshledána



 Neshledána



 Není relevantní



 Neshledána



 Neshledána



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?)
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1. Proces: Příprava výzev
PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV
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)

Shromáždění podkladů
(vzorů, šablon, sledování
aktualizací)

 Pravidelná kontrola stránek SZIF a
MZe, školení
 Nastavení „upozornění“ na
aktuality a doručené zprávy ze
SZIF na Portálu farmáře (PF)
 Aktualizace a tiskové zprávy jsou
zasílány po registraci na SZIF
(informační mailing)

 Manager PRV – hlídat a číst každý den
informační mailing ze SZIF (aktualizace,
tiskové zprávy apod.)
 Manager PRV – každý den se přihlásit do
Portálu farmáře a hlídat schránku
doručených zpráv
 Manager PRV – Spolupráce a pomoc
mezi MAS

Příprava textu výzvy (vč.
návrhu alokace výzvy)

 S velkým časovým předstihem
plánovat celý proces (spolupráce
s Programovým výborem MAS)
 Byly využity „vzory“ pro všechny
články PRV v materiálu od ŘO/CP
SZIF, které si pak MAS mohla
upravit pro konkrétní Fiche
 Včasné rozhodnutí rozhodovacího
orgánu (PrVý MAS), možnost
hlasování per rollam
 Včasná příprava a úprava dle
aktualizovaných pravidel
 Včasné rozhodnutí rozhodovacího
orgánu (PrVý MAS), možnost

 Pokud není registrace k zasílání
informačního mailingu ze SZIF,
aktualizace a tiskové zprávy jsou na
webu obtížněji dohledatelné
 Aktualizované dokumenty jsou
zveřejňovány bez revizí, je těžké
rozpoznat změny – musí se porovnávat
texty
 Nastavení „Upozornění“ na aktuality a
zprávy ze SZIF na Portálu farmáře lze,
ale pouze na jednu osobu, je třeba
zasílat tato „Upozornění“ i více osobám
(lze nastavit jen jedna emailová adresa
nebo nelze již email změnit)
 Některé dokumenty webu SZIF nejsou
nebo jsou obtížně dohledatelné – nutná
spolupráce mezi MAS
 Pro některé dokumenty šablony nejsou
(např. Interní postupy)









 Neexistence „vzorových“ dokumentů,
kterými by MAS získaly větší jistotu, že
je mají vypracovány správně

 Manager PRV - Požadovat
prostřednictvím KS MAS a vyjednavačů
NS MAS po ŘO PRV či CP SZIF
 Manager PRV – spolupráce a pomoc

Činnost

Příprava součástí výzvy
(např. kontrolní listy,
preferenční kritéria)
Schválení výzvy
odpovědným orgánem MAS
Příprava interních předpisů
(postupů) pro implementaci
PR, vč. jejich schvalování

Opatření (Jak se může MAS uvedeným
negativům v budoucnu vyhnout?)
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1. Proces: Příprava výzev
PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV
Činnost
odpovědnými orgány MAS
Uveřejňování informací
(např. avíza výzev, pozvánky,
výzvy ad.) a komunikace
s potenciálními žadateli

Komunikace s nadřazenými
orgány při přípravě výzev

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?)

hlasování per rollam

mezi MAS

 Kromě standardních postupů (web,
facebook) rozesílání výzev
podnikatelům v zemědělství,
zpracování a ubytování v regionu,
informování v místních periodikách
 Osobní znalost potenciálních
žadatelů z území MAS daná
dlouhodobou činností (víc jak 10
let)
 Předávání informací
potencionálních žadatelů mezi
sebou
 Konzultace provádět s
dostatečných předstihem
 Účast zástupců ŘO PRV, CP i RO
SZIF na pravidelných jednáních
platformy PRV při KS MAS SK



 Manažer PRV – Rozšířit informace pro
potenciální žadatele i na profesní,
odborné střešní organizace zemědělců
(např. ASZ, ČMSZP, ZS, ČOU apod.)
 Manager PRV – vyhotovit seznam
žadatelů a jejich záměrů, kteří mají zájem
o dotaci, ale nestihli podat žádost nebo
nebyla vyhlášená příslušná Fiche.





1. Proces: Příprava výzev
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OP ŽP
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)

Shromáždění podkladů
(vzorů, šablon, sledování
aktualizací)

 Pravidelná kontrola stránek OP ŽP,
zasílání aktuálních informací ŘO

Příprava textu výzvy (vč.

 Závazný vzor od ŘO

 Vyčkávání mnoha MAS na změnu
podmínek výzev v termínové kolizi s
konečným termínem vyhlášení výzev a
tím zahlcení ŘO při schvalování
 Závazný vzor od ŘO

Činnost

Opatření (Jak se může MAS uvedeným
negativům v budoucnu vyhnout?)
 Spoléhat, že inzerované změny budou
opravdu zaneseny a zapracovat je a
nechat si schválit ještě před jejich oficiální
finalizací
 Závazný vzor od ŘO
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1. Proces: Příprava výzev
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OP ŽP
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)

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

 Závazný vzor od ŘO pro výběr
podmínek k vybraným opatřením
MAS





Schválení výzvy
odpovědným orgánem MAS

 Včasné rozhodnutí rozhodovacího
orgánu (PrVý MAS), možnost
hlasování per rollam
 Možno schvalovat s dovětkem
„manažer OP dopracuje podle
pokynů ŘO“





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

 Včasná příprava a úprava dle
vzoru ŘO
 Včasné rozhodnutí rozhodovacího
orgánu (PrVý MAS), možnost
hlasování per rollam
 Možno schvalovat s dovětkem
„manažer OP dopracuje podle
pokynů ŘO“

 Zahlcení ŘO při schvalování všech
dokumentů od všech MAS souběžně

 Urychlení procesu schvalování (vina není
vždy na straně žadatele)
 Nutno připravovat ve velkém předstihu
před plánovanou výzvou

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

 Kromě standardních postupů (web,
facebook) rozesílání výzev obcím,
partnerům v regionu, informování
v místních periodikách





Komunikace s nadřazenými
orgány při přípravě výzev

 Konzultace provádět
s dostatečných předstihem





Činnost

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

návrhu alokace výzvy)
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Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 1. Procesu: Příprava výzev:
1) Je nutné průběžně sledovat webové stránky řídících orgánů a předvídat aktualizace výzev
pro individuální projekty, příslušných pravidel a informací vydávaných řídícími orgány. Před
každou výzvou kontrolovat aktuální stav podkladů a na ně navázat.
2) Příprava výzev na základě podkladů není takový problém, když funguje rychlá komunikace
s ŘO. U interních postupů je vhodné zahájit přípravu mnohem dřív, než odpovídá lhůtám
uvedeným v Minimálních požadavcích pro implementaci CLLD. Předejdeme díky tomu
nechtěným posunům otevření výzev. Jelikož interní postupy jsou časově náročnější na
kontrolu. Nejvíce náročné byly pro IROP.
3) V kritériích pro věcné hodnocení hledat kompromis – používat taková, která jsou objektivní,
nejsou diskriminační vůči některé skupině žadatelů, a přitom, ještě hodnotí něco, co může
žadatel ovlivnit a co aspoň částečně vypovídá o kvalitě a potřebnosti projektu, je těžké
shodnout se na těchto kritériích s ŘO.
4) Mít stále aktivní rozhodovací výbor, aby byl ochoten schvalovat potřebné dokumenty
odpřipomínkované ŘO.
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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

 Průběžné sledování změn, aktualizací,
metodik a dalších informací řídících
orgánů

 Možnost špatného vyplnění
požadovaných informací

 Při nejasnostech konzultovat s ŘO, jak si
to vysvětlit

Školení

 Zúčastnit se je určitě potřeba



Zadání výzvy do MS/PF

 S podrobnou příručkou u ruky to lze

 Školení nepomůže s aplikací postupů
v praxi
 Časté technické závady v MS2014+

Provádění změn ve výzvách

 S příručkou v ruce je změna
(modifikace) vcelku jednoduchá, vždy
byla i rychlá reakce na změnu od ŘO
(kontrola)
 Je důležité, někteří žadatelé ještě neví,
co vše budou k dotaci potřebovat. Na
školení ukazujeme web a podklady
výzvy, máme prezentaci, kde jsou
nejdůležitější věci, je podrobná, takže je
vodítkem pro žadatele, obsahuje i
postup vkládání žádosti do systému.
Když je třeba jdeme do podrobností či je
necháme na přímou konzultaci.
 Zásadní pro přijetí projektu, aby byl
uznatelný, někdy se rozchází
konzultace a finální stav žádosti
 Konzultujeme opakovaně dle potřeb
žadatele.
 Konzultujeme i ve večerních hodinách
 Průběžná evidence a stahování
projektů, studií proveditelnosti a dalších
dokumentů a příloh pomůže, není vše

Příprava a realizace
semináře pro žadatele

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

Příjem žádostí o dotaci (PRV
– listinné přílohy)



 S aktuální příručkou v ruce, v případě
nutnosti konzultovat s ŘO
 S aktuální příručkou v ruce není problém







 V komplikovaných případech konzultovat
záměr s CRR, zda je projekt nebo jeho
část způsobilým výdajem
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Informování o výzvách (kdo,
kdy, kým, mají žadatelé
potřebné informace?)

v jednu chvíli
 Dlouhodobě předem informovat o tom,
že výzva bude, aby se žadatelé chystali.
 S okruhem potenciálních žadatelů, stále
pracovat.
 informace chodí hromadným e-mailem.
 Informace zasílá manažer IROP či
kancelář.
 Informace jsou na webu a v místních
periodikách.
 Vyplatí se urgence potenciálních
žadatelů před ukončením termínu, zda
záměr skutečně podají





2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ
Činnost
Shromáždění metodických
podkladů pro práci
s MS2014+/PF
Školení

Zadání výzvy do MS/PF

Provádění změn ve výzvách

Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
faktory s pozitivním vlivem na danou
činnost)
 K dispozici byly veškeré metodiky na
webu NS MAS. Pro efektivní práci
stačilo pouze sledovat pravidelně tento
web.
 Bylo možné absolvovat školení u ŘO
pro vyhlašování výzev.
 Využita metodika, která velmi přehledně
popisuje jednotlivé kroky nutné pro
zadání žádosti do MS2014+.Případné
problémy možné konzultovat s
technickou podporou ŘO, která
reagovala vždy promptně.
 Není relevantní, MAS neprováděla
změnu ve výzvě OPZ

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

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

 Neshledána



 Výjimečně se nezdařilo najít odpověď
na specifickou otázku – např. více
příkladů environmentálního sociálního
podniku
 Neshledána



 Neshledána
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Příprava a realizace
semináře pro žadatele

 Semináře nestačí, je potřeba
individuálních a podrobných konzultací

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

 Konzultační činnost se odvíjí od
zaměření výzvy. MAS má zkušenost s
realizací dvou výzev OPZ, první
vyžadovala časté konzultace. Druhá
výzva, vzhledem k tomu, že se přihlásili
žadatelé se zkušenostmi s realizací
projektů z OPZ vyžadovala minimální
konzultace.
 Funguje průběžná kontrola podaných
žádostí, nevyskytly se žádné problémy
při podávání žádostí
 Informovanost o výzvách je zajištěna
několika způsoby: adresným oslovením
potenciálních zájemců, plošným
oslovením všech partnerů MAS a obcí v
území a dalších organizací. Dále jsou
informace zveřejněny na webu a v
místních tiskovinách.

Příjem žádostí o dotaci (PRV
– listinné přílohy)
Informování o výzvách (kdo,
kdy, kým, mají žadatelé
potřebné informace?)

 Podporované činnosti z OPZ jsou
velmi specifické a mnohdy není v
silách pracovníka MAS, který nemá
zkušenosti či vzdělání v sociální
oblasti řešit jednotlivá témata. Někdy
se stává, že MAS pouze přebírá
teoretické podklady k výzvě z OPZ a
přenáší je žadateli.
 Vzhledem ke specifičnosti a
odbornosti tématiky je nutné některé
dotazy konzultovat na ŘO.

 Bylo by žádoucí, aby MAS měla
pracovníka s odborností na sociální
tématiku podporovanou z OPZ.

 Neshledána



 Neshledána



 Bylo by žádoucí, aby MAS měla
pracovníka s odborností na sociální
tématiku podporovanou z OPZ.

2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí
PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV
Činnost
Shromáždění metodických
podkladů pro práci
s MS2014+/PF

Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
faktory s pozitivním vlivem na danou
činnost)
 Portál farmáře (PF) je relativně
jednoduchý a nemění se, po několika
opakovaných krocích je práce s
podklady v zásadě intuitivní

Negativa: příčina + důsledek (příklady
špatné praxe; klíčové faktory
s negativním vlivem na danou
činnost)
 Ne vždy byla úplně jasná „cesta“
pohybu podkladů od žadatele na MAS
přes PF nebo pouze emailem

Opatření (Jak se může MAS uvedeným
negativům v budoucnu vyhnout?)
 Manager PRV – Ověření „cesty“ u CP
SZIF, aplikace v dalších výzvách MAS
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Školení

 Na začátku i v průběhu programového
období proběhlo několik i tematických
školení ŘO PRV a CP PRV pro MAS

 Díky tomu, že ne všechny MAS byly
na stejné „startovní čáře“, tudíž MAS
byly např. ve fázi před úplně 1.vývou,
jiné již mnohem dále, nebylo úplně
jednoduché si umět představit veškeré
na školeních přednesené poznatky
v konkrétním procesu administrace

Zadání výzvy do MS/PF

 Velmi rychlé schválení výzvy ze strany
RO SZIF
 Nebylo třeba toto řešit



 Manager PRV – Úzká výměna informací
s MAS v adekvátní fázi procesu
administrace
 Manager PRV – Průběžná komunikace a
výměna zkušeností na jednáních
platformy PRV při KS MAS
 Manager PRV – Zařazování problematiky
administrace PRV na setkání MAS
v rámci CSV


 Není relevantní

 Není relevantní

 Ve výzvě se objeví žadatel, který se
neúčastnil semináře ani nijak
nekomunikoval s MAS, což se pak
projevilo na kvalitě přípravy žádosti o
dotaci vč. příloh, pokud
nespolupracoval s vlastní konzultační
firmou
 Obrovské množství různých záměrů,
vysoká odborná náročnost (stroje,
procesy zpracování apod.)

 Manager PRV – vést seznam žadatelů a
kontaktovat žadatele, kteří projevili
zájem, ale nestihli podat žádost nebo
nebyla vyhlášená příslušná Fiche.

Příjem žádostí o dotaci (PRV
– listinné přílohy)

 Osobní znalost potenciálních žadatelů z
území MAS daná dlouhodobou činností
(víc jak 10 let)
 Web MAS, hromadný e-mail všem
partnerům MAS, místní periodika, cíleně
zemědělcům a podnikatelům volat či
posílat e-mail
 Podrobnější konzultace vedou k jasným
představám MAS i žadatele,
minimalizují se sporné věci
 Nastavení systému efektivní konzultační
činnost – nejdříve FAQ, email, telefon,
pak teprve, tj. po oboustranné přípravě,
osobní konzultace v kanceláři MAS
nebo přímo v místě potenciálního
projektu
 Minimum listinných příloh vč. stavební
projektové dokumentace

 Manager MAS – Předem na tyto
skutečnosti upozorňovat v rámci školení
žadatelů na zač. výzvy i v průběhu
registrace žádostí.

Informování o výzvách (kdo,
kdy, kým, mají žadatelé

 Kromě běžných způsobů (web, místní
periodika, hromadný e-mail na partnery)

 Někteří žadatelé nahrávali např.
stavební projektovou dokumentaci po
jednotlivých listech, nikoliv jako jeden
pdf soubor – nepřehledné, potenciální
možnost pro chyby apod.
 Žadateli zmizí po zaslání žádosti na
MAS žádost v jeho PF – ve všech
případech žadatel se zděšením
kontaktoval MAS


Provádění změn ve výzvách
Příprava a realizace
semináře pro žadatele

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

 Manager PRV – vyplatí se složitější věci
konzultovat předem s ŘO, aby se jasně
řeklo, zda je záměr podpořitelný či nikoliv
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potřebné informace?)

avizovat pro okruh žadatelů (seznam
podnikatelů a zemědělce pro dané
Fiche)

2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OP ŽP – do 31. 12. 2018 jsme nevyhlašovali žádnou výzvu
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)

Shromáždění metodických
podkladů
pro
práci
s MS2014+/PF







Školení







Zadání výzvy do MS/PF







Provádění změn ve výzvách







Příprava
a
realizace
semináře pro žadatele







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







Příjem žádostí o dotaci (PRV
– listinné přílohy)







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







Činnost

Opatření (Jak se může MAS uvedeným
negativům v budoucnu vyhnout?)
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Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 2. Procesu: Vyhlášení výzev a příjem
žádostí:
1) Je důležité průběžně sledovat aktualizace podkladů od ŘO (výzvy ŘO pro individuální
projekty, příslušné pravidla, metodiky a jiné informace vydávané řídícími orgány).
2) Při zadávání výzev do systému postupovat na základě aktuálních příruček ŘO (platí
především pro IROP), aby se předešlo chybám.
3) Semináře před výzvami jsou důležité, i když mají spíše informativní charakter, napoví o
záměrech a jejich rozdělení do opatření/fichí, o potenciálních žadatelích i mimo těch,
které již evidujeme, ve všech OP se vyplatí podrobné individuální konzultace, u
složitějších záměrů je vhodná konzultace s řídícím orgánem. Je nutné se přizpůsobit
časovým možnostem žadatele.
4) S potenciálními žadateli je třeba konzultovat průběžně až do podání projektu do výzvy.
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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
Pozitiva (příklady dobré praxe;
klíčové faktory s pozitivním vlivem
na danou činnost)

Činnost
Školení hodnotitelů (věcné
hodnocení)

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

 Na školení je pozitivní, že se
hodnotitelé seznámí dopředu
s přijatými žádostmi a tyto jim nejsou
pak zasílány e-mailem či jiným
způsobem, nýbrž si projekty a
podklady k hodnocení odnesou přímo
na flash disku
 Zjištění nepodjatosti
 Vyplňujeme na základě předem
schválených kontrolních listů

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 třeba připomínat hodnotitelům, aby
hodnotili jen to, co je v hodnotících
kritériích a co je napsáno v Žádosti a
doloženo v přílohách k Žádosti



 Komplikace v tom, že není přesně jasné,
co má MAS kontrolovat a na co může
žadatele vyzvat k opravě. Nejistota, zda
určité podrobnější věci má nechat až na
ŘO.


 Pečlivá příprava kontrolních listů,
schvalování v dostatečném předstihu
před použitím, pečlivá kontrola při
navrácení žádosti po dopracování
 Konzultace se zkušenější MAS


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



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

 V souladu s interními postupy
(většinou mnohem dříve)
 Podklady předáváme na školení
hodnotitelů formou flash disku





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

 Jednání svolávána v souladu
s interními postupy a jednacími řády
orgánů, po dohodě s orgány
 Předem se domlouváme s orgány na
jejich časových možnostech na
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP
Pozitiva (příklady dobré praxe;
klíčové faktory s pozitivním vlivem
na danou činnost)

Činnost
stanovených ŘO
a v interních postupech
k jednotlivým
programovým rámcům)
Věcné hodnocení
výběrovým orgánem MAS
(vč. např. zpracování
závěrečného kontrolního
listu a zápisu)

základě dohody zasíláme pozvánky
 V nejkrajnějším případě můžeme
přistoupit k jednání per rollam
 Pozvánku ŘO zasíláme včas a na
správnou adresu
 Zápis se píše na jednání výběrového
orgánu
 Finální kontrolní list vychází z jednání
3 hodnotitelů na jejich samostatné
schůzce v kanceláři MAS

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

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

 Jednoduchá nesubjektivní kritéria pro
případ neshody, kritéria jasně
prokazatelné

 Řádné proškolení hodnotitelů

Vyřizování přezkumného
řízení







Uveřejňování záznamů
(přehled podpořených
projektů, zápisy atp.)

 Na webu u příslušné výzvy
v MS2014+, informace na Plénu





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

 Depeše v MS2014+ a web





Postoupení vybraných
žádosti řídícím orgánům
(MS/Portál farmáře)

 Prostřednictvím MS2014+ po
schválení zápisu rozhodovacího
orgánu, s příručkou není problém, je
třeba si dát pozor na doložení všech
příloh
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ
Činnost
Školení hodnotitelů (věcné
hodnocení)
Kontrola FNaP (vč.
opakované kontroly, je-li to
dle pravidel příslušného
programu možné)

Spolupráce s (externími)
hodnotiteli (výběr,
zadávání, komunikace,
kvalita výstupů –
částkových kontrolních
listů atp.)
Příprava a předávání
podkladů členům
hodnotícího orgánu,
předání podkladů
(záznamy)
Informování o datech
jednání orgánů MAS (vč.
komunikace s ŘO, příprava
pozvánek, distribuce,
dodržování lhůt
stanovených ŘO

 Školení bylo bezproblémové, výběr
hodnotitelů byl orientován na osoby
mající určitou zkušenost s podobným
typem projektů.
 Kontrola probíhala dle schválených
pravidel. V případě nejasnosti bylo
možnost konzultací na ŘO.
 Spolupráce a komunikace byla
bezproblémová. Výběr externího
hodnotitele a předání žádostí k
hodnocení probíhal vždy s
dostatečným předstihem, aby se bez
obtíží splnilo hodnocení ve stanovené
lhůtě. Externí hodnotitel vysvětlil MAS
závěry svého hodnocení a pružně
reagoval na podněty MAS týkající se
hodnocení žádostí.
 Předání podkladů bylo
bezproblémové, nutná včasná
komunikace s ohledem na časové
vytížení členů Výběrové komise.

 Neshledána



 Neshledána



 Neshledána



 Neshledána



 Informace o jednání Výběrové komise
MAS a Programového výboru MAS
zasílány interní depeší
prostřednictvím CSSF2014+. Je
oceňováno zkrácení lhůty ze strany
ŘO pro zasílání informací o jednáních
orgánů MAS.
 Podklady pro hodnocení poskytnuty
včas.

 Neshledána



 Za určitý problém lze vnímat to, že
hodnotitelé přebírají závěry podpůrného
hodnocení a příliš nevyvíjejí snahu o
individuální hodnocení

 Tento problém je neřešitelný vzhledem k
vysoké specifičnosti předkládaných
projektů a odbornosti jednotlivých
hodnotících kritérií. Nutné, aby projekty
hodnotil odborník se vzděláním a praxí v
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sociální oblasti.

a v interních postupech
k jednotlivým
programovým rámcům)
Věcné hodnocení
výběrovým orgánem MAS
(vč. např. zpracování
závěrečného kontrolního
listu a zápisu)

 Není relevantní





Vyřizování přezkumného
řízení

 Standardně zveřejňováno na webu
MAS v souladu s lhůtami obsaženými
v jednacích pravidlech těchto orgánů.
 Žadatelé jsou informování
prostřednictvím MS2014+, v této
formě komunikace neshledány
problémy.
 MAS předala výsledky hodnocení
dvou výzev na OPZ, nebyla shledána
žádná pochybení ze strany MAS,
pokud jde o postup hodnocení a
výběru projektů.


 Neshledána



 Neshledána



 Poměrně dlouhá čekací doba na získání
výsledků závěrečného ověření
způsobilosti u druhé výzvy.







Uveřejňování záznamů
(přehled podpořených
projektů, zápisy atp.)
Informování žadatelů
o výsledcích hodnocení
FNaP a VH (prostřednictvím
MS2014+/ e-mailem)
Postoupení vybraných
žádosti řídícím orgánům
(MS/Portál farmáře)

3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů
PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV
Činnost
Školení hodnotitelů (věcné
hodnocení)

Pozitiva (příklady dobré praxe;
klíčové faktory s pozitivním vlivem
na danou činnost)
 PRV – vysvětlení principu hodnocení
dle preferenčních kritérií a přidělování
bodů je jednoduché

Negativa: příčina + důsledek (příklady
špatné praxe; klíčové faktory
s negativním vlivem na danou činnost)
 PRV – hodnotitelé si někdy text
preferenčních kritérií vysvětlují rozdílně
(rozdílný pohled na přidělení bodů)

Opatření (Jak se může MAS uvedeným
negativům v budoucnu vyhnout?)
 Manager PRV – objasnit hodnotitelům
důkladněji text a obsah preferenčních
kritérií k lepšímu pochopení
 Manažer PRV – vysvětlit hodnotitelům i
genezi vzniku projektu, souvislosti vazeb
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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)

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

 PRV – kontrola se provádí dle
předem připravených kontrolních listů
(podle vzoru)

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

 PRV – nerelevantní

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

 PRV – předání podkladů každému
hodnotiteli je jednoduché (flash disk s
nahranými žádostmi, přílohami,
pravidly, postupy apod.), vypracován
předávací protokol k prokázání
předání
 PRV – lhůty pro jednání orgánů MAS
jsou dostačující (uvedeny v Interních
postupech)
 PRV – kancelář MAS postupuje podle
již v minulosti dlouhodobou praxí
osvědčených postupů (vlastní knowhow)

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

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

 PRV – není zcela jasné, jak moc můžou
žadatelé opravovat žádost o dotaci –
může zasahovat do všech částí žádosti
 PRV – žadatel provede opravu žádosti –
pokud ale změní v žádosti jiný údaj,
MAS nezjistí (pouze při opakované
podrobné kontrole žádosti – časově
náročné)
 PRV – nerelevantní

Opatření (Jak se může MAS uvedeným
negativům v budoucnu vyhnout?)
v území MAS, vazby na dříve již
realizované projekty
 Manažer PRV – upozornit žadatele,
které části žádosti může a nemůže
upravovat.

 PRV – nerelevantní

 PRV – nerelevantní

 PRV – nerelevantní
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů
PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV
Pozitiva (příklady dobré praxe;
klíčové faktory s pozitivním vlivem
na danou činnost)

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?)

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

 PRV – postupuje se dle Pravidel
19.2.1 a Interních postupů MAS

 PRV – nerelevantní

 PRV – nerelevantní

Vyřizování přezkumného
řízení

 PRV – nerelevantní, MAS dosud
nerealizovala

 PRV – nerelevantní

 PRV – nerelevantní

Uveřejňování záznamů
(přehled podpořených
projektů, zápisy atp.)

 PRV – postupuje se dle Pravidel
19.2.1 a Interních postupů MAS

 PRV – nerelevantní

 PRV – nerelevantní

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

 PRV – postupuje se dle Pravidel
19.2.1 a Interních postupů MAS

 PRV – nerelevantní

 PRV – nerelevantní

Postoupení vybraných
žádosti řídícím orgánům
(MS/Portál farmáře)

 PRV – postupuje se dle Pravidel
19.2.1 a Interních postupů MAS

 PRV – nerelevantní

 PRV – nerelevantní

3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OP ŽP – výzvu jsme v roce 2018 nevyhlásili
Činnost
Školení hodnotitelů (věcné
hodnocení)

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


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


Opatření (Jak se může MAS uvedeným
negativům v budoucnu vyhnout?)
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OP ŽP – výzvu jsme v roce 2018 nevyhlásili
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)







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







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







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







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







Vyřizování přezkumného






28

3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OP ŽP – výzvu jsme v roce 2018 nevyhlásili
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?)

řízení
Uveřejňování záznamů
(přehled podpořených
projektů, zápisy atp.)







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







Postoupení vybraných
žádosti řídícím orgánům
(MS/Portál farmáře)
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Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 3. Procesu: Hodnocení žádostí o dotace a
výběr projektů:
1)

Problémem je rostoucí administrativní náročnost kontroly FNP (IROP) a administrativní
kontroly projektů PRV. Tomuto problému lze částečně čelit včasným schválením
kontrolních listů a jejich pečlivým zpracováním (IROP) a konzultacemi se žadateli (PRV,
IROP).

2)

Problémem jsou požadavky v IROP a PRV na kritéria z hlediska jejich formulace,
objektivity, jasné doložitelnosti a prokazatelnosti. Bohužel se někdy stane, že tyto kritéria
nevystihují potřebnost a kvalitu projektu, není k tomu třeba znalost území.

3)

Jelikož máme s orgány MAS dobré zkušenosti, probíhá tento proces většinou bez problémů
a v časovém předstihu.
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Tabulka 5 – Sebeevaluační tabulka – 4. Proces: Animační činnost
4. Proces: Animační činnost (animace a komunikace)
Činnost
Volba nástrojů
komunikace (např.
web MAS, web obcí,
mikroregionu, tištěná
média, letáky atp.)

Příprava informačních
článků/tiskových zpráv
apod. (příp.
schvalování)
Uveřejňování na webu
MAS (v jiných médiích)

Získávání informací
od potenciálních
žadatelů – komunikace

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)

 Standardně využíván web MAS Dále
zasílány informace partnerům MAS,
obcí v území a dalším organizacím.
Informace rovněž předávány na
různých kulturních a veřejných akcích.
 Kromě standardních postupů (web,
facebook) rozesílání mailů
podnikatelům v zemědělství,
zpracování a ubytování v regionu,
informování v místních, obecních
periodikách
 Osobní znalost potenciálních žadatelů
z území MAS daná dlouhodobou
činností (víc jak 10 let)
 MAS po dřívějších zkušenostech
nešíří značně neefektivní přenos
informací prostřednictvím letáků
 Kolegyně z kanceláře MAS, pověřená
publicitou zpracuje konkrétní článek a
dle termínů uzávěrek regionálních
periodik zveřejní

 Určitá nepřehlednost webu MAS
 Ne všechny obce vždy zveřejní potřebné
informace, které se týkají zemědělských
podnikatelů a vlastníků lesů v katastru
obce

 Přehlednější členění informací, vytvoření
uživatelsky přívětivějšího webu
 Zkvalitnit komunikaci s obcemi, apelovat
na potřebnost spolupráce a participace
obcí na šíření informací pro všechny
obyvatele, tj. i podnikatele žijící a působící
v katastru dané obce.
 Využít případně i vitrín v obcích, které jsou
umístěny v některých obcích z projektu
Spolupráce MAS v období 2007 - 2013

 Chybí vydávání Pošemberské pošty

 Byla by vhodná větší propagace činnosti
MAS, častější publikace do místních
periodik.

 Jde o standardní praxi, příslušná
zaměstnankyně zpracuje dle zadání
manažera MAS potřebné informace a
zveřejnění je v dané sekci na webu
MAS
 Běžně jsou získávány informace od
potenciálních žadatelů při jednání
orgánů MAS a dále při vzájemném
setkávání na různých akcích, které
pořádá MAS.

 MAS nevydává své vlastní informační
médiu, jak tomu bylo v minulosti

 Vedení o.p.s. a vedoucí zaměstnanec pro
realizaci SCLLD – vytvořit organizační,
časové a finanční podmínky pro opětovné
obnovení vydávání informačního média
MAS
 Manažer PRV – Rozšířit informace pro
potenciální žadatele i na profesní, odborné
střešní organizace zemědělců (např. ASZ,
ČMSZP, ZS, ČOU apod.)

 PRV – MAS nemá z důvodů vlastních
kapacit veškeré kontakty na všechny
zemědělské podnikatele a vlastníky lesů,
aby je mohla vždy kontaktovat a získávat

Opatření (Jak se může MAS uvedeným
negativům v budoucnu vyhnout?)
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4. Proces: Animační činnost (animace a komunikace)
Činnost

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

 PRV – provádí se v přípravné fázi

před vyhlášením dané výzvy MAS, a
to formou kontaktního mailu,
telefonickým rozhovorem,
internetovým dotazníkem, nebo i
osobním kontaktem při přípravné
konzultaci

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

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

od nich potřebné informace. Na druhou
stranu už má zkušenost s některými
podnikateli, u nichž ví, že zájem o dotaci
z PRV nemají.
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Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 4. Procesu: Animační činnost (animace a
komunikace):
1)

Animace v území probíhá dobře, zájem je velký (OPZ, PRV, IROP), zatím všechny
výzvy měly žadatelů přesně a více než bylo možno podpořit. Posílit animaci ve vztahu
k dalším výzvám by bylo možné prostřednictvím obecních zpravodajů, případně webů
obcí.

2)

Možnost propagace MAS v médiích, místních periodikách, webech partnerů.
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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 Region Pošembeří o.p.s.,
2) soulad zaměření SCLLD MAS Region Pošembeří o.p.s. s aktuálně platnými
strategickými dokumenty příslušné regionální a národní úrovně.
V rámci evaluace oblasti B tedy MAS Region Pošembeří o.p.s. vyhodnotila, zda vymezené
cíle a Programové rámce (resp. jejich složení) jsou pro její území stále vhodné/relevantní. Tj.
obecně řečeno odpoví na otázky typu:
1. Jdeme správným směrem?
2. Jsou naše cíle stále platné a dosažitelné?
3. Je žádoucí nadále realizovat intervence tak, jak jsme si to naplánovali před 3–5
lety při přípravě strategie?
4. Podporujeme správné aktivity (projekty) odpovídající našim cílům?
5. Alokujeme finanční prostředky na správné intervence (aktivity, projekty),
po kterých je v našem území poptávka?
Prostřednictvím hodnocení této oblasti MAS Region Pošembeří o.p.s. ověřuje, že alokuje
prostředky do vhodných opatření (kde jsou žadatelé, a která řeší problémy daného území, tj.
přispějí k jeho rozvoji), a dále zda je/není třeba v SCLLD některá opatření v Programových
rámcích přidat či ubrat, vč. potřebných argumentů, proč tomu tak je.
V neposlední řadě MAS Region Pošembeří o.p.s. ověřuje platnost analytických závěrů
SCLLD (může aktualizovat Analytickou část SCLLD, ale nemusí) a zpracuje, případně
aktualizuje jednoduchou intervenční logiku strategie.
Při hodnocení této oblasti se MAS Region Pošembeří o.p.s. zaměřuje na Programové
rámce, případně na cíle a opatření mimo Programové rámce, k jejichž dosažení byly
v území provedeny jakékoliv aktivity (které jsou MAS známy).
Evaluace v rámci oblasti B zodpovídá tyto základní evaluační otázky a jejich podotázky:
 B.1 Do jaké míry jsou východiska pro realizaci SCLLD, tj. závěry SWOT analýzy
a Analýzy problémů a potřeb (APP) a identifikovaná rizika stále platná?
 B.2 Do jaké míry odpovídají cíle a opatření SCLLD aktuálním problémům a potřebám
území MAS?
 B.3 Do jaké míry jsou alokované finanční prostředky na jednotlivá opatření/fiche
Programových rámců dostatečné pro vyřešení identifikovaných problémů a potřeb
v území MAS?
 B.4 Do jaké míry obsahují Programové rámce právě taková opatření/fiche, o které je
ze strany potenciálních žadatelů zájem?
Klíčovým nástrojem při zodpovídání evaluačních otázek a jejich podotázek v části B jsou
tyto metody:
- Obsahová analýza
- Focus Group (fokusní skupina)
- Syntéza poznatků
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Obecná logika (postup) zodpovídání evaluačních otázek v oblasti B – Relevance
SCLLD:
1. Shromáždění dostupných dat, dokumentů (SWOT, APP, Analýza rizik,
Programové rámce atd.) a záznamů
2.  jejich zpracování: obsahová analýza, zpracování jednoduché intervenční
logiky, příprava podkladů pro jednání Focus Group 
3. projednání, skupinová diskuse (zaměřená na získání informací k zodpovězení
podotázek, respektive evaluačních otázek oblasti B.), sběr informací
od stakeholderů na setkání Focus Group 
4. zpracování záznamů: podrobný zápis z Focus Group, případně zvuková
nahrávka z jednání Focus Group 
5. formulace odpovědí na podotázky 
6. syntéza/shrnutí odpovědí na podotázky: formulace odpovědí na evaluační
otázky 
7. identifikace hlavních zjištění 
8. vypracování návrhů pro zlepšení implementace (výkonnosti, výsledků ad.)
SCLLD, vypracování návrhů na úpravy v dokumentu SCLLD (např. SWOT
analýzy apod.), příp. vypracování návrhů na úpravy v Programových rámcích
atd.

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

Slabá stránka

Opatření/Aktivita
Programového
rámce

APP

Příležitost

Hrozba

Popis problému

Důsledky problému

Specifický cíl

Vzniklé potřeby

IROP
Nedostatečná
dopravní
infrastruktura
Zvyšující se podíl
individuální
automobilové
dopravy
Nárůst tranzitní
kamionové
dopravy

Chybějící občanská
vybavenost

Fungující
systém
veřejné
dopravy
Dobrá
dopravní
dostupnost
ve vztahu
k hlavnímu
městu





Nárůst kamionové
dopravy a osobní
automobilové
dopravy



Zhoršující se vliv na
životní prostředí

Výstavba nových
komunikací,
a rekonstrukce
stávajících
Výstavba chodníků,
stezek pro pěší,
cyklostezek apod.

Opatření 01 IROP Do
práce i do školy
bezpečně a v pohodě

1.2 Vytvářet
podmínky pro
zajištění moderní,
efektivní, bezpečné a
environmentálně
příznivé dopravy

Opatření 02 IROP
Vzdělaný region

2.5 Zvýšit kapacity
v předškolním a
základním vzdělávání
a zajistit dostatečně
kvalitní výchovu a
vzdělávání napříč
generacemi

Opatření 02 IROP
Vzdělaný region

2.5 Zvýšit kapacity
v předškolním a
základním vzdělávání
a zajistit dostatečně
kvalitní výchovu a
vzdělávání napříč
generacemi

Komplexní řešení
problémů dopravy
Blízkost hlavního
města –
dostupnost
kvalitního
vzdělávání a
zajímavých
pracovních
příležitostí



Stěhování
mladých rodin do
území
Nedostatečně
rozvinutý systém
dalšího vzdělávání
a celoživotního
vzdělávání
Chybějící kapacity
ve školách

Špatný stav
komunikací II. a III.
třídy a místních
komunikací, nízké
parkovací kapacity,
chybějící chodníky

Zhoršující se dostupnost,
nízká bezpečnost a
efektivita dopravy





Nízká kapacita
mateřských škol a
základních škol,
omezená dostupnost
některých sociálních
služeb a
zdravotnických služeb

Snížení kvality života a
životní úrovně,
Optimalizace kapacit,
zvýšení dostupnosti
veřejných služeb
Zvýšení dopravy, vliv na
nezaměstnanost
Zhoršení sociální stability
obyvatel, negativní vliv na
zdraví

Absence propojení
Vliv na zaměstnanost
dalšího vzdělávání
v území, zvyšování
především k potřebám
dojížďkové vzdálenosti a
trhu práce
s tím spojený nárůst
Omezená dostupnost individuální dopravy
škol

Podpora dalšího
vzdělávání
Navýšení kapacit a
vybavení
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Nedostatečné
zázemí pro kulturní
a občanský život
v území
Nedostatečná

nabídka trávení
volného času pro
náctileté
Nedostatek
investičních
příležitostí
Neexistující
podpora sociálního
podnikání

Nedostatečná
spolupráce a
komunikace mezi
veřejnou správou a
podnikateli

Existence
možností
vícezdrojového
financování

Udržitelnost kvality
a existence
sociálních služeb

V některých obcích
chybí zázemí pro
setkávání obyvatel a
pro pořádání
nejrůznějších akcí

Možnosti
sociálního
podnikání

Nepřipravenost
rozvojových ploch
v obcích

Certifikace firem,
produktů a služeb

Na území nefungují
sociální podniky


Chybí podněty a
motivace pro užší
spolupráci mezi
obcemi a místními
podnikateli

Vliv na život komunity, na
její soudržnost, snížení
společenských aktivit
Vytváření podmínek
v území
pro rozvoj komunitního
života v území
Nárůst sociálně
patologických jevů
Podnícení zájmu
podnikatelů o investice
území
Málo pracovních
příležitostí v místě
bydliště,
nezaměstnanost, pokles
investiční atraktivity

Zvýšení povědomí o
sociálním podnikání
Motivace obcí
k podpoře místních
podnikatelů

Opatření 03 IROP
Sociální služby a
rozvoj komunity,
sociální bydlení

2.2 Zlepšit občanskou
vybavenost a veřejné
služby vč.
zdravotnických a
sociálních služeb v
obcích a městech

4.1Vytvářet
podmínky pro
Opatření 04 IROP a
inovace a rozvoj
OPZ Sociální podnikání
environmentálně
v regionu
šetrného středního a
drobného podnikání

OPZ
Nedostatek
investičních
příležitostí
Neexistující
podpora sociálního
podnikání

Nedostatečná
spolupráce a
komunikace mezi
veřejnou správou a
podnikateli
Vysoká
nezaměstnanost
v některých obcích,
málo pracovních

příležitostí na
zkrácený úvazek

Možnosti
sociálního
podnikání

Nepřipravenost
rozvojových ploch
v obcích
Na území nefungují
sociální podniky

Certifikace firem,
produktů a služeb

Existence
možností
vícezdrojového
financování



Udržitelnost kvality
a existence
sociálních služeb
Rostoucí
zadluženost
obyvatelstva

Podnícení zájmu
podnikatelů o investice
území
Málo pracovních
příležitostí v místě
bydliště,
nezaměstnanost, pokles
investiční atraktivity

Chybí podněty a
motivace pro užší
spolupráci mezi
obcemi a místními
podnikateli
Podíl nezaměstnaných
na území činil v roce
2013 byl 6,1 %,
v některých obcích
Vysoká vyjížďka za prací,
okolo 10%
vliv na sociální stabilitu
V analýze byla zjištěno,
že jde v území málo
příležitostí na zkrácené
úvazky

Zvýšení povědomí o
sociálním podnikání
Motivace obcí
k podpoře místních
podnikatelů

Vytváření pracovních
příležitostí

4.1Vytvářet
podmínky pro
Opatření 04 IROP a
inovace a rozvoj
OPZ Sociální podnikání
environmentálně
v regionu
šetrného středního a
drobného podnikání

Opatření 05 OPZ
Rozvoj sociálních
služeb v regionu a
podpora sociálního
začleňování

2.2 Zlepšit občanskou
vybavenost a veřejné
služby vč.
zdravotnických a
sociálních služeb v
obcích a městech
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Nezakořenění
obyvatel v území a
jejich následná
migrace

Opatření 06 OPZ
Sladění rodinného a
pracovního života

4.2 Rozšířit pracovní
příležitosti v regionu
a podporovat
zaměstnanost
znevýhodněných
skupin obyvatelstva

PRV
Stav výrobního
zázemí
zemědělských
podnikatelů

Nedostatečná
podpora
multifunkčnosti
zemědělství



Certifikace firem, Ohrožení kvality
produktů a služeb zemědělské půdy

Vnášení městských
způsobů života na
venkov


Zvyšující se zájem
o krátkodobý
cestovní ruch

Zánik nevyužitých
památek pro
náročnost
rekonstrukce

Chybějící
prostupnost
krajinou

Snižování
funkčnosti krajiny.

Realizace
komplexních
pozemkových
úprav



Z analýzy vyplynulo, že
k posílení úspěšnosti
na trhu je třeba
modernizovat výrobní
zázemí a prostředky a
a podporovat nové
cesty k uvádění
výrobků na trh
Místním zemědělcům
chybí podpora
k orientaci na činnosti
související se
zemědělstvím Nízká
podpora místních
producentů a chybějící
motivace pro vznik
místní produkce
Chybějící přírodní
prvky v krajině,
výhradně užitkové
využití místních lesů
Nevhodné
hospodaření
zemědělců, zábory
půdy
Nedostatek pěších cest
prostupujících krajinu









Opatření 07 PRV
Podpora místního
zemědělství,

Nízká
konkurenceschopnost,

Vliv na sortiment a kvalitu
produktů

Vliv na kvaltu služeb
v regionu

Ztráta přirozených funkcí
krajiny, neřešení
adaptace na klimatické
změny

Zvyšování potřebnosti
automobilů dopravy,
snížení kvality života

Zvýšení efektivity
výroby, zlepšení kvality Opatření 08 PRV
zemědělské produkce Zpracování
zemědělské produkce
a její uvádění na trh

Zkvalitnění
dodavatelských služeb,
podpora místních
zemědělských
podnikatelů

4.3 Podporovat
rozvoj zemědělství a
nezemědělských
činností

Opatření 09 PRV
Rozvoj agroturistiky a
investice do rozvoje
nezemědělských
činností

4.3 Podporovat
rozvoj zemědělství a
nezemědělských
činností

Opatření 10 PRV
Neproduktivní
investice v lesích

3.2 Posilovat ochranu
přírody a krajiny a její
prostupnost a zdraví

Opatření 11 PRV
Spolupráce

2.1. Rozvíjet
občanskou
společnost a
spolupráci v rámci
obcí měst i regionů

Budování přírodních
prvků, zvýšení
biodiverzity
Zlepšení hospodaření
na zemědělské půdě,
snížení záborů půdy
Řešení komplexních
pozemkových úprav,
budování cest v krajině
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OPŽP

Snižování
funkčnosti krajiny.

Nesystémový
přístup –
nevyužívání
možnosti
ekostabilizační
funkce veřejné
zeleně v obcích





Možnosti
podpoření
ekologických
funkcí krajiny
Nové technologie
a programy pro
ochranu životního
prostředí, přírody
a krajiny
Využití veřejných
ploch v obcích
k provázanosti
ekostabilizační
funkce s okolní
krajinou

Legislativní
nedostatečnost pro
ochranu životního
prostředí, ochranu
přírody a krajiny,
nedodržování
legislativy v těchto
oblastech



Snižování ploch
přírodních prvků
v krajině, užitkové
využití ploch mimo les

Nesystémový přístup
k veřejné zeleni v
obcích

Ekologická destabilizace
krajiny, snižování
biodiverzity

Aktivní řešení
ekologické stabilizace
krajiny – zadržování
vody v krajině, ochrana
Opatření 12 OPŽP
proti půdní erozi a
Splácíme dluh krajině
zvyšování biodiverzity,
zvyšování přírodní a
estetické hodnoty
krajinného rázu

3.2 Posilovat ochranu
přírody a krajiny a její
prostupnost a zdraví

Nevyužívání možnosti
ekostabilizační funkce
veřejné zeleně v obcích

Funkční propojenost a
využití
ekostabilizačních
funkcí prvků a ploch
veřejně přístupné
zeleně v obcích

3.2 Posilovat ochranu
přírody a krajiny a její
prostupnost a zdraví

Opatření 13 OPŽP
Zelené obce
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Tabulka 7 – Přehled kontextových ukazatelů o území MAS Region Pošembeří o.p.s.
2013 (31.12.)

2014 (31.12.)

2015 (31.12.)

2016 (31.12.)

2017 (31.12.)

Nezaměstnanost (%)

6,14%

5,31%

4,32%

3,01%

1,89%

RES - počet podnikatelských
subjektů celkem

6 016

6 013

6 132

6 239

6 430

254

210

230

300

335

438,96

452,04

451,19

447,05

466,28

19 404,88

19 340,25

19 331,54

19 281,19

19 252,70

2 506,59

2 510,89

2 511,54

2 513,20

2 513,91

640,94

641,39

645,70

651,31

657,76

25 013,72

25 014,92

25 014,92

25 017,60

25 006,04
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37

37

37

37

39 478

40 332

41 194

42 045

42 943

Dokončené byty celkem
Trvalé travní porosty (ha)
Zemědělská půda (ha)
Lesní pozemky (ha)
Zastavěné plochy a nádvoří
(ha)
Celková rozloha MAS
Počet obcí v území MAS
Celkový počet obyvatel MAS

Pozn.: Zdrojem dat je zejména soubor dat „Soubor dat ČSÚ pro MAS“

Zdroje dat/informací
MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:


SWOT analýza ve schválené SCLLD



Analýza problémů a potřeb ve schválené SCLLD

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat





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

Odpovědi na evaluační podotázky
B.1.1) Do jaké míry došlo v území MAS ke změnám ve slabých a silných stránkách
(SWOT), potřebách a problémech (APP) aktérů, která jsou východisky pro
Programové rámce?
Odpověď:
Z hlediska programového rámce pro opatření v OPZ došlo k výraznému poklesu
nezaměstnanosti (uvedeno v SCLLD jako slabá stránka), což se promítlo v naplňování
opatření 05 Podpora sociálního začleňování a rozvoj sociálních služeb. Rovněž došlo ke
změně u slabé stránky „neexistence některých typů sociálních služeb a nízká kapacita
sociálních služeb“, během doby hodnocení SCLLD byly realizovány některé projekty, pro
které byly alokovány prostředky v SCLLD a aktuální potřeba rozšiřovat sociální služby není
40

zjevná. Tento fakt se rovněž vztahuje pro programový rámec IROP opatření 03 Sociální
služby a rozvoj komunity, sociální bydlení. Rovněž došlo ke změně potřeby zřizovat sociální
podniky v průběhu procesu hodnocení SCLLD. Do doby, než byla vyhlášena výzva na
podporu sociálního podnikání, došlo u potenciálního žadatele k různým komplikacím, které
ohrožují naplnění tohoto opatření. Toto se týká jak opatření na podporu sociálního
podnikání z IROP, tak i OPZ.
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:
Území je díky své blízkosti k hlavnímu městu obecně ohroženo nárůstem nákladní a osobní
automobilové dopravy, což vyžaduje vytvářet neustále další opatření v bezpečnosti dopravy
pro chodce a cyklisty. Opatření IROP zaměřené na bezpečnost v dopravě v SCLLD nestačí
pokrýt potřeby území.
OP ŽP v souvislosti s nárůstem klimatických změn a letního sucha se obce stále více
zajímají o možnosti zadržování vody na území obcí. Toto lze částečně řešit v rámci opatření
zaměřené na realizaci zeleně v obcích.
V území i dále přetrvávají hrozby vyplývající z klimatických změn a s tím související
ohrožení kvality zemědělské půdy. Klimatické změny jsou v současné době problémem
z hlediska sucha, což má na zemědělské podnikání výrazný vliv. Ovšem i přes klimatické
změny a zhoršování kvality zemědělské půdy, byl zájem po projektech pořád stejný ne-li
větší, protože se nabídka dotačních možností přes MAS dostává i mezi drobné zemědělce,
kteří by rádi přes MAS žádali.
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:
Obecně lze hodnotit rizika uvedená v analýze rizik za stále aktuální. Za zvyšující riziko lze
považovat administrativní náročnost dotačního procesu žadatele. Schválení procesu výběru
projektů MAS v případě IROP trvá velmi dlouho a zvyšuje nejistotu žadatelů. Dalším
výrazným rizikem jsou změny v preferencích žadatelů, zájem o projekty se odvíjí od tématu
aktuálně vyhlášené výzvy a nevychází z dlouhodobých plánů, které by byly v souladu
s finančními možnostmi žadatele. Jako významné riziko je možné vyhodnotit rizika
náročnost zapojování partnerů do činnosti MAS a vliv zatížení zástupců obcí na komunikaci
s MAS. Spolupráce s MAS je dobrovolná a závisí na iniciativě a časových možnostech
prioritách partnerů. V současné době v důsledku obecné hektičnosti životního stylu a
přetížením informacemi, je obtížné získávat partnery k intenzivní spolupráci s MAS.
Z hlediska změny pravidel ŘO v rámci PRV nemají tyto změny vliv na zájmy žadatelů o
projekty. Ovšem je poměrně náročné dohledávat změny, které nejsou mnohdy patrné a
vyžaduje to větší komunikaci s ŘO.
Klíčová zjištění:
1. Zdlouhavý proces schvalování výběru projektů MAS ze strany řídících orgánů
2. Náročnost zapojování partnerů do činnosti MAS

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:
Východiska pro realizaci SCLLD jsou stále platná, v případě opatření IROP zaměřeného na
bezpečnost v dopravě se naléhavost řešení tohoto problému spíše zvýrazňuje. Rovněž se
objevují nové potřeby, které v době přípravy SCLLD nebyly známy – opatření Integrovaný
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záchranný systém (nový vozový park).
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
apod.)

1. Kontinuálně sledovat potřeby
území a zohlednit je v přípravě
strategie 2021+
2. Průběžné sledovat vývoj silných
a slabých stránek území

Termín (do kdy)
31.12.2020

31.12.2020

Odpovědnost
za implementaci
doporučení
Vedoucí zaměstnanec
pro SCLLD
Vedoucí zaměstnanec
pro SCLLD

EO: B.2 Do jaké míry odpovídají cíle a opatření SCLLD aktuálním problémům
a potřebám území MAS?
Zodpovídání Evaluační otázky je velmi úzce provázáno se zpracováním podkladů
a zodpovídáním evaluační otázky č. B.1, ve které MAS hodnotí, zda v okolním prostředí
SCLLD nedošlo k zásadním změnám, které by měly vliv na směřování strategie. V této
Evaluační otázce MAS hodnotí, zda jsou vhodně nastavena opatření/fiche programových
rámců. Tj. zda nelze některé slabé stránky, problémy a potřeby řešit jinými
opatřeními/fichemi, příp. zda je potřeba některá opatření/fiche programových rámců
s ohledem na známé problémy a potřeby přidat či ubrat a proč. Společnou aktivitou při
hledání odpovědi na tuto a předchozí evaluační otázku je vytvoření jednoduché intervenční
logiky (viz předchozí evaluační otázku) a diskuse situace (současných problémů a potřeb
území) ve Focus Group.
MAS tedy v návaznosti na situaci v území uvažuje, zda nastala nějaká důležitá změna, která
by měla vliv na vazby v intervenční logice, a na kterou by bylo třeba reagovat nějakým
manažerským doporučením (např. zavedením nového opatření/fiche s využitím prostředků
z jiného opatření/fiche).

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
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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:
Identifikované problémy území dle SCLLD a vyjádření, jak SCLLD přispívá k jejich řešení:
Nedostatečná technická infrastruktura – chybějící kanalizace, chybějící připojení
k vodovodní síti, nedostatečné pokrytí území čistírnami odpadních vod.
K řešení tohoto problému SCLLD nepřispívá, protože jeho řešení je mimo možné nástroje
intervence v SCLLD. Je možné řešit pouze žádostmi podanými přímo k OP ŽP, MAS může
konzultovat projektové žádosti.
Nedostatečná dopravní infrastruktura – špatný stav komunikací II. a III. třídy a místních
komunikací, nízké parkovací kapacity, chybějící chodníky, zvyšující se podíl individuální
automobilové dopravy, nárůst tranzitní kamionové dopravy.
SCLLD spíše přispívá k řešení daného problému k tomu, aby mohla tento problém zcela
vyřešit by potřebovala alokaci v řádech sta milionů a nikoliv 21 mil. Kč.
Chybějící občanská vybavenost – nízká kapacita mateřských škol a základních škol,
omezená dostupnost některých sociálních služeb a zdravotnických služeb.
SCLLD spíše přispívá k řešení daného problému, na navyšování kapacit mateřských škol
nemá MAS v SCLLD potřebné prostředky, proto ani nemohla zahrnout toto opatření do
programového rámce zaměřeného na specifický cíl IROP 2.4. Z hlediska základních škol je
možné řešit pouze vybavení škol pro výuku klíčových kompetencí.
Nedostatečné zázemí pro kulturní a občanský život v území – v některých obcích chybí
zázemí pro setkávání obyvatel a pro pořádání nejrůznějších akcí.
SCLLD přispívá k řešení daného problému v území MAS spíše nevýznamně, na problém je
možné reagovat do určité míry v rámci opatření IROP 03 Sociální služby a rozvoj komunity,
sociální bydlení. Je to však řešení náhradní, jelikož smysl budování komunitních center není
zcela v souladu s definovaným problémem.
Špatný stav památek a nedostatečné jejich využití – absence systémového využití památek
a nedostatečně naplněná potřeba opravy památek.
SCLLD k řešení tohoto problému nepřispívá. Intervence IROP jsou zaměřeny pouze na
obnovu národních kulturních památek a památek UNESCO. Určitá možnost se jeví
v souvislosti s využitím článku 20 PRV, jehož použití v PRV (3.výzva MAS) bude podřízeno
výsledků průzkumu zájmu o tento článek mezi obcemi z území MAS v konfrontaci se
zájemci o stávající Opatření/Fichí č. 7, 8 a 9, a to zejména mezi zemědělskými podnikateli,
popř. Opatření/Fiche č.10, vlastníky lesů.
Chybějící sociální služby a nedostupnost sociálního bydlení – v území nejsou vybrané typy
sociálních služeb (azylové ubytování, krizová pomoc, odborné poradenství). Zcela chybí
sociální bydlení.
SCLLD spíše přispívá k řešení daného problému, k řešení tohoto problému má vymezené
opatření IROP Sociální služby a rozvoj komunity, sociální bydlení a opatření OPZ Rozvoj
sociálních služeb v regionu a podpora sociálního začleňování. K budování nových služeb
nejsou aktuálně v území kapacity ani není garance získání pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu, které vydává Středočeský kraj.
Znečištění vody, zvýšená hlučnost, půdní eroze, znečištění ovzduší
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SCLLD k řešení tohoto problému nepřispívá. OP ŽP možnosti pro MAS neumožňuje.
Chybějící prostupnost krajinou
SCLLD k řešení tohoto problému nepřispívá. OP ŽP možnosti pro MAS neumožňuje.
Snižování funkčnosti krajiny
SCLLD přispívá k řešení tohoto problému v rámci opatření OP ŽP 12 – Splácíme dluh
krajině, které řeší zakládání a dosadby ÚSES, biokoridorů a interakčních prvků a 13 Zelené obce navazující veřejně přístupnou zelení na volnou krajinu zapojením přírodních
nebo přírodě blízkých prvků do struktury sídel.
Ekonomická nedostupnost ekologicky šetrných zdrojů energie
SCLLD k řešení tohoto problému nepřispívá. OP ŽP možnosti pro MAS neumožňuje.
Nedostatečná osvěta v oblasti ochrany životního prostředí
SCLLD k řešení tohoto problému nepřispívá. OP ŽP možnosti pro MAS neumožňuje.
Nedostatečná podpora multifunkčnosti zemědělství – místním zemědělcům chybí podpora
k orientaci na činnosti související se zemědělstvím Nízká podpora místních producentů a
chybějící motivace pro vznik místní produkce.
SCLLD spíše přispívá k řešení daného problému díky opatření 09 PRV Rozvoj agroturistiky
a investice do rozvoje nezemědělských činností. Jelikož se jedná o opatření, ve kterém
můžou žádat nezemědělské subjekty, je o toto opatření velký zájem, zejména z hlediska
budování agroturistických staveb, které v území zvyšují návštěvnost, umožňují propojit
zemědělství a turistiku, případně zhodnotit a vyžít starých historických staveb k turistickým a
jiným účelům. Díky intervenci SCLLD je problém částečně vyřešen, ale bude v území MAS
trvat i nadále.
Stav výrobního zázemí zemědělských podnikatelů – je třeba modernizovat výrobní zázemí a
prostředky a podporovat nové cesty k uvádění výrobků na trh.
SCLLD spíše přispívá k řešení daného problému v rámci opatření 07 PRV Podpora
místního zemědělství a opatření 08 PRV Zpracování zemědělské produkce a její uvádění na
trh. Opatřením 07 PRV mají zemědělské subjekty možnost modernizovat své mobilní stroje
pro zemědělskou výrobu a zhodnotit zemědělské stavby pro živočišnou i rostlinnou výrobu,
což přispívá ke zvýšení jejich výkonnosti a udržitelnosti a zároveň i zlepšení postavení na
trhu. Opatřením 08 PRV je navíc možnost zaměřit investice na podporu zpracování
zemědělských a potravinářských produktů a zároveň možnost využití marketingu pro
uvedení produktů na trh. Zásahem SCLLD je tento problém částečně vyřešen, ovšem bude
na území MAS řešen dále.
B.2.2) Do jaké míry byly v území MAS identifikovány problémy, které nejsou řešeny
prostřednictvím Programových rámců, a které by mohly mít negativní vliv
na dosažení cílů Opatření/Fichí Programových rámců?
Odpověď:
MAS identifikovala ve své SCLLD problém nedostatečné technické infrastruktury, pokud jde
o výstavbu kanalizací a vodovodní sítě. Řešení tohoto problému nemůže MAS v SCLLD
ovlivnit, nicméně je nutné vidět souvislost s realizací opatření 01 zaměřeného na
bezpečnost v dopravě. Výstavba chodníků či cyklostezek může být vázána na dokončení
kanalizace či vodovodu a v důsledku toho může být realizace tohoto opatření omezována.
Programovými rámci doposud nebyly řešeny opravy a rekonstrukce drobných kulturních
památek a obnovy vesnic ve venkovských oblastech. Tento problém nově řeší čl. 20 v PRV,
který svým opatřením na obnovu vybraných kulturních památek může situaci vylepšit.
Realizaci SCCLD nemůže problém s obnovami drobných kulturních památek nijak
negativně ovlivnit, pouze je možné v tomto smyslu SCLLD změnit.
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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:
Určitá možnost se jeví v souvislosti s využitím článku 20 PRV, jehož použití v PRV (3.výzva
MAS) bude podřízeno výsledků průzkumu zájmu o tento článek mezi obcemi z území MAS
v konfrontaci se zájemci o stávající Opatření/Fichí č. 7, 8 a 9, a to zejména mezi
zemědělskými podnikateli, popř. Opatření/Fiche č.10, vlastníky lesů.
Klíčová zjištění:
1. SCLLD přispívá řešení zjištěných problémů v území pouze částečně. Pro některé
problémové oblasti např. nedostatečnou technickou infrastrukturu nejsou k dispozici
v SCLLD žádné nástroje. Chybějí občanskou vybavenost lze saturovat pouze v
rámci opatření IROP 02 Vzdělaný region o to ve velmi omezené míře (podpora
základních je možná pouze ve vztahu k rozvoji klíčových dovedností a na rozšiřování
kapacit MŠ nemá MAS potřebnou finanční alokaci). Na druhé straně je možné
naplnit potřeby obcí v budování chodníků a cyklostezek.
2. Pokud jde o podporu sociálních služeb, došlo od schválení SCLLD ke změně v tom
smyslu, že není poptávka po rozšiřování kapacity sociálních služeb a rovněž chybí
garance získání pověření od Středočeského kraje k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu.
3. Z hlediska rozšíření programových rámců se nabízí možnost využít čl. 20 PRV.

Odpověď na evaluační otázku, doporučení
B.2 Do jaké míry odpovídají cíle a opatření SCLLD aktuálním problémům a potřebám
území MAS?
Odpověď:
Na základě klíčových zjištění lze konstatovat, pokud jde o hodnocení míry adekvátnosti cílů
a opatření ve vztahu k aktuálním problémům, že tato opatření odpovídají částečně. MAS
chybí nástroje na podporu obcí v budování technické infrastruktury a na rozšíření občanské
vybavenosti. Dále vzhledem k tomu, že k vytváření nových sociálních služeb není aktuálně v
území kapacita a rovněž není záruka získání pověření k poskytování služeb obecně
hospodářského zájmu od Středočeského kraje, je nutné opatření 05 Rozvoj sociálních
služeb a podpora sociálního začleňování zúžit na podporu činností nad rámec zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Odpovědnost
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
Termín (do kdy)
za implementaci
apod.)
doporučení
1. Omezení výzev z opatření 05 OPZ
pouze na podporu aktivit nad rámec
zákona č. 108/2006 Sb.
2. Případné využití článku 20 PRV,
jehož použití v PRV (3.výzva MAS)
bude podřízeno výsledků průzkumu
zájmu o tento článek mezi obcemi z
území MAS v konfrontaci se zájemci
o stávající Opatření/Fiche č. 7, 8 a
9, a to zejména mezi zemědělskými
podnikateli, popř. Opatření/Fiche
č.10, vlastníky lesů.

31.12.2019

Manažer OPZ

31.3.2020

Manažer PRV

45

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)

Přehled čerpání IROP
Opatření
1
2
3
4
5

Název
01 DO PRÁCE I DO ŠKOLY
BEZPEČNĚ A V POHODĚ
02 VZDĚLANÝ REGION
03 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
03a SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ
KOMUNITY
04 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V
REGIONU
Celkem

Alokace v SCLLD
(CZV)

Schváleno MAS k
31. 12. 2018 (Kč)

Procent

22 240 440

0

0,00

19 465 600
5 000 000

0
0

0,00
0,00

6 120 220

0

0,00

2 780 070

0

0,00

55 606 330

0

0,00
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Opatření
1
2
3
4
5

Název
01 DO PRÁCE I DO ŠKOLY
BEZPEČNĚ A V POHODĚ
02 VZDĚLANÝ REGION
03 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
03a SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ
KOMUNITY
04 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V
REGIONU
Celkem

Alokace v SCLLD
(CZV)

Čerpání k
31. 12. 2018 (Kč)

Procent

22 240 440

0

0,00

19 465 600
5 000 000

0
0

0,00
0,00

6 120 220

0

0,00

2 780 070

0

0,00

55 606 330

0

0,00

Přehled čerpání OPZ
Opatření
1
2
3

Název
05 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V
REGIONU A PODPORA
SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ
06 SLADĚNÍ RODINNÉHO A
PRACOVNÍHO ŽIVOTA
04 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V
REGIONU
Celkem

Opatření
1
2
3

Název
05 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V
REGIONU A PODPORA
SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ
06 SLADĚNÍ RODINNÉHO A
PRACOVNÍHO ŽIVOTA
04 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V
REGIONU
Celkem

Alokace v SCLLD
(CZV)

Schváleno MAS k
31.12.2018 (Kč)

Procent

5 770 000

4 661 089

80,78

2 100 000

1 488 793

70,89

2 205 750

0,00

0,00

10 075 750

6 149 882

61,04

Alokace v SCLLD
(CZV)

Čerpání k
31.12.2018 (Kč)

Procent

5 770 000

0

0,00

2 100 000

535 137,75

25,48

2 205 750

0

0,00

10 075 750

535 137,75

5,31

Přehled čerpání PRV
Fiche
1
2

Název
07 PODPORA MÍSTNÍHO
ZEMĚDĚLSTVÍ
08 ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ
PRODUKCE A JEJÍ UVÁDĚNÍ NA
TRH

Alokace v SCLLD
(podpora)

Zaregistrováno k
31.12.2018 (Kč)

Procent

10 087 200

2 675 000

26,52

840 600

840 000

99,93

47

3
4

5

Fiche
1
2

3
4

5

09 ROZVOJ AGROTURISTIKY A
INVESTICE DO ROZVOJE
NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ
10 NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V
LESÍCH
Celkem 19.2.1
11 SPOLUPRÁCE MAS (19.3.1)
Celkem

Název
07 PODPORA MÍSTNÍHO
ZEMĚDĚLSTVÍ
08 ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ
PRODUKCE A JEJÍ UVÁDĚNÍ NA
TRH
09 ROZVOJ AGROTURISTIKY A
INVESTICE DO ROZVOJE
NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ
10 NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V
LESÍCH
Celkem 19.2.1
11 SPOLUPRÁCE MAS
Celkem

4 203 000

4 181 529

1 681 200
16 812 000
802 000
17 614 000

Alokace v SCLLD
(podpora)

99,49
0,00

7 696 529

Čerpání k
31.12.2018 (Kč)

45,78
0,00
45,78

Procent

10 087 200

0

0,00

840 600

0

0,00

4 203 000

0

0,00

1 681 200

0

0,00

16 812 000
802 000
17 614 000

0
0

0,00
0,00
0,00

Přehled čerpání OP ŽP
Opatření
1
2

Opatření
1
2

Název
12 REALIZACE ÚSES
13 REAIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ
Celkem

Název
12 REALIZACE ÚSES
13 REAIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ
Celkem

Alokace v SCLLD Schváleno MAS k
(podpora)
31.12.2018 (Kč)
3 000 000
0
7 000 000
0
10 000 000
0
Alokace v SCLLD
(podpora)
3 000 000
7 000 000
10 000 000

Čerpání k
31.12.2018 (Kč)

Procent
0,00
0,00
0,00

Procent
0
0
0

0,00
0,00
0,00

48

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:
OPZ
Opatření 05 Rozvoj sociálních služeb a podpora sociálního začleňování – alokace byla
vyčerpána do míry dané rozpočty schválených projektů. Zbývající alokace bude na základě
změny SCLLD převedena na realizaci opatření 06 Sladění rodinného a pracovního života
Opatření 06 Sladění rodinného a pracovního života – ve vyhlášené výzvě byl převis žádostí,
proto se předpokládá, že pro uspokojení poptávky po projektech tohoto typu, budou do
alokace daného opatření převedena zbývající alokace z opatření 05 Rozvoj sociálních
služeb a podpora sociálního začleňování.
IROP
V roce 2018 jsme vyhlásili všechny výzvy z IROP. Do výzev byly vloženy veškeré
alokované peníze MAS na maximální hodnoty. V červnu 2018 byla vyhlášena výzva na 01
DO PRÁCE I DO ŠKOLY BEZPEČNĚ A V POHODĚ (22 240 440,- Kč), zde byl převis
žádostí, Programový výbor k výběru projektů přistupoval až v lednu roku 2019. V červnu
roku 2018 byla vyhlášena i 2. výzva 02 VZDĚLANÝ REGION (19 465 600,- Kč), zde byl
zaznamenán též převis žádostí, Programový výbor zasedal též až v r. 2019. Zbylé tři výzvy
03 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ (5 000 000,- Kč), 03a SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ KOMUNITY
(6 120 220,- Kč), 04 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU (2 780 070,- Kč) byly vyhlášeny
v listopadu roku 2018. Do konce roku 2018 nebyly do těchto výzev podány projekty.
PRV
V první výzvě MAS byly finanční prostředky u Opatření 08 – Zpracování zemědělské
produkce a její uvádění na trh a u Opatření 09 – Rozvoj agroturistiky a investice do rozvoje
nezemědělských činností zcela vyčerpány. Druhou výzvou bude vyčerpáno Opatření 10 –
Neproduktivní investice v lesích. V Opatření 07 – Podpora místního zemědělství, kde byla
největší alokovaná částka, finanční prostředky zbývají. Na základě poptávky zájemců o
projekty se na základě případné změny SCLLD předpokládá přerozdělení financí do
Opatření 07, 08 i 09 popřípadě do nového Opatření na základě článku 20. Finance
z Opatření 11 – Spolupráce MAS – budou pravděpodobně rovněž přesunuty.
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:
Pokud jde o opatření IROP, jako nejnaléhavější se jeví potřeba budování infrastruktury
v oblasti dopravy. Zde by mohly být finanční prostředky navýšena cca na 100 mil. Kč.
Zvýšený zájem je i o projekty z opatření IROP 02 Vzdělaný region.
Alokaci v opatřeních OPZ lze považovat za optimální, bylo by třeba pouze mírné navýšení u
opatření 06 Sladění rodinného a pracovního života.
Vzhledem k čerpání dotačních prostředků MAS v PRV je zřejmé, že největší poptávka je po
Opatření 08 Zpracování zemědělské produkce a její uvádění na trh a Opatření 09 Rozvoj
agroturistiky a investice do rozvoje nezemědělských činností. V těchto Opatřeních by mohly
být finanční prostředky navýšeny o cca 3 mil. v Opatření 08 a o cca 5 mil. V Opatření 09.
Alokace v Opatření 07 Podpora místního zemědělství a Opatření 10 Neproduktivní investice
v lesích se zdá být přiměřená. Ovšem nyní je aktivován v PRV čl. 20 se zcela novými
dotačními možnostmi, ve kterém by bylo třeba 40–50 mil. Kč.
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Klíčová zjištění:
1. PRV – navýšení finančních prostředků zejména u Opatření 08 a 09.
2. PRV – nová alokace do čl. 20.
3. IROP – navýšení finančních prostředků v Opatření 01.
4. OPZ – navýšení finančních prostředků v Opatření 06.

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:
Alokaci v opatřeních OPZ lze považovat za optimální, bylo by třeba pouze mírné navýšení u
opatření 06 Sladění rodinného a pracovního života.
Alokaci v opatřeních IROP by bylo třeba navýšit v opatření 01 Do práce i do školy bezpečně
a v pohodě.
Z odpovědí na předchozí otázky (zejména B.3.1) je zřejmé, že vzhledem k potřebám v
území v rámci PRV je třeba vyšších finančních prostředků, než byly stanoveny původní
alokované částky MAS, a to i v návaznosti na nový čl. 20 PRV, který dokáže pokrýt další
potřeby na území MAS.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Odpovědnost za
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
Termín (do kdy)
implementaci
apod.)
doporučení
1. PRV – změna SCLLD – případné
začlenění čl. 20
2. PRV – změna SCCLD – případné
přesuny financí mezi Fichemi
3. PRV – změna SCLLD – případné
vypuštění Opatření 11 – Spolupráce
MAS
4. OPZ – změna SCLLD – přesun do
opatření 06

31.12.2020

Manažer PRV a CLLD

31.12.2020

Manažer PRV a CLLD

31.12.2020

Manažer PRV a CLLD

31.12.2020

Manažer OPZ a CLLD

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

Zdroje dat/informací
MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:



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



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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat




Obsahová analýza
Skupinová diskuse členů Focus Group (tj. partnerů a žadatelů, příjemců MAS, členů
kanceláře MAS, příp. dalších)
Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)

Graf č. 1 – Čerpání Opatření OPZ

POZN.:
Osa kategorií v Grafu č. 1:
Sloupec č. 1 - 05 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V REGIONU A PODPORA SOCIÁLNÍHO
ZAČLEŇOVÁNÍ
Sloupec č. 2 - 06 SLADĚNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA
Sloupec č. 3 - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU

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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Graf č. 2 – Čerpání Opatření IROP

POZN.: Všechny výzvy na všechna opatření byly vyhlášeny v roce 2018 (červen, listopad),
bohužel do konce roku nebyly projekty ještě schváleny k podpoře ze strany MAS.
Osa kategorií v Grafu č. 2
Sloupec č. 1 - 01 DO PRÁCE I DO ŠKOLY BEZPEČNĚ A V POHODĚ
Sloupec č. 2 - 02 VZDĚLANÝ REGION
Sloupec č. 3 - 03 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
Sloupec č. 4 - 03a SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ KOMUNITY
Sloupec č. 5 - 04 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU
Graf č. 3 – Čerpání Opatření PRV

POZN.:
Osa kategorií v Grafu č. 3:
Sloupec č. 1 - 07 PODPORA MÍSTNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Sloupec č. 2 - 08 ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE A JEJÍ UVÁDĚNÍ NA TR
Sloupec č. 3 - 09 ROZVOJ AGROTURISTIKY A INVESTICE DO ROZVOJE
NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ
Sloupec č. 4 - 10 NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH – nebyla vyhlášena v 1. Výzvě
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Graf č. 4 – Čerpání Opatření OP ŽP

POZN.: Programový rámec OP ŽP – výzvu jsme v roce 2018 nevyhlásili.
Osa kategorií v Grafu č. 4:
Sloupec č. 1 - 12 REALIZACE ÚSES – nebyla vyhlášena do 31. 12. 2018
Sloupec č. 2 - 13 REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ – nebyla vyhlášena do 31. 12. 2018

Přehled potřeb u Opatření/fichí PRV
Fiche
1
2

3
4

5

Název
07 PODPORA MÍSTNÍHO
ZEMĚDĚLSTVÍ
08 ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ
PRODUKCE A JEJÍ UVÁDĚNÍ NA
TRH
09 ROZVOJ AGROTURISTIKY A
INVESTICE DO ROZVOJE
NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ
10 NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE
V LESÍCH
Celkem 19.2.1
11 SPOLUPRÁCE MAS (19.3.1)
Celkem

Alokace v SCLLD
(podpora)

Zaregistrováno k
31.12.2018 (Kč)

Odhad potřeb

10 087 200

2 675 000

10 000 000

840 600

840 000

3 000 000

4 203 000

4 181 529

5 000 000

1 681 200
16 812 000
802 000
17 614 000

2 000 000
7 696 529
15 393 058

20 000 000

Přehled potřeb u Opatření OP ŽP
Opatření

Název

1
2

12 REALIZACE ÚSES
13 REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ
Celkem

Alokace v SCLLD
(podpora)
3 000 000
7 000 000
10 000 000

Schváleno MAS k
31.12.2018 (Kč)
0
0
0

Odhad potřeb
3 000 000
40 000 000
43 000 000
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Přehled potřeb u Opatření IROP
Opatření
1
2
3
4
5

Název
01 DO PRÁCE I DO ŠKOLY
BEZPEČNĚ A V POHODĚ
02 VZDĚLANÝ REGION
03 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
03a SOCIÁLNÍ SLUŽBY A
ROZVOJ KOMUNITY
04 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V
REGIONU
Celkem

Alokace v SCLLD
(CZV)

Schváleno MAS k
31.12.2018 (Kč)

Odhad potřeb

22 240 440

0

10 000 000

19 465 600
5 000 000

0
0

3 000 000

6 120 220

0

4 000 000

2 780 070

0

55 606 330

0

17 000 000

Přehled potřeb u Opatření OPZ
Opatření

1

2
3

Název
05 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB V REGIONU A
PODPORA SOCIÁLNÍHO
ZAČLEŇOVÁNÍ
06 SLADĚNÍ RODINNÉHO A
PRACOVNÍHO ŽIVOTA
SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V
REGIONU
Celkem

Alokace v SCLLD
(CZV)

Schváleno MAS k
31.12.2018 (Kč)

Odhad potřeb

5 770 000

4 661 089

5 000 000

2 100 000

1 488 793

5 000 000

2 205 750

0

10 075 750

6 149 882

10 000 000

Odpovědi na evaluační podotázky
B.4.1) Do jaké míry dokáže MAS pro každé Opatření/Fichi Programových rámců
identifikovat potenciální žadatele, případně připravené projekty?
Odpověď:
MAS získává informace o potenciálních žadatelích při jednání s partnery MAS, při setkání
se zástupci obcí a při různých akcích pro veřejnost, na nichž se prezentuje MAS, a zároveň
využívá e-mailů s oslovením všech obcí a partnerů. Při identifikace potenciálních žadatelů je
nutné zohlednit určitou nejistotu, pokud jde o skutečné podání žádosti, neboť v praxi se
stává, že žadatel při podání žádosti narazí na nějakou komplikaci (zpracování projektové
dokumentace, stavební povolení, nesouhlas vlastníka pozemku apod.), která zabrání
podání žádosti.
Pro identifikaci potenciálních žadatelů v programovém rámci OPZ je využívána spolupráce s
koordinátorem komunitního plánování sociálních služeb MěÚ Český Brod, který poskytuje
MAS aktuální informace týkající se potřeb v sociálních a návazných službách a rovněž
může vytipovat potenciální žadatele. Z hlediska jednotlivých opatření v programovém rámci
OPZ bylo nejsnadnější získat žadatele o podporu z opatření OP 06 Sladění rodinného a
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pracovního života. Implementace opatření 05 Rozvoj sociálních služeb a podpora sociálního
začleňování byla částečně limitována absencí poptávky po rozšíření kapacit sociálních
služeb.
Pro identifikaci potenciálních žadatelů v programovém rámci IROP je využívána komunikace
se zpracovateli Místního akčního plánu (člen kanceláře MAS). Tento projekt se zaměřuje
mimo jiné na zjišťování následné schválení investičních priorit škol a dalších vzdělávacích
zařízení. Databáze investičních priorit je jedním z nástrojů pro zjištění předpokládaných
projektů. U dalších opatření IROP jsou možní žadatelé zjišťováni ze zásobníku projektů, do
něhož jsou projektové záměry vkládány na základě komunikace s územím MAS. Do výzev
je většinou předložen i jedna žádost, o které MAS nebyla informována předem. Z hlediska
jednotlivých opatření v programovém rámci IROP bylo nejsnadnější získat žadatele o
podporu z opatření OP 01 Bezpečnost, dále pak u opatření 02 Vzdělávání.
Problematičtějším se jevilo opatření 03a Sociální služby a rozvoj komunity, kde jsou známi 3
potenciální žadatele. Dvě zbývající opatření, 03b Sociální bydlení a 04 Sociální podnikání
v regionu, jsou z pohledu získávání potenciálních žadatelů nejproblematičtější. Na tato
opatření připadá jeden potencionální žadatel. Dle předběžných konzultací projektových
záměrů by měla být vyčerpána ve všech výzvách většina finančních prostředků.
Pro identifikaci potenciálních žadatelů v programovém rámci PRV je využíváno komunikace
přímo se zemědělci tak i s celým územím MAS. Zemědělci jsou oslovováni e-mailem i
telefonicky. Potencionálním žadatelům je zasílán průzkum – většinou žádost k vyplnění
tabulky plánovaných záměrů na daný rok, popř. formou ankety na google.com. Máme tak
zásobník záměrů k plánovaným projektům, kde si vedeme evidenci o připravovaných
projektech a jeho žadatelích. Informace o výzvách je zveřejňována v místních periodikách a
na webu MAS. Zároveň již spolupracující žadatelé s naší MAS předávají své zkušenosti
dalším žadatelům a ti se na nás rovněž obrací. Z hlediska jednotlivých opatření v
programovém rámci PRV bylo nejsnadnější získat žadatele o podporu z opatření 09 Rozvoj
agroturistiky a investic do rozvoje nezemědělských činností a opatření 10 Neproduktivní
investice v lesích, podobně tomu bylo i v opatření 08 Zpracování zemědělské produkce a
její uvádění na trh. Nedostatek žadatelů není ani u opatření 07 Podpora místního
zemědělství.
Pro identifikaci potenciálních žadatelů v programovém rámci OP ŽP je využíváno přímé
komunikace s obcemi na území MAS a všemi členy MAS. Oslovujeme je e-mailem i
telefonicky, informujeme o výzvách v místních periodikách a na webu MAS. Informaci o
výzvách OP ŽP jsme přednesli i na Plénu MAS. V přípravě byl proveden předběžný
průzkum území pro zjištění zájmu o tento operační program a tato opatření. Díky tomu, že
zájem byl velký, proběhl proces změny SCLLD (přidání operačního programu ŽP a dvou
jeho opatření). Díky Plénu a následným informačním aktivitám členů MAS jsme zjistili
potenciální žadatele a dále s nimi konzultujeme jejich záměry. Aktuálně potenciální žadatelé
jsou, někteří však v průběhu přípravy svých záměrů zjišťují, že nesplňují podmínky příjemce
přes MAS (většinou se týká obecní zeleně za hranicí intravilánu obce, případně liniové
zeleně ve volné krajině) a budou muset podat žádost napřímo. Uvidíme, zda zájemců
neubude a nepůjdou do dotací napřímo, kde je v některých případech možnost zisku
většího procenta finančního příspěvku.
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:
Z hlediska doposud vyhlášených výzev v OPZ se nejeví nutnost krátit některou z alokací.
Hypoteticky lze předpokládat přesun prostředků z opatření OPZ 04 Podpora sociálního
podnikání, pokud potenciální žadatel nepředloží projektovou žádost.
Z doposud vyhlášených a ukončených výzev ke konci roku 2018 můžeme konstatovat, že
krátit alokaci není třeba u opatření 01 a 02 IROP. U ostatních opatření IROP nejsou
ukončeny výzvy, nelze tudíž posoudit nutnost krácení alokace.
V PRV je situace optimální, není potřeba některou z alokací krátit. Pokud ano, pak až v
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souvislosti s využitím článku 20 PRV, jehož použití v PRV (3.výzva MAS) bude podřízeno
výsledků průzkumu zájmu o tento článek mezi obcemi z území MAS v konfrontaci se
zájemci o stávající Opatření/Fichí č. 7, 8 a 9, a to zejména mezi zemědělskými podnikateli,
popř. Opatření/Fiche č.10, vlastníky lesů.
B.4.3) Do jaké míry je v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců
zaznamenán dlouhodobý nedostatek poptávky vzhledem k nabídce finančních
prostředků (alokaci)?
Odpověď:
V žádném z programových rámců nebylo zaznamenáno opatření, o které by nebyl ze strany
žadatelů zájem.
Klíčová zjištění:
1. OPZ – možný přesun z opatření soc. podnikání z důvodu nepředložení projektu
žadatelem.
2. PRV – případné zrušení Opatření 11 – Spolupráce – použití financí v jiných
Opatřeních
3. IROP – možný přesun z opatření soc. podnikání z důvodu nepředložení projektu
žadatelem.

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:
Pro všechna opatření SCLLD byl zaznamenán ze strany potenciálních žadatelů zájem.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Odpovědnost
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
Termín (do kdy)
za implementaci
apod.)
doporučení
1. PRV – případné zrušení Opatření 11 –
31.12.2020
Manažer PRV
Spolupráce – použití financí v jiných
Opatřeních
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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 Region Pošembeří o.p.s.
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 Region Pošembeří o.p.s. následující evaluační
otázky:
 C.1 V jaké fázi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachází?
 C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců
k dosahování hodnot indikátorů (věcný a finanční pokrok realizace SCLLD)?
 C.3 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účelně (tj. do jaké
míry intervence splnila svůj účel)?
 C.4 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účinně?
 C.5 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosahování
specifických cílů opatření/fichí Programových rámců?
 C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosažení
přidané hodnoty LEADER/CLLD?
 C.7 Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj
ve venkovských oblastech?
Klíčovým nástrojem při zodpovídání podotázek a otázek v Oblasti C jsou tyto metody:
- Obsahová analýza (výzvy, věcný a finanční pokrok)
- Individuální (příp. skupinové) rozhovory s žadateli/příjemci a cílovými skupinami
(nutné pro zpracování případových studií)
- Case Studies (případové studie).
Obecná logika (postup) zodpovídání evaluačních otázek v Oblasti C – Výstupy
a výsledky implementace SCLLD:
1. Shromáždění dostupných dat, dokumentů a záznamů (vč. žádostí o dotaci,
studií proveditelnosti, příp. dalších příloh popisujících podrobnosti
k dané žádosti/projektu)  jejich zpracování: obsahová analýza, příprava pro
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

realizaci rozhovorů s vybranými příjemci a zpracování případových studií
(příprava / individualizace otázek pro rozhovory, výběr a kontaktování příjemců,
oslovení, domluvení termínů rozhovorů) 
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) 
zpracování záznamů: podrobný zápis z každého rozhovoru 
zpracování případové studie ke každému vybranému projektu 
syntéza poznatků z případových studií a formulace odpovědí na podotázky 
realizace Focus Group k zodpovězení EO C.6 a C.8 (postup a metodologie
fokusní skupiny viz Obecný postup zodpovídání u oblasti B) 
syntéza/shrnutí odpovědí na podotázky: formulace odpovědí na evaluační
otázky 
identifikace hlavních zjištění 
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 k 31.12.2018



MAS dosud nevyhlásila žádnou výzvu
MAS má 3 výzvy, u kterých probíhá příjem žádostí, z toho:
- 3 v PR IROP,
- 0 v PR PRV,
- 0 v PR OPZ,
- 0 v PR OP ŽP
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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 1 výzvu, ve kterých jsou projekty s vydaným právním aktem, z toho:
- 0 v PR IROP,
- 0 v PR PRV,
- 1 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
0
2
3
PRV
0
1
1
OPZ
0
2
1
OP ŽP
0
0
0
CELKEM
0
5
5

Klíčová zjištění:
1. Vzhledem ke schválení SCLLD až 28.8.2017, došlo k časovému posunu vyhlašování
výzev, hlavně v IROP, kdy dlouhou dobu trvalo schválení interních postupů ŘO a u
PRV schválení preferenčních kritérií a nastavení termínu výzev ze strany ŘO.
2. Díky pozdnímu zahájení realizace, do termínu 31.12.2018 nebyl žádný projekt
zrealizován. Díky tomu není možné hodnotit.

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:
Průběh realizace SCLLD s plánovaným harmonogramem výzev moc nekoresponduje,
jelikož u IROP dlouho trvalo schvalování Interních postupů, které jsou podmínkou pro
schválení výzvy. Výzvy se sice podařilo vyhlásit, ale dokončit projekty či získat akceptační
dopis od ŘO nikoliv. U PRV bylo zdlouhavé schvalování preferenčních kritérií, výzvy se sice
podařilo vyhlásit, ale bohužel ke konci roku 2018 neměli žadatelé podepsané Dohody o
podpoře. Realizace opatření v programovém rámci OPZ je v souladu s harmonogramem
výzev.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
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Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
apod.)

1. Úprava harmonogramu
plánovaných výzev v IROP
2. Úprava harmonogramu
plánovaných výzev PRV
3. …
EO

30.8.2020

Odpovědnost
za implementaci
doporučení
Manažer IROP

30.8.2020

Manažer PRV

Termín (do kdy)

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 – Návrh úpravy tabulky g) pro účely mid-term evaluace (stav k 31.12.2018)
Identifikace indikátorů
Specifický cíl
SCLLD

Opatření
SCLLD

76100

75001
1.2 Vytvářet podmínky
pro zajištění moderní,
efektivní, bezpečné a
environmentálně
příznivé dopravy

01 Do práce i do
školy bezpečně a
v pohodě

IROP

75120

76310
76401
2.5 Zvýšit kapacity
v předškolním a
základním vzdělávání a
zajistit
dostatečně kvalitní
výchovu a vzdělávání
napříč generacemi

50000
02 Vzdělaný
region

IROP

50001

50030

55401
2.2 Zlepšit občanskou
vybavenost a veřejné
služby vč.
zdravotnických a
sociálních služeb

03 Sociální služby
a rozvoj komunity
a sociální bydlení

Výchozí
hodnota

Datum
výchozí
hodnoty

Cílová
hodnota

Datum
cílové
hodnoty

Milník
31. 12.2018
(je-li ŘO
vyžadován)

Hodnota

%
plnění

Program
Kód
NČI2014+

67510
IROP

55402
55301
55310

Název indikátoru

Délka nově
vybudovaných
cyklostezek a cyklotras
Počet realizací
vedoucích ke zvýšení
bezpečnosti v dopravě
Podíl veřejné osobní
dopravy na celkových
výkonech v osobní
dopravě
Podíl cyklistiky na
přepravních výkonech
Počet parkovacích míst
pro kola
Počet podpořených
vzdělávacích zařízení
Kapacita podporovaných
zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení
Podíl osob předčasně
opouštějících vzdělávací
systém
Počet podpořených
zázemí pro služby a
sociální práci
Kapacita služeb a
sociální práce
Počet
poskytovaných
druhů sociálních služeb
Počet podpořených bytů
pro sociální bydlení
Nárůst kapacity
sociálních bytů

Měrná
jednotka

Dosažená
hodnota
indikátoru

Hodnoty indikátorů

Typ indikátoru
(výstup/výsledek

km

výstup

0

01.01.2014

3,5

31.12.2023

Není
požadován

0

0

realizace

výstup

0

01.01.2014

2

31.12.2023

Není
požadován

0

0

%

výsledek

30

31.12.2011

35

31.12.2023

Není
požadován

0

0

%

výsledek

7

31.12.2011

10

31.12.2023

0

0

parkovací
místa

výstup

0

01.01.2014

10

31.12.2023

0

0

zařízení

výstup

0

01.01.2014

5

31.12.2023

0

0

0

osoba

výstup

0

01.01.2014

125

31.12.2023

Není
požadován

0

0

%

výsledek

5,4

31.12.2013

5

31.12.2023

Není
požadován

0

0

zázemí

výstup

0

01.01.2014

3

31.12.2023

Není
požadován

0

0

klienti

výsledek

160

01.01.2014

188

31.12.2023

0

0

služba

výstup

0

01.01.2014

2

31.12.2023

0

0

bytové
jednotky

výstup

0

01.01.2014

5

31.12.2023

0

0

0

lůžka

výsledek

0

01.01.2014

15

31.12.2023

Není
požadován

0

0

Není
požadován
Není
požadován

Není
požadován
Není
požadován
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55320
10000
10105
10102

4.1 Vytvářet podmínky
pro inovace a rozvoj
environmentálně
šetrného středního a
drobného podnikání

10300
04 Sociální
podnikání v
regionu

IROP

10400

10403

10411
60000
67010
67001
2.2 Zlepšit občanskou
vybavenost a veřejné
služby vč.
zdravotnických a
sociálních služeb

05 Rozvoj
sociálních služeb
v regionu a
podpora
sociálního
začleňování

ZAM

62800

62600

Průměrný počet osob
využívajících sociální
bydlení
Počet podniků
pobírajících podporu
Počet nových podniků,
které dostávají podporu
Počet podniků
pobírajících granty
Soukromé investice
odpovídající veřejné
podpoře podniků
(granty)
Zvýšení zaměstnanosti v
podporovaných
podnicích
Zvýšení zaměstnanosti v
podporovaných
podnicích se zaměřením
na znevýhodněné
skupiny
Míra nezaměstnanosti
osob
s
nejnižším
vzděláním
Celkový počet účastníků
Využívání podpořených
služeb
Kapacita podpořených
služeb
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
Účastníci, kteří získali
kvalifikaci po ukončení
své účasti

osoby/rok

výsledek

0

01.01.2014

10,5

31.12.2023

Není
požadován

0

0

podniky

výstup

0

01.01.2014

1

31.12.2023

0

0

0

podniky

výstup

0

01.01.2014

1

31.12.2023

0

0

podniky

výstup

0

01.01.2014

1

31.12.2023

0

0

EUR

výstup

0

01.01.2014

5054,91

31.12.2023

Není
požadován

0

0

FTE

výstup

0

01.01.2014

6

31.12.2023

Není
požadován

0

0

FTE

výstup

0

01.01.2014

2

31.12.2023

Není
požadován

0

0

%

výsledkový

28,5

31.12.2012

22

31.12.2023

Není
požadován

0

0

osoby

výstup

0

30.06.2015

40

31.12.2023

0

0

osoby

výsledek

0

30.06.2015

110

31.12.2023

0

0

místa

výstup

0

30.06.2015

6

31.12.2023

0

0

osoby

výsledek

0

30.06.2015

18

31.12.2023

Není
požadován

0

0

osoby

výsledek

0

30.06.2015

4

31.12.2023

Není
požadován

0

0

Není
požadován
Není
požadován

Není
požadován
Není
požadován
Není
požadován

62

67310

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

výsledek

0

30.06.2015

10

31.12.2023

Není
požadován

0

0

60000

Celkový počet účastníků

osoby

výstup

0

30.06.2015

168

31.12.2023

Není
požadován

0

0

osoby

výstup

0

30.06.2015

52

31.12.2023

Není
požadován

0

0

zařízení

výstup

0

30.06.2015

1

31.12.2023

Není
požadován

0

0

osoby

výsledek

0

30.06.2015

10

31.12.2023

Není
požadován

0

0

osoby

výsledek

0

30.06.2015

5

31.12.2023

Není
požadován

0

0

osoby

výsledek

0

30.06.2015

5

31.12.2023

Není
požadován

0

0

osoby

výsledek

0

30.06.2015

3

31.12.2023

Není
požadován

0

0

organizace výstup

0

30.06.2015

1

31.12.2023

0

0

0

0

0

0

50001

50100

50110
4.2 Rozšířit pracovní
příležitosti v regionu a
podporovat
zaměstnanost
znevýhodněných
skupin obyvatelstva

06 Sladění
rodinného a
pracovního života

ZAM

62800

62700

50120
10213

4.1 Vytvářet podmínky
pro inovace a rozvoj
environmentálně
šetrného středního a
drobného podnikání

04 Sociální
podnikání v
regionu

Kapacita podpořených
zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení
Počet podpořených
zařízení péče o děti
předškolního věku
Počet osob využívajících
zařízení péče o děti
předškolního věku
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
Účastníci zaměstnaní po
ukončení své účasti,
včetně OSVČ
Počet osob využívajících
zařízení péče o děti ve
věku do 3 let
Počet sociálních podniků
vzniklých díky podpoře

60000

Celkový počet účastníků

osoby

výstup

0

30.06.2015

2

31.12.2023

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

30.06.2015

1

31.12.2023

ZAM

Není
požadován
Není
požadován

Není
požadován
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62700

10211

93701

4.3 Podporovat rozvoj
zemědělství a
nezemědělských
činností

07 Podpora
místního
zemědělství

4.3 Podporovat rozvoj
zemědělství a
nezemědělských
činností

08 Zpracování
zemědělské
produkce a její
uvádění na trh

4.3 Podporovat rozvoj
zemědělství a
nezemědělských
činností

09 Rozvoj
agroturistiky a
investice do
rozvoje
nezemědělských
činností

PRV

3.2 Posilovat ochranu
přírody a krajiny a její
prostupnost a zdraví

10 Neproduktivní
investice v lesích

PRV

2.1 Rozvíjet
občanskou společnost
a spolupráci v rámci
obcí, měst i regionu

11 Spolupráce
MAS

PRV

PRV

94800

93701
PRV

94800

93701

94800

92702
93001
92501

Účastníci zaměstnaní po
ukončení své účasti,
včetně OSVČ
Počet sociálních podniků
vzniklých díky podpoře,
které fungují i po
skončení podpory
Počet podpořených
zemědělských
podniků/příjemců
Pracovní místa
vytvořená v rámci
podpořených projektů
(Leader)
Počet podpořených
zemědělských
podniků/příjemců
Pracovní místa
vytvořená v rámci
podpořených projektů
(Leader)
Počet podpořených
zemědělských
podniků/příjemců
Pracovní místa
vytvořená v rámci
podpořených projektů
(Leader)
Počet podpořených
akcí/operací
Celková (podpořená)
plocha
Celkové veřejné výdaje

0

30.06.2015

2

31.12.2023

Není
požadován

0

0

organizace výstup

0

30.06.2015

1

31.12.2023

Není
požadován

0

0

podniky

výstup

0

01.01.2014

6

31.12.2023

3

0

0

FTE

výsledek

0

01.01.2014

1

31.12.2023

0

0

0

podniky

výstup

0

01.01.2014

1

31.12.2023

0

0

0

FTE

výsledek

0

01.01.2014

1

31.12.2023

0

0

0

podniky

výstup

0

01.01.2014

2

31.12.2023

1

0

0

FTE

výsledek

0

01.01.2014

1

31.12.2023

0

0

0

operace

výstup

0

01.01.2014

2

31.12.2023

1

0

0

ha

výstup

0

01.01.2014

1,5

31.12.2023

1

0

0

EUR

výstup

0

01.01.2014

29 651

31.12.2023

0

0

0

osoby

výsledek

64

Tabulka 9 – Návrh úpravy tabulky e) pro účely mid-term evaluace (stav k 31.12.2018)

Specifický cíl SCLLD

1.2. Vytvářet podmínky pro zajištění moderní,
efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé
dopravy
2.5 Zvýšit kapacity v předškolním a základním
vzdělávání a zajistit dostatečně kvalitní výchovu a
vzdělávání napříč generacemi

2.2 Zlepšit občanskou vybavenost a veřejné služby vč.
zdravotnických a sociálních služeb

4.1 Vytvářet podmínky pro inovace a rozvoj
environmentálně šetrného středního a drobného
podnikání
4.2 Rozšířit pracovní příležitosti v regionu a podporovat
zaměstnanost znevýhodněných skupin obyvatelstva
4.3 Podporovat rozvoj zemědělství a nezemědělských
činností
4.3 Podporovat rozvoj zemědělství a nezemědělských
činností
4.3 Podporovat rozvoj zemědělství a nezemědělských
činností
3.2 Posilovat ochranu přírody a krajiny a její
prostupnost a zdraví
2.1 Rozvíjet občanskou společnost a spolupráci
v rámci obcí, měst i regionu

FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v ti. Kč)
Z toho
Z toho
Podpora
Vlastní zdroje příjemce
Národní
Národní
Národní
Celkové
veřejné
veřejné
soukromé
způsobilé
zdroje
zdroje
zdroje
výdaje (CZV) Příspěvek
(kraj,
Unie (a)
(SR, SF)
(d)
obec, jiné)
(b)
(c)

Nezpůsobilé
výdaje

skutečný
stav čerpání
(v Kč)

skutečný
stav čerpání
(v % z CZV)

0,00

0,00

0,00

0,00

973,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

556,02

0,00

0,00

0,00

4 904,50

865,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 780,07

2 641,06

0,00

0,00

139,01

0,00

0,00

0,00

ZAM

2 595,00

2 205,75

0,00

0,00

389,25

0,00

0,00

0,00

ZAM

2 100,00

1 785,00

315,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

25 218,00

7 565,40

2 521,80

0,00

15 130,80

0,00

0,00

0,00

PRV

2 101,50

630,45

210,15

0,00

1 260,90

0,00

0,00

0,00

PRV

9 339,99

3 152,25

1 050,75

0,00

5 136,99

0,00

0,00

0,00

PRV

1 681,20

1 260,89

420,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRV

891,11

601,50

200,50

0,00

89,11

0,00

0,00

0,00

Opatření SCLLD

Program

01 Do práce i do školy
bezpečně a v pohodě

IROP

22 240,44

21 128,41

0,00

1 112,03

02 Vzdělaný region

IROP

19 465,60

18 492,33

0,00

IROP

11 120,22

10 564,20

ZAM

5 770,00

IROP

03 Sociální služby a
rozvoj komunity, sociální
bydlení
05 Rozvoj sociálních
služeb v regionu a
podpora sociálního
začleňování
04 Sociální podnikání v
regionu
06 Sladění rodinného a
pracovního života
07 Podpora místního
zemědělství
08 Zpracování
zemědělské produkce a
její uvádění na trh
09 Rozvoj agroturistiky a
investice do rozvoje
nezemědělských činností
10 Neproduktivní
investice v lesích
11 Spolupráce MAS
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Odpovědi na evaluační podotázky
C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty
indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových
rámců?
Odpověď:
Vzhledem k tomu, že SCLLD byla schválena 28.8.2017 a v důsledku toho byla vyhlášena
většina výzev až v roce 2018, nepodařilo se naplnit žádný z indikátorů.
Díky pozdnímu zahájení realizace, do termínu 31.12.2018 nebyl žádný projekt zrealizován.
Vzhledem k tomu není možné hodnotit.
C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu
SCLLD (opatření/fiche)?
Odpověď:
Vzhledem k tomu, že SCLLD byla schválena 28.8.2017 a v důsledku toho byla vyhlášena
většina výzev až v roce 2018, nepodařilo se naplnit žádný z indikátorů. Tudíž nelze hodnotit
plnění finančního plánu.
C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím
žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)?
Odpověď:
MAS ještě indikátory prostřednictvím žádosti o změnu SCLLD neupravovala.
Klíčová zjištění:
1. …
2. …

Odpověď na evaluační otázku, doporučení
C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců
k dosahování hodnot indikátorů?
Odpověď:
Vzhledem k tomu, že nejsou dosud uzavřené výzvy či projekty z uzavřených výzev nemají
ještě právní akty či dohody, nemůžeme posoudit.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Odpovědnost
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
Termín (do kdy)
za implementaci
apod.)
doporučení

1. …
2. …
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C.3 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účelně (tj.
do jaké míry intervence splnila svůj účel)?
Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda podpořené intervence
(projekty), respektive vynaložené prostředky vedou k dosahování stanoveného efektu, tj.
do jaké míry plní svůj účel.
Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z případových studií. Zaměřuje se
na skutečnost, zda projekty (intervence) přináší právě ty efekty, které jsou očekávány.

Zdroje dat/informací
MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:



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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat





Obsahová analýza
Dotazování
Případové studie
Syntéza

Vybrané projekty k rozhovorům:
Jelikož k 31.12.2018 není žádný projekt ukončený (PP36 a více), byly vybrány dva projekty,
které jsou ve své realizaci nejpokročilejší.
PRV
Žadatel: Josef Pazdera
Název projektu: Pořízení traktoru – Josef Pazdera
Číslo: 18/001/19210/120/128/003261
OPZ
Žadatel: SK Český Brod z.s.
Název projektu: KK – Klub Kutilka
Číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009266

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:
U vybraných projektů v PRV i OPZ dochází k dosahování plánovaných výstupů a výsledků
s ohledem na potřeby žadatele a zároveň celého území MAS.
C.3.2) Do jaké míry vedou intervence k uspokojování potřeb cílových skupin daného
projektu (relevantních k Opatřením/Fichím Programových rámců)?
Odpověď:
Míra uspokojování potřeb cílových skupin záleží na potřebách a velikosti cílové skupiny,
velikosti projektu, na jakém území je projekt realizován apod. Konkrétně ve vybraných
projektech:
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PRV – cílová skupina není v projektech PRV přesně definována, ale je zřejmé, že možnost
zahájení a zemědělské produkce v rostlinné výrobě, tj. pěstování brambor a obilovin,
pořízením nového stroje povede k vyšší produkci a tím i k uspokojení potřeb cílové skupiny,
což zde můžou být koneční spotřebitelé, odběratelé apod.
OPZ – v tomto operačním programu jsou cílové skupiny jasně definovány. Ve vybraném
projektu se jedná o rodiče, kteří pečují o své děti, a zároveň musí docházet do zaměstnání.
Vybudováním mimoškolní družiny (klubu) je o děti postaráno a rodiče tak můžou lépe využít
svou aktivitu v pracovním prostředí. Je zde tedy splněn specifický cíl, který je zaměřen na
podporu zaměstnanosti rodičů a osob pečujících o své blízké. Je jim nabídnuta odpovídající
služba, která zajištuje péči o děti a zároveň usnadňuje prosazení se a udržení na trhu práce.
Na základě místního průzkumu ještě před realizací projektu bylo potvrzeno, že tato služba je
velice vítaná a potřebná. Při realizaci projektu se zájem a účast dětí jen potvrdil. Z toho
vyplývá, že by bylo velmi efektivní v této podpoře, zaměřující se na pracující rodiny s dětmi,
dále pokračovat, a to i s ohledem na skutečnost, že na území je stále nedostačující kapacita
školních družin. Provozní doba družin je zároveň v mnoha případech kratší, než pracovní
doba zaměstnaných osob. Zároveň aktivně pracující osoby mnohdy musí za svou prací
dojíždět i větší vzdálenosti.
C.3.3) Do jaké míry jsou výstupy a výsledky a dopady dosažené v jednotlivých
Programových rámcích skutečně udržitelné?
Odpověď:
PRV – udržitelnost projektu je 5 let. Je zřejmé, že pokud budou v případě pořízení stroje
příjemcem dodržovány garanční a provozní podmínky, bude udržitelnost, ale hlavně
potřebnost, mnohem delší. Stejně tak u investic do staveb.
OPZ – udržitelnost projektu není nijak stanovena. Konkrétně u vybraného projektu jsou
hrazeny mzdové náklady osob, které se starají o děti. Ovšem již nyní víme, že o tuto
nabízenou službu bude stále zájem a příjemce se pokusí získat finanční prostředky z
podobných ministerských nebo evropských zdrojů. V případě, že tyto zdroje k dispozici
nebudou, příjemce by rád spolupracoval s jinými poskytovateli, ať už s městem nebo s
dalšími subjekty, kteří by se mohli na udržení klubu podílet, a to alespoň ve zkráceném
režimu. Rodiče jsou již nyní s těmito službami velmi spokojeni, a pokud budou mít na
pokračování zájem, mohli by i sami finančně přispívat.
Obecně lze dodat, že ačkoliv je nebo není udržitelnost předem stanovená, jde spíše o
aktuální potřebnost v území a udržitelnost může být mnohem delší.
Klíčová zjištění:
1. PRV – udržitelnost 5 let, mnohdy dle charakteru projektu delší
2. OPZ – udržitelnost v závislosti na potřebách území

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:
I přesto, že nejsou žádné projekty ještě ukončené, lze konstatovat, že průběh realizace je ve
většině projektů bez jakýchkoliv problémů. Dá se říct, že finanční prostředky na intervence
jsou vynaloženy účelně.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Odpovědnost
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
Termín (do kdy)
za implementaci
apod.)
doporučení

1. …
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C.4 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účinně
a do jaké míry přinesly i neplánované (pozitivní i negativní) účinky?
Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda bylo dosaženo výstupů
a výsledků odpovídajících vynaloženým finančním prostředkům. Tedy zda s danými
finančními prostředky mohlo či nemohlo být dosaženo více (co do kvality i kvantity) výstupů
a výsledků.
Dále je cílem této evaluační otázky určit a vyhodnotit, zda bylo prostřednictvím intervencí
(projektů) dosaženo ještě nějakých dalších předem neplánovaných výsledků (výstupů,
dopadů), a to jak pozitivních, tak nežádoucích/negativních. A to na jakékoliv úrovni, tj. přímo
u příjemce, u cílových skupin, u dalších dotčených osob či organizací (stakeholderů) apod.
Otázka je zodpovězena na
zpracování případových studií.

základě

rozhovorů

s příjemci

a

prostřednictvím

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:
Doposud dosažené výstupy a výsledky u projektů souhlasí s výší vynaložených
prostředků. V PRV jsou vynaložené prostředky vynaloženy účelně a efektivně.
V OPZ jsou dané limity, které finance omezují, ale i tak jsou vynaloženy taktéž efektivně.
C.4.2) Do jaké míry vedly intervence (projekty) v Programových rámcích k dosažení
předem nepředpokládaných pozitivních výsledků?
Odpověď:
PRV – při realizaci projektu bylo pro příjemce nepředpokládaným přínosem, že
používáním nového stroje dochází k menší spotřebě paliva. Zároveň práce s novým
strojem příjemci zkrátila pracovní dobu, která je potřebná pro obdělávání polností a tím má
žadatel více volného času, popř. čas využije na rozšiřování stávajících podnikatelských
aktivit.
OPZ – neplánovaným pozitivním výstupem projektu byla rekonstrukce části stávající
budovy, která slouží k realizaci projektu. Rekonstrukcí byl zhodnocen sportovní areál a po
ukončení realizace projektu zůstane prostor, který můžou využívat školy v Českém Brodě
a zároveň zůstane v areálu, který bude také zrekonstruovaný a bude sloužit k sportovněrekreačnímu vzdělávání dětí. Dalším nepředpokládaným pozitivním výstupem je, že kromě
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rodičů, kteří mají opravdu problém s převozem svých dětí na sportovní kroužky do klubu,
se přidali i rodiče, kteří mají jen problém dostat děti ze stávající družiny na jiný kroužek a
zpět. Pokud to časový harmonogram klubu umožňuje, převádí se i děti, které mají kroužek
např. jen jednou týdně a jednu hodinu. Tato situace má pro rodiče neskutečný efekt a
příjemce s touto situací na začátku úplně nepočítal.
C.4.3) Do jaké míry vedly intervence (projekty) v jednotlivých Programových
rámcích k dosažení předem nepředpokládaných negativních výsledků?
Odpověď:
PRV – neadekvátně dlouhá doba zpracování projektu, tj. od pořízení 1 ks stroje po finální
proplacení dotační částky na účet žadatele (cca 15 měsíců od vyhlášení Výzvy MAS) –
pořízení stroje není žádný složitý projekt.
OPZ – náročné administrativní zpracování, protože musí být předložena potvrzení od
všech rodičů, jak jednoho, tak druhého. Dále podání žádosti o platbu a zprávy o realizaci
je napoprvé složité.
Klíčová zjištění
1. PRV – delší doba zpracování projektu při pořízení stroje
2. OPZ – potíže s administrativní zátěží projektu

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 projekty byly vynaloženy účelně a efektivně i s ohledem na kladnou
realizaci projektů. Pozitivním účinkem je skutečnost, že investice do nových strojů a do
budov v rámci PRV vedou ke zlepšení situace jak pro příjemce, tak pro okolí. Negativním se
může zdát delší zpracování projektů v souvislosti s pořízením stroje, který příjemce
potřebuje ke své práci co nejdříve.
V OPZ je pozitivní účinek ovlivněn konkrétním projektem a potřebností území – zájem
rodičů. Negativním účinkem může být zdlouhavé administrativní zpracování dokumentů ze
strany rodičů.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Odpovědnost
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
Termín (do kdy)
za implementaci
apod.)
doporučení

1. …
2. …
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:

70




SCLLD – cíle jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců (do kterých budou
náležet vybrané projekty, u kterých zpracovává případové studie)
Intervenční logika (viz otázku B.1)

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat






Obsahová analýza
Dotazování
Případové studie
Komparativní analýza
Syntéza

Odpovědi na evaluační podotázky
C.5.1) Do jaké míry naplňovaly cíle jednotlivých intervencí (projektů) specifický cíl
daného Opatření/Fiche, tj. vedly k dosahování specifických cílů v jednotlivých
Programových rámcích?
Odpověď:
PRV – pořízením zemědělského stroje je splněn specifický cíl, který se zaměřuje na
podporu rozvoje zemědělství a nezemědělských činností. Konkrétněji se jedná o podporu a
pořízení investice do zemědělské rostlinné výroby.
OPZ – Projekt se zaměřuje na rodiče, kteří pečují o své děti, a zároveň musí docházet do
zaměstnání. Vybudování mimoškolní družiny (klubu) je o děti postaráno a rodiče tak můžou
lépe využít svou aktivitu v pracovním prostředí. Je zde tedy splněn specifický cíl, který je
zaměřen na podporu zaměstnanosti rodičů a osob pečujících o své blízké. Je jim nabídnuta
odpovídající služba, která zajištuje péči o děti a zároveň usnadňuje prosazení se a udržení
na trhu práce.
Klíčová zjištění:
1. PRV - splněna podpora rozvoje zemědělství v území
2. OPZ – splněna podpora zaměstnanosti rodičů a osob pečujících o své blízké

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:
PRV – splněn specifický cíl, který se zaměřuje na podporu rozvoje zemědělství a
nezemědělských činností.
OPZ – splněn specifický cíl, který je zaměřen na podporu zaměstnanosti rodičů a osob
pečujících o své blízké. Je nabídnuta služba, která zajištuje péči o děti a zároveň usnadňuje
prosazení se a udržení na trhu práce.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Odpovědnost
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
Termín (do kdy)
za implementaci
apod.)
doporučení

1. …
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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
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:
Zhodnocení a popis, zda a jak byly při dosavadní realizaci SCLLD:
a. rozvinuta spolupráce sektoru neziskového, veřejného a podnikatelského – u projektů
PRV je v některých případech spolupráce s externími subjekty, které se podílejí na
přípravě projektové žádosti a následného výběrového řízení.
b. využity znalosti prostředí regionu MAS, sítí lokálních aktérů a kontaktů
c. využit lokální lidský potenciál (pracovníci, dobrovolníci)
K b. a c. - u projektů OPZ je důležitá znalost prostředí, ve kterém se bude projekt realizovat.
Většinou je do přípravy projektů cílová skupina zapojena. Nejprve je zpracován dotazník
podle předem zjištěných poznatků a poté předán cílové skupině k vyplnění. Rovněž u
projektů OPZ je jako jedno z hodnotících kritérií žádosti způsob zapojení cílové skupiny.
Zapojení místních personálních zdrojů je samozřejmostí vzhledem k tomu, že se jedná o
projekty realizovaném na určitém vymezeném území MAS a realizační týmy tvoří lidé
z území.
C.6.2) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých Programových
rámcích k posílení sociálního kapitálu6 v území MAS?
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.
6
Sociální kapitál
72

Odpověď:
Čím déle a čím více výzev je vyhlášeno a projektů podáno, tím více osob se zná a předávají
si mezi sebou potřebné informace a zkušenosti. MAS se snaží získat co nejvíce
potenciálních žadatelů prostřednictvím kontaktování partnerů, obcí a dalších subjektů, na
které získalo MAS kontakty v průběhu své činnosti. Ale ukázalo se, že vždy se nedají získat
kontakty na všechny potenciální žadatele, proto se na MAS obrací noví žadatelé, kterým
byla MAS se svými dotačními možnostmi doporučena. Obecně lze konstatovat, že MAS
svou animační činností podporuje rozvoj sociálního kapitálu v území. Dále projekty na
sladění rodinného a pracovního života rozvíjejí sociální kapitál zvyšováním zaměstnanosti
rodičů.
C.6.3) Do jaké míry MAS přispěla k inovativnosti projektů?
Odpověď:
MAS přispívá k inovativnosti projektů podle daných možností k danému projektu formou
konzultací a předávání informací. Inovativnost lze vidět v úzké spolupráci MAS s žadatelem,
MAS může dávat podněty žadateli směrem k obsahu projektu. MAS získává zkušenosti
svou činností, na základě spolupráce s jinými MAS, ale i podanými žádostmi, a proto může
poradit žadatelům, jak pracovat s cílovými skupinami nebo jak nastavit realizaci projektu.
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:
Synergický efekt u projektů na slaďování rodinného pracovního života vzniká tím, že rodiče
si jako cílová skupina si udrží zaměstnání a s ním i svou kvalifikaci a sociální kontakty a
zároveň mohou využít služeb péče o děti.
V případě PRV je možné považovat synergický efekt u projektu v obci Šestajovice, kde se
opraví historické stavení – kovárna - a zároveň se vybuduje staročeská pivnice. Dalším
projektem v obci Břežany II. je rekonstrukce domu, kde vznikne jednak prostor k podnikání
pro chov koní a jednak ubytovací kapacita v oblasti agroturistiky, a to jak pro děti, tak
dospělé, kteří využijí kromě ubytování i jezdecké kurzy. Projektem v obci Chotouň se svou
opravou domu ve staré historické zemědělské usedlosti se jednak opět podpoří oblast
agroturistiky, tak i chov koní a výcvik koní.
Klíčová zjištění:
1. …
2. …

Odpověď na evaluační otázku, doporučení
C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosažení
přidané hodnoty LEADER/CLLD?
Odpověď:
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)
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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Intervence v Programových rámcích vedly ke sdílení dobré praxe a k posílení spolupráce
subjektů v území.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Odpovědnost
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
Termín (do kdy)
za implementaci
apod.)
doporučení
1. …

2. …

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:
Došlo k mírnému zlepšení, díky realizovaným projektům dochází ke zkvalitnění života jak
žadatelů, tak i místních obyvatel.
Služby a místní infrastruktura ve venkovských oblastech (v území MAS) se zlepšily

o

o

o

o

o

služby a místní
služby a místní
služby a místní
služby a místní
služby a místní
infrastruktura se infrastruktura se
infrastruktura
infrastruktura se infrastruktura se
rozhodně
spíše zlepšily
jsou zcela beze
spíše zhoršily
rozhodně
zlepšily
změny
zhoršily
Odpověď:
Ke zlepšení služeb a místní infrastruktury ve venkovských oblastech přispějí projekty, které
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jsou nyní v realizaci, jedná se o projekty z 1. výzvy, v Opatření 09 Agroturistika v obci
Břežany II., Přestavba kovárny na staročeskou pivnici v restauraci u Kamene v obci
Šestajovice, Turistická ubytovna Chotouň.
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
službám a
službám a
službám a
službám a
službám a
místní
místní
místní
místní
místní
infrastruktuře se infrastruktuře se infrastruktuře se infrastruktuře se infrastruktuře se
rozhodně zlepšil
spíše zlepšil
nezměnil
spíše zhoršil
rozhodně zhoršil
Odpověď:
Ke zlepšení služeb a místní infrastruktury ve venkovských oblastech přispějí projekty, které
jsou nyní v realizaci, a to především projekty z 1. Výzvy, v Opatření 09 Agroturistika v obci
Břežany II., Přestavba kovárny na staročeskou pivnici v restauraci u Kamene v obci
Šestajovice, Turistická ubytovna Chotouň.
Obyvatelé venkova (MAS) se zapojili do místních akcí

o
obyvatelé
venkova se
rozhodně
zapojovali do
místních akcí

o
obyvatelé
venkova se
spíše zapojovali
do místních akcí

o
obyvatelé
venkova se do
místních akcí
zapojovali ve
shodné míře
jako dříve

o
obyvatelé
venkova se do
místních akcí
spíše
nezapojovali

o
obyvatelé
venkova se do
místních akcí
rozhodně
nezapojovali

Odpověď:
Žadatelé projektů PRV se do místních akcí zapojovali, jen když se to týkalo jejich oboru.
Nejvíce se zapojuje paní vinařka, která se zúčastní téměř každé akce v území MAS, která je
v blízkosti a je spojená s regionálními potravinami a nápoji. Díky tomu se dostává do
povědomí obyvatel.
Obyvatelé venkova (MAS) měli z místních akcí prospěch

o

o

o

o

o

obyvatelé
obyvatelé
obyvatelé
obyvatelé
obyvatelé
venkova měli
venkova měli
venkova mají
venkova spíše
venkova
z místních akcí
z místních akcí
z místních akcí
neměli
rozhodně neměli
rozhodně
spíše prospěch stejný prospěch
z místních akcí
z místních akcí
prospěch
jako dříve
prospěch
prospěch
Odpověď:
Ano, díky místním akcím se paní vinařka dostala do povědomí obyvatel a ti ochutnávají a
kupují místní produkci za výhodnou cenu.
Prostřednictvím SCLLD byly vytvořeny pracovní příležitosti
Odpověď:
PRV – MAS má povinnost vytvořit 3 pracovní místa, v současné době by na
základě projektů z 1. výzvy mělo být vytvořeno 2,5 pracovních míst.
Zvýšila se velikost MAS a počet obyvatel MAS
Odpověď:
V roce 2014 žilo na území MAS 39 478 obyvatel, k 31.12.2018 je již počet obyvatel 43 905,
tudíž počet obyvatel se zvyšuje. Území MAS se nezměnilo.
Klíčová zjištění:
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1. O rozvoj služeb a místní infrastruktury je v území MAS velký zájem.
2. Počet obyvatel na území stále roste, i to má vliv na poptávku o dotační možnosti jak
ze strany zemědělců, tak ze strany nezemědělských subjektů.

Odpověď na evaluační otázku, doporučení
C.8 Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj
ve venkovských oblastech?
Odpověď:
Díky Opatření 09 Rozvoj agroturistiky a investice do rozvoje nezemědělských činností
vzniká v našem území rozšíření služeb (ubytování, trávení volného času, místní produkce),
čemuž můžou dopomoci i další projekty v tomto Opatření, o které je ze strany žadatelů
zájem.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Odpovědnost
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
Termín (do kdy)
za implementaci
apod.)
doporučení
1. Možný přesun financí do Opatření
31.12.2020
Manažer PRV
09

3. Manažerské shrnutí výstupů a výsledků dosavadní implementace SCLLD
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro MAS Region Pošembeří s názvem Náš
region II navazuje na strategii předchozího programového období.
Příprava tohoto strategického dokumentu byla započata v roce 2013 rozsáhlým
dotazníkovým šetřením mezi starosty obcí. Paralelně s tím probíhala setkání pracovních
skupin dle klíčových oblastí strategie a různá setkání s veřejností. V období přípravy
strategie bylo také nutné projít procesem standardizace MAS. Osvědčení o splnění
standardů MAS získala 4. prosince 2015.
Žádost o schválení strategie MAS předložila 22. 12. 2015, její hodnocení však bylo ukončeno
23.5. 2016 z důvodu nesplnění kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí.
Nový návrh strategie byl předložen k hodnocení v 2. kole výzvy dne 30. 6. 2016. Po více než
roce procesu hodnocení byla 28.8.2017 strategie schválena. Bezprostředně po schválení
začaly být připravovány výzvy.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro Region Pošembeří o.p.s. se zaměřuje
na zlepšení kvality života obyvatel a jejich spokojenosti v regionu. Podporuje
konkurenceschopnost regionu a jeho hospodářskou, sociální a územní soudržnost.
Respektuje specifika území a postihuje problémy i rozvojový potenciál území i společnosti
Zároveň strategie předpokládá komplexní řešení problémů, zajišťuje provázanost
stanovených cílů tak, aby nedocházelo k rozporům při řešení dílčích problémů v jednotlivých
oblastech, ale naopak aby docházelo k synergickým efektům a cíle se vzájemně
podporovaly.
Na základě provedených analýz a šetření byly ve strategii vytyčeny čtyři klíčové oblasti:
Klíčová oblast č. 1 Infrastruktura, doprava, bydlení, výstavba, vzhled obcí
Klíčová oblast č. 2 Občanská společnost, vybavenost, veřejné služby, volný čas
Klíčová oblast č. 3 Životní prostředí, příroda a krajina
Klíčová oblast č. 4 Místní ekonomika a cestovní ruch
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První výzva byla vyhlášena 6.11.2017 OP Zaměstnanost – opatření 06 Sladění rodinného a
pracovního života. V roce 2018 bylo vyhlášena další výzva z OP Zaměstnanost, 5 výzev
z IROP a 2 výzvy z Programu rozvoje venkova.
Působnost MAS Region Pošembeří zahrnuje území těchto 37 obcí: Břežany II, Bříství,
Černíky, Český Brod, Dobročovice, Doubravčice, Horoušany, Hradešín, Chrást, Chrášťany,
Jirny, Klučov, Kounice, Kozojedy, Kšely, Květnice, Masojedy, Mochov, Mrzky, Poříčany,
Přehvozdí, Přistoupim, Přišimasy, Rostoklaty, Sibřina, Sluštice, Šestajovice, Škvorec,
Štíhlice, Tismice, Tuchoraz, Tuklaty, Úvaly, Vrátkov, Vykáň, Vyšehořovice a Zlatá. Mezi nimi
jsou dvě města (Český Brod a Úvaly) a dvě obce s titulem městys (Kounice a Škvorec).
Obr. č. 1: Mapa území MAS

77

Programové rámce, opatření/fiche a alokace
Programový
Fiche
rámec

1
2
PRV

Opatření/Fiche
07 PODPORA MÍSTNÍHO
ZEMĚDĚLSTVÍ
08 ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ
PRODUKCE A JEJÍ UVÁDĚNÍ NA TRH

09 ROZVOJ AGROTURISTIKY A
INVESTICE DO ROZVOJE
3 NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ
10 NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V
4 LESÍCH
Celkem 19.2.1
5 11 SPOLUPRÁCE MAS (19.3.1)
Celkem

OP ŽP

1 12 REALIZACE ÚSES
2 13 REAIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ
Celkem

IROP

01 DO PRÁCE I DO ŠKOLY BEZPEČNĚ A
1 V POHODĚ
2 02 VZDĚLANÝ REGION
3 03 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
03a SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ
4 KOMUNITY
5 04 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU
Celkem

1
OPZ

Celkem

05 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V
REGIONU A PODPORA SOCIÁLNÍHO
ZAČLEŇOVÁNÍ

06 SLADĚNÍ RODINNÉHO A
2 PRACOVNÍHO ŽIVOTA
3 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU
Celkem

Alokace v SCLLD
schválená ISg.
(podpora)

Alokace v SCLLD
po změnách
(podpora)

10 087 200

10 087 200

840 600

840 600

4 203 000

4 203 000

1 681 200
16 812 000
802 000
17 614 000

1 681 200
16 812 000
802 000
17 614 000

0
0
0

3 000 000
7 000 000
10 000 000

21 128 410
18 492 330

21 128 410
18 492 330

10 564 200
2 641 060
52 826 000

10 564 200
2 641 060
52 826 000

5 770 000

5 770 000

2 100 000
2 205 750
10 075 750
70 440 000

2 100 000
2 205 750
10 075 750
80 440 000
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Změny SCLLD
Ve sledovaném období byly provedeny 3 změny Isg:
2.11.2017 jsme podávali nepodstatnou změnu na změnu ve složení Výběrové komise
MAS, Programového výboru MAS a Monitorovacího a kontrolního orgánu
MAS
9.8.2018 jsme podávali podstatnou změnu na přidání programového rámce OP ŽP
(rozšíření SCLLD o dvě nová opatření)
9.11.2018 jsme podávali nepodstatnou změnu na změnu ve složení Výběrové komise
MAS, Programového výboru MAS
Odpovědnost za evaluaci SCLLD, respektive za schválení Evaluační zprávy je v souladu s
dokumentem Statut o.p.s. svěřena Programovému výboru 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 Region Pošembeří o.p.s. realizovala příslušné činnosti mid-term evaluace dle
harmonogramu uvedeného v následující tabulce.
Tabulka 10 – Skutečný harmonogram klíčových činností mid-term evaluace SCLLD
MAS Region Pošembeří o.p.s.
Aktivita

Datum zahájení
činnosti (od)

Datum ukončení
činnosti (do)

Zpracování mid-term evaluace

1. 7. 2018

30. 6. 2019

Seznámení se Zadáním, šablonou
Evaluační zprávy

1. 7. 2018

23. 1. 2019

Sebeevaluace v Oblasti A

23.1.2019

20.5.2019

Evaluace v Oblasti B

20.5.2019

6.6.2019

Příprava podkladů na jednání Focus Group

30.1.2019

28.5.2019

28.5.2019

6.6.2019

Příprava podkladů pro zpracování
polostrukturovaných rozhovorů s příjemci

8.5.2019

10.5.2019

Realizace polostrukturovaných rozhovorů

13.5.2019

28.5.2019

Datum

Jednání Focus Group
Zodpovězení Evaluačních otázek
a podotázek v Oblasti B
Evaluace v Oblasti C
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Aktivita

Datum zahájení
činnosti (od)

Datum ukončení
činnosti (do)

Datum

s příjemci
Zpracování případových studií k projektům
v realizaci (ukončeným projektům)

29.5.2019

4.6.2019

Jednání Focus Group
Zodpovězení Evaluačních otázek
a podotázek v Oblasti C

27.5.2019
27.5.2019

6.6.2019

Projednání a schválení Evaluační zprávy
odpovědným orgánem MAS

25.6.2019

Předložení Evaluační zprávy MMR-ORP
skrze ISKP14+

27.6.2019

Proces evaluace koordinoval vedoucí pracovník pro SCLLD. Za účelem bližšího seznámení
s postupem evaluace absolvovali čtyři zaměstnanci MAS ve dnech 9.5.-10.5. 2019 seminář
„Středočeský venkov – zkušenosti s 1. polovinou období realizace PRV v rámci CLLD“ v
prostorách Myškova mlýna, Luhy 5, 262 63 Dolní Hbity.
Na zpracování tabulek v části A se podíleli všichni zaměstnanci MAS podle toho, za jaký
operační program odpovídají. Zpracované podklady byly připomínkovány a diskutovány
příslušnými zaměstnanci MAS.
Rovněž byla zorganizována jedna fokusní skupina složená ze zástupců jednotlivých orgánů
MAS. Tato fokusní skupina byla v pondělí 27.5.2019. Závěry fokusní skupiny byly zahrnuty
do odpovědí v části B a C. Dále byly provedeny 2 hloubkové rozhovory, jeden s příjemcem
dotace z OP Zaměstnanost a druhý s příjemcem dotace z Programu rozvoje venkova
(rozhovory byly uskutečněny 14.5.2019 a 28.5.2019). Tyto rozhovory byly zdrojem pro
zpracování případové studie.

3.3 Výsledky evaluace
Klíčové závěry a poznatky jsou shrnuty v níže uvedeném přehledu.
Hlavní zjištění – část A
Příprava výzev
 Je nutné průběžně sledovat webové stránky řídících orgánů a předvídat aktualizace výzev
pro individuální projekty, příslušných pravidel a informací vydávaných řídícími orgány. Před
každou výzvou kontrolovat aktuální stav podkladů a na ně navázat.
 Příprava výzev na základě podkladů není takový problém, když funguje rychlá komunikace
s ŘO. U interních postupů je vhodné zahájit přípravu mnohem dřív, než odpovídá lhůtám
uvedeným v Minimálních požadavcích pro implementaci CLLD. Předejdeme díky tomu
nechtěným posunům otevření výzev. Jelikož interní postupy jsou časově náročnější na
kontrolu. Nejvíce náročné byly pro IROP.
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 V kritériích pro věcné hodnocení hledat kompromis – používat taková, která jsou objektivní,
nejsou diskriminační vůči některé skupině žadatelů, a přitom, ještě hodnotí něco, co může
žadatel ovlivnit a co aspoň částečně vypovídá o kvalitě a potřebnosti projektu, je těžké
shodnout se na těchto kritériích s ŘO.
 Mít stále aktivní rozhodovací výbor, aby byl ochoten schvalovat potřebné dokumenty
odpřipomínkované ŘO.
Vyhlášení výzev a příjem žádostí
 Je důležité průběžně sledovat aktualizace podkladů od ŘO (výzvy ŘO pro individuální
projekty, příslušné pravidla, metodiky a jiné informace vydávané řídícími orgány).
 Při zadávání výzev do systému postupovat na základě aktuálních příruček ŘO (platí
především pro IROP), aby se předešlo chybám.
 Semináře před výzvami jsou důležité, i když mají spíše informativní charakter, napoví o
záměrech a jejich rozdělení do opatření/fichí, o potenciálních žadatelích i mimo těch, které
již evidujeme, ve všech OP se vyplatí podrobné individuální konzultace, u složitějších
záměrů je vhodná konzultace s řídícím orgánem. Je nutné se přizpůsobit časovým
možnostem žadatele.
 S potenciálními žadateli je třeba konzultovat průběžně až do podání projektu do výzvy.
Hodnocení žádostí o dotace a výběr projektů
 Problémem je rostoucí administrativní náročnost kontroly FNP (IROP) a administrativní
kontroly projektů PRV. Tomuto problému lze částečně čelit včasným schválením
kontrolních listů a jejich pečlivým zpracováním (IROP) a konzultacemi se žadateli (PRV,
IROP).
 Problémem jsou požadavky v IROP a PRV na kritéria z hlediska jejich formulace,
objektivity, jasné doložitelnosti a prokazatelnosti. Bohužel se někdy stane, že tato kritéria
nevystihují potřebnost a kvalitu projektu, není k tomu třeba znalost území.
 Jelikož máme s orgány MAS dobré zkušenosti, probíhá tento proces většinou bez
problémů a v časovém předstihu.
 Zdlouhavý proces schvalování výběru projektů MAS ze strany řídících orgánů
Animační činnost
 Animace v území probíhá dobře, zájem je velký (OPZ, PRV, IROP), zatím všechny výzvy
měly žadatelů přesně a více než bylo možno podpořit. Posílit animaci ve vztahu k dalším
výzvám by bylo možné prostřednictvím obecních zpravodajů, případně webů obcí.
 Možnost propagace MAS v médiích, místních periodikách, webech partnerů.
 Náročnost zapojování partnerů do činnosti MAS.

Hlavní zjištění – část B
 Východiska pro realizaci SCLLD jsou stále platná, v případě opatření IROP zaměřeného na
bezpečnost v dopravě se naléhavost řešení tohoto problému spíše zvýrazňuje. Rovněž se
objevují nové potřeby, které v době přípravy SCLLD nebyly známy – opatření Integrovaný
záchranný systém (nový vozový park).
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 O rozvoj služeb a místní infrastruktury je v území MAS velký zájem. Počet obyvatel na
území stále roste, i to má vliv na poptávku o dotační možnosti jak ze strany zemědělců, tak
ze strany nezemědělských subjektů.
 Je třeba kontinuálně sledovat potřeby území a zohlednit je v přípravě strategie 2021+ a
rovněž průběžné sledovat vývoj silných a slabých stránek území.
 Z hlediska úprav opatření v jednotlivých programových rámcích bude zváženo rozšíření
opatření v PRV ve smyslu čl. 20, přičemž případné využití tohoto článku (3.výzva MAS)
bude podřízeno z výsledků průzkumu zájmu o tento článek mezi obcemi z území MAS v
konfrontaci se zájemci o stávající Opatření/Fiche č. 7, 8 a 9, a to zejména mezi
zemědělskými podnikateli, popř. Opatření/Fiche č.10, vlastníky lesů.
 Dále se předpokládá omezení výzev z opatření 05 OPZ pouze na podporu aktivit nad
rámec zákona č. 108/2006 Sb.
 Pokud jde o zhodnocení míry dostatečnosti alokací v jednotlivých programových rámcích,
je nutné konstatovat, že je potřeba navýšení zejména v IROP a PRV. Alokaci v opatřeních
IROP by bylo třeba navýšit v opatření 01 Do práce i do školy bezpečně a v pohodě. Dále je
třeba vzhledem k potřebám v území v rámci PRV je třeba vyšších finančních prostředků,
než byly stanoveny původní alokované částky MAS, a to i v návaznosti na nový čl. 20 PRV,
který dokáže pokrýt další potřeby na území MAS. Také vzniklo doporučení k navýšení
finančních prostředků zejména u Opatření 08 a 09. V OPZ se navrhuje přesun zbývajících
prostředků z opatření 04 a 05 do opatření 06.
 Z hlediska změn SCLLD se navrhuje v PRV případné začlenění čl. 20, případné přesuny
financí mezi Fichemi a také případné vypuštění Opatření 11 – Spolupráce MAS.
 Pro všechna opatření SCLLD byl zaznamenán ze strany potenciálních žadatelů zájem.
Hlavní zjištění – část C
 Průběh realizace SCLLD s plánovaným harmonogramem výzev moc nekoresponduje,
jelikož u IROP dlouho trvalo schvalování Interních postupů, které jsou podmínkou pro
schválení výzvy. Výzvy se sice podařilo vyhlásit, ale dokončit projekty či získat akceptační
dopis od ŘO nikoliv. U PRV bylo zdlouhavé schvalování preferenčních kritérií, výzvy se
sice podařilo vyhlásit, ale bohužel ke konci roku 2018 neměli žadatelé podepsané Dohody
o podpoře. Realizace opatření v programovém rámci OPZ je v souladu s harmonogramem
výzev.
 Plnění indikátorů nelze ve sledovaném období hodnotit, jelikož dosud uzavřené výzvy či
projekty z uzavřených výzev nemají ještě právní akty či dohody.
 I přesto, že nejsou žádné projekty ještě ukončené, lze konstatovat, že průběh realizace je
ve většině projektů bez jakýchkoliv problémů. Dá se říct, že finanční prostředky na
intervence jsou vynaloženy účelně.
 Finanční prostředky na projekty byly vynaloženy účelně a efektivně i s ohledem na kladnou
realizaci projektů. Pozitivním účinkem je skutečnost, že investice do nových strojů a do
budov v rámci PRV vedou ke zlepšení situace jak pro příjemce, tak pro okolí. Negativním
se může zdát delší administrace projektů v souvislosti s pořízením stroje, který příjemce
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potřebuje ke své práci co nejdříve. V OPZ je pozitivní účinek ovlivněn konkrétním
projektem a potřebností území – zájem rodičů. Negativním účinkem může být zdlouhavé
administrativní zpracování dokumentů ze strany rodičů.
 Pokud jde o dopad intervencí v jednotlivých programových rámcích na dosahování
specifických cílů opatření, lze uvést, že v PRV byl splněn specifický cíl, který se zaměřuje
na podporu rozvoje zemědělství a nezemědělských činností. V OPZ byl splněn specifický
cíl, který je zaměřen na podporu zaměstnanosti rodičů a osob pečujících o své blízké. Je
nabídnuta služba, která zajištuje péči o děti a zároveň usnadňuje prosazení se a udržení
na trhu práce.
 Intervence v Programových rámcích také vedly ke sdílení dobré praxe a k posílení
spolupráce subjektů v území.
 O rozvoj služeb a místní infrastruktury je v území MAS velký zájem. Počet obyvatel na
území stále roste, i to má vliv na poptávku o dotační možnosti jak ze strany zemědělců, tak
ze strany nezemědělských subjektů.

Implementace navrhovaných opatřeních
Z jednotlivých částí procesu administrace žádostí v části A vyplynulo zjištění náročnosti
vymezení kritérií pro věcného hodnocení Mnohdy je obtížné nalézt kritéria, která by
vypovídala o kvalitě projektu a jeho potřebnosti a zároveň byla v souladu s požadavky
řídících orgánů. Je nutné tato kritéria připravovat s odborníky z oblasti tematického zaměření
výzvy. Pokud jde proces vyhlašování výzev a příjem žádostí, ukázalo se, že školení žadatelů
nejsou zcela dostačující a že jsou nutné individuální konzultace projektových žádostí. Aby se
předešlo možným pochybení, jsou žádoucí průběžné konzultace. V procesu hodnocení
žádostí lze vnímat administrativní náročnost kontroly FNP v IROP a PRV. Z hlediska posílení
animace se jeví možnost obnovení vydávání zpravodaje MAS Pošemberské pošty.
Navrhovaná opatření
-

Pečlivá příprava hodnotících kritérií, konzultace navrhovaných kritérií s odborníky

-

Zajištění průběžných individuálních konzultací pro žadatele

-

Včasná a pečlivá příprava kontrolních listů

-

Obnova vydávání zpravodaje MAS

Z hodnocení části B vyplynulo, že východiska pro realizaci SCLLD jsou stále platná, SCLLD
však svými nástroji a disponibilními prostředky nemůže reagovat na všechny problémy v
území. Od doby přípravy SCLLD a jejího schválení byl velký časový meziprostor, v němž se
objevily nové potřeby, na které SCLLD již nemohla reagovat (např. projekty do opatření
Integrovaný záchranný systém). Je zřejmé, že je nutné provést úpravy v SCLLD, které
alespoň částečně pokryjí problémy území. Jako určitá možnost, avšak bohužel s minimálním
dopadem vzhledem k možné alokaci, se jeví využití článku 20 PRV.
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Z hlediska urychlení pozitivního dopadu realizace SCLLD, byly od jejího schválení
vyhlašovány jednotlivé výzvy na celé alokované částky. Nyní se čeká na čerpání ve
vyhlášených výzvách a vzniku případných finančních přebytků na základě nedočerpání
realizovaných projektů. Jakmile k tomuto dojde, budou vyhlašovány další výzvy s celkovou
zbylou alokovanou výzvou, případně dojde k přesunu finančních prostředků mezi opatřeními
na základě zjištění potřebnosti. Je zvažován přesunech alokací mezi opatřeními v IROP a
PRV. Dle výsledku uzavřených výzev předpokládáme v IROP přesun veškerých zbylých
finančních prostředků do opatření 01 Bezpečnost. V realizace programového rámce OPZ je
alokace u opatření 06 téměř vyčerpána. U opatření 05 vzhledem k tomu, že jeden žadatel
odstoupil od realizace žádosti, zbývá dočerpat cca 45% alokace. Pokud se nepodaří
vyčerpat všechny prostředky v opatření 05 a 04, budou přesunuty do opatření 06 Sladění
rodinného a pracovního života, kde jsou potřebné projekty k realizaci. V PRV je možné
přijmout změny teprve po schválení střednědobé evaluace. Je zvažováno zrušení Fiche č.
11 - Spolupráce mas a tyto prostředky přesunout do článku 20 PRV či do Fiche č. 07 podpora místního zemědělství či do nezemědělské Fiche, Fiche č. 09 - Rozvoj agroturistiky
a investice do rozvoje nezemědělských činností.
Navrhovaná opatření
–

V PRV navýšení finančních prostředků zejména u Opatření 08 a 09.

-

V PRV nová alokace do čl. 20.

-

V IROP navýšení finančních prostředků v Opatření 01.

V OPZ navýšení finančních prostředků v Opatření 06 v závislosti dle úspěšnosti
výzev v ostatních opatřeních OPZ
-

Kontinuálně sledovat potřeby území a zohlednit je v přípravě strategie 2021+

-

Průběžné sledovat vývoj silných a slabých stránek území

Realizace SCLLD není zcela v souladu s plánovaným harmonogramem výzev, je to dáno
tím, že schválení Interních postupů IROP si vyžádalo více času, než se předpokládalo. Také
není možné hodnotit plnění indikátorů vzhledem k posunu realizaci SCLLD. Zatím byl
zaznamenán zájem o všechna opatření ze SCLLD. Rozsah možností podpory v rámci MAS
pro období 2014-2020 se oproti minulému období podstatně rozšířil, nicméně není prostor
pro podporu drobných projektů občanské vybavenosti, památek a volnočasových aktivit jako
tomu bylo v minulém programovém období. Je evidentní, že území tento typ podpory
výrazně postrádá.
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