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

Cílem mid-term evaluace realizace SCLLD MAS Hradecký venkov je provedení hodnocení 
realizace integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje na úrovni nositele, tj. MAS 
Hradecký venkov, v programovém období 2014–2020. Hodnotitel (evaluátor) provádí evaluaci 
na základě Zadání vydaného MMR-ORP1.   
MAS Hradecký venkov provádí hodnocení s využitím předepsaných metod a postupů a za 
dodržení minimálního stanoveného rozsahu šetření zodpovídá stanovené evaluační otázky a 
jejich podotázky (v Oblasti B a C) a vyhodnotí stanovené procesy a činnosti (v Oblasti A). 
Cíli mid-term evaluace realizace SCLLD je:  

1. zhodnotit relevanci nastavení (zacílení) Programových rámců SCLLD za účelem 
včasné identifikace případných nedostatků a prevence nevyčerpání alokace 
v jednotlivých Programových rámcích,  

2. zhodnotit nastavení činností a procesů realizovaných MAS Hradecký venkov 
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 Hradecký venkov.  

 
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 Hradecký venkov jako 
nositel SCLLD.  

 
  

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

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

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

MAS Hradecký venkov 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 
Hradecký venkov podíleli pracovníci MAS, 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  

Ing. Iva Horníková Vedoucí zaměstnanec pro realizaci CLLD 

Ing. Jana Rejlová Pracovník MAS 

Bc. Helena Kuthanová Pracovník MAS 

Jana Kuthanová Předsedkyně Programového výboru MAS 

Mgr. Jaroslava Slavíková Předsedkyně Výběrové komise MAS 

Ing. Luděk Homoláč Předseda Kontrolní komise MAS 

Hana Činčurová Pracovník MAS 

Ing. Jana Bitnerová Externí specialista 

Jiří Šustr Externí specialista 

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

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

- Jak jsme tuto činnost dělali?  

- Kdo tuto činnost vykonával?  

- Proč jsme postupovali tak, jak jsme postupovali?  

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

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

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

- Jaké postupy a činnosti se nám osvědčily? 

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

MAS do tabulky zapíše:  

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

klíčové faktory činnosti na její správné a efektivní fungování)  

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

klíčové negativní skutečnosti, nedostatky, které negativně ovlivňují provádění dané 

činnosti na MAS),  
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- 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 Hradecký venkov 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 Hradecký venkov hodnotí následující procesy probíhající na MAS:  
1. Proces: Příprava výzev 

2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí 

3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů 

4. Proces: Animační činnost (animace a komunikace)  

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

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

1. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ: IROP / OPZ / PRV 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 

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

Shromáždění podkladů 
(vzorů, šablon, sledování 
aktualizací)  

 Dokumenty vyvěšené na 
přehledných webových 
stránkách NS MAS. 

 NS poskytla MAS ucelené 
informace a podklady. 

 V průběhu shromáždění se 
jednalo se členy orgánů 
(aktivní přístup) a 
připravovali se podklady 
(alokace, výzva). 

 
 

 Neidentifikováno  Neidentifikováno 

Příprava textu výzvy (vč. 
návrhu alokace výzvy) 

 Text výzvy vytvářelo více 
pracovníků MAS, docházelo 
k lepší kontrole a zpětné 
vazbě. 

 MAS plnila termíny, ale díky 
řídicímu orgánu se MAS dostala 
do časového skluzu. 

 Zajistit dostatečnou časovou rezervu 
k předcházení rizika nedodržení 
termínu.  

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

 Kontrolní listy připravovali 
určení pracovníci se 
zkušenostmi a následně 
kontrolovali další pracovníci 
MAS. 

 Preferenční kritéria 
navrhovali členové orgánů 

 Neidentifikováno  Neidentifikováno 
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1. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ: IROP / OPZ / 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?) 

MAS, kde se projevila dobrá 
spolupráce. 

Schválení výzvy 
odpovědným orgánem MAS   

 Výzvu schvaluje programový 
výbor. Ve výboru jsou voleni 
partneři MAS, přičemž 
veřejný́ sektor ani žádná ze 
zájmových skupin 
nepředstavuje více než 49 % 
hlasovacích práv. 

 Programový výbor 
nastudoval podklady před 
jednáním, materiály byly 
vždy na jednání schváleny, 
případné návrhy či úpravy 
podle pokynů vždy pověřená 
zaměstnankyně CLLD 
upravila. 

 Neidentifikováno  Neidentifikováno 

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

 MAS byla jednou z prvních, 
která zpracovávala interní 
postupy. Nemohla vycházet 
ze vzorů. Ke tvorbě použila 
platné dokumenty MAS 
(MPIN, statut, strategie). Do 
přípravy těchto materiálů se 
aktivně zapojovali i členové 
orgánů MAS. 

 MAS byla jednou z prvních, která 
zpracovávala interní postupy. 
Nemohla vycházet ze vzorů. Ke 
tvorbě použila platné dokumenty 
MAS (MPIN, statut, strategie).  
Přes osobní jednání a konzultace 
byly předpisy opakovaně vraceny 
k dopracování.   

 Vzory a doporučení s respektem na 
specifika MAS. 

 Využívat v co nejvyšší míře vzory ŘO. 
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1. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ: IROP / OPZ / 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?) 

 MAS využívala osobní 
konzultace s CRR při tvorbě 
vzorů. 

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

 Pravidelná komunikace a 
poradentství s potenciálními 
žadateli (avízo výzvy na 
webu, informační emaily, 
zpravodaje, animační akce, 
osobní konzultace 
s potenciálními žadateli). 

 Neidentifikováno  Neidentifikováno 

Komunikace s nadřazenými 
orgány při přípravě výzev 

 Ochota komunikace – návrhy 
a doporučení. V případě 
telefonických kontaktů 
vyjasnění problematiky. 

 MAS by upřednostnila i 
telefonický kontakt pro rychlou 
komunikaci. Emailová 
komunikace je zdlouhavá, a to 
především z důvodu nepochopení 
jednotlivých připomínek na obou 
stranách. 

 Neidentifikováno 

Zodpovědná osoba za Programové rámce Manažerka SCLLD 

 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 1. Procesu: Příprava výzev:  
 
Závěrem této části je, že v rámci přípravy výzvy se osvědčila komunikace a pravidelnost informační činnosti v území a společná setkání s partnery 

MAS a animační činnost. V území probíhá dobrá spolupráce, která se ukazuje na jednáních orgánů MAS.  Též se osvědčila pracovní struktura 

MAS, při tvorbě dokumentů a rozdělení práce mezi zkušené pracovníky. Pozitivní vliv na přípravu výzev měla NS MAS, která poskytla podstatné 
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informace a projevila zde svůj aktivní přístup. Administrativa k zahájení výzev a tvorbě interních dokumentů je velmi časově a odborně náročná, 

je nutné co nejvíce využívat vzory a doporučení ŘO. 
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Tabulka 3 – Sebeevaluační tabulka – 2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí 

2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí  
PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ: IROP / OPZ / PRV  

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

činnost) 

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

činnost) 

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

Shromáždění metodických 
podkladů pro práci 
s MS2014+/PF 

 Osvědčila se spolupráce v rámci 
kraje a krajské sítě MAS (výměna 
zkušeností). 

 Sdílení zkušeností v rámci 
sousedních MAS. 

 Společná školení v rámci KS 
MAS. 

 Náročná orientace v příručkách 
OP, které se postupně tvořily. 
Každý OP má jinou příručku, 
ačkoliv systém je stejný. 

 Těžká orientace v systému, 
který často nefungoval. 

 Časté aktualizace systému a tím 
neaktuální příručky. 
 

 Doporučit jeden manuál pro 
všechny OP. 
 

Školení   Organizace školení na systém 
prostřednictvím NS MAS. 

 Neidentifikováno  Neidentifikováno  

Zadání výzvy do MS/PF   Neidentifikováno  Pro pracovníky bylo zadání 
komplikované a systém byl 
často nefunkční. 

 Docházelo k časté aktualizaci 
systému a tím k používání 
neaktuálních příruček, 
pracovníkům se tím 
komplikovala práce. 
 

 Doporučit ŘO poskytnutí seznamu 
lidí na koho se obrátit v případě 
problémů. 

 Doporučit stabilizovaný systém a 
aktualizované příručky. 

 Dát dostatečnou časovou rezervu a 
počítat s rizikem výpadku systému. 

Provádění změn ve výzvách   Neidentifikováno  Neidentifikováno  Neidentifikováno 

Příprava a realizace 
semináře pro žadatele  

 Příprava semináře bez problému 

 Žadatelé využívali individuální 
konzultace. 

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

 Žadatelé se při přípravě účastnili 
osobních konzultací, které se 
osvědčily. 

 MAS se v čas připravila a 
zodpověděla otázky, které 
žadatelé podali. 

 Neidentifikováno  Neidentifikováno 

Příjem žádostí o dotaci (PRV 
– listinné přílohy)  

 Vše elektronickou cestou.  Neidentifikováno  Neidentifikováno 

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

 Vše zveřejněno na stránkách.  Neidentifikováno  Neidentifikováno 

Zodpovědná osoba za Programové rámce Manažerka SCLLD 

 
 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 2. Procesu: Vyhlášení výzev a příjem žádostí: 
  
Klíčovým závěrem v pozitivní části je dobrá znalost území a fungující komunikace s potencionálním žadatelem. MAS se snažila s podanými 

dotazy vypořádat a vždy hned potencionálním žadatelům zodpovědět. Zaměstnanci MAS využívali společných školení na systém pořádaných 

prostřednictvím NS MAS. 

Negativní vliv na tento proces měl systém MS 2014+ a jeho funkčnost, resp. časté výpadky. Systém se projevil jako velice komplikovaný a někdy 

i nefunkční. Docházelo k častým aktualizacím systému a tím i k aktualizaci příruček.   
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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  
PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ: IROP / OPZ / PRV 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 

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

Školení hodnotitelů (věcné 
hodnocení) 

 Hodnotitelé se podíleli na 
procesu tvorby výzvy a 
hodících kritérií tudíž byli dobře 
seznámeni s průběhem. 

 Školení zajištovala MAS, kde 
se projednaly procesy 
hodnocení a schvalování. 

 Školení se zúčastnila většina 
hodnotitelů. 

 Z důvodu pracovní vytíženosti 
hodnotitelů není 100 % účast na 
školení.  

 Individuálně si manažer domluví 
schůzku a předá informace, 
prezentaci posílá emailem vše 
před hodnocením projektů. 

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

 Kontrolní listy OPZ, IROP byly 
přehledné a jasné. 

 

 PRV komplikace při hodnocení 
v kanceláři došlo k chybnému 
výkladu pravidel, tím byla u dvou 
projektů FNaP (první výzva) 
vrácena – projekty byly vyřazeny 
z dalšího hodnocení. 

 Každý OP má jiné podmínky a jiné 
dokumenty. 

 Chybí podrobné školení k PRV. 

 Doporučit vytvoření PRV školení 
např. v rámci KS MAS. 

 Konzultovat v rámci organizace 
MAS výklad pravidel. 

 Jednotlivé OP rozdělit mezi více 
pracovníků (zastupitelnost, 
možnost konzultací), využívat 
přenos zkušeností v rámci KS 
MAS. 
 

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

 Pouze u OPZ externí hodnotitel 
zpracovával odborné posudky 
jako podklad pro hodnotící 
komisi – velmi přínosné v této 
specifické oblasti. 
 

 Neidentifikováno  Neidentifikováno 
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ: IROP / OPZ / PRV 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 

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

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

 Předáváme dle interních 
postupů, které vyplývají z praxe 
v MAS, všichni členové jsou 
s nimi seznámeni. 

 Neidentifikováno  Neidentifikováno 

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)  

 Osvědčené způsoby 
komunikace – email, depeše, 
osobní jednání. 

 Neidentifikováno  Neidentifikováno 

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

 Podle interních postupů, které 
vycházejí z osvědčené praxe 
v MAS. 

 Členové programového výboru 
aktivně diskutují a jsou 
připraveni na jednání. 

 Neidentifikováno  Neidentifikováno 

Vyřizování přezkumného 
řízení 

 Nerelevantní  Neidentifikováno  Neidentifikováno 

Uveřejňování záznamů 
(přehled podpořených 
projektů, zápisy atp.)  

 Na webových stránkách MAS.  ,  Neidentifikováno 

Informování žadatelů 
o výsledcích hodnocení 
FNaP a VH 

 Osvědčuje se email či 
telefonicky. 

 Neosvědčilo se informování 
prostřednictví MS2014+. 

 Školit žadatele, aby správně 
pracovali se systémem (depeše, 
přepínání stavů projektů apod.). 
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ: IROP / OPZ / 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?) 

(prostřednictvím   MS2014+/ 
e-mailem)  

 Osobní konzultace a poskytnutí 
informací. 

 Systém pro žadatele je 
nepřehledný. 

 

Postoupení vybraných 
žádosti řídícím orgánům 
(MS/Portál farmáře) 

 Komunikace s manažery 
řídicích orgánů (operativně 
komunikace dle doplnění 
dalších podkladů). 

 Neidentifikováno  Neidentifikováno 

Zodpovědná osoba za Programové rámce Manažerka SCLLD 

 

 
Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 3. Procesu: Hodnocení žádostí o dotace a výběr projektů:  
 
V procesu hodnocení žádostí o dotace a výběru projektů se projevila výborná dlouhodobá činnost orgánů MAS. MAS zapojila orgány a jejich 

členy ve všech procesech. Tudíž jsou seznámeni s průběhem celého procesu, aktivně se zapojují a dávají podněty. Podklady mají vždy pečlivě 

nastudované a znají strategii, potřeby území a vazby v regionu. Projevují svůj aktivní přístup. Osobně si zjišťují informace a individuálně 

komunikují s MAS. Uvědomují si zodpovědnost svojí činnosti a kompetentně diskutují a rozhodují. 

Při zveřejňování dokumentů a informování žadatelů se stále osvědčují ověřené komunikační kanály – email, telefonický hovor či osobní jednání. 

Doporučení – školení pro žadatele a příjemce na fungování MS2014+. 
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Tabulka 5 – Sebeevaluační tabulka – 4. Proces: Animační činnost 

4. Proces: Animační činnost (animace a komunikace) 

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

činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 

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

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

 Webové stránky MAS, webové 
stránky obcí, webové stránky 
mikroregionů, společná setkání a 
osobní jednání. 

 Neidentifikováno  Neidentifikováno 

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

 Příprava na základě zkušeností 
a osobních jednání s účastníky 
jednání. 

 Neidentifikováno  Neidentifikováno 

Uveřejňování na webu 
MAS (v jiných médiích)  

 Uveřejňování na webu MAS.  Neidentifikováno  Neidentifikováno 

Získávání informací 
od potenciálních 
žadatelů – komunikace 

 Pravidelná osobní jednání, 
společná setkání v rámci 
mikroregionů, MAS a další. 

 Neidentifikováno  Neidentifikováno 

    

Zodpovědná osoba za Programové rámce Manažerka SCLLD 

 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 4. Procesu: Animační činnost (animace a komunikace):  
 
MAS využívá osvědčené nástroje komunikace. V tomto procesu se MAS nesetkala s nějakým negativem či špatnou praxí, které by měly vliv na 

danou činnost. Realizace animačních aktivit směruje k naplňování SCLLD a jejích cílů, k usnadnění výměny informací mezi zúčastněnými 

stranami. Významným procesem animační činnosti není jenom propagace, ale intenzivní působení na cílové skupiny prostřednictvím konkrétně̌ 

zaměřených vzdělávacích a animačních aktivit (animace). Nedílnou součástí vzdělávacích a animačních aktivit byly informativní semináře, kde 

budoucí účastníci byli seznámeni s SCLLD a programovými rámci, aktuální výzvou a s pravidly pro předkládání a realizaci projektů. Dále na 
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základě individuálních konzultací a bezplatném poradenství ze strany kanceláře MAS vůči potenciálním žadatelům. Potencionální žadatel si 

domluví individuální termín konzultace. MAS prostřednictvím těchto aktivit podněcovala místní aktéry v jejich motivaci a koordinaci společných 

akcí v regionu.  
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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 Hradecký venkov, 

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

 
V rámci evaluace oblasti B tedy MAS Hradecký venkov 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 Hradecký venkov 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 Hradecký venkov 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 Hradecký venkov 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 – Tabulka intervenční logiky opatření/fichí programových rámců schválené SCLLD 

SWOT4 APP5 

Opatření / Aktivita 
Programového rámce6 

Specifický cíl 

Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

nevyhovující stav 
kulturních zařízení, 

chátrající objekty v obcích 

stabilizované školy, 
tradice malotřídních 

komunitních škol, které 
fungují jako školy 

komunitní 

rozvoj partnerství v 
rámci MAS a 

spolupráce obcí a 
veřejného sektoru, 

podnikatelů a 
neziskového sektoru 

rozpočtová a daňová 
politika státu, nedostatek 

finančních zdrojů na 
veřejné investice – 

technická infrastruktura, 
občanská vybavenost 

služby pro občany, základní a 
mateřské školství 

PR IROP 
Fiche 5 Vzdělávání 
1.1. B  Školství a 

vzdělávání 

1.1  Dostatečná 
občanská 

vybavenost a 
sociální integrace 

obyvatel 

 

Špatný technický stav 
regionálních silnic a 

místních komunikací a 
nedostatečná dopravní 

obslužnost a dostupnost 
služeb, např. 
zdravotních 

kvalitní péče o veřejná 
prostranství a majetek 
obcí, dobrá vybavenost 

základní technickou 
infrastrukturou 

 

revitalizace 
regionální silniční 

sítě za účelem 
snížení dojezdové 

doby do větších měst 

rozpočtová a daňová 
politika státu, nedostatek 

finančních zdrojů 
 na veřejné investice – 

technická 
infrastruktura, občanská 

vybavenost 

místní komunikace, chodníky, 
cyklodoprava 

PR IROP  
Fiche 1 Bezpečnost 

dopravy a cyklodoprava 
2.1.A Dopravní dostupnost 

a obslužnost 
2.1.B Bezpečnost v 

dopravě 

2.1 Dostatečná 
dopravní dostupnost 

a vysoká 
bezpečnost 

dopravy; 

nevyhovující stav 
kulturních zařízení, 

chátrající objekty v obcích 

kvalitní péče o veřejná 
prostranství a majetek 
obcí, dobrá vybavenost 

základní technickou 
infrastrukturou 

dotační možnosti 
kraje, státu a EU na 
rozvojové projekty 

regionálních subjektů  
v období 2014-20 

rozpočtová a daňová 
politika státu, nedostatek 

finančních zdrojů na 
veřejné investice – 

technická infrastruktura, 
občanská vybavenost 

Služby pro občany; 
Nedostatečná připravenost 
objektů JPO na mimořádné 

události 

PR IROP 
Fiche 2 Hasiči  

1.1.C Další občanská 
vybavenost 

  

1.1 Dostatečná 
občanská 

vybavenost a 
sociální integrace 

obyvatel. 

chybějící určité druhy 
sociálních služeb včetně 
ubytovacích kapacit pro 

atraktivní zdravé 
venkovské bydlení v 

změna životního 
stylu obyvatel 

postupné stárnutí 
obyvatel a s tím spojený 

tlak na vzrůstající potřebu 

služby pro občany, základní a 
mateřské školství 

PR ZAM 
Fiche 6 Komunita  

1.1.A Sociální oblast 

1.1: Dostatečná 
občanská 

vybavenost a 

                                                 
4 Zdrojem je SWOT ve schválené SCLLD.  
5 Zdrojem je Analýza problémů a potřeb ve schválené SCLLD. 
6 Zdrojem jsou Programové rámce ve schválené SCLLD.  
MAS nemusí zpracovat tabulku jednoduché intervenční logiky za všechna opatření ze Strategické části. Tabulku zpracovává povinně pouze za opatření/fiche 
Programových rámců.  
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seniory sociálně 
znevýhodněné či 

vyloučené skupiny 
obyvatel 

zázemí měst, rostoucí 
počet 

obyvatel a vysoká 
bytová výstavba 

 

přinášející stále větší 
zájem o 

bydlení v malých 
obcích, především 

zázemí velkých měst 

sociálních a zdravotních 
služeb 

sociální integrace 
obyvatel 

nedostatek pracovních 
příležitostí v místě, vyšší 

nezaměstnanost a 
dojížďka za prací 

turistický potenciál – 
kulturní 

a historické památky, 
lázně, přírodní 

zajímavosti, turistické 
trasy, cyklotrasy, 

hipotrasy 

 

podpora lokální 
ekonomiky, 

především malých 
podnikatelů a 

řemesla, zemědělství 
včetně regionálních 

produktů 

stagnace ekonomických 
aktivit a utlumení výroby 

největších 
zaměstnavatelů v regionu 

podpora podnikání a 
zaměstnanosti,… 

PR ZAM 
Fiche 7 Zaměstnanost  

3.1.B Tvorba pracovních 
míst 

3.1 Dobré podmínky 
pro místní 

podnikatele a tvorbu 
pracovních míst 

vysoký podíl zemědělské a 
orné půdy, nízká lesnatost 

území 

produktivní zemědělská 
oblast s přirozenou 
úrodností půdy a 

dobrými klimatickými 
podmínkami 

podpora lokální 
ekonomiky, 

především malých 
podnikatelů a 

řemesla, zemědělství 
včetně regionálních 

produktů 

zemědělská politika EU a 
ČR, vliv zemědělské 
produkce na životní 

prostředí a krajinný ráz 

rozvoj zemědělství, místní 
produkce,… 

PR PRV 
Fiche 8 Zemědělci  
3.2.A Zemědělství 

3.2 Udržitelná 
regionální 

zemědělská výroba 
a kvalitní místní 

produkce 

nízká intenzita 
podnikatelské aktivity a 

počet podnikatelů na počet 
obyvatel 

produktivní zemědělská 
oblast s přirozenou 
úrodností půdy a 

dobrými klimatickými 
podmínkami 

podpora lokální 
ekonomiky, 

především malých 
podnikatelů a 

řemesla, zemědělství 
včetně regionálních 

produktů 

stagnace ekonomických 
aktivit a utlumení výroby 

největších 
zaměstnavatelů v regionu 

rozvoj zemědělství, místní 
produkce,… 

PR PRV 
Fiche 9 Produkty 

3.2.B Místní produkce 
 

3.2 Udržitelná 
regionální 

zemědělská výroba 
a kvalitní místní 

produkce 

nízká intenzita 
podnikatelské aktivity a 

počet podnikatelů na počet 
obyvatel 

kladný přirozený 
přírůstek a migrační 

saldo, relativně mladé 
obyvatelstvo  

 

podpora lokální 
ekonomiky, 

především malých 
podnikatelů a 

řemesla, zemědělství 
včetně regionálních 

produktů 

bariéry v podnikání 
způsobené nepřehlednou 

a komplikovanou 
legislativou a obecně 

nepříznivými podmínkami 
pro rozvoj 

podnikatelského prostředí  
 

podpora podnikání a 
zaměstnanosti,...  

 

PR PRV 
Fiche 10 Nezemědělské 

aktivity 
3.1.A Podmínky pro 

podnikání 
 

3.1 
Dobré podmínky pro 
místní podnikatele a 
tvorbu pracovních 

míst 
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Tabulka 7 – Přehled kontextových ukazatelů o území MAS Hradecký venkov 

 
2013 

(31.12.) 
2014 

(31.12.) 
2015 

(31.12.) 
2016 

(31.12.) 
2017 

(31.12.) 

Nezaměstnanost (%) 8,14% 6,97% 5,44% 3,99% 3,00% 

RES - počet 
podnikatelských subjektů 
celkem 4 241 4 151 4 153 4 160 4 179 

Dokončené byty celkem  83 117 97 115 89 

Trvalé travní porosty (ha)  3 245,05 3 227,12 3 261,86 3 302,44 3 328,09 

Zemědělská půda (ha)  31 804,05 31 669,47 31 850,82 31 836,90 31 835,96 

Lesní pozemky (ha)  4 957,72 4 960,90 4 966,45 4 970,66 4 974,74 

Zastavěné plochy a 
nádvoří (ha)  765,64 765,85 771,38 770,34 769,08 

Celková rozloha MAS 40 776,06 40 776,00 40 982,92 40 985,76 40 984,97 

Počet obcí v území MAS 62 62 63 63 63 

Celkový počet obyvatel 
MAS 31 445 31 582 32 008 32 157 32 359 

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? 

 

PR IROP 

Fiche 5 Vzdělávání 

1.1. B Školství a vzdělávání 

V rámci tohoto Programového rámce bylo realizováno 5 projektů základních škol, které 
podpořily stabilizaci škol a tradici malotřídních komunitních škol. Tím došlo k posílení silné 
stránky a snížení slabé stránky. Vytvořily se nové odborné učebny a zázemí pro moderní 
výuku.  Školy mohou poskytovat kvalitní vzdělávání a pokračovat v tradici malotřídních škol. 
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Nevyhovující vybavení bylo nahrazeno novým a nevyužité chátrající prostory škol jsou 
využiti k poskytování atraktivního vzdělávání, které připraví žáky na vstup na trh práce. 

Potřeba, která se vztahuje k tomuto Programovému rámci byla splněna. Na území MAS bylo 
podpořeno základní a mateřské školství.  

 

PR IROP  

Fiche 1 Bezpečnost dopravy a cyklodoprava 

2.1.A Dopravní dostupnost a obslužnost 

2.1.B Bezpečnost v dopravě 

Došlo ke snížení slabé stránky v rámci podpoření projektů z IROP, kde došlo ke vzniku 
cyklostezky z obce Sadová do obce Sovětice a dále byly vytvořeny nové chodníky ve dvou 
obcích na území MAS.  

Místní komunikace, chodníky a cyklodoprava jakožto potřeba, která vznikla na základě 
analýzy území v MAS byla podpořena. Došlo ke vzniku nových cyklostezek.  

 

PR IROP 

Fiche 2 Hasiči  

1.1.C Další občanská vybavenost 

Došlo ke změně díky realizovaným projektům v rámci IROP. Fiche 2 Hasiči. Do výzvy byly 
podány 3 projekty. Jedná se o projekty - města Nechanice, projekt: Modernizace hasičské 
budovy v Nechanicích, obce Mžany, projekt: Zázemí pro hasiče a obce Lhota pod Libčany, 
projekt: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice Lhota pod Libčany. Slabá stránka byla 
eliminována. Nevyhovující stav a chátrající objekty hasičských zbrojnic byl změněn díky 
modernizaci budov a stavebním úpravám. Tím došlo také ke zvýšení silné stránky, kde došlo 
k podpoření péče o majetek obcí a jejich vybavenost infrastrukturou.  

 

PR ZAM 

Fiche 6 Komunita  

1.1.A Sociální oblast 

Na území MAS se rozšířily sociální služby díky realizaci projektu Odlehčovací služby pro 
pečující rodiny ve městě Smiřice a v okolí. Projekt má za cíl poskytovat odlehčovací službu 
podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a to v lokalitě 
Královéhradeckého kraje na území MAS Hradecký venkov, konkrétně pro občany obcí 
Smiřice, Rodov, Holohlavy, Černožice, Hořiněves, Žíželeves, Želkovice, Jeřičky, 
Vrchovnice, Habřina, Račice nad Trotinou, Lužany, Lejšovka, Smržov, Hubíles, Skalice, 
Skalička a další obce v regionu. Jedná se o sociální službu, která ulevuje pečující rodině a 
zlepšuje a udržuje zdravotní stav závislé osoby v jeho přirozeném domácím prostředí. Tento 
projekt reaguje na slabou stránku v území – chybějící určité druhy sociálních služeb. V rámci 
MAS byl podpořen ještě jeden projekt, avšak jeho realizátorům se nepodařilo najít kvalitní 
zaměstnance pro jeho uskutečnění.  

Ke změně došlo také díky projektu O krok napřed, který realizuje samotná MAS. Cílem 
projektu je co nejvíce podpořit integraci mladých lidí žijících v Dětském domově Nechanice 
prostřednictvím podpůrných a vzdělávacích aktivit pro start do samostatného života, a to 
komplexní, systematickou přípravou na odchod z ústavní péče a následné provázení těchto 
osob během procesu osamostatnění se v oblasti zaměstnání. Projekt se zaměřuje také na 
utváření vzájemných vztahů, rozvoji osobnosti jedince, podporu a poradenství.  
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Slabá stránka, která odrážela chybějící určité druhy sociálních služeb a sociálně vyloučené 
skupiny obyvatel, byla výrazně snížena.   

Potřeba aktérů byla z části naplněna. Projekty nabízí nové služby pro občany nikoliv však 
základní a mateřské školství. 

 

PR ZAM 

Fiche 7 Zaměstnanost  

3.1.B Tvorba pracovních míst 

Slabé a silné stránky, které byly východiskem pro Programový rámec se v rámci hodnoticího 
období nezměnily. V důsledku podané jedné žádosti o dotaci, která nebyla vytvořena 
v souladu s výzvu nebyl podpořen žádný projekt.  Stav se v území nezměnil. 

 

PR PRV 

Fiche 8 Zemědělci  

3.2.A Zemědělství 

V rámci programu rozvoj venkova byly podpořeny projekty zemědělců, což přispělo 
k posílení silné stránky.  

 

PR PRV 

Fiche 9 Produkty 

3.2.B Místní produkce 

Na území MAS Hradecký venkov nedošlo ke změně v rámci slabých a silných stránek. Do 
výzvy MAS se nepřihlásil žádný potencionální žadatel.  

 

PR PRV 

Fiche 10 Nezemědělské aktivity 

3.1.A Podmínky pro podnikání 

Nízká intenzita podnikatelské aktivity a počet podnikatelů na počet obyvatel řešila MAS 
výzvou z Programu rozvoje venkova pro nezemědělce. Díky podpořeným projektům se 
zvýší počet podnikatelů a sníží i nedostatek pracovních míst na území Hradeckého venkova 
a pokud se tyto projekty budou dále rozvíjet budou příležitostí ke vzniku dalších pracovních 
míst. Potřeba podpora podnikání a zaměstnanosti byla naplněna. 
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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? 

 

SWOT ANALÝZA 

OBČANSKÁ VYBAVENOST A SLUŽBY 

Příležitosti: 

 rozvoj partnerství v rámci MAS a spolupráce obcí a veřejného sektoru, podnikatelů 
a neziskového sektoru  

Partnerství se rozvíjí všemi směry. Díky dobré spolupráci MAS s partnery a dalšími subjekty 
působícími na území jsou projekty úspěšné a dochází k propojování a navazování další 
spolupráce.  

 dotační možnosti kraje, státu a EU na rozvojové projekty regionálních subjektů v 
období 2014-20  

Partneři MAS a obce využívají dotační možnosti a realizují projekty, které přispívají 
k naplnění strategie a jejich cílů. 

  

Hrozby: 

 rozpočtová a daňová politika státu, nedostatek finančních zdrojů na veřejné investice 
– občanská vybavenost  

Díky zvýšení RUD obce mají více finančních prostředků na své investiční projekty. 

 postupné stárnutí obyvatel a s tím spojený tlak na vzrůstající potřebu sociálních a 
zdravotních služeb  

Na území MAS se rozšířili sociální služby díky realizaci projektu Odlehčovací služby pro 
pečující rodiny ve městě Smiřice a v okolí. Projekt má za cíl poskytovat odlehčovací službu 
podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a to v lokalitě 
Královéhradeckého kraje na území MAS Hradecký venkov, konkrétně pro občany obcí 
Smiřice, Rodov, Holohlavy, Černožice, Hořiněves, Žíželeves, Želkovice, Jeřičky, 
Vrchovnice, Habřina, Račice nad Trotinou, Lužany, Lejšovka, Smržov, Hubíles, Skalice, 
Skalička a další obce v regionu. Jedná se o sociální službu, která ulevuje pečující rodině a 
zlepšuje a udržuje zdravotní stav závislé osoby v jeho přirozeném domácím prostředí. 

V rámci MAS byl podpořen ještě jeden projekt, avšak jeho realizátorům se nepodařilo najít 
kvalitní zaměstnance pro jeho uskutečnění.  
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 upřednostňování občanů jezdit za službami mimo region způsobující úpadek 
drobných podnikatelských aktivit v obcích  

Tuto hrozbu se snaží MAS odvrátit výzvou z Programu rozvoje venkova pro zemědělce a 
nezemědělce. Díky podpořeným projektům vzniknou nová pracovní místa na území 
Hradeckého venkova, a pokud se tyto projekty budou rozvíjet, budou příležitostí pro vznik 
dalších pracovních míst. Projekty, které vytvořily pracovní místo, jsou bodově více 
zvýhodněny. 

SWOT ANALÝZA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA 

Hrozby: 

 zesílení negativního ovlivňování kvality životního prostředí lidskou činností a 
porušování legislativní ochrany přírody  

 

Zesílení negativního ovlivňování eliminuje tuto hrozbu dalšího přidání programového rámce 
z oblasti OPŽP a tím budou moci být podpořeny relevantní projekty, které přispějí ke 
zkvalitnění životního prostředí v regionu. 

 

SWOT ANALÝZA 

EKONOMIKA A ZAMĚSTNANOST 

Příležitosti:  

 podpora lokální ekonomiky, především malých podnikatelů (řemesla, zemědělství) 
včetně regionálních produktů 

MAS z Programu rozvoje venkova pro zemědělce a nezemědělce podpoří lokální 
ekonomiku. Díky podpořeným projektům vzniknou nejen nová pracovní místa na území 
Hradeckého venkova, ale také se rozvíjejí a vznikají drobní podnikatelé a živnostníci. 

 

B.1.3) Do jaké míry jsou rizika a opatření uvedená v Analýze rizik stále platná 
a do jaké míry se objevila nová rizika ohrožující realizaci Programových 
rámců? 

 

Rizika definovaná v Analýze rizik jsou dle Fokusní skupiny z části platná. Stále se mohou 
vyskytnout finanční rizika, organizační, právní a metodická. Stanovená opatření jsou 
v souladu definovanými riziky a MAS Hradecký venkov tato rizika eliminuje a neustále se 
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jim snaží předcházet. Fokusní skupina zhodnotila, že díky odvedené práci MAS Hradecký 
venkov nedošlo k ohrožení realizace Programových rámců. 

Klíčová zjištění:   

1. Slabé stránky, které jsou východisky pro Programové rámce, byly převážně sníženy 
a eliminovány či se nezměnily. 

2. Silné stránky, které jsou východisky pro Programové rámce, byly převážně posíleny. 
Projekty podpořené z Programových rámců naplnily definované potřeby v území. 

3. Externí podmínky se vyskytly pouze minimálně. MAS Hradecký venkov se snažila 
na hrozby reagovat a příležitostmi podpořit svojí činností. 

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? 

Na základě závěrů problémové analýzy, výsledků dotazníkových šetření, výstupů veřejných 
setkání, rozhovorů, jednáních pracovních skupin a společných koncepcí, byly identifikovány 
tyto základní ́rozvojové́ potřeby území ́MAS pro období ́2014 – 2020:  

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFARSTRUKTURA  

místní komunikace, chodníky, cyklodoprava čištění odpadních vod, kanalizace, vodovody 
ostatní ́sítě a bytová výstavba  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA KRAJINY  

údržba veřejných prostranství, návsí, třídění a likvidace odpadů, osvěta,... ochrana přírody 
a péče o krajinu,...  

OBČANSKÁ VYBAVENOST A VEŘEJNÉ SLUŽBY  

trávení volného času, zázemí pro sport a kulturu služby pro občany, základní a mateřské 
školství veřejná správa, spolupráce a partnerství 

EKONOMIKA, PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST  

podpora podnikání a zaměstnanosti,... rozvoj zemědělství, místní ́produkce,... cestovní 
ruch, kulturní dědictví,...  

Analýza problémů a potřeb je jedním z podkladů pro SWOT analýzu a tvorbu návrhové 
části integrované strategie MAS.  

Závěry identifikované v APP jsou stále platné 100 %. Není potřeba revize k závěru SWOT 
analýz. Všechny problémy a potřeby odpovídají aktuálnímu stavu. Fokusní skupina došla 
k závěru, že žádné příležitosti ani hrozby nemohou zásadně ovlivnit realizaci Opatření/Fichí 
v Programových rámcích. 
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Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost 

za implementaci 
doporučení 

1. X X X 

 

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  

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

Programov
ý rámec 
IROP 

Fin. alokace: 
42,5 mil. Kč 

Programov
ý rámec 
OPZ 

Fin. alokace: 
10 800 010 
mil. Kč 

Programový 
rámec PRV 

Fin. alokace: 
23,26 mil. Kč 

Programov
ý rámec 
OPŽP 

Fin. Alokace: 
10 mil. 

FICHE 1/Opatření 

Bezpečnost dopravy a 

cyklodoprava 

Opatření SCLLD: 2.1.B a 

2.1.A Fin. zdroj EU: IROP 

1.2 

Fin. alokace: 15,0 

mil. Kč 

FICHE 
6/Opatření 

Komunita 
Opatření SCLLD: 
1.1.A Fin. zdroj EU: 
OPZ 2.3.1  
Fin. alokace: 5,0 mil. 
Kč 

FICHE 8 

Zemědělci 
Opatření SCLLD: 3.2.A 
Fin. zdroj EU: PRV 4.1.1  
Fin. alokace: 6,0 mil. Kč 

FICHE 14 

Sídelní zeleň 
Opatření CLLD: 2.3 C 
Veřejná zeleň a 
památky, 
Fin. zdroj 
EU: OPŽP 
4.4.1 
Fin. alokace: 
10 mil. Kč 

FICHE 2/Opatření 

Hasiči 

Opatření SCLLD: 1.1.C 
Fin. zdroj EU: IROP 1.3  

Fin. alokace: 5,5 
mil. Kč 

FICHE 
7/Opatření 

Zaměstnanost 

Opatření SCLLD: 
3.1.B Fin. zdroj EU: 
OPZ 2.3.1 Fin. 
alokace5 800 010  Kč 

FICHE 9 

Produkty 

Opatření SCLLD: 3.2.B 
Fin. zdroj EU: PRV 4.2.1 
Fin. alokace: 0,7 mil. Kč 

 

FICHE 3/Opatření 

Sociální integrace 

Opatření SCLLD: 1.1.A Fin. 

zdroj EU: IROP 2.1 Fin. 

alokace: 9,0 mil. Kč 

 
FICHE 10 

Nezemědělské aktivity 

Opatření SCLLD: 3.1.A 

Fin. zdroj EU: PRV 6.4.1 

Fin. alokace: 9,0 mil. Kč 

 

FICHE 4/Opatření 

Sociální podnikání 

Opatření SCLLD: 3.1.B 

Fin. zdroj EU: IROP 2.2 

Fin. alokace: 2,0 mil. Kč 

  
FICHE 11 Rekreační 

funkce lesa 
Opatření SCLLD: 2.3.A 
Fin. zdroj EU: PRV 
8.5.2 Fin. alokace: 1,5 
mil. Kč 

 

FICHE 5 
/Opatření 

Vzdělávání 

Opatření SCLLD: 1.1.B 
Fin. zdroj EU: IROP 2.4 
Fin. alokace: 11,0 mil. Kč 

 
FICHE 12 Pozemkové 

úpravy 

Opatření SCLLD: 2.3.A 
Fin. Zdroj EU: PRV 
4.3.1 Fin. Alokace: 5,0 
mil. Kč 

 

  
FICHE 13 Spolupráce 

MAS 

Opatření SCLLD: 1.3.B 

Fin. zdroj EU: 19.3.1 

Fin.alokace: 

1,06 mil. Kč 
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Opatření / Aktivita Programového 
rámce 

APP 

Hodnocení míry, do jaké přispívá 
realizace SCLLD 

Problém/potřeba 

PR IROP 
Fiche 5 Vzdělávání 

1.1.B  Školství a vzdělávání 

služby pro občany, základní a 
mateřské školství 

SCLLD velmi významně přispívá 
k řešení daného problému v území 
MAS (tj. díky intervenci SCLLD 
je/bude problém zcela nebo téměř 
vyřešen)   

 

PR IROP 
Fiche 1 Bezpečnost dopravy a 

cyklodoprava 
2.1.A Dopravní dostupnost a 

obslužnost 
2.1.B Bezpečnost v dopravě 

místní komunikace, chodníky, 
cyklodoprava 

SCLLD spíše přispívá k řešení 
daného problému v území MAS (tj. 
díky intervenci SCLLD  je/bude 
problém z velké míry vyřešení, ale 
bude v území MAS trvat i nadále  

PR IROP 
Fiche 2 Hasiči 

1.1.C Další občanská vybavenost 
 

Nedostatečná připravenost objektů 
JPO na mimořádné události 

SCLLD spíše přispívá k řešení 
daného problému v území MAS (tj. 
díky intervenci SCLLD  je/bude 
problém z velké míry vyřešení, ale 
bude v území MAS trvat i nadále 

PR ZAM 
Fiche 6 Komunita 

1.1.A Sociální oblast 

služby pro občany, základní a 
mateřské školství 

SCLLD spíše přispívá k řešení 
daného problému v území MAS (tj. 
díky intervenci SCLLD  je/bude 
problém z velké míry vyřešení, ale 
bude v území MAS trvat i nadále  

PR ZAM 
Fiche 7 Zaměstnanost 

3.1.B Tvorba pracovních míst 

podpora podnikání a 
zaměstnanosti,… 

 SCLLD nepřispívá k řešení daného 
problému. Žadatele z území MAS cíle 
naplňují prostřednictvím jiných OP. 

PR PRV 
Fiche 8 Zemědělci 
3.2.A Zemědělství 

rozvoj zemědělství, místní 
produkce,… 

SCLLD velmi významně přispívá 
k řešení daného problému v území 
MAS (tj. díky intervenci SCLLD 
je/bude problém zcela nebo téměř 
vyřešen). 

PR PRV 
Fiche 9 Produkty 

3.2.B Místní produkce 
 

rozvoj zemědělství, místní 
produkce,… 

SCLLD zatím nepřispívá k řešení 
daného problému v území MAS.   

PR PRV 
Fiche 10 Nezemědělské aktivity 
3.1.A Podmínky pro podnikání 

 

podpora podnikání a zaměstnanosti,... 
 

SCLLD spíše přispívá k řešení 
daného problému v území MAS (tj. 
díky intervenci SCLLD  je/bude 
problém z velké míry vyřešení, ale 
bude v území MAS trvat i nadále 
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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? 

  

Klíčová oblast a 

strategický cíl 

SCLLD 

 
Priorita SCLLD 

 
Specifický cíl 
SCLLD 

 
Opatření SCLLD 

Programový 

rámec 

 
Fiche/opatření 

 
 

 
1. Občanská 

vybavenost a 

služby: 

Region s 

dostatečnou 

nabídkou 

veřejných služeb, 

stabilním sociálním 

prostředím a 

bohatým kulturním 

životem. 

 

 
Priorita 1.1 

SLUŽBY 

 

1.1 Dostatečná občanská 

vybavenost a sociální 

integrace obyvatel 

 
1.1.A Sociální oblast 

IROP 
3. Sociální 
integrace 

OPZ 6. Komunita 

1.1.B Školství a 
vzdělávání 

IROP 5. Vzdělávání 

1.1.C Další občanská 

vybavenost 
IROP 2. Hasiči 

 
Priorita 1.2 

VOLNÝ ČAS 

1.2 Široká nabídka 

volnočasových aktivit, 

kultury, sportu a 

spolkového života 

1.2.A Podpora 

spolků a venkovské 

dědictví 

Nepodporuje 
protože nám to 
podmínky CLLD 
neumožnilo. 

 

1.2.B Zázemí pro 

volnočasové aktivity 

  

 

 
Priorita 1.3 

SPRÁVA ÚZEMÍ 

 
1.3 Kvalitní místní 

správa, aktivní 

koordinace rozvoje a 

silná spolupráce 

regionálních subjektů 

1.3.A Veřejná správa 
  

1.3.B Spolupráce a 
partnerství 

PRV 13. Spolupráce 

1.3.C Strategické a 

územní plánování 

  

 
 
 
 
 

2. Životní 

prostředí a 

infrastruktura: 

Region s čistým 

životním 

prostředím, 

kvalitní veřejnou 

infrastrukturou a 

dobrou 

dostupností. 

 
Priorita 2.1 

DOPRAVA 

2.1 Dostatečná dopravní 

dostupnost a vysoká 

bezpečnost dopravy 

2.1.A Dopravní 

dostupnost a 

obslužnost 

 
IROP 

1. Bezpečnost 
dopravy a 

cyklodoprava 
2.1.B Bezpečnost 

v dopravě 

 

 
Priorita 2.2 

SÍTĚ 

 

 
2.2 Kvalitní technická 

infrastruktura a čistění 

odpadních vod 

2.2.A Čištění 

odpadních vod a 

zásobování pitnou 

vodou 

  

  

2.2.B Plochy pro novou 

výstavbu 

  

2.2.C Ostatní technická 

infrastruktura 

  

 
 
 

Priorita 2.3 

ŽIVOTNÍ 

PROSTŘED

Í 

 
 
 
2.3 Péče o životní 

prostředí a udržovaná 

veřejná prostranství 

 
2.3.A Zeleň a krajina 

PRV 
11. Rekreační 

funkce lesa 

PRV 
12. Pozemkové 

úpravy 

2.3.B Voda a půda   

2.3.C Veřejná 

prostranství a památky 

OPŽP 14. Sídelní zeleň 

2.3.D Odpady a 

energetické úspory 

  

 
 
 

3. Ekonomika a 

zaměstnanost

: 

Region s vhodnými 

podmínky pro 

místní podnikání, 

nízkou 

nezaměstnaností a 

udržitelným 

zemědělstvím. 

 
Priorita 3.1 

PODNIKÁNÍ 

 
3.1 Dobré podmínky pro 

místní podnikatele a 

tvorbu pracovních míst 

3.1.A Podmínky pro 
podnikání 

PRV 
10. 
Nezemědělské 

aktivity 

3.1.B Tvorba 

pracovních míst 

IROP 
4. Sociální 

podnikání 

OPZ 7. Zaměstnanost 

 
Priorita 3.2 

ZEMĚDĚLSTVÍ 

 
3.2 Udržitelná 

regionální zemědělská 

výroba a kvalitní místní 

produkce 

3.2.A Zemědělství PRV 8. Zemědělci 

3.2.B Místní produkce PRV 9. Produkty 

 
Priorita 3.3 

 
3.3 Atraktivita a 

3.3.A Turistická 
infrastruktura 
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CESTOVNÍ 

RUCH 

vybavenost regionu pro 

možnosti rekreace a 

turistiky 

3.3.B Služby a 

marketing cestovního 

ruchu 

  

 

Fokusní skupina vyhodnotila, že žádné problémy, které jsou řešeny, nemohou negativně 
ovlivnit výstupy projektu. 

MAS nenašla žádný důležitý problém či skutečnost, který by mohl negativně ovlivnit realizaci 
SCLLD, respektive úspěšné čerpání finančních prostředků prostřednictvím MAS.  

 

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)? 

 

MAS nebude zavádět nová opatření a Fiche. Z Fiche 3. Sociální integrace je navrhováno 
zrušení aktivity Sociální bydlení a zrušení celé Fiche 7. Zaměstnanost z důvodu nezájmu o 
čerpání ze strany žadatelů.  

 

Klíčová zjištění:   

1. MAS nebude zavádět nová Opatření a Fiche.  
2. V OPZ byla v závěru roku 2018 podána žádost o změnu tohoto programového 

rámce. 
3. V IROP bude podána žádost o změnu. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Cíle a opatření SCLLD po doplnění OPŽP odpovídají stále problémům a potřebám v území 
MAS. Všechny problémy a potřeby odpovídají aktuálnímu stavu.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost 

za implementaci 
doporučení 

1. Podat žádost o změnu IROP 30. 9. 2019 Manažer CLLD 

 

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

Hlavním účelem této evaluační otázky je zvážit a ověřit, zda jsou finanční prostředky alokované 
na jednotlivá opatření/fiche programových rámců vhodně alokovány s ohledem na problémy a 
potřeby území revidované v  evaluační otázce B. 1 
MAS tedy souhrnně vyhodnotí, jak implementace SCLLD přispívá k daným (věcně příslušným 
problémům k Opatřením/Fichím Programových rámců) problémům v území MAS. 
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Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

 Výzvy  

 Programové rámce 

 Seznamy projektů 

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

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

 

 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza  

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

 Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabulka 8 – Přehled výzev, schválených projektů a realizovaných prostředků 
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EVALUACE K 31.12.2018 - Přehled výzev, schválených projektů a realizovaných prostředků 

Fiche/opatření CLLD

Počet 

vyhlášených 

výzev

Plánovaná 

alokace v Kč

Alokace dotace 

ve vyhlášených 

výzvách v Kč

Počet 

přijatých 

projektů

Počet projektů 

doporučených 

k podpoře

Proplacená 

dotace v Kč

CZV 

proplacených 

projektů

Procento 

čerpání 

alokovaných 

prostředků * Poznámka

IROP

1 Bezpečnost dopravy a cyklodoprava 1

15 000 000,00 15 000 000,00

4 4

11 265 453,88 11 858 372,04 75,10

všechny projekty proplaceny; připravované 

další projekty - potřeba dalších finančních 

prostředků

2 Hasiči 1
5 500 000,00 5 500 000,00

3 3
3 074 293,61 3 236 098,54 55,90

1 projekt proplacen; 2 v realizaci - PA,  

alokace vyčerpána

3 Sociální integrace 1

9 000 000,00 5 714 285,71

0 0

0,00 0,00 0,00

žádné přijaté projekty; návrh na zrušení 

aktivity sociální bydlení a přesun finančních 

prostředků do jiné fiche

4 Sociální podnikání 1
2 000 000,00 2 000 000,00

0 0
0,00 0,00 0,00

návrh na přesun finančních prostředků do jiné 

fiche a vynulování indikátorů

5 Vzdělávání 1

11 000 000,00 11 000 000,00

5 5

3 188 328,63 3 356 135,40 28,98

1 projekt proplacen; 4 PA - v realizaci; jsou 

připravované další projekty - potřeba dalších 

finančních prostředků

Celkem IROP 5
42 500 000,00 39 214 285,71

12 12
17 528 076,12 18 450 605,98 41,24

nutné zohlednit úpravu celkové alokace MAS 

ve vztahu ke změně kurzu EUR

OPZ

6 Komunita 2 5 500 000,00 5 500 000,00 3 3 3 474 775,00 3 474 775,00 63,18

v realizaci 2 projekty, 1 projekt byl ukončen 

po zahájení realizace-žadatel nesehnal 

kvalifikované osoby

7 Zaměstnanost 1 5 810 000,00 3 000 000,00 0 0 0 0 0,00

návrh: přesun finančních prostředků do fiche 

5, nulové indikátory

Celkem OPZ 3 11 310 000,00 3 000 000,00 3,00 3,00 3 474 775,00 3 474 775,00 30,72

2018 podána žádost o změnu programového 

rámce IROP

PRV

8 Zemědělci 2 6 000 000,00 4 000 000,00 5 4 3 736 791,00 7 473 583,00 62,28

v 2. výzvě ukončena administrace 1 projektu 

v rámci FnP

9 Produkty 1 700 000,00 700 000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 doporučeno vyhlásit další výzvu 

10 Nezemědělské aktivity 2 9 000 000,00 9 000 000,00 7 5 2 810 760,00 6 246 134,00 31,23

v 1. výzvě u 2 projektů ukončena 

administrace ze strany SZIF; druhá výzva 

nebyla k 31.12.2018 ukončena

11 Rekreační funkce lesa 1 1 500 000,00 1 500 000,00 2 2 813 000,00 813 000,00 54,20

návrh: zbývající prostředky převést do jiných 

fichí

12 Pozemkové úpravy 1 5 000 000,00 5 000 000,00 0 0 0,00 0,00 0,00

výzva nebyla k 31.12.2018 ukončena; 

předpoklad vyčerpání alokace v této 

vyhlášené výzvě

13 Spolupráce MAS 0 1 060 000,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 návrh: snížit alokaci na PS

Celkem PRV 7 23 260 000,00 20 200 000,00 14 11 7 360 551,00 14 532 717,00 31,64

OPŽP

14 Sídelní zeleň 0 9 900 000,00 0 0 0 0 0 výzva je plánována na rok 2019

* z projektů doporučených k podpoře
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S ohledem na zdůvodnění případných přesunů či krácení alokací v jednotlivých OP a Fichích/opatřeních CLLD byla vypracována 
tabulka, která zohledňuje rozdělené prostředky na MAS u projektů, které mají vydaný právní akt (nebo je připravován) a jsou v různých 
fázích realizace.  Tyto údaje ovlivňují návrhy na případné úpravy v jednotlivých operačních rámcích. 
 

Tabulka 9 - Přehled výzev, schválených projektů a realizovaných prostředků (projekty, které prošly všemi fázemi hodnocení, mají vydaný/čekají na právní akt) 
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Fiche/opatření CLLD

Počet 

vyhlášených 

výzev

Plánovaná 

alokace v Kč

Alokace dotace 

ve vyhlášených 

výzvách v Kč

Počet 

přijatých 

projektů

Počet projektů 

doporučených 

k podpoře

Alokace dotace 

doporučená k 

podpoře v Kč

CZV projektů 

doporučených k 

podpoře

Alokace dotace 

zbývající do dalších 

výzev v Kč

Procento 

čerpání 

alokovaných 

prostředků * Poznámka

IROP

1 Bezpečnost dopravy a cyklodoprava 1

15 000 000,00 15 000 000,00

4 4

11 265 453,88 11 858 372,04 3 734 546,12 75,10

všechny projekty proplaceny; připravované 

další projekty - potřeba dalších finančních 

prostředků

2 Hasiči 1

5 500 000,00 5 500 000,00

3 3

5 500 000,00 5 500 000,00 0,00 100,00 1 projekt proplacen

3 Sociální integrace 1

9 000 000,00 5 714 285,71

0 0

0,00 0,00 9 000 000,00 0,00
návrh na zrušení aktivity sociální bydlení a 

přesun finančních prostředků do jiné fiche

4 Sociální podnikání 1
2 000 000,00 2 000 000,00

0 0
0,00 0,00 2 000 000,00 0,00

návrh na zrušení fiche a přesun finančních 

prostředků do jiné fiche

5 Vzdělávání 1

11 000 000,00 11 000 000,00

5 5

10 483 781,92 11 071 376,01 516 218,08 95,31

1 projekt proplacen; připravované další 

projekty - potřeba dalších finančních 

prostředků

Celkem IROP 5

42 500 000,00 39 214 285,71

12 12

27 249 235,80 28 429 748,05 15 250 764,20 64,12
nutné zohlednit úpravu celkové alokace ve 

vztahu ke změně kurzu EUR

OPZ

6 Komunita 2 5 500 000,00 5 500 000,00 3 3 3 474 775,00 3 474 775,00 1 525 225,00 63,18

v realizaci 2 projekty, 1 projekt byl ukončen 

po zahájení realizace-žadatel nesehnal 

kvalifikované osoby

7 Zaměstnanost 1 5 810 000,00 3 000 000,00 0 0 0 0 5 810 000,00 0,00

návrh: přesun finančních prostředků do fiche 

5, nulové indikátory

Celkem OPZ 3 11 310 000,00 3 000 000,00 3,00 3,00 3 474 775,00 3 474 775,00 7 335 225,00 30,72

2018 podána žádost o změnu programového 

rámce IROP

PRV

8 Zemědělci 2 6 000 000,00 4 000 000,00 5 4 4 461 791,00 10 725 462,00 1 538 209,00 74,36

v 2. výzvě ukončena administrace 1 projektu 

v rámci FnP

9 Produkty 1 700 000,00 700 000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 doporučeno vyhlásit další výzvu 

10 Nezemědělské aktivity 2 9 000 000,00 9 000 000,00 7 5 3 218 730,00 6 181 123,00 5 781 270,00 35,76

v 1. výzvě u 2 projektů ukončena 

administrace ze strany SZIF; druhá výzva 

nebyla k 31.12.2018 ukončena

11 Rekreační funkce lesa 1 1 500 000,00 1 500 000,00 2 2 1 481 690,00 1 481 690,00 18 310,00 98,78

návrh: zbývající prostředky převést do jiných 

fichí

12 Pozemkové úpravy 1 5 000 000,00 5 000 000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

výzva nebyla k 31.12.2018 ukončena; 

předpoklad vyčerpání alokace v této 

vyhlášené výzvě

13 Spolupráce MAS 0 1 060 000,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 návrh: snížit alokaci na PS

Celkem PRV 7 23 260 000,00 20 200 000,00 14 11 9 162 211,00 18 388 275,00 7 337 789,00 39,39

OPŽP

14 Sídelní zeleň 0 9 900 000,00 0 0 0 0 0 0 výzva je plánována na rok 2019

* z projektů doporučených k podpoře  
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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? 

 

FICHE 1/Opatření Bezpečnost dopravy a cyklodoprava 

Bezpečnost dopravy:  

Cyklodoprava: Prostředky byly poskytnuty žadatelům správně a v čas, aby byli 
schopni je využít k řešení svých problémů. V zásobníku projektů je dostatek 
projektů, ale žadatelé nebyli připraveni (PD, stavební povolení). 

FICHE 2/Opatření Hasiči: Byla vyhlášena jedna výzva, alokace vyčerpána. Byly 
rekonstruovány 3 objekty hasičských budov. Podmínky dotace neumožnily 
prostřednictví SCLLD realizovat projekty na pořízení vybavení JPO.  

FICHE 3/Opatření Sociální integrace: Byla ukončena výzva k 31. 12.  2018, ve 

které nebyl přijat žádný projekt. Aktivita sociální bydlení bude řešena z jiných zdrojů. 

Aktivita komunitní centrum a sociální služby jsou konzultovány. Další výzva bude 

vyhlášena v roce 2019.  

FICHE 4/Opatření Sociální podnikání: Byla ukončena výzva k 31. 12.  2018, ve 

které nebyl přijat žádný projekt. Aktivita sociální podnikání byla řešena mimo SCLLD 

z jiných zdrojů. Není identifikován žádný projekt, který bylo možné z tohoto opatření 

podpořit. 

FICHE 5 /Opatření Vzdělávání: Byla vyhlášena jedna výzva, v níž bylo podpořeno 

5 žadatelů na projekty zaměřené na základní školy. Projektové záměry v mateřských 

školách byly připravovány, ale problémem bylo navýšení kapacity požadované 

v rámci pravidel IROP. Žadatelé nemají potřebu navyšovat kapacitu v MŠ. Projekty 

na modernizaci a vybavení MŠ jsou v území evidovány, ale podmínky neumožňují 

jejich podporu v tomto opatření.  Neformální zájmové vzdělávání žádný projekt nebyl 

identifikován. Alokace je téměř vyčerpána. S ohledem na absorpční kapacitu v území 

fokusní skupina doporučila volné finanční prostředky v rámci IROP přesunou do této 

fiche. 

FICHE 6/Opatření Komunita: V první výzvě byly podány 2 žádosti a vybráni k 

podpoře dva žadatelé, alokace nebyla vyčerpána. V druhé výzvě byl podán klíčový 

projekt, kde žadatelem byla MAS. Alokace byla vyčerpána, v průběhu realizace 

projektů z výzvy č. 1 jeden žadatel projekt v realizaci ukončil z důvodu, že se mu 

nepodařilo nalézt kvalifikované osoby pro jeho realizaci. Závěrem je, že alokace 

nebyla vyčerpána. Na základě nového průzkumu absorpční kapacity v území byly 

identifikovány další projektové záměry. MAS konzultuje v území projekty 

s potencionálními žadateli, aby byli připraveni do další výzvy. 

Další výzva bude vyhlášena v roce 2019. 

FICHE 7/Opatření Zaměstnanost: Byla vyhlášena jedna výzva a přihlásil se jeden 

žadatel. Projekt však nebyl doporučen výběrovou komisí k realizaci, alokace tak 

nebyla čerpána. Projekt na sociální podnikání byl realizován z jiných zdrojů a jiné 

projekty ani záměry nejsou identifikovány. Fokusní skupina a Programový výbor 
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navrhují přesunout finanční prostředky do Fiche 6. Fiche 7 - ponechat s nulovou 

alokací a s nulovými indikátory. 

FICHE 8 Zemědělci: Proběhly dvě výzvy. Do první výzvy se přihlásili 3 žadatelé a 

do druhé 2, celkem 5 projektů. MAS v čas vyhlásila výzvu a poskytla finanční 

prostředky. V této fichi se nevyskytly žádné problémy. V této fichi jsou připravovány 

další projekty, jejichž požadavky převyšují současnou alokaci. Fokusní skupinou 

doporučeno do této fiche přesunout případné volné prostředky v rámci PRV. 

FICHE 9 Produkty: Proběhla jedna výzva, do které se nepřihlásil žádný žadatel. Při 

tvorbě strategie byly evidovány v zásobníku 3 projektové záměry. Vzhledem ke 

zpoždění hodnocení strategií se potencionální žadatelé rozhodli realizovat projekty 

z vlastních prostředků. V současné době je evidován jeden projektový záměr, proto 

bude výzva znovu vyhlášena v roce 2019. Pokud ani v této výzvě nebude podpořen 

žádný projekt, je doporučeno fokusní skupinou přesunout tyto prostředky do fiche 8. 

FICHE 10 Nezemědělské aktivity: Proběhly dvě výzvy, 5 žadatelů a 5 podpořených 

projektů. Cíle fiche se realizují. Výzvy byly vyhlášeny v souladu s finančním plánem. 

Výzva byla opětovně vyhlášena v závěru roku 2018. Konzultováno je dostatek 

finančních prostředků. 

MAS se nastavením hodnotících kritérií snaží plnit plánované indikátory. Výběrová 

kritéria jsou nastavena tak, aby MAS plnila indikátory tedy pracovní místa vytvořená 

v rámci podpořených projektů (LEADER). Dále chce MAS podpořit projekty 

zaměřené na využití stávajících budov nikoliv jenom na prosté pořízení techniky. 

MAS chce docílit eliminaci slabých stránek  identifikovaných v analýze. 

Projekty jsou nastaveny dle kritéria, a především je kladen důraz na princip 

preferenčních kritérií. 

FICHE 11 Rekreační funkce lesa: Proběhla jedna výzva. Přijaty byly 2 projekty. 

Alokace byla vyčerpána. Fiche byla správně zacílena a přispěla k naplnění cílů. 

FICHE 12 Pozemkové úpravy: Výzva byla vyhlášena koncem roku 2018. 

Konzultován byl jeden projekt na společné zařízení v rámci KPU s významným 

ekologicky-stabilizačním dopadem podél dálnice D11. Tímto by měla být fiche 

vyčerpána. V území MAS je velmi mnoho společných zařízení, která byla 

identifikována v rámci KPÚ, řada projektů je realizována přímo prostřednictvím OP. 

Pokud by MAS měla dostatek finančních prostředků, připravovali by žadatelé 

projektově i další záměry.  

FICHE 13 Spolupráce MAS: Nyní žádná výzva. Pravidla  a podmínky OP a řídících 
orgánů nevyhovují potřebám MAS a partnerům (neodpovídají reálným potřebám). 
S ohledem na stávající pravidla byl s partnery v území konzultován projekt o objemu 
400 tis. Kč. Fokusní skupina doporučuje zbylou alokaci nad tento rámec převést do 
Fiche 8.  

FICHE 14 Sídelní zeleň: Výzva byla v roce 2018 připravována, bude vyhlášena v roce 
2019. Jsou konzultovány projektové záměry. 
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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? 

 

Stávající finanční prostředky v programových rámcích a jednotlivých opatřeních/fichí přispějí 
k řešení identifikovaných problémů v území po provedení výše uvedených navrhovaných 
přesunů.  

Klíčová zjištění:   

1. Úprava finančního plánu OPZ. Podaná změna v roce 2018 nebyla dosud schválena 
ŘO.  

2. Návrh na úpravu finančních plánů IROP a PRV. 

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? 

 

Programové rámce Finanční prostředky, které vyřeší problémy a potřeby 

Programový rámec IROP 

Fin. alokace: 39 741 247,- Kč upravená po kurzových rozdílech (původně 42 500 000,- Kč) 

FICHE 1/Opatření 

Bezpečnost dopravy a 

cyklodoprava 

Opatření SCLLD: 2.1.B a 

2.1.A Fin. zdroj EU: IROP 

1.2 

Fin. alokace: 15,0 mil. Kč 

Tato Fiche byla pro vyřešení problému nedostatečná. Ve spolupráci 
s mikroregiony a dalšími partnery je v území více projektů. Projekty, které 
mají největší dosah směrujeme k realizaci v MAS, ale žadatelé v území 
směrujeme i na jiné dotační zdroje. Doporučujeme jim další dotační 
možnosti. MAS se snaží k tomu, aby došlo k vyřešení problému.  
 
 
  

FICHE 2/Opatření Hasiči 

Opatření SCLLD: 1.1.C 
Fin. zdroj EU: IROP 1.3  

Fin. alokace: 5,5 mil. Kč 

Dohromady na území 11 JPO. 3 JPO byly podpořeny prostřednictvím MAS, 
3 JPO využily jiné fondy. 
Podmínky dotace neumožnovaly koupit vybavení, které žadatelé a 
potencionální žadatelé potřebovali. Proto se nepořídilo žádné vybavení 
prostřednictvím MAS. Projektové záměry na vybavení pro činnost JPO a 
další modernizace hasičských budov jsou v území identifikovány. 
S ohledem na stávající situaci pomáhá MAS těmto žadatelům získat 
finance na jejich projektové záměry z jiných zdrojů. 

 

FICHE 3/Opatření 

Sociální integrace 

Opatření SCLLD: 1.1.A 

Fin. zdroj EU: IROP 2.1 

Fin. alokace: 9,0 mil. Kč 

Podmínky dotace na aktivitu sociální bydlení daného OP  nevyhovují 
žadatelům. Není možnost vybrat jinou cílovou skupinu, pokud nenalezne tu 
stanovenou podmínkami. Dále je zde problémem doba udržitelnosti, která 
je pro žadatele až moc vysoká. Fokusní skupina navrhuje zrušit aktivitu 
sociální bydlení a její alokaci převést na jinou fichi. Při tvorbě strategie MAS 
měla vytyčené potencionální žadatele, avšak při aktuálních podmínkách o 
to nemají zájem. 

FICHE 4/Opatření 

Sociální podnikání 

Opatření SCLLD: 3.1.B 

Fin. zdroj EU: IROP 2.2 

Při tvorbě strategie MAS měla identifikovány potencionální žadatele, avšak 
při aktuálních podmínkách, o toto opatření nemají zájem. Je velice 
problematické nalézt osoby, které by pracovaly v sociálním podniku.  Jedná 
se o celkový problematický stav na trhu práce. Fokusní skupina navrhuje 
v této fichi již nevyhlašovat další výzvu, vynulovat indikátory a uspořené 
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Fin. alokace: 2,0 mil. Kč prostředky využít na krytí ztráty finanční alokace v IROP vyplývající 
z kurzových rozdílů. 

FICHE 5 /Opatření 

Vzdělávání 

Opatření SCLLD: 1.1.B 
Fin. zdroj EU: IROP 2.4 
Fin. alokace: 11,0 mil. 
Kč 

Alokované peníze jsou nedostatečné pro vyřešení problému a potřeby. 

MAS se snaží vyřešit nedostatek v alokaci převedením všech volných 

prostředků v rámci IROP do této fiche.   

Programový rámec OPZ alokace:  11 111 313 Kč 

FICHE 6/Opatření 

Komunita 
Opatření SCLLD: 1.1.A 
Fin. zdroj EU: OPZ 2.3.1  
Fin. alokace: 5,0 mil. Kč 

Během realizace CLLD se vytvořila potřeba komunitní sociální práce 
v regionu MAS. Aby byla možnost vyřešit problém, plánuje MAS převést 
finanční prostředky z Fiche 7. V roce 2018 byla podána změna k převedení 
volných prostředků z Fiche 7. 

FICHE 7/Opatření 

Zaměstnanost 

Opatření SCLLD: 3.1.B 
Fin. zdroj EU: OPZ 2.3.1 
Fin. alokace: 5,800 Kč 

Alokace dostatečná k vyřešení problému, avšak nebyla využita. Podmínky 
OP byly nevhodné pro potencionální žadatele. Nebylo možné podpořit 
stávající zaměstnance sociálního podniku. Fokusní skupina navrhuje 
přesun finančních prostředků do Fiche 6. a vynulování indikátorů. Změna 
byla podána v roce 2018 – dosud neschválena. 
 

Programový rámec PRV alokace: 23,26 mil. Kč 

FICHE 8 Zemědělci 

Opatření SCLLD: 3.2.A 
Fin. zdroj EU: PRV 4.1.1  
Fin. alokace: 6,0 mil. Kč 

Alokace byla nedostatečná. MAS plánuje převést do této Fiche uspořené 
finanční prostředky z ostatních fichí.  

FICHE 9 Produkty 

Opatření SCLLD: 3.2.B 
Fin. zdroj EU: PRV 4.2.1 
Fin. alokace: 0,7 mil. Kč 

S ohledem na evidované projektové záměry je navrhováno vyhlásit 
opětovně výzvu.  

FICHE 10 

Nezemědělské aktivity 

Opatření SCLLD: 3.1.A 

Fin. zdroj EU: PRV 6.4.1 

Fin. alokace: 9,0 mil. Kč 

Finanční prostředky nastavené v rámci této fichi jsou dostatečné. 
V závěru roku byla otevřená výzva, ve které bylo konzultováno 10 
projektů. Fokusní skupina navrhuje případnou zbylou alokaci v této fichi 
(po schválení projektů k podpoře v této vyhlášené výzvě) převést do fiche 
8. 

 
FICHE 11 Rekreační 

funkce lesa 
Opatření SCLLD: 2.3.A 
Fin. zdroj EU: PRV 8.5.2 
Fin. alokace: 1,5 mil. Kč 

Finanční prostředky nastavené v rámci této fichi jsou dostatečné. 

FICHE 12 Pozemkové 

úpravy 

Opatření SCLLD: 2.3.A 
Fin. Zdroj EU: PRV 4.3.1 
Fin. Alokace: 5,0 mil. Kč 

Fiche byla vyhlášena v závěru roku 2018. Konzultován byl 1 projekt o 
objemu cca 5 mil. Kč. Pokud projekt vybrán k podpoře bude alokace 
vyčerpána.  
V této oblasti je v území řada dalších projektů, které ovšem nejsou 
připraveny z hlediska stavebního řízení.  

FICHE 13 Spolupráce 

MAS 

Opatření SCLLD: 1.3.B 

Fin. zdroj EU: 19.3.1 

Fin. alokace: 1,06 mil. Kč 

Výzva nebyla vyhlášena. Podmínky a pravidla jsou nevyhovující.  NS MAS 
stále jedná o změnách pravidel. MAS má v této oblasti řadu projektových 
záměrů na spolupráci v území, ve kterých je zájem i o investiční prostředky.    
MAS by na základě podnětů z území v rámci této Fiche vytvořilo místo k 
propagaci regionálních potravin a místních podnikatelů. 
S ohledem na jednání s partnery MAS ohledně PS doporučeno fokusní 
skupinou snížit alokaci v této fichi a převést zbývající prostředky do Fiche 8. 

Programový rámec OPŽP alokace: 9 900 000,- Kč 

FICHE 14 Sídelní zeleň 

Opatření CLLD: 2.3 C 
Veřejná zeleň a památky, 

Výzva nebyla vyhlášena. 



 

43 

 

Fin. zdroj EU: OPŽP 4.4.1 
Fin. alokace: 9,9 mil. Kč 

 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost za 

implementaci 
doporučení 

1. Aktualizace finančních plánů IROP, 
PRV 

31. 12. 2019 Manažer SCLLD 

EO: B.4 Do jaké míry obsahují Programové rámce právě taková Opatření/Fiche, 
o které je ze strany potenciálních žadatelů zájem? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je ověřit si, zda je v území reálný potenciál realizovat 
projekty v navržených opatřeních/fichích. V předchozích otázkách šlo o to ověřit, 
že opatření/fiche reagují na známé problémy v území. Smyslem této evaluační otázky je 
potvrdit/vyvrátit, že jsou v území MAS opravdu připraveny projekty, respektive potenciální 
žadatelé, kteří budou v těchto opatřeních/fichích realizovat projekty (tj. je někdo, kdo skutečně 
svou aktivitou přispěje k řešení identifikovaných problémů?). Případně zjistit, zda jsou 
potenciální žadatelé spíše připraveni realizovat své aktivity v jiných opatřeních/fichích 
(a přispívat tak k řešení jiných problémů, respektive dosahování jiných cílů SCLLD). Nebo zda 
v území již nejsou a pravděpodobně již nebudou žadatelé pro některé z opatření/fichí, kde 
nebylo dosaženo finančního a věcného plnění.7Tato 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)  

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza  

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

 Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

 

                                                 
7 Např. z toho důvodu, že svoji poptávku již uspokojili jinak (např. prostřednictvím „přímých“ žádostí do 
příslušného OP/PRV, získáním jiných zdrojů atp.). 
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MAS eviduje záměry potenciálních žadatelů na základě průzkumu absorpční kapacity na 
svém území, kterou provádí průběžně v rámci své činnosti. Díky této systematické činnosti 
a úzkému kontaktu s partnery MAS a zástupci obcí na území MAS je MAS schopná žadatelé 
a jejich připravené projekty identifikovat velmi podrobně. Posílení jednotlivých fichí dle 
připravených projektů je zdůvodněno ve výše uvedených kapitolách.  

  

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? 
 

Alokace byla nebo bude krácena u následujících opatřeních: 

IROP 

Fiche 3 Sociální integrace – U této Fiche je návrh na zrušení aktivity Sociální bydlení (z 
důvodu prodloužení doby udržitelnosti u těchto projektů na 20 let a žadatelé nemají zájem 
tyto projekty realizovat); v této Fichi je návrh ponechat prostředky na vybudování jednoho 
komunitního centra. 

Fiche 4 Sociální podnikání – Fiche bude ponechána, alokované finanční prostředky 
navrhováno převést do fiche 5. Při tvorbě strategie MAS měla vytyčené potencionální 
žadatele, avšak při aktuálních podmínkách o to nemají zájem. 

OPZ 

Fiche 7 Zaměstnanost – V této fichi nejsou evidovány žádné projekty, proto v podané změně 
SCLLD, byly prostředky z toto Fiche přesunuty do Fiche 6 Komunita a indikátory byly 
vynulovány. 

PRV 

Fiche 11 Rekreační funkce lesa – Je zde návrh zbývající finanční prostředky převést do 
Fiche 8 Zemědělci. Další výzvu nevyhlašovat. 

Fiche 13 Spolupráce MAS – z důvodu nevyhovujících pravidel je navrhováno krácení 
alokace na částku 400 tis. Kč a zbylou alokovanou částku převést do fiche 8. 

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

 

V rámci Opatření/Fichí Programových rámců je nedostatek poptávky převážně v oblasti 
sociální integrace a sociální podnikání. Zde je dostatek finančních prostředků, ale kvůli 
nevyhovujícím podmínkám nejsou žadatelé. Dále u Fiche 7 Zaměstnanost nebyla žádná 
poptávka, proto ve změně SCLLD k OPZ bylo požádáno o přesunutí finančních prostředků. 

Klíčová zjištění:   

1. Úprava finančního plánu IROP 

2. Úprava finančního plánu PRV 
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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? 

Programový rámec IROP obsahuje taková opatření, o která je u žadatelů zájem. Pouze u 
Fiche 3 a 4 není v současné době zájem. Pro je MAS navrhováno finanční prostředky 
přesunout do jiné Fiche, ve které jsou evidovány záměry žadatelů. Jedná se především o 
Fichi 5 Vzdělávání.  

Zájem u žadatelů v Programovém rámci OPZ byl u Fiche 6 Komunita. V realizaci byly 2 
projekty. Bohužel jeden žadatel nesehnal kvalifikované osoby a musel projekt ukončit. Avšak 
MAS eviduje další projekty, které by mohly být realizovány v dalších výzvách. O Fichi 7 
Zaměstnanost neměl zájem žádný žadatel. Proto byly finanční prostředky přesunuty v rámci 
podané změny (dosud neschválena ŘO). 

U Programového rámce PRV, jsou prostředky nastaveny optimálně v případě nevyužití 
alokace, dojde k přesunu zbylých alokací do Fiche 8, kde je dostatek projektových záměrů. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost 

za implementaci 
doporučení 

1. Změna finančního plánu IROP  31. 12. 2019 Manažer SCLLD 

2. Změna finančního plánu PRV 31. 12. 2019 Manažer SCLLD 

 

Oblast C – Výstupy a výsledky implementace SCLLD 

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

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

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

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

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

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

6. Jakou přidanou hodnotu SCLLD do území MAS Hradecký venkov přináší? 

 

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

 C.1 V jaké fázi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachází? 

 C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců  
k dosahování hodnot indikátorů (věcný a finanční pokrok realizace SCLLD)? 

 C.3 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účelně (tj. 
do jaké míry intervence splnila svůj účel)? 

 C.4 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účinně? 

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

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

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

 

Klíčovým nástrojem při zodpovídání podotázek a otázek v Oblasti C jsou tyto metody:  

- Obsahová analýza (výzvy, věcný a finanční pokrok)  

- Individuální (příp. skupinové) rozhovory s žadateli/příjemci a cílovými skupinami 
(nutné pro zpracování případových studií) 

- Case Studies (případové studie).  

 
Obecná logika (postup) zodpovídání evaluačních otázek v Oblasti C – Výstupy 
a výsledky implementace SCLLD:  

1. Shromáždění dostupných dat, dokumentů a záznamů (vč. žádostí o dotaci, studií 
proveditelnosti, příp. dalších příloh popisujících podrobnosti 

k dané žádosti/projektu)  jejich zpracování: obsahová analýza, příprava pro 
realizaci rozhovorů s vybranými příjemci a zpracování případových studií 
(příprava / individualizace otázek pro rozhovory, výběr a kontaktování příjemců, 

oslovení, domluvení termínů rozhovorů)   
2. realizace individuálních rozhovorů s cílem získat takové informace o výstupech 

a výsledcích projektů, které nejsou vyjádřeny hodnotou stanovených indikátorů 

(se zaměřením na zamýšlené i nezamýšlené výstupy)    

3. zpracování záznamů: podrobný zápis z každého rozhovoru  

4. zpracování případové studie ke každému vybranému projektu  

5. syntéza poznatků z případových studií a formulace odpovědí na podotázky   
6. realizace Focus Group k zodpovězení EO C.6 a C.8 (postup a metodologie 

fokusní skupiny viz Obecný postup zodpovídání u oblasti B)  
7. syntéza/shrnutí odpovědí na podotázky: formulace odpovědí na evaluační otázky 

 

8. identifikace hlavních zjištění  
9. vypracování návrhů pro zlepšení implementace, vypracování návrhů na úpravy 

v dokumentu SCLLD, příp. vypracování návrhů na úpravy v Programových 
rámcích atd.  
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EO C.1 V jaké fázi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachází (do jaké míry je 
průběh realizace v souladu s plánovaným harmonogramem výzev)? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je popsat a vyhodnotit aktuální stav 
implementace (realizace) SCLLD.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  
 Harmonogramy výzev  

 Záznamy k výzvám (výzva, seznamy přijatých žádostí, seznamy podpořených 
projektů)  

 Informace v CSSF14+ (podpořené projekty / projekty s vydaným právním aktem)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza  

 Syntéza poznatků  

Záznamy, které MAS vytvoří při zodpovídání EO, a které použije pro její 
zodpovězení 

MAS vyplní připravený přehled výzev (viz níže).  

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

 MAS dosud nevyhlásila žádnou výzvu  

 MAS má 1 výzev, u kterých probíhá příjem žádostí, z toho: 

- 0 v PR IROP,  
- 1 v PR PRV,  
- 0 v PR OPZ,  
- 0 v PR OPŽP  

 MAS má 0 výzev, u kterých probíhá kontrola FNaP a věcné hodnocení žádostí o dotaci, 
z toho:  

- 0 v PR IROP,  
- 0 v PR PRV,  
- 0 v PR OPZ,  
- 0 v PR OPŽP  

 MAS má 1 výzev, u kterých probíhá administrativní kontrola a ZoZ ze strany ŘO, z toho:  

- 0 v PR IROP,  
- 1 v PR PRV,  
- 0 v PR OPZ,  
- 0 v PR OPŽP  

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

 MAS má 4 výzev, ve kterých jsou ukončené projekty (projekty, u kterých byla podána 
závěrečná žádost o platbu/závěrečná zpráva o realizaci), z toho:  
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- 3 v PR IROP,  
- 1 v PR PRV,  
- 0 v PR OPZ,  
- 0 v PR OPŽP  

 
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 

IROP  2 1+2* 

PRV 1  1 

OPZ 2 + 1*           0 

OP ŽP 0 0 

CELKEM 6 4 

*nebyla přijata žádost nebo projekt neprošel věcným hodnocením 
 

Klíčová zjištění:   

1. Upravit harmonogramy výzev jednotlivých OP ve vazbě na finanční plány. 

 

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)?  

Harmonogram plánovaných výzev byl stanoven s ohledem, na absorpční kapacitu území 
MAS Hradecký venkov. Vychází z předpokládaných potřeb území. Celkem byly vyhlášeny 
3 výzvy na všechna opatření PRV SCLLD kromě opatření 13. projekty spolupráce. Ve Fichi 
13 Spolupráce MAS byly v součinnost s partnery připravovány projekty spolupráce, které 
ovšem nebyly financovatelné podle stávajících pravidel.  

V IROP všechny plánované výzvy byly vyhlášené. Dále byly vyhlášeny nad rámec plánu dvě 
výzvy v roce 2018 na opatření 3. a 4., které byly ukončeny a nebyl přijat žádný projekt.  

Byly vyhlášeny výzvy na všechna opatření OPZ v jedné výzvě byl podán jeden projekt, který 
neprošel Věcným hodnocení MAS.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost 

za implementaci 
doporučení 

1. Vypracovat návrh projektu 
spolupráce s partnerskou MAS 
Společná Cidlina případně dalšími 

31. 10. 2019 Manažer SCLLD 

2. Aktualizovat plán výzev ve vazbě na 
finanční plány jednotlivých OPZ 

30. 6. 2019 Manažer SCLLD 
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EO C.2 Do jaké míry přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí 
Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů (věcný a finanční 
pokrok realizace SCLLD)? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je popsat a vyhodnotit, zda jsou vhodně nastaveny cílové 
hodnoty povinných indikátorů výsledku a výstupu u Opatření/Fichí Programových rámců. 
Evaluace (tj. zpracování údajů) MAS provádí za všechna Opatření/Fiche všech Programových 
rámců. Tam, kde se bude nastavení cílových hodnot jevit jako nereálné (hodnoty jsou výrazně 
podhodnoceny/nadhodnoceny), je žádoucí navrhnout potřebné úpravy s využitím 
argumentace získané prostřednictvím zodpovídání této otázky. Dále dokumentovat, jak 
vhodně/nevhodně byly zpočátku nastaveny cílové hodnoty indikátorů a získat užitečné 
poznatky pro budoucí strategie (vyhnout se opakování chyb/nedostatků, zachytit příklady 
dobré praxe v oblasti nastavování cílových hodnot, využití zdrojů informací pro stanovení 
cílových hodnot atp.).  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  
 Zpráva o plnění integrované strategie s údaji k 31. 12. 2018, vč. tabulky financování 

podle specifických cílů a tabulky indikátorů (s přehledem plánovaných cílových 
a dosažených hodnot)      

 Žádosti o změnu, příp. Zprávy o plnění integrované strategie (část „Informace 
o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, 
za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření“, příp. další relevantní části 
Zprávy)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza  

 Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  
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Tabulka 10 – Stav plnění indikátorů k 31. 12. 2018 

Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 
Dosažená hodnota 

indikátoru 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31. 12.2018  

(je-li ŘO 
vyžadován) 

Závazek8 % plnění 

PR IROP 
4.1 

OCLLD 1 

7 50 01 

Počet realizací 
vedoucích ke 

zvýšení 
bezpečnosti v 

dopravě 

realizace Výstup 0 2014 5 31.12.2023 - 2 40 

7 63 10 
Podíl cyklistiky na 

přepravních 
výkonech 

% Výsledek 7 2011 10 31.12.2023 
Není 

požadován 
  

7 62 00 

Délka 
zrekonstruovaných 

cyklostezek a 
cyklotras 

- - 0 2014 0,5 31.12.2023 0,5 0 0 

7 61 00 

Délka nově 
vybudovaných 
cyklostezek a 

cyklotras 

km Výstup 0 2014 3 31.12.2023 1 1,829 60,96 

7 64 01 
Počet parkovacích 
míst pro jízdní kola 

parkovací 
místa 

Výstup 0 2014 3 31.12.2023 1 10 333,33 

7 51 20  

Podíl veřejné 
osobní dopravy na 

celkových 
výkonech v osobní 

dopravě 

% Výsledek 0 2014 35 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
  

OCLLD 
2 

5 75 01 

Počet nových a 
modernizovaných 
objektů sloužících 

složkám IZS 

objekty Výstup 0 2014 3 31.12.2023 1 3 100 

                                                 
8 Plnění tohoto sloupce odpovídá součtu hodnot indikátorů načítaných ze žádostí o podporu integrovaných projektů s vydaným právním aktem. 
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Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 
Dosažená hodnota 

indikátoru 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31. 12.2018  

(je-li ŘO 
vyžadován) 

Závazek8 % plnění 

5 70 01 

Počet nové 
techniky a věcných 
prostředků složek 

IZS 

sety Výstup 0 2014 5 31.12.2023 - 0 0 

5 75 20 

Počet    
exponovaných území 
s nedostatečnou 
připraveností IZS 

území Výsledek 108 2014 48 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
  

PR IROP 
4.1 

OCLLD 
3 

5 53 01 

Počet 
podpořených bytů 

pro sociální 
bydlení 

bytové 
jednotky 

Výstup 0 2014 12 31.12.2023 0  0 0 

5 53 10 
Nárůst kapacity 
sociálních bytů 

lůžka/rok Výsledek 0 2014 12 31.12.2023 0 0 0 

5 54 01 

Počet 
podpořených 

zázemí pro služby 
a asociální práci 

zázemí Výstup 0 2014 3 31.12.2023 0 0 0 

6 75 10 
Kapacita služeb a 

sociální práce 
klienti Výsledek 0 2014 90 31.12.2023 0 0 0 

5 54 02 

Počet 
poskytovaných 

druhů sociálních 
služeb 

služby Výstup 0  2014 3 31.12.2023 0 0 0 

5 53 20  
Průměrný počet 

osob využívajících 
sociální bydlení 

osoby/rok Výsledek 0 2014 8,4 31.12.2023 0 0 0 
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Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 
Dosažená hodnota 

indikátoru 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31. 12.2018  

(je-li ŘO 
vyžadován) 

Závazek8 % plnění 

OCLLD 
4 

1 01 05 
Počet nových 
podniků, které 

dostávají podporu 
podniky Výstup 0 2014 2 31.12.2023 

 
0 

0 0 

1 00 00 
Počet podniků 

pobírajících 
podporu 

podniky Výstup 0 2014 2 31.12.2023 0 0 0 

1 01 02 
Počet podniků 

pobírající granty 
podniky Výstup 0 2014 2 31.12.2023 0 0 0 

PR IROP 
4.1 

OCLLD 
4 

1 04 11 

Míra 
nezaměstnanosti 
osob s nejnižším 

vzděláním 

% Výsledek 28,5 2014 22 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
  

1 04 00 

Zvýšení 
zaměstnanosti 

v podporovaných 
podnicích 

FTE Výstup 0 2014 5 31.12.2023 0 0 0 

1 03 00 

Soukromé 
investice 

odpovídající 
veřejné podpoře 
podniků (granty) 

EUR Výstup 0 2014 3827 31.12.2023 0 0 0 

1 04 03 

Zvýšení 
zaměstnanosti 

v podporovaných 
podnicích se 

zaměřením na 
znevýhodněné 

skupiny 

FTE Výstup 0 2014 3 31.12.2023 0 0 0 
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Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 
Dosažená hodnota 

indikátoru 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31. 12.2018  

(je-li ŘO 
vyžadován) 

Závazek8 % plnění 

OCLLD 
5 

5 00 00  

Počet 
podpořených 
vzdělávacích 

zařízení 

zařízení Výstup 0 2014 6 31.12.2023 2 5 83,33 

5 00 20 

Podíl tříletých dětí 
umístěných 

v předškolním 
zařízení 

% Výsledek 77,3 2013 90,5 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
  

5 00 01 

Kapacita 
podporovaných 

zařízení péče o děti 
nebo vzdělávacích 

zařízení 

osoby Výstup 0 2014 300 31.12.2023 120 355 118,33 

5 01 20 
Počet osob 

využívající zařízení 
péče o děti do 3 let 

osoby Výsledek 0 2014 3 31.12.2023 0 0 0 

PR IROP 
4.1 

OCLLD 
5 

5 00 30 

Podíl osob 
předčasně 

opouštějících 
vzdělávací systém 

% Výsledek 5,4 2014 5 31.12.2023 
Není 

vyžadován 
  

PR ZAM 
OCLLD 

6 

6 70 01 
Kapacita 

podpořených 
služeb 

místa Výstup 0  2014 8 31.12.2023 0 39 487,5 

6 73 10 

Bývalí účastníci 
projektů, u nichž 

intervence formou 
sociální práce 

naplnila svůj účel 

osoby Výsledek 0 2014 36 31.12.2023 0 0 0 
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Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 
Dosažená hodnota 

indikátoru 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31. 12.2018  

(je-li ŘO 
vyžadován) 

Závazek8 % plnění 

6 73 15 

Bývalí účastníci 
projektů v oblasti 
sociálních služeb, 

u nichž služba 
naplnila svůj účel 

osoby Výsledek 0 2014 40 31.12.2023 0 0 0 

6 00 00  
Celkový počet 

účastníků 
osoby Výstup 0  2014 40 31.12.2023 0 58 145 

6 74 01 

Nové nebo 
inovované sociální 
služby týkající se 

bydlení 

služby Výstup 0 2014 3 31.12.2023 0 0 0 

5 51 02 

Počet 
podpořených 
komunitních 

center 

zařízení Výstup 0 2014 3 31.12.2023 0 0 0 

6 70 10 
Využívání 

podpořených 
služeb/osoby 

- - 0 2014 50 31.12.2023 0 25 50 

OCLLD 
7 

1 02 13 
Počet sociálních 

podniků vzniklých 
díky podpoře 

organizace Výstup 0 2014 2 31.12.2023 0 0 0 

PR ZAM 

6 00 00  
Celkový počet 

účastníků 
osoby Výstup 0 2014 8 31.12.2023 0 0 0 

1 02 11 
Počet sociálních 

podniků vzniklých 
díky podpoře, 

organizace Výsledek 0 2014 2 31.12.2023 0 0 0 
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Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 
Dosažená hodnota 

indikátoru 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31. 12.2018  

(je-li ŘO 
vyžadován) 

Závazek8 % plnění 

které fungují i po 
ukončení podpory 

PR PRV 

 
FCLLD 8 

9 37 01 

Počet 
podpořených 
zemědělských 

podniků/příjemců 

podniky Výstup 0 2014 4 2022 0 2 50 

9 48 00  

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 

podpořených 
projektů (LEADER) 

FTE Výsledek  0 2014 2 2022 0 0 0 

 
FCLLD 9 

9 37 01 

Počet 
podpořených 
zemědělských 

podniků/příjemců 

podniky Výstup 0 2014 1 2022 0 0 0 

9 48 00  

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 

podpořených 
projektů (LEADER) 

FTE Výsledek 0 2014 0 2022 0 0 0 

FCLLD 
10 

9 37 01 

Počet 
podpořených 
zemědělských 

podniků/příjemců 

Podniky Výstup 0 2014 6 2022 2 1 33,33 

9 48 00 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 

podpořených 
projektů (LEADER) 

FTE Výsledek 0 2014 2 2022 0 0 0 

FCLLD 
11 
 

9 30 01 
Celková 

(podpořená) 
plocha 

ha Výstup 0 2014 5 2022 5 0 0 
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Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 
Dosažená hodnota 

indikátoru 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31. 12.2018  

(je-li ŘO 
vyžadován) 

Závazek8 % plnění 

PR PRV 

9 27 02 
Počet 

podpořených 
akcí/operací 

akce/operace Výstup 0 2014 2 2022 2 0 0 

FCLLD 
12 

9 43 01 

Celková délka cest 
zajišťující 

zpřístupnění 
pozemků, zvýšení 

prostupnosti 
krajiny a její 

diverzifikaci (km) 

km Výsledek 0 2014 1 2022 0 0 0 

9 37 01  

Počet 
podpořených 
zemědělských 

podniků/příjemců 

podniky Výstup 0 2014 5 2022 1 0 0 

FCLLD 
13 

9 25 01 
Celkové veřejné 

výdaje 
EUR Výstup 0 2014 39 196 2022 0 0 0 
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Tabulka 11 – Skutečné čerpání k 31. 12. 2018 

          

Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (v tis. Kč) 

Skutečný 
stav čerpání 
CZV (v Kč) 

Skutečný stav 
čerpání (v % z 

CZV) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje (CZV) 

Z toho podpora Z toho Vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek 
Unie (a) 

Národní 
veřejné zdroje 

(SR, SF) (b) 

Národní 
veřejné zdroje 

(kraj, obec, 
jiné)( c)  

Národní 
soukromé 
zdroje (d) 

2.1 1 8 421 050,00 8 000 000,00 0,00 421 050,00 0,00 557 967,35 11 858 72,04 140,82 

1.1 2 3 157 890,00 3 000 000,00 0,00 157 890,00 0,00 0,00 3 236 098,54 102,48 

1.1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 5 6 315 790,00 6 000 000,00 0,00 315 790,00 0,00 5659,00 3 356 135,40 53,14 

1.1 6 1 000 000,00 850 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 1 217 121,26 121,71 

3.1 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 8 10 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00 0 6 000 000,00 1 156 749,00 7 473 583,00 74,74 

3.2 9 1 800 000,00 540 000,00 180 000,00 0,00 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 10 9 500 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00 0,00 5 500 000,00 282 168,00 6 246 134,00 65,75 

2.3 11 1 000 000,00 750 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 813 000,00 81,30 

2.3 12 2 000 000,00 1 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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? 

Indikátory plánujeme upravit na základě hodnot reálně podaných žádostí o podporu. 
Indikátorový plán je v zásadě plněn.  
V IROP jsou dosahovány hodnoty v souladu s indikátorovým plánem, u některých opatření 
jsou naplňovány nad rámec plánu. V OPZ jsou dosahovány hodnoty v souladu s plánem.    
V PRV indikátory nejsou plněny, projekty nejsou proplaceny, ale jsou v realizaci a budou 
naplněny v průběhu dalších let.   

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

IROP 

Fiche 1 Bezpečnost dopravy a cyklodoprava 

Průběžně naplňovány v souladu s plánem. Bude vyhlášena další výzva a poté budou 
indikátory upraveny na skutečné hodnoty.  

Fiche 2 Hasiči 

Indikátor 57501 Počet nových a modernizovaných objektů sloužící složkám IZS je splněn 
na 100 %. Indikátor 57001 Počet nové techniky a věcných prostředky složek IZS nebyl a 
nebude naplněn. Další výzva nebude již vyhlášena a indikátory budou upraveny dle 
skutečnosti.  

Fiche 3 Sociální integrace 

Zrušení aktivity Sociální bydlení v této fichi, včetně příslušných indikátorů je navrhováno na 
základě nezájmu ze strany žadatelů. Indikátory v ostatních aktivitách budou naplňovány 
v dalším období. 

Fiche 4 Sociální podnikání 

Navrhujeme ponechání této Fiche a vynulování indikátorů na základě průzkumu absorpční 
kapacity v území. Indikátory nejsou a nebudou naplňovány. 

Fiche 5 Vzdělávání 

Indikátory u ZŠ jsou naplňovány nad rámec plánu. Ostatní ukazatele jsou v souladu 
s plánem, s ohledem na nový průzkum adsorbční kapacity je navrhováno navýšení alokace 
a indikátorů v této fichi. 

OPZ 

Fiche 6 Komunita 

Indikátory 67001, 60000, 67010 jsou přeplňovány, ostatní jsou naplňovány v souladu 
s plánem. Byla podána žádost o změnu operačního rámce OPZ, není dosud schválena. 

Fiche 7 Zaměstnanost 

Indikátory nejsou naplňovány a byla podána žádost o změnu na nulové indikátory. 

PRV 
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Fiche 8 Zemědělci 

Indikátor 93701 naplněn nad rámec plánu.  

Fiche 9 Produkty 

Indikátory naplňovány podle plánu. 

Fiche 10 Nezemědělské aktivity 

Indikátor 93701 není plněn podle plánu. V současné době je vyhlášena výzva v této fichi. 

Fiche 11 Rekreační funkce lesa 

Indikátory nejsou naplňovány v souladu s plánem. Budou naplněny projekty, u kterých je 
připravován právní akt.  

Fiche 12 Pozemkové úpravy 

Indikátory nejsou naplňovány. V současné době je vyhlášena výzva v této fichi. 

Fiche 13 Spolupráce MAS 

Indikátory jsou ve výchozí hodnotě.  

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

V PR OPZ byla podána žádost o změnu v roce 2018, dosud není schválena ŘO – úprava 
těchto indikátorů:  

Fiche 6 Komunita 

Indikátor 6000 z 40 na 70 

Indikátor 6710 z 50 na 70 

Fiche 7 Zaměstnanost 

Indikátor 10213 došlo k vynulování z 2 na 0 

Indikátor 6000 z 8 na 0 

Indikátor 10211 z 2 na 0 

Klíčová zjištění:   

1. V IROP a PRV budou vyhlášeny výzvy, které povedou k naplňování indikátorů. Po 
ukončení všech výzev budou podána změnová hlášení.  

2. Ve vazbě na finanční plán navrhnout úpravu indikátorů a podat změnová hlášení. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Realizace jednotlivých Opatření přispěla k dosahování hodnot indikátorů a zároveň ukázala 
potřebu podat změnová hlášení v jednotlivých v PR ve vazbě na skutečně realizované 
projekty a potřeby v území.  

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

Termín (do kdy) 
Odpovědnost 

za implementaci 
doporučení 

1. Podat změnové hlášení IROP 31. 12. 2019 Manažer SCLLD 

2. Podat změnové hlášení PRV 31. 12. 2019 Manažer SCLLD 

 

C.3 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účelně (tj. 
do jaké míry intervence splnila svůj účel)? 

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

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  
 Žádosti o dotaci, studie proveditelnosti, další přílohy s informacemi o projektu (např. 

příloha s detailním popisem plánovaných aktivit projektu apod.) 

 Žadatelé – individuální rozhovory   

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza  

 Dotazování   

 Případové studie 

 Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

 

IROP 

Na základě individuálních rozhovorů došlo k naplnění plánovaných výstupů a výsledků, ke 
kterým se žadatelé zavázali. Tyto výstupy budou trvat i po ukončení udržitelnosti.  

OPZ 

V Programovém rámci OPZ byli podpořeny žadatelé na podporu odlehčovací péče pro 
osoby se zdravotním postižením. Bohužel však jeden žadatel byl nucen projekt ukončit 
z nelezení kvalifikované osoby, která by byla součástí projektu. Tudíž by nesplnili plánované 
výsledky.  

PRV 
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Projekty podpořené v rámci Programového rámce PRV naplnili požadované výstupy a 
výsledky.  

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

 

IROP 

Na základě žádostí o dotace, studií proveditelnosti a v neposlední řadě individuálních 
rozhovorů s žadateli vyplývá, že v rámci Fichí v Programovém rámci IROP došlo 
k uspokojení potřeb cílových skupiny jakožto obyvatelů, návštěvníků, dojíždějící za prací a 
službami, uživatelů veřejné dopravy, obyvatelé území MAS, orgánů krizového řízení obcí, 
složek integrovaného záchranného systému a dalších.   

Pouze ve Fichi 3 Sociální integrace a Fichi 4 Sociální podnikání nedošlo k uspokojení potřeb 
cílových skupin z důvodu nezájmu žadatelů.  

OPZ 

V těchto projektech jsou cílovou osobou osoby pečující o malé či sociálně vyloučené osoby. 
Bohužel jeden z podpořených projektů musel být ukončen, tudíž nemohl uspokojit potřeby 
cílových skupin. Však ostatní projekty plně naplňují potřeby cílových skupin. 

PRV 

Podpořené projekty přispěly k naplnění potřeb všech cílových skupin, pro které byly projekty 
realizovány. 

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

 

Na základě zjištění si žadatelé hradí udržitelnost z vlastních finančních prostředků. 

Popis udržitelnosti uváděli žadatelé do svých studiích proveditelnosti, kde jsou uvedeny u 
plánované finanční prostředky na zajištění udržitelnosti.  

Klíčová zjištění:   

1. Neidentifikováno 

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)? 

Finanční prostředky na projekty jsou podle MAS vynaloženy účelně a naplňují dané cíle. 
MAS se v rámci své činnosti snaží tyto prostředky vynakládat efektivně, tak aby přispěly k 
co největšímu rozvoji jejich území.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost 

za implementaci 
doporučení 

1. Bez doporučení. X X 
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C.4 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účinně 
a do jaké míry přinesly i neplánované (pozitivní i negativní) účinky? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda bylo dosaženo výstupů 
a výsledků odpovídajících vynaloženým finančním prostředkům. Tedy zda s danými finančními 
prostředky mohlo či nemohlo být dosaženo více (co do kvality i kvantity) výstupů a výsledků.  
Dále je cílem této evaluační otázky určit a vyhodnotit, zda bylo prostřednictvím intervencí 
(projektů) dosaženo ještě nějakých dalších předem neplánovaných výsledků (výstupů, 
dopadů), a to jak pozitivních, tak nežádoucích/negativních. A to na jakékoliv úrovni, tj. přímo u 
příjemce, u cílových skupin, u dalších dotčených osob či organizací (stakeholderů) apod.   
Otázka je zodpovězena na základě rozhovorů s příjemci a prostřednictvím 
zpracování případových studií.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  
 Žádosti o dotaci, studie proveditelnosti, další přílohy s informacemi o projektu (např. 

příloha s popisem plánovaných příměstských táborů apod.) 

 Příjemci – individuální rozhovory   

 Záznamy z nepodpořených projektů  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza  

 Dotazování   

 Případové studie 

 Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

 

Dosažené výstupy odpovídají výši vynaložených prostředků. Projekty splnili stanovené cíle. 
Žadatelé dodrželi podmínky žádosti o dotaci a byly podpořeny projekty, které byly kvalitně 
zpracovány a jejich výsledek odpovídá finanční podpoře. 

Většina žadatelů předkládá cenové nabídky nebo mají stanovenou cenu dle výběrového 
řízení, které je zadáváno na základě nejnižší nabídkové ceny.  

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

V rámci realizaci projektů došlo i k pozitivním vedlejším externalitám. Žadatele přistupovali 
k realizaci projektů zodpovědně s ohledem na dosažení pozitivních výsledků. 

C.4.3) Do jaké míry vedly intervence (projekty) v jednotlivých Programových 
rámcích k dosažení předem nepředpokládaných negativních výsledků? 
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MAS nezhodnotila, že by došlo v rámci intervence k negativním výsledkům. Příjemci dotace 
uváděli v rámci individuálního rozhovorů jako negativní výsledek velkou administrativní 
zátěž při žádosti o podporu a následné realizaci projektu.  

Klíčová zjištění 

1. Dosažené výstupy a výsledky odpovídali poskytnutým finančním prostředkům 

2. Nedošlo k negativním výsledkům. 

3. Neustále metodicky pomáhat příjemcům dotací při jejich realizaci a udržitelnosti 
výstupů podpořených projektů.  

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? 

Zakázky realizované v rámci projektů podpořených prostřednictvím MAS byly zadávány ve 
výběrových řízeních na základě nejnižší nabídkové ceny. Z předávacích protokolů a 
závěrečných zpráv jednotlivých projektů vyplývalo, že díla byla odevzdávána buď bez vad 
a nedodělků případně s drobnými vadami, které byly v řádných časech odstraněny. Výstupy 
slouží cílovým skupinám. Z tohoto pro MAS vyplývá zjištění, že výsledky odpovídají 
vynaloženým prostředkům.  

Finanční prostředky byly vynaloženy účinně. Dle informací žadatelů přinesly pozitivní účinky 
a nedefinovaly žádné negativní účinky.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost 

za implementaci 
doporučení 

1. Bez doporučení. X X 

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

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

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  
 SCLLD – cíle jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců (do kterých budou 

náležet vybrané projekty, u kterých zpracovává případové studie)  

 Intervenční logika (viz otázku B.1)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza  

 Dotazování   



 

64 

 

 Případové studie 

 Komparativní analýza  

 Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

Tabulka 12 - Přehled naplňování cílů k 31. 12. 2018 

 
 

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? 

 

V podmínkách realizovaných výzev byly způsobilými aktivitami pouze projekty, které 
naplňovaly cíle jednotlivých Opatření/Fichí, a tudíž vedly k dosahování specifických cílů 
jednotlivých OP.  Programový rámec OPŽP byl do strategie přidán teprve v druhé polovině 
roku 2018.  

 

IROP  

Fiche 1 Bezpečnost dopravy a cyklodoprava 

Opatření SCLLD Fiche/Opatření Naplňování cíle

1.1.A Sociální oblast 3. Sociální integrace

 6. Komunita

1.1.B Školství a vzdělávání 5. Vzdělávání

Realizován 1 projekt, 4 v realizaci, další PZ 

připravovány. Cíl je naplňován v oblasti 

základních škol.

1.1.C Další občanská vybavenost 2. Hasiči

Cíl je naplňován, 1 projekt realizován, 2 v 

realizaci. Další projektové záměry 

identifikovány.

1.3.B Spolupráce a partnerství 13. Spolupráce

Nebyla dosud vyhlášena výzva. PZ jsou 

identifikovány, ale nevyhovují pravidlům.

2.1.A Dopravní dostupnost a obslužnost 1. Bezpečnost dopravy a cyklodopravy

2.1.B Bezpečnost v dopravě

2.3.A Zeleň a krajina 11. Rekreační funkce lesa

12. Pozemkové úpravy

2.3.C Veřejná prostranství 14. Sídelní zeleň

Nové opatření, které bylo přidáno v průběhu 

roku 2018.

3.1.A Podmínky pro podnikání 10. Nezemědělské aktivity

5 projektů v realizaci, výzva v průběhu - 

konzultovány další projekty. Cíle budou 

postupně naplněny.

3.1.B Tvorba pracovních míst 4. Sociální podnikání

7. Zaměstnanost

3.2.A Zemědělství 8. Zemědělci

4 projekty v realizaci, další připravovány, cíle 

jsou naplňovány.

3.2.B Místní produkce 9. Produkty

Cíle zatím nenaplňovány. Výzva vyhlášena ale 

žádný projekt nebyl přijat.

Cíl není naplňován v oblasti investiční - 

budování infrastruktury, žádný projekt nebyl 

přijat ve fichi 3. V opatření 6 jsou v realizaci 2 

4 projekty realizovány, další připravovány. Cíle 

jsou naplňovány.

Cíle jsou naplňovány - ve fichi 11. 2 projekty v 

realizaci. Ve fichi 12. 1 projekt konzultován. V 

této fichi jsou další PZ.

Z těchto fichí cíl naplňován není, ale k jeho 

splnění přispěla realizace projektů ve fichi 10., 

kde jsou vytvářena nová pracovní místa.
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Cíl opatření: 2.1 Dostatečná dopravní dostupnost a vysoká bezpečnost dopravy 

Název projektu: Libčany - chodník podél silnice III/32317 

Cíl projektu: Strategickým cílem projektu je zajištění bezpečného pohybu občanů po 
frekventované komunikaci III/32317 v obci Libčany. Bezpečná komunikace propojí úsek část 
obce Libčany směrem od sousední obce Roudnice do centra obce Libčany. Vybudování 
chodníku je zásadní prioritou obce, neboť zvyšující se intenzita dopravy ohrožuje 
bezpečnost chodců (i dalších účastníků silničního provozu) a snižuje vzájemnou přístupnost 
klíčových lokalit a objektů občanské vybavenosti v centru obce. 

 

Fiche 4 Vzdělávání 

Cíl opatření: 1.1  Dostatečná občanská vybavenost a sociální integrace obyvatel 

Název projektu: Hořiněves Základní škola stavební úpravy v 1. NP a přírodní učebna   

Cíl projektu: Cílem projektu je vytvoření tří odborných učeben pro komplexní rozvoj 
kompetencí ve vazbě na podporované aktivity specifického cíle IROP v souladu s 
rámcovým vzdělávacím plánem. 

 

OPZ 

Fiche 6 Komunita 

Cíl opatření: 1.1: Dostatečná občanská vybavenost a sociální integrace obyvatel 

Název projektu: Odlehčovací služby pro pečující rodiny ve městě Smiřice a v okolí 

Cíl projektu: Projekt řeší pokrytí poptávky osob se zdravotním postižením po terénní 
odlehčovací službě v lokalitě Královéhradeckého kraje. Terénní odlehčovací služby jsou 
sociální služby poskytované osobám závislým na cizí pomoci v jejich přirozeném sociálním 
prostředí. Poskytováním služby umožníme pečující osobě nezbytný odpočinek v náročné 
nepřetržité péči o osobu blízkou. 

 

Fiche 6 Komunita 

Cíl opatření: 1.1  Dostatečná občanská vybavenost a sociální integrace obyvatel 

Název projektu: O krok napřed 

Cíl projektu: Cílem předkládaného projektu má být stav, kdy 6 mladých lidí, kteří budou 
během 2 let průběžně z dětského domova odcházet nebo se připravovat na budoucí 
povolání má zlepšené vyhlídky na uplatnění po odchodu z dětského domova, tzn. zejména 
zvýšení a lepší znalosti v rámci finanční gramotnosti a přístupem na trh práce. Cíl je možné 
ověřit na základě vstupních rozhovorů nebo testem u CS při vstupu do projektu s 
porovnáním s úspěšností testu na konci projektu. Celého projektu se zúčastní 41 osob z 
dětského domova. 
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PRV 

Fiche 8 Zemědělci 

Cíl opatření: 3.2 Udržitelná regionální zemědělská výroba a kvalitní místní produkce 

Název projektu: Rekonstrukce skladu produktů RV a vlastních krmiv a steliv a nákup 
radličkového kypřiče 

Cíl projektu: Zrekonstruovaná hala nám na dlouhé roky poskytne možnost bezpečného 
skladování vlastních produktů bez nebezpečí jeho znehodnocení zateklou vodou. Dojde k 
eliminaci přímých finančních škod vlivem špatného skladování. 

Používáním radličkového kypřiče umožníme setí krmných plodin v jarním období po aplikaci 
digestátu do kvalitního seťového lůžka. Ušetříme tím náklady na naftu a zároveň ušetříme i 
zimní vláhu v půdě, což povede k vyšším výnosům a tím i k zvýšení tržeb. 

Výsledkem projektu je tedy: 

1 zrekonstruovaná hala - stavební práce 

1 ks radličkového kypřiče - dodávka stroje 

 

Fiche 10 Nezemědělské aktivity 

Cíl opatření: 3.1 Dobré podmínky pro místní podnikatele a tvorbu pracovních míst 

Název projektu: Dotace pro vybavení krejčovské dílny. 

Cíl projektu: Cílem projektu je pořízení dírkovacího průmyslového stroje a průmyslového 
fixačního lisu.  

Dalším výsledkem je vytvoření pracovního místa – jí jako OSVČ. Očekávaným výsledkem 
je zkvalitnění, usnadnění a urychlení práce. Dále také lepší design oděvů díky novým 
technologiím, které jsem doposud nemohla využívat. Dalším výsledkem projektu by byla 
kvalitně vybavená krejčovská dílna v kraji, která by poskytovala kvalitní a rychlé služby za 
rozumné ceny.  Zvýším svojí konkurenceschopnost na trhu a svůj finanční příjem. 

Klíčová zjištění:   

1. Na základě zjištění vyplývajících z případových studií můžeme konstatovat, že cíle 
opatření odpovídají cílům projektů v daných Programových rámcích. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Zvýše uvedeného vyplývá, že intervence vedli k dosahování specifických cílů opatření.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost 

za implementaci 
doporučení 

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

Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda a jak byla prostřednictvím 
intervencí (projektů) do území MAS doručena přidaná hodnota.  
Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z poznatků případových studií 
a znalostí a zkušeností členů Focus Group.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  
 Zpracované Případové studie 

 Zápisy z realizovaných rozhovorů  

 Poznatky z Focus Group  

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza  

 Dotazování   

 Focus Group 

 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?  

IROP 

a) realizací SCLLD nebyla rozvinuta spolupráce sektoru neziskového, veřejného a 
podnikatelského 

b) při realizaci SCLLD byly využity znalosti regionu MAS a kontaktů, a to především z 
předcházejícího programového období 

c) při realizaci SCLLD nebyl využit lokální lidský potenciál 

OPZ 

a) realizací SCLLD byla rozvinuta spolupráce sektoru neziskového, veřejného a 
podnikatelského 

b) při realizací SCLLD byly využity znalosti regionu MAS a kontakty mezi partnery MAS   

c) při realizaci SCLLD byl využit lokální ́lidský potenciál 

 

                                                 
9 K lepšímu pochopení výrazu „přidaná hodnota LEADER/CLLD“ může vedle podotázek evaluační 
otázky přispět také dokument POKYNY PRO HODNOCENÍ LEADER/CLLD, srpen 2017, str. 53 – 56.  
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PRV 

a) realizací SCLLD nebyla rozvinuta spolupráce sektoru neziskového, veřejného a 
podnikatelského 

b) při realizací SCLLD byly využity znalosti regionu MAS a kontaktů a to především z 
předcházejícího programového období 

c) při realizaci SCLLD nebyl využit lokální ́lidský potenciál 

 

C.6.2) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých 
Programových rámcích k posílení sociálního kapitálu10 v území MAS?   

Žadatelé zadávali zpracování projektů a administraci žádostí o dotaci externím firmám. 
Pouze zkušení žadatelé zpracovávali projekt vlastními silami. Během realizace získali 
žadatelé nové zkušenosti a poznatky k jejich práci.  

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

Během svojí činnosti MAS prohloubila komunikační schopnosti a vztahy s cílovou skupinou. 
MAS se stává v území důležitým partnerem pro rozvoj celého území a jednotliví žadatelé si 
toto uvědomují. MAS se během realizace neustále snaží k podněcování vzniku nových a 
inovativních projektů. Potencionální žadatele se průběžně snaží metodicky vést k přípravě 
jejich projektového záměru a následně jim pomáhá v době žádosti o dotaci a při následné 
realizaci. MAS se snaží budoucí příjemce dotace koordinovat v nastavení realizace projektu 
tak, aby dosáhli jejich cílů a naplnění daných opatření a nedošlo k duplikovaným projektům.  

C.6.4) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých 
Programových rámcích k dosažení synergických účinků11, kterých by nebylo 
dosaženo prostřednictvím projektů individuálních?    

  

MAS se neustále snaží podpořené projekty propagovat a informovat veřejnost o jejich 
realizaci. V rámci své činnosti se snaží vzájemně propojovat jednotlivé aktéry v území, čímž 
dochází k synergickým účinkům.  MAS dbá na vzájemnou spolupráci a prohlubování 
vzájemných vztahů zainteresovaných skupin. Projekty realizované v rámci jednotlivých 
Programových rámcích mají vliv na dosažení synergických účinků. 

Klíčová zjištění:   

1. MAS využívá znalosti regionu a podílí se na přípravách a realizacích projektů 
vzájemnou komunikací se žadateli. 

                                                 
10 Sociální kapitál 
Sociální kapitál lze definovat jako „sítě spolu se sdílenými normami, hodnotami a chápáním, které 
usnadňují spolupráci v rámci skupin nebo mezi nimi“. (Zdroj: POKYNY PRO HODNOCENÍ 
LEADER/CLLD, srpen 2017, str. 81) 
11 Synergický účinek.  
Skutečnost, že několik veřejných intervencí (nebo několik komponent intervence) společně vytváří 
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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Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Realizace CLLD určitě vede k přidané hodnotě LEADER. MAS svými zkušenostmi a 
znalostmi území má velký vliv na přidanou hodnotu LEADER. Jak z výše uvedeného 
vyplývá, tak i z dalších poznatků Focus Groupe, by některé projekty bez pomoci a činnosti 
MAS nejen, že by nevznikly, ale také by neměly takový dopad do území a docházelo by 
k takovému rozvoji a vzájemné spolupráci. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost 

za implementaci 
doporučení 

1. Bez doporučení. X X 

 

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

o  o  o  o  o  

služby a 
místní 

infrastruktura 
se rozhodně 

zlepšily 

služby a 
místní 

infrastruktura 
se spíše 
zlepšily  

služby a 
místní 

infrastruktura 
jsou zcela 

beze změny 

služby a 
místní 

infrastruktura 
se spíše 
zhoršily 

služby a 
místní 

infrastruktura 
se rozhodně 

zhoršily 

V rámci PR PRV byli doporučeno k podpoře 11 projektů, které významně zlepšily 
infrastrukturu a služby na území MAS. 

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

o  o  o  o  o  

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře 
se rozhodně 

zlepšil 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře 

se spíše 
zlepšil 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře 
se nezměnil 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře 

se spíše 
zhoršil 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře 
se rozhodně 

zhoršil 

Díky podpořeným projektům se přístup ke službám – především k sociálním 
službám na území MAS výrazně zlepšil.   

Obyvatelé venkova (MAS) se zapojili do místních akcí 

o  o  o  o  o  

obyvatelé 
venkova se 
rozhodně 

zapojovali do 
místních akcí  

obyvatelé 
venkova se 

spíše 
zapojovali do 
místních akcí 

obyvatelé 
venkova se do 
místních akcí 
zapojovali ve 
shodné míře 

jako dříve 

obyvatelé 
venkova se do 
místních akcí 

spíše 
nezapojovali  

obyvatelé 
venkova se do 
místních akcí 

rozhodně 
nezapojovali 

Aktivita obyvatel v zapojování do místních akcí je dlouhodobě na území MAS velmi 
vysoká. Realizací CLLD nedošlo v této oblasti ke změně. 

Obyvatelé venkova (MAS) měli z místních akcí prospěch 

o  o  o  o  o  

obyvatelé 
venkova měli 

z místních 
akcí rozhodně 

prospěch 

obyvatelé 
venkova měli 

z místních 
akcí spíše 
prospěch 

obyvatelé 
venkova mají 

z místních 
akcí stejný 

prospěch jako 
dříve 

obyvatelé 
venkova spíše 

neměli 
z místních 

akcí prospěch 

obyvatelé 
venkova 
rozhodně 

neměli 
z místních 

akcí prospěch 

 Prospěch obyvatelstva z místních akcí je nezměněn. 

 

Prostřednictvím SCLLD byly vytvořeny pracovní příležitosti 
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Nebylo doposud vytvořeno pracovní místo. Pracovní místa jsou vázána na 
Program rozvoje venkova, kde se žadatelé zavázali k vytvoření pracovních míst, a 
tím naplnění indikátorů strategie, ale projekty s pracovními místy jsou stále 
v realizaci, proto nejsou ke konci roku 2018 započítány do evaluační zprávy. 
Nárůst pracovních míst se proto promítne až do závěrečné evaluační zprávy. 

  

Zvýšila se velikost MAS a počet obyvatel MAS 

 

Velikost MAS a počet obyvatelstva beze změny. 

 

Klíčová zjištění:   

Realizací SCLLD k místnímu rozvoji jak v infrastruktuře, tak ve službách a sociální oblasti.   

 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

PRV přispěl k rozvoji venkovských oblastí. V rámci programu byly podpořeny projekty 
malých podnikatelů a zemědělců. Pro tyto živnostníky je tato podpora dostupnější, protože 
v rámci animace MAS dokážou si o tuto podporu požádat a projekty realizovat. Z důvodu 
aktuální situaci na trhu práce nedochází k významnému nárůstu tvorby pracovních míst.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost 

za implementaci 
doporučení 

Bez doporučení.   

 
  



 

72 

 

3. Manažerské shrnutí výstupů a výsledků dosavadní implementace SCLLD 

a) Stručný popis strategie  

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Hradecký 
venkov platná od 28. 11. 2016. Strategie je zaměřena na 4 programové rámce. 

Programový rámec Integrovaný regionální operační program  

Integrovaný regionální operační program (IROP) je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj. Je 
to široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života v různých částech České 
republiky. Finanční alokace IROP činí 42,5 mil. Kč. 

FICHE 1 Bezpečnost dopravy a cyklodopravy  
Toto opatření je zaměřeno na rekonstrukci, výstavbu nebo opravu chodníků, stezek, 
cyklostezek a realizace bezpečnostních dopravních prvků. Celková finanční alokace činí 15 
mil. Kč.  
Tato otázka se v našem regionu řešila už nějakou dobu. Hned pět obcí projevilo o tuto fichi 
zájem a zrealizovalo projekt. Jednalo se o výstavbu nových chodníků a cyklostezek, které měli 
za cíl oddělit chodce a cyklisty od silničního provozu.  
 
FICHE 2 Hasiči  
Opatření je zaměřeno na zajištění připravenosti území na mimořádné události na venkově. 
Zajištění bezpečnosti a spolupráce všech složek integrovaného záchranného systému při 
řešení krizových situací. Toho se dosáhne modernizací a rozšíření hasičských zbrojnic a jejich 
zázemí. Celková finanční alokace činí 5,5 mil. Kč.  
Z této fiche byly realizované celkem tři projekty, které pomohly k modernizaci a vybudování 
zázemí pro tři místní sbory dobrovolných hasičů.  
 
FICHE 3 Sociální integrace  
Toto opatření se zaměřuje na podporu sociálních služeb na venkově s důrazem na život na 
venkově. V rámci tohoto opatření podporován nákup, výstavba či rekonstrukce objektů pro 
vybudování sociálních bytů. Toto opatření ovšem po změně podmínek neshledáváme zcela 
výhodným pro naše žadatele a tak ho od roku 2019 nebudeme nadále podporovat. Celková 
finanční alokace činí 9 mil. Kč.  
 
FICHE 4 Sociální podnikání  
Opatření je zaměřeno na vznik nových sociálních podniků s cílem zaměstnat osoby z cílových 
skupit. To jsou především osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a 
osoby se zdravotním postižením. Celková finanční alokace činí 2 mil. Kč.  
 
FICHE 5 Vzdělávání  

Opatření je zaměřeno na udržení kvalitního mateřského a základního vzdělávání na venkově. 
Především modernizací a optimalizací sítě místních škol, jejich vzájemná spolupráce a rozvoj 
mimoškolních aktivit. Celková finanční alokace činí 11 mil. Kč.  

Programový rámec Operační program zaměstnanost  
Specifickým cílem tohoto programu je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, 
služeb pro rodiny a děti a dalších sociálních služeb, které podporují sociální začleňování. 
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Dalším cílem je zvýšit zapojení místních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Celková finanční alokace je 10 800 010 mil 
Kč. 
 
FICHE 6 Komunita  
Toto opatření je zaměřeno na podporu poskytování sociálních služeb s cílem sociálního 
začlenění a prevence sociálního vyloučení u osob, jímž sociální vyloučení hrozí. Dále je to 
podpora sociálních center a sociální komunitní práce, které se snaží zajišťovat prevenci před 
sociálním vyloučením. V neposlední řadě podporují programy a činnosti se společensky 
prospěšným charakterem, které mají příznivý dopad na osoby, jimž hrozí sociální vyloučení. 
Celková finanční alokace je 5 mil. Kč.  
 
FICHE 7 Zaměstnanost  
Toto opatření podporuje vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, 
které prospívají společnosti a životnímu prostředí. Celková finanční alokace je 800 010 Kč. 

Programový rámec Program rozvoje venkova  

Program rozvoje venkova (PRV) podporuje financování zemědělství v České republice. Díky 
tomuto programu poputuje do zemědělství 62 miliard Kč z fondů Evropské unie. Hlavním cílem 
tohoto programu je snaha zachovat, obnovit a zlepšit české zemědělství. Toho chce 
dosáhnout především investicemi do konkurenceschopnosti, inovace zemědělských podniků 
a podporou vstupu mladých lidí do zemědělství. Tento program administruje Státní 
zemědělský intervenční fond (SZIF). Je to agentura, která zprostředkovává finanční podpory 
z Evropské unie a národních zdrojů. Program rozvoje venkova čerpá finanční prostředky z 
Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova (EAFRD). EAFRD je finanční nástroj na 
podporu rozvoje venkova, který spadá do společné zemědělské politiky EU a je součástí ESI 
fondů. Celková finanční alokace pro tento programový rámec činí 23,26 mil. Kč. 

FICHE 8 Zemědělci  
Opatření je zaměřeno na investice v živočišné a rostlinné výrobě. Celková finanční alokace je 
6 mil. Kč. 
 
FICHE 9 Produkty  
Fiche je zaměřena na zvýšení efektivity a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podporuje investice do zařízení, které 
souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh. Realizací 
daných aktivit se posílí hospodářský rozvoj či konkurenceschopnost. Celková finanční alokace 
je 0,7 mil. Kč. 33 STÁTNÍ  
V této Fichi nebyl přijat žádný projekt.  
 
FICHE 10 Nezemědělské aktivity  
Opatření podporuje založení nebo rozvoj nezemědělských činností. Vytváří nová pracovní 
místa a posiluje ekonomický potenciál ve venkovských oblastech. Fiche podporuje drobné 
podnikání na venkově a rozvoj místních firem. Celková finanční alokace je 10 mil. Kč.  
 
FICHE 11 Rekreační funkce lesa  
Fiche je zaměřena na investice, vedoucí ke zvyšování rekreačních a společenských funkcí 
lesa. Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. 
značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných 
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přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též 
aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, 
přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, 
např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. 
mostky, lávky, zábradlí, stupně. Celková finanční alokace je 1,5 mil Kč. 

FICHE 12 Pozemkové úpravy  
Fiche je zaměřena na realizaci plánů společných zařízení, což jsou opatření zajišťující 
zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků, opatření k ochraně životního 
prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, 
protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření. Realizace 
společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav. Celková 
finanční alokace je 5 mil. Kč.  
V této Fichi byl přijat pouze jeden projekt. Jedná se o projekt ozelenění Obce Praskačka a 
vytvoření přírodní bariéry mezi budoucí dálnicí D1.  

FICHE 13 Spolupráce MAS 

V rámci projektu spolupráce spolupracují subjekty na řešení společných problémů, potřeb 
daného území nebo rozvinutí potenciálu území. Podporuje se jak spolupráce v rámci státu tak 
i se zahraničními partnery. Spoluprací se rozumí konkrétní společná aktivita s jasným cílem, 
který by však realizací jednotlivých MAS nemohl vzniknout. Téma projektu musí být zaměřeno 
tak, aby měl význam pro všechny spolupracující subjekty.   

Programový rámec Operační program Životního prostředí  
Tento operační program byl Dodatkem č. 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
přidán po schválení Programovým výborem dne 10. 5. 2018. Celková finanční alokace tohoto 
programového rámce činí 10 mil. Kč. 34  
 
FICHE 14 Sídelní zeleň  
Tato fiche byla dodatkem ke Strategii doplněna v roce 2018 a je zaměřena na založení či 
obnovu prvků funkčně propojených ploch veřejné sídelní zeleně. V rámci tohoto opatření 
mohou žadatelé vybudovat parky, zahrady, sady, aleje spolu s doprovodnými vodními prvky 
jako jsou tůně, jezírka a mokřady. Stávající zeleň by měla splynout s okolní přírodou a prolnout 
se do lidských sídlišť, tak aby vzniklo příznivé prostředí pro přírodní děje.  

Finanční alokace této fiche je 9 900 000,- Kč. Výše podpory je 60 % z celkových způsobilých 
výdajů. 

b) Klíčové závěry s oblastí A – C 

Oblast A 

Klíčovým závěrem oblasti A MAS využívá osvědčené nástroje komunikace, a to je dobrá 

znalost území a fungující komunikace s potencionálním žadatelem. Potencionální žadatel si 
domluví individuální termín konzultace. MAS prostřednictvím těchto aktivit podněcovala 
místní aktéry v jejich motivaci a koordinaci společných akcí v regionu. Při informování žadatelů 
se stále osvědčují ověřené komunikační kanály – email, telefonický hovor či osobní jednání.  
Realizace animačních aktivit směruje k naplňování SCLLD a jejích cílů, k usnadnění výměny 
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informací mezi zúčastněnými stranami. V procesu hodnocení žádostí o dotace a výběru 
projektů se projevila výborná dlouhodobá činnost orgánů MAS. 

Jako negativa vidíme vysokou administrativní náročnost pro MAS i pro potencionální 
žadatele. 

Oblast B 

Žadatelé měli velký zájem o cyklostezky, opravy hasičských zbrojnic a vzdělávání. O 
sociální integraci a sociální podnikání byl zájem v procesu přípravy strategie, avšak při 
vyhlášení výzvy a zveřejnění podmínek dotace žadatelé ztratili zájem o podání žádosti 
z IROP. 

V OPZ v procesu přípravy strategie jsme konzultovali jeden projekt, avšak žadatel 
ztratil zájem při zveřejnění podmínek, proto byly finanční prostředky přesunuty do 
komunitní sociální práce. 

V PRV je zájem o všechna opatření. 

 

Oblast C 

Harmonogram plánovaných výzev byl stanoven s ohledem na absorpční kapacity území. 
Harmonogram je dodržován a vychází z předpokládaných potřeb území. Stanovené indikátory 
ve strategii se nám daří naplňovat v některých opatřeních, především v oblasti nových 
pracovních míst z Programu rozvoje venkova. U dvou indikátorů došlo k přeplnění. MAS se 
snaží propagovat svoji činnost a informovat potencionální žadatele o připravovaných výzvách. 

 

c) Evaluační postup 

Dokument Mid-term evaluace realizace strategií CLLD  vznikl na základě požadavků 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR a je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 
venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 
námořním a rybářském fondu.  

Cílem evaluační zprávy  - Mid-term evaluace realizace strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje MAS Hradecký venkov je vyhodnocení evaluačních otázek, které vychází ze 
společného zadání a zhodnocení relevantních informací. Evaluace uvádí, že příprava výzev a 
jejich vyhlášení probíhá v souladu s usneseními Programového výboru MAS Hradecký venkov. 
Samotný proces se řídí interními postupy jednotlivých operačních programů. Hodnocení 
jednotlivých žádostí je rozděleno a formální hodnocení a přijatelnost a tu vždy zajišťují 
pracovníci kanceláře MAS. Věcné hodnocení je v kompetenci Výběrové komise.  Orgány MAS 
Hradecký venkov postupují v souladu s jednacími řády. Orgány MAS se scházejí pravidelně a 
doposud jsme neměli problém s účastí partnerů MAS na zasedáních.  

 MAS Hradecký venkov se věnuje animační činnosti směrem k žadatelům, ale i široké 
veřejnosti. Pořádáme propagační akce, semináře pro žadatele, účastníme se krajských 
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dožínek a jsme například spoluorganizátory nadregionální akce Zemědělský den. Pozornost 
je věnována také metodické pomoci školám s tzv. „šablonami“ projektů zjednodušeného 
vykazování. Animační činnost je projednávána na Plénu MAS Hradecký venkov a se členy 
Programového výboru pravidelně při jednotlivých zasedáních. 

Finanční prostředky na realizaci SCLLD jsou v souladu s pravidly na posílení kapacit 
komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních 
schopností MAS a v souladu s finančním plánem. Finanční prostředky na realizaci SCLLD jsou 
schvalovány Programovým výborem, který také zodpovídá za alokace při vyhlašování výzev. 
Toto je projednáváno před vyhlášením každé výzvy. 

MAS Hradecký venkov je podrobena každoročnímu auditu externí firmou, které je předkládána 
také výroční zpráva. Výroční zpráva je každoročně projednána a schvalována Plénem MAS 
Hradecký venkov. Zprávu auditora bere na vědomí Programový výbor. Doposud bez nálezu.  

Z Integrovaného regionálního operačního programu bylo vyhlášeno 5 výzev, z Operačního 
programu zaměstnanost 3 výzvy a z Programu rozvoje venkova 3 výzvy. Z výsledků evaluace 
vyplývá, že není nutná aktualizace celé SCLLD. Ta byla nastavena dle potřeb v území, které 
až drobné proměny potřeb a absorpční kapacity  v území stále platí. Tyto proměny potřeb 
způsobené vývojem v regionu budou řešeny změnami v jednotlivých OP. Strategie byla 
doplněna v září 2018 o Operační program životní prostředí, kdy MAS reagovala na nové 
možnosti rozvoje svého území v této oblasti. Samozřejmě bychom v budoucnu uvítali rozšíření 
možnosti podpory například v oblasti kulturního dědictví, volnočasových aktivit, 
environmentální výchovy, osvěty a především bychom se chtěli zaměřit na animační činnost. 
Chybí nám dostatečný časový prostor pro metodickou pomoc žadatelům, a to vzhledem k 
administrativní náročnosti přípravy výzev. Potřeby v území a zásobník projektů je řešen na 
jednotlivých zasedáních Pléna MAS Hradecký venkov. 

Místní akční skupina Hradecký venkov má zajištěny adekvátní odborné, personální a 
materiální zajištění implementace své strategie. Zaměstnanci podílející se na realizaci SCLLD 
mají vysokoškolské vzdělání a vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD a manažerka SCLLD 
mají kvalifikační zkoušku  Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T).   

Jako jedna z prvních MAS jsme připravili klíčový projekt. Dali jsme mu název O krok napřed. 
Projekt jsme zahájili v únoru roku 2018 a podpoří integraci mladých lidí žijících v Dětském 
domově Nechanice prostřednictvím podpůrných a vzdělávacích aktivit pro start do 
samostatného života, a to komplexní, systematickou a dlouhodobou přípravou mladých lidí na 
odchod z ústavní péče a následné provázení těchto osob během procesu osamostatnění se v 
oblasti zaměstnání. Projekt byl komunitně projednán v orgánech MAS a do projektu se zapojili 
starostové obcí z území MAS. V rámci projektu jsme nezaznamenali žádné problémy a cílová 
skupina má zájem se aktivit projektu účastnit. Tento projekt byl prezentován Monitorovacímu 
výboru OPZ nebo například při prezentaci metody LEADER na zahraničních výměnách 
zkušeností. Klíčový projekt je pravidelně projednáván se všemi členy MAS Hradecký venkov 
na jednotlivých zasedáních. 

Závěrem lze tedy říci, že metoda LEADER se v Místní akční skupině Hradecký venkov 
osvědčila a funguje. Lidé mají zájem se setkávat, vyměňovat si zkušenosti a chtějí rozhodovat 
o místě, kde žijí. Během realizace naší SCLLD vznikla nová partnerství, která vedou ke 
spolupráci a vzájemné pomoci podnikatelů, neziskových organizací a veřejné správy ve 
prospěch celého regionu. Vzniklo mnoho nových inovativních projektů, které by bez podpory, 
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znalostí a zkušeností pracovníků a partnerů MAS neměly šanci na úspěch. Máme za to, že cíl 
naši strategie - rozvoj venkovského regionu tak, aby poskytl jeho občanům vše, co potřebují k 
plnému tvůrčímu kulturnímu životu, se nám daří projekty MAS naplňovat.  

Odpovědnost za evaluaci SCLLD, respektive za schválení Evaluační zprávy je v souladu 
s dokumentem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hradecký 
venkov na období 2014-2020 svěřena rozhodovacímu orgánu – 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 Hradecký venkov realizovala příslušné činnosti mid-term evaluace dle harmonogramu 
uvedeného v následující tabulce.  
 

Tabulka 13 – Skutečný harmonogram klíčových činností mid-term evaluace SCLLD MAS Hradecký venkov 

Aktivita 
Datum zahájení 

činnosti (od) 

Datum 
ukončení 

činnosti (do) 

Datum  

Zpracování mid-term evaluace 1. 9. 2018 29. 3. 2019  

Seznámení se Zadáním, šablonou 
Evaluační zprávy 

1. 8. 2018 30. 9. 2018 
 

Sebeevaluace v Oblasti A  1. 10. 2018 31. 1. 2019  

Evaluace v Oblasti B 2. 1. 2019 31. 1. 2019  

Příprava podkladů na jednání Focus 
Group  

2. 1. 2019 20. 1. 2019 
 

Jednání Focus Group    29. 1. 2019 

Zodpovězení Evaluačních otázek 
a podotázek v Oblasti B 

2. 1. 2019 31. 1. 2019 
 

Evaluace v Oblasti C 1.10. 2018 28. 2. 2019  

Příprava podkladů pro zpracování 
polostrukturovaných rozhovorů s příjemci  

1. 11. 2018  15. 1. 2019   

Realizace polostrukturovaných rozhovorů 
s příjemci  

15. 1. 2019 31. 1. 2019   

Zpracování případových studií k projektům 
v realizaci (ukončeným projektům)  

1. 11. 2018  31. 1. 2019  

Jednání Focus Group    7. 2. 2019 

Zodpovězení Evaluačních otázek 
a podotázek v Oblasti C 

1. 11. 2018  28. 2. 2019   

Projednání a schválení Evaluační zprávy 
odpovědným orgánem  MAS 

  
11. 4. 2019 

Předložení Evaluační zprávy MMR-ORP 
skrze ISKP14+  

  
18. 4. 2019 

 


