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

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

základě Zadání vydaného MMR-ORP1.   

MAS Královédvorsko 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 Královédvorsko 
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 Královédvorsko 

 

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 Královédvorsko jako 
nositel SCLLD MAS Královédvorsko – nové příležitosti našemu regionu. 

 

  

                                                
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 Královédvorsko 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 

Královédvorsko 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 / člen orgánu MAS / ostatní 

Ing. Lenka Křížová, DiS. Pracovník MAS 

Simona Tulachová, DiS. Pracovník MAS 

  

  

  

 

 

Účelem hodnocení v Oblasti A je pomocí zralé úvahy identifikovat nejdůležitější pozitiva 

a negativa, nikoliv zpracovat vyčerpávající výčet pozitiv a negativ. MAS Královédvorsko se 

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

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

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

- Jak jsme tuto činnost dělali?  

- Kdo tuto činnost vykonával?  

- Proč jsme postupovali tak, jak jsme postupovali?  

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

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

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

- Jaké postupy a činnosti se nám osvědčily? 

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

do tabulky zapíše:  

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

klíčové faktory činnosti na její správné a efektivní fungování)  

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

klíčové negativní skutečnosti, nedostatky které negativně ovlivňují provádění dané 

činnosti na MAS),  

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

(zrychlení, zefektivnění) dané činnosti.  

3. Formulace (výběr) klíčových závěrů k danému procesu v části „Klíčové závěry“.  
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Při hodnocení jednotlivých procesů, respektive činností MAS Královédvorsko 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 Královédvorsko 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) 

5. Proces: Financování realizace SCLLD z IROP 4.2 

6. Proces: Příprava integrované strategie CLLD 

                                                
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 IROP, OPZ, PRV 

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

1. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝ RÁMEC: 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)  

Vzory využívané, aktualizace sledované 
– pozitivní komunikace přes NS MAS 
ohledně například připravovaných 
aktualizací 
 
 

Velká administrativní zátěž, měnící se 
podmínky 

Před přípravou výzvy, vyhlášením, zkontrolovat 
aktualizace vzorů a ostatních dokumentů. KDO? 
Vedoucí pro realizaci SCLLD / projektová 
manažerka KDY? průběžně 

Šablona výzvy k dispozici, MAS 
postupovala dle ní 
Včasná informace o aktualizacích 

Nezaznamenáno Neidentifikovali jsme 

Vzor výzvy umístěn na Portálu farmáře, 
sledování aktualizací na Portálu farmáře  

Není identifikováno  Není identifikováno 

Příprava textu výzvy (vč. 
návrhu alokace výzvy) 

Vzor výzvy k vyplnění Zpočátku u vzoru výzvy částka CZV rozdělena, 
nyní uváděno CZV, alokace- při zpětném 
hodnocení by možná bylo jiné rozvržení 
alokací na jednotlivá opatření 

Před přípravou výzvy, vyhlášením, zkontrolovat 
aktualizace vzorů a ostatních dokumentů.  
KDO? Vedoucí pro realizaci SCLLD / projektová 
manažerka KDY? průběžně 

MAS postupuje dle daných šablon výzev Nezaznamenáno Neidentifikovali jsme 
 

Vzor textu výzvy umístěn na PF, příprava 
textu výzvy bez komplikací 

Není identifikováno Není identifikováno 

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

K dispozici využitelné vzory pro FN a P 
k jednotlivým výzvám. 

Vzorové KL uvedené na stránkách CRR 
nebyly ze strany IROP akceptovány, 
preferenční kritéria již jednou u stejné výzvy 
schválené, u další stejné výzvy s připomínkami  
Posílají se věci každé v jinou dobu – lépe by 
bylo posílat vše jako jeden balík (KL, 
preferenční kritéria, výzva) 

Příprava součástí výzvy jako celek – vše zaslat 
dohromady 
KDO? Vedoucí pro realizaci SCLLD / projektová 
manažerka KDY? vždy ke konkrétní výzvě 

K dispozici vzor přílohy výzvy Informace 
o způsobu hodnocení a výběru projektů, 
které MAS mohla zcela převzít 

Nezaznamenáno Neidentifikovali jsme 
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1. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝ RÁMEC: 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?) 

Kontrolní listy si MAS vytvořila sama Preferenční kritéria – kontrola se strany SZIF 
zdlouhavá, puntičkářská 

Nastavení preferenčních kritérií s dostatečným 
časovým předstihem a v co nejjednodušší verzi 

KDO? Vedoucí pro realizaci SCLLD / projektová 
manažerka 

KDY? S dostatečným časovým předstihem před 
plánovanou výzvou 

Schválení výzvy 
odpovědným orgánem MAS   

Schválení výzvy probíhalo vždy bez 
problémů, v termínech 
 

Nezaznamenáno Neidentifikovali jsme 

Schválení proběhlo vždy v termínu, ŘO 
byl k dispozici na konzultace výzvy  
 

Nezaznamenáno Neidentifikovali jsme 

 Výbor MAS schválil vždy výzvu bez 
komplikací a v termínu 

Z důvodu časového překryvu výzev nutnost 
častějšího setkávání členů výboru – časová 
náročnost 

Možnost schvalování per rollam 

KDO? Vedoucí pro realizaci SCLLD / projektová 
manažerka 

KDY? Před každou výzvou 

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

MAS zpočátku připravovala dle 
uváděného vzoru, později při chodu 
zjišťovala, co je potřeba změnit 

Sotva jedny IP schváleny, upravovalo se dle 
další verze a požadavků IROP, administrativní 
zátěž 

Neidentifikovali jsme 

Interní postupy nebyly ze strany ŘO OPZ 
požadovány 
 

Nezaznamenáno Neidentifikovali jsme 

Interní postupy připraveny bez problémů, 
schvalování orgánů MAS bez komplikací 

Není identifikováno Není identifikováno 

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

MAS má fungující webové a facebookové 
stránky, pravidelně komunikuje se svými 
členy, které informuje o připravovaných 
akcích a vyhlášených výzvách.  
Komunikace se žadateli byla intenzivní již 
od počátku založení MAS, kdy docházelo 
ke sběru projektových záměrů, tudíž při 

MAS by uvítala vzory prezentací k jednotlivým 
výzvám, které by mohla využít při seminářích 
pro žadatele a příjemce.  
Velká časová náročnost s tvorbou prezentací 

Na základě zaslaných informací z CRR k výkladu 
indikátorů týkajících se počtu uskutečněných 
seminářů, kdy bude možné namísto semináře 
s prezentací zvolit osobní konzultace, MAS spíše 
přistoupí k evidenci osobních konzultací. KDO? 
Vedoucí pro realizaci SCLLD / projektová 
manažerka KDY? průběžně 
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1. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝ RÁMEC: 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?) 

vyhlašování prvních výzev byli žadatelé 
připraveni a MAS neměla problém 
s nedostatkem projektových záměrů. 
 

MAS má fungující webové a facebookové 
stránky, pravidelně komunikuje se svými 
členy, které informuje o připravovaných 
akcích a vyhlášených výzvách.  
Komunikace se žadateli byla intenzivní již 
od počátku založení MAS, kdy docházelo 
ke sběru projektových záměrů, tudíž při 
vyhlašování prvních výzev byli žadatelé 
připraveni a MAS neměla problém 
s nedostatkem projektových záměrů. 
 

Nezaznamenáno Neidentifikovali jsme 

Uveřejňování veškerých informací 
ohledně každé výzvy na webu MAS, 
pozvánky pro žadatele a příjemce 
umístěny na webu i zasílány mailem, 
komunikace s žadateli osobní konzultací a 
mailem. Komunikace s potenciálními 
žadateli – neúčinnější přímá konzultace. 

Není identifikováno V případě zájmu ze strany žadatele přímá konzultace 
v kanceláři MAS, ušetření časové úspory a vyhnutí 
se nejasnostem. 

KDO? Vedoucí pro realizaci SCLLD / projektová 
manažerka 

KDY? Před a v průběhu každé výzvy 

 

 

Komunikace s nadřazenými 
orgány při přípravě výzev 

MAS Královédvorsko nepociťuje zásadní 
problémy při komunikaci s MMR/CRR při 
přípravě výzev. Dá se říci, že v roce 2018 
byla MAS s komunikací ze strany 
MMR/CRR spokojena. 
Primárně pochvala pro helpirop (pan Mgr. 
Trögl), clldirop (paní Ing. Landová) a 
lokální CRR Hradec Králové při konzultaci 
jednotlivých dotazů žadatelů. 

Z počátku (rok 2017) nebyl zcela jasný systém 
na koho se v určitých případech s některými 
dotazy obracet.  
V roce 2018 Komunikační a informační model 
– vyjasnění situace. 

Neidentifikovali jsme 
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1. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝ RÁMEC: 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?) 

Komunikace s ŘO OPZ bez problémů, 
přiřazení manažeři vždy ochotně 
konzultovali dotazy, které MAS buď 
zprostředkovávala od žadatelů nebo které 
sama MAS požadovala. 

Nezaznamenáno Neidentifikovali jsme 

Schválení vyhlášení výzvy nadřízeným 
orgánem obratem, bez komplikací. 

 

Není identifikováno Není identifikováno 

 

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

MAS Královédvorsko nezaznamenala v průběhu přípravy výzev žádnou zásadní komplikaci. Problémy, které v průběhu nastávaly, 
byly způsobeny primárně nefunkčností systému cssf pro zadávání výzev. Zde měla MAS Královédvorsko časté potíže s vkládáním 
Dokumentů k výzvám. 

MAS Královédvorsko nezaznamenala v průběhu přípravy výzev žádnou zásadní komplikaci. Problémy, které v průběhu nastávaly, 
byly způsobeny primárně nefunkčností systému cssf pro zadávání výzev. Zde měla MAS Královédvorsko časté potíže s vkládáním 
Dokumentů k výzvám. 

Samotný proces přípravy výzev byl bez komplikací, u schvalování preferenčních kritérií byl proces komplikovaný, jednalo se doslova 
až o slovíčkaření, časově zdlouhavý. Kontrola a celý proces schvalování PK by měl být spíše věcný a praktický, jak nejlépe nastavit 
tyto daná preferenční kritéria. Ze stany SZIFu bychom uvítali zveřejnění návrhu vhodně možných otázek preferenčních kritérií, které 
má MAS použít. 
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Tabulka 3 – Sebeevaluační tabulka – 2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí 

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

K dispozici materiál Příručka pro zadávání 
výzvy do MS2014+ 

Uvedená příručka pro zadávání výzvy do 
MS2014+ byla pro nás zprvu dost 
nepřehledná, pracovali jsme spíše 
s metodikou z OPZ 
 
K MS2014+ - Zpočátku ani sami školitelé 
nebyli schopni vysvětlit postup prací 
v systému, jelikož se ze začátku dost často 
stávalo, že se školitel na samotném školení 
ani nedokázal do systému přihlásit, případně 
po všech přihlášených systém padal a 
nebylo možné v něm názorně pracovat. 
 
 

Neidentifikovali jsme 

K dispozici manuál k založení výzvy v systému 
– super návod – využívali jsme i při zakládání 
výzvy týkající se IROP 

K MS2014+ - Zpočátku ani sami školitelé 
nebyli schopni vysvětlit postup prací 
v systému, jelikož se ze začátku dost často 
stávalo, že se školitel na samotném školení 
ani nedokázal do systému přihlásit, případně 
po všech přihlášených systém padal a 
nebylo možné v něm názorně pracovat. 
 

Neidentifikovali jsme 

Metodické podklady jsou dostupné na PF  Není identifikováno Není identifikováno 

Školení  Co se týče školení – pořádaných seminářů ze 
strany IROP, dá se říci, že byla snaha ze 
strany ŘO pořádat k jednotlivým výzvám 
semináře, dále pak seminář k procesu 
hodnocení  

 
Na seminářích se velmi často stávalo, že 
dotazy nebyly zodpovězeny s tím, že se má 
tazatel obrátit s dotazem na někoho 
konkrétního e-mailem. 

Neidentifikovali jsme 

 
Co se týče školení – pořádaných seminářů ze 
strany OPZ, shledáváme jejich počet a četnost 
dostačujícím. Pozitivně hodnotíme i dotazy ze 

Nezaznamenáno Neidentifikovali jsme 
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strany ŘO OPZ přímo na MAS, kdy se ptali, co 
by za seminář uvítali. 

Není identifikováno Nedostačující, málo uspořádaných školení ze 
strany SZIF 

Účast na školeních pro jednodušší zvládnutí 
PF a celého postupu, objasnění Pravidel – 
jeho výkladu, zpřesnění podmínek 

Není identifikováno 

Zadání výzvy do MS/PF  K dispozici materiál Příručka pro zadávání 
výzvy do MS2014+ 

Uvedená příručka pro zadávání výzvy do 
MS2014+ byla pro nás zprvu dost 
nepřehledná, pracovali jsme spíše s 
metodikou z OPZ 

Neidentifikovali jsme 

K dispozici manuál k založení výzvy v systému 
– super návod – využívali jsme i při zakládání 
výzvy týkající se IROP 
 

Nezaznamenáno Neidentifikovali jsme 

Dle manuálu pro zadávání výzev do PF, bez 
problému 

Není identifikováno Není identifikováno 

Provádění změn ve výzvách  Při každém problému či žádosti o změnu ve 
výzvě (měli jsme 1x) nám ŘO vyšel vstříc – 
helpirop super spolupráce 
 

Nezaznamenáno Neidentifikovali jsme 

Neprováděli jsme 
 

Neidentifkováno Neidentifikovali jsme 

Není identifikováno Není identifikováno Není identifikováno 

Příprava a realizace semináře 
pro žadatele  

Pozitivum zde vidíme pouze v tom, že MAS 
toto pro samotné žadatele nabízí.  

Co se týče realizovaných seminářů, připadá 
nám to celkem nadbytečná práce, jelikož 
MAS v průběhu každé výzvy poskytuje 
individuální konzultace zvlášť ke každému 
projektovému záměru s každým 
potenciálním žadatelem. Žadatel pak nemá 
důvod proč jít na samotný seminář.  

- Velká práce se zpracováním 
prezentací – velká časová zátěž 
pro MAS ( v případě, když pak 
nikdo nedorazí, je to dost práce 
navíc) 

Navrh – nedělat semináře povinné ze strany 
MAS – MAS by sama mohla usoudit, kdy je 
vhodné seminář uskutečnit a kdy je to zbytečné. 

Pozitivum zde vidíme pouze v tom, že MAS 
toto pro samotné žadatele nabízí. 

Co se týče realizovaných seminářů, připadá 
nám to celkem nadbytečná práce, jelikož 
MAS v průběhu každé výzvy poskytuje 

Neidentifikovali jsme 
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individuální konzultace zvlášť ke každému 
projektovému záměru s každým 
potenciálním žadatelem. Žadatel pak nemá 
důvod proč jít na samotný seminář.  

- Velká práce se zpracováním 
prezentací – velká časová zátěž 
pro MAS ( v případě, když pak 
nikdo nedorazí, je to dost práce 
navíc) 

Není identifikováno Není k dispozici šablona prezentace ze strany 
SZIF – časová náročnost přípravy ze strany 
MAS.     

Není identifikováno 

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

MAS poskytovala konzultační činnosti 
k jednotlivým výzvám, kterých žadatelé dost 
využívali.  
Oceňujeme pomoc ze strany krajského CRR 
při zodpovídání nějakých nejasností či 
upřesnění v rámci potenciálních záměrů. 

Mnohdy dotazy složitější – týkající se 
například výběrových řízení – nedokázali 
odpovědět ani metodici z CRR. 

Neidentifikovali jsme 

MAS poskytovala konzultační činnosti k 
jednotlivým výzvám, kterých žadatelé dost 
využívali.  

Oceňujeme pomoc ze strany přiřazených 
manažerů OPZ při zodpovídání nějakých 
nejasností či upřesnění v rámci potenciálních 
záměrů. Také dobře fungovalo zodpovídání 
dotazů na esfcr – fórum. 

Neidentifikováno Neidentifikovali jsme 

MAS poskytuje konzultace pro žadatele v plném 
rozsahu od ŽOD až po ŽOP 

 Časová náročnost – upřesnění dotazu ze 
strany žadatele 

Poskytovat konzultace s konkrétním příkladem, 
ukázkou pro lepší pochopení ze strany žadatele 

KDO? Vedoucí pro realizaci SCLLD / projektová 
manažerka 

KDY? Před každou výzvou 

Příjem žádostí o dotaci (PRV 
– listinné přílohy)  

Neidentifikovali jsme Uvítali bychom nějaké oznámení (depeši) o 
tom, že na danou výzvu byl podán projekt, 
což už v posledním půl roce fungovalo.  

Neidentifikovali jsme 

Neidentifikovali jsme Žadatelé nechávali podání žádosti na 
poslední chvíli. Jednou nestihl žadatel 
z důvodu nefunkčnosti systému MS2014+ 
podat. 

Ponechat výzvu k ukončení například po 
víkendu, v pondělí, po poledni, aby měli 
žadatelé dostatek času přes víkend a případně 
ještě jeden den (pondělí) dopoledne  
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Na MAS nebyla předložena ŽOD s listinnými 
přílohami 

Někteří žadatelé neviděli odeslanou ŽOD v 
PF, proto docházelo k dvojímu podání ŽOD, 
nutnost úpravy -  potvrzení na PF, omezená 
velikost souboru pf. Zpřehlednění samotného 
PF. 

Není identifikováno 

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

MAS informovala o připravovaných výzvách 
v předtermínech ty, o kterých věděla, že by 
mohli být potenciálními žadateli, tudíž jakmile 
výzva pak byla vyhlášena oficiálně, oni byli již 
připraveni a věděli informace. Jinak webové 
stránky – výzva zveřejněna vždy v den 
vyhlášení, informace členům MAS – vždy 
v den vyhlášení e-mail. 

Nezaznamenáno Neidentifikovali jsme 

MAS informovala o připravovaných výzvách 
v předtermínech ty, o kterých věděla, že by 
mohli být potenciálními žadateli, tudíž jakmile 
výzva pak byla vyhlášena oficiálně, oni byli již 
připraveni a věděli informace. Jinak webové 
stránky – výzva zveřejněna vždy v den 
vyhlášení, informace členům MAS – vždy v den 
vyhlášení e-mail. 

Uvítali bychom nějaké oznámení (depeši) o 
tom, že na danou výzvu byl podán projekt  

Neidentifikovali jsme 

Web, mail členům MAS, informuje projektová 
manažerka i ředitelka kanceláře MAS v 
dostatečném časovém předstihu před 
samotnou výzvou 

Malá aktivita ze strany potenciálních žadatelů  Není identifikováno 

 
 

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

Co se týče dané oblasti, největší zátěží bylo pořádání seminářů pro žadatele a příjemce. Pracovníkům MAS zabralo dost času 
prezentace připravit a zájem ze strany žadatelů nebyl. Převažovaly spíše osobní konzultace s každým žadatelem zvlášť, kdy 
docházelo k vyjasnění informací týkajících se projektu, způsobilosti výdajů apod. MAS by uvítala, aby semináře nebyly povinnou 
součástí v rámci procesu vyhlašování výzev. Díky existence Příručky pro zadávání výzev do systému MS2014+ nebyl v rámci zadávání 
výzev do systému zaznamenán jakýkoliv problém. 

Jelikož MAS Královédvorsko pracovala s potenciálními žadateli již delší dobu, než jen v době příjmu žádostí, nebyla o projektové 
záměry nouze, naopak, MAS Královédvorsko pociťovala nedostatečnou finanční alokaci, kterou by dokázala pokrýt potřeby území. 
V rámci procesu vyhlášení výzev a příjem žádostí nebylo nic zásadního zaznamenáno. Jednalo se však o velkou administrativní zátěž 
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pro MAS související s tvorbou prezentací k seminářům pro žadatele, které v zásadě neměly takový pozitivní dopad jako samotné 
jednotlivé konzultace. 

MAS by uvítala více konaných školení se zaměřením jak na PF, tak i samotný výklad Pravidel PRV, které neobsahují zpřesňující 
informace o podmínkách v jednotlivých fichích. Pro MAS by také bylo časově méně náročné, kdyby měla k dispozici prezentaci 
šablon seminářů pro žadatele a příjemce PRV. 

 

Tabulka 4 – Sebeevaluační tabulka – 3. Proces: Hodnocení žádosti o dotaci a výběr projektů 

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

Úprava interních postupů – školení probíhá 
zároveň v rámci jednoho setkání hodnotící 
komise, nicméně už před samotným 
setkáním komise jsou členové s výzvou a 
přijatými žádostmi detailně seznámeni. 

Z počátku v rámci interních postupů nejprve 
schůzka týkající se školení, pak teprve 
hodnocení – časová náročnost 

Po úpravě interních postupů došlo ke 
sjednocení obou sezení v jedno, kde na 
začátku jsou hodnotitelé proškoleni. KDO? 
Vedoucí manažerka pro SCLLD/projektová 
manažerka KDY? od schválení IP, kde je 
změna zanesena průběžně v souvislosti 
s hodnocením a výběrem projektů 
 

Z počátku v rámci interních postupů nejprve 
schůzka týkající se školení, pak teprve 
hodnocení – po úpravě interních postupů 
došlo ke sjednocení obou sezení v jedno, kde 
na začátku jsou hodnotitelé proškoleni. 

Z počátku v rámci interních postupů nejprve 
schůzka týkající se školení, pak teprve 
hodnocení – časová zátěž navíc 

Úprava interních postupů  - došlo ke 
sjednocení obou sezení v jedno, kde na 
začátku jsou hodnotitelé proškoleni. KDO? 
Vedoucí manažerka pro SCLLD/projektová 
manažerka 

Školení hodnotitelů probíhalo před každým 
věcným hodnocením v kanceláři MAS 

Není identifikováno Není identifikováno 

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

Probíhalo bez problémů, rychle, téměř vždy 
následně po ukončení příjmu žádostí. 

Nebylo moc ujasněno, co do jednotlivých 
kritérií v systému zapisovat – zda psát 
odůvodnění, poznámky (uvítali bychom 
jednotnost v rámci IROP, OPZ) 

Sledovat aktuální vzory, příručky k procesu 
hodnocení a výběru projektů a ověřit před 
hodnocením FNaP správný postup. KDO? 
Vedoucí manažerka pro SCLLD/projektová 
manažerka KDY? průběžně 

Probíhalo bez problémů, téměř vždy 
okamžitě po ukončení příjmu žádostí. 

Nebylo moc ujasněno, co do jednotlivých kritérií 
v systému zapisovat – zda psát odůvodnění, 
poznámky 

Sledovat aktuální vzory, příručky k procesu 
hodnocení a výběru projektů a ověřit před 
hodnocením FNaP správný postup. KDO? 
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: 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?) 

Vedoucí manažerka pro SCLLD/projektová 
manažerka 

Kontrola ze strany MAS dle vlastních 
kontrolních listů – administrativní kontrola a 
kontrola přijatelnosti 

Není identifikováno Není identifikováno 

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

Nebylo realizováno 
 

Nezaznamenáno Neidentifikovali jsme 

Bez problémů – externí hodnotitel vždy 
odborník na dané téma z území. 

neidentifikováno Neidentifikováno 

Spolupráce s externími hodnotiteli nebyla 
nutná 

Není identifikováno Není identifikováno 

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

Nastavená komunikace e-mailem – bez 
problémů před samotným setkáním.  
 

Nezaznamenáno Neidentifikovali jsme 

Nastavená komunikace e-mailem – bez 
problémů 

Nezaznamenáno Neidentifikováno 

Předávání veškerých podkladů hodnotícímu 
orgánu probíhalo formou mailů  

Není identifikováno Není identifikováno 

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)  

Byl stanoven systém průběhu. Nejasnost v tom, koho informovat o čem a kdy 
(stále trvá). 
Mohlo by se opět sjednotit – například tím, že 
by se pozvánky zveřejňovaly na webových 
stránkách u jednotlivých výzev a nemuselo 
ještě posílat ŘO. 

Zahrnout detailněji do interních postupů. KDO? 
Vedoucí manažerka pro SCLLD/projektová 
manažerka KDY? ad hoc 

Byl stanoven systém průběhu. Nejasnost v tom, koho informovat o čem a kdy 
(stále trvá) 

Zahrnout termíny do interních postupů. 
Sledovat aktuální vzory, příručky k procesu 
hodnocení a výběru projektů a ověřit před 
hodnocením FNaP správný postup. KDO? 
Vedoucí manažerka pro SCLLD/projektová 
manažerka 

Informace zveřejňovány na webu MAS, 
žadatelům byly výsledky jednání zasílány do 

Není identifikováno Není identifikováno 
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: 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?) 

mailů i telefonicky sdělovány, dodržování lhůt 
ze strany MAS bylo bez komplikací 

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

Vždy bez problémů, komise přišla na 
jednání připravena, jelikož již před 
samotným setkáním měla k dispozici 
veškeré podklady 

Nutnost předpřípravy věcného hodnocení Neidentifikovali jsme 

Vždy bez problémů Nutnost předpřípravy věcného hodnocení Neidentifikováno 

Věcné hodnocení bylo provedeno bez 
komplikací výběrovým orgánem MAS – 
výborem, zpracování kontrolních listů bez 
problémů, zápisy z výboru MAS byly 
zpracovány 

Není identifikováno Není identifikováno 

Vyřizování přezkumného 
řízení 

Neřešeno 
 

Neřešeno Neidentifikovali jsme 

Proběhlo 1x – pozitivum není (možná jen 
v tom, že opětovné hodnocení potvrdilo 
původní své bodování) 

Zdlouhavé pro všechny ostatní žadatele, kteří 
přezkum nepodali a žádost uspěla – zdržení 
s rozhodnutím min. další 3 měsíce navíc 

Snaha vyvarovat se vůbec přezkumnému 
řízení. KDO? Vedoucí manažerka pro 
SCLLD/projektová manažerka 

Přezkumné řízení nebylo řešeno Není identifikováno Není identifikováno 

Uveřejňování záznamů 
(přehled podpořených 
projektů, zápisy atp.)  

MAS zveřejňuje na webových stránkách, 
pravidelně aktualizuje seznam podpořených 
projektů a informuje své členy a veřejnost. 

Nejasnost v tom, co je povinnost zveřejnit – 
v souvislosti s GDPR, zda můžeme zveřejňovat 
jména atd.. 

Zjistit informace týkající se zveřejňování 
v souvislosti s GDPR. KDO? Vedoucí 
manažerka pro SCLLD/projektová manažerka 
KDY? nejpozději před dalším zveřejněním 
 

MAS zveřejňuje na webových stránkách Nejasnost v tom, co je povinnost zveřejnit – v 
souvislosti s GDPR, zda můžeme zveřejňovat 
jména atd.. 

Zjistit informace týkající se zveřejňování 
v souvislosti s GDPR. KDO? Vedoucí 
manažerka pro SCLLD/projektová manažerka 

Seznamy podpořených projektů byly 
zveřejněny na webu MAS, všechny zápisy 
provedeny jak u Hodnotící komise, tak i u 
Výboru MAS 

Není identifikováno Není identifikováno 
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: 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?) 

Informování žadatelů 

o výsledcích hodnocení 

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

Nezaznamenáno Nejasnost v tom, zda žadateli přijde 
automatická depeše či zda musí za MAS být 
depeše o hodnocení odeslána. 
Vždy jsme raději komunikovali ještě telefonicky 
či e-mailem. 

Nastavit si proces v rámci interních postupů a 
dle toho postupovat. KDO? Vedoucí 
manažerka pro SCLLD/projektová manažerka 
KDY? s aktualizací IP 

Vždy jsme raději komunikovali ještě 
telefonicky či e-mailem. 

Nejasnost v tom, zda žadateli přijde 
automatická depeše či zda musí za MAS být 
depeše o hodnocení odeslána. 

Nastavit si proces v rámci interních postupů a 
dle toho postupovat. KDO? Vedoucí 
manažerka pro SCLLD/projektová manažerka 

Žadatelé byli o výsledcích FNaP a VH 
informováni formou zaslaných mailů i 
telefonicky 

Není identifikováno Není identifikováno 

Postoupení vybraných 
žádosti řídícím orgánům 
(MS/Portál farmáře) 

Nezaznamenáno Nejasnost ve znění depeše při předávání na 
ŘO – zda posílat celou výzvu nebo jednotlivě 
projekty. Není zpětná vazba, zda bylo úspěšně 
k ZoZ předáno. 
 

Nastavit si proces v rámci interních postupů a 
dle toho postupovat. KDO? Vedoucí 
manažerka pro SCLLD/projektová manažerka 
KDY? s aktualizací IP 

Bez problémů Nejasnost ve znění depeše při předávání na ŘO 
– zda posílat celou výzvu nebo jednotlivě 
projekty. Není zpětná vazba, zda bylo úspěšně 
k ZoZ předáno. 

Nastavit si proces v rámci interních postupů a 
dle toho postupovat. KDO? Vedoucí 
manažerka pro SCLLD/projektová manažerka 

Na PF byly vloženy všechny potřebné 
dokumenty vždy k dané výzvě 

Nedostačující velikost nahraného souboru na 
PF, MAS musela přílohu rozdělit do několika 
částí. Nutnost úpravy nastavení PF. 

Není identifikováno 

 

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

 

MAS Královédvorsko neměla díky pravidelným konzultacím v průběhu příjmu žádostí problémy v rámci hodnocení FNaP ani v rámci 
věcného hodnocení či výběru projektů. V jednom případě jsme měli problém s poměrem sektoru a zájmových skupin v rámci 
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hodnotící komise – nebylo nikterak vyjasněno, zda je důležité brát v potaz zájmové skupiny či sektor – následně pak informace, že 
zájmové skupiny se neřeší, že se řeší pouze sektor (tedy, že veřejný nesmí převažovat). 

MAS Královédvorsko neměla díky pravidelným konzultacím v průběhu příjmu žádostí problémy v rámci hodnocení FNaP ani v rámci 
věcného hodnocení či výběru projektů. V jednom případě u výzvy týkající se Zaměstnanosti došlo k přezkumnému řízení na základě 
podaného odvolání jednoho ze žadatelů, který se bohužel díky nedostatku finančních prostředků alokovaných na výzvu, umístil pod 
čarou. Z tohoto důvodu se sešla znovu hodnotící komise a výbor. V rámci přezkumného hodnocení nedošlo ke změně původního 
hodnocení. Jako pozitivní se jevilo „předhodnocení“ externím expertem na téma dané výzvy, který se vždy zúčastnil začátku jednání 
hodnotící komise, aby se svým náhledem hodnocení seznámil hodnotící komise a blíže projekty přiblížil. 

Ze strany MAS probíhalo hodnocení žádostí bez komplikací (FNaP). Hodnotící komise MAS a Výbor MAS hodnotil a vybíral žádosti o 
dotaci bez problémů, členové hodnotící komise a výboru byli řádně obeznámeni a připraveni na hodnocení žádostí a výběr projektů. 

 

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.) 

MAS od svého založení v roce 2013 
prezentuje svoji činnost a aktuální informace 
prostřednictvím webových a následně 
facebookových stránek. (www.maskd.cz). 
V roce 2018 byly z důvodu větší přehlednosti 
a možnosti responsibility stránky upraveny na 
novější verzi. Při komunikaci se žadateli 
neustále zmiňujeme možnost nalézat aktuální 
info na webových stránkách. Minimálně 4x 
ročně informujeme o činnosti MAS v místních 
novinách, 1x ročně v regionálních. Vydáno 
bylo několik propagačních materiálů, 
nejnovější brožura obsahující možnosti 
dotačních příležitostí přes MAS – 
podporované aktivity v rámci SCLLD. Dále si 
také MAS nechala zpracovat videospot, který 
byl vysílán cca půl roku před hlavním 
filmovým představením v místním kině. Bylo 

I přes veškerou snahu této „propagace“ SCLLD, 
MAS i jejich činností není stále pojem MAS zcela 
na území (byť poměrně nevelkém) rozšířen.  
 

Uvítali bychom větší propagaci MAS ze strany 
samotných ŘO či jednotlivých OP. Pokud by se o 
možnostech čerpání dotací pro regiony přes MAS 
více hovořilo např. v médiích, pomohlo by to 
samotným MAS při jejich jednotlivých animacích 
na svých uzemích. 

http://www.maskd.cz/
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4. Proces: Animační činnost (animace a komunikace) 

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

činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 

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

zpracováno také několik dalších videí 
prezentující činnost MAS. 

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

Viz výše + články byly pravidelně 
zveřejňovány a informace rozesílány na 
jednotlivé obce MAS 

Nezaznamenáno Neidentifikovali jsme 

Uveřejňování na webu 
MAS (v jiných médiích)  

Viz výše Nezaznamenáno Neidentifikovali jsme 

Získávání informací 

od potenciálních 

žadatelů – komunikace 

V roce vzniku MAS – rok 2013 bylo u konce 
programové období 2007-2013 a 
v nedohlednu začátek dalšího. MAS 
soustředila veškeré své síly právě na 
komunikaci s územím, pořádala veřejná 
projednávání potřeb, shromažďovala pomocí 
dotazníkových šetření distribuovaných po 
celém území jednotlivé projektové záměry a 
snažila se tak (byť ještě v té době nebylo 
jasné, co bude moci MAS podpořit) získat 
potenciální žadatele do budoucích výzev. 

MAS od počátku svého vzniku – rok 2013 
komunikovala se žadateli (viz pozitiva) – zásadní 
negativum vidíme ve zpoždění možnosti čerpání 
alokovaných prostředků, dlouhé prodlevy 
v rámci hodnocení jednotlivých strategií. MAS 
v meziobdobí do doby schválení strategie 
bojovala vůbec s existenčními problémy – 
nedostatek finančních prostředků na řádný chod 
kanceláře. Postupně vznikala nedůvěra v MAS – 
nic se dlouhou dobu nedělo. Tuto nedůvěru se 
naštěstí díky pravidelné komunikaci se všemi 
jednotlivými aktéry podařilo prolomit.  
 

Možnost podnikatelské činnosti pro MAS. Snažit 
se být soběstačná, nezávislá na dotačních 
prostředcích. 

NEPOVINNÉ HODNOCENÍ 

Animace škol  Školy uvítaly metodickou pomoc MAS – 
organizace seminářů s aktuálními informace 
týkajícími se Šablon apod. 
MAS spolupracovala se školami při tvorbě 
jejich žádostí, ZoR, ŽoP. 

Vzhledem k malé personální kapacitě nebylo 
možné se školami pracovat intenzivněji, 
například zpracovat jim samostatně projektovou 
žádost, ZoR či ŽoP – takový servis MAS 
neposkytovala a to z důvodu jak personálního, 
tak finančního. 
 

Neidentifikovali jsme 

 

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

MAS Královédvorsko od počátku své existence komunikuje pravidelně s územím, snaží se využívat všechny komunikační kanály, které 
jsou v regionu dostupné a které lidé na území využívají pro to, aby informovala o své činnosti, o aktuálních informacích, o plánovaných 
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aktivitách. MAS vydala několik propagačních materiálů – brožurek, letáků – info letáček vůbec o tom, co je MAS, na jakém území působí, 
jakými činnostmi se zabývá. Dále také brožuru k jednotlivým podporovaným opatřením v rámci jednotlivých OP pro potenciální žadatele 
z území. Nechali jsme vytvořit několik propagačních videí, které se z počátku týkaly informací souvisejících s procesem tvorby 
strategie, následně pak k připravovaným výzvám a v neposlední řadě k podpořeným projektům. Videa byly umístěny jak na samotných 
webových stránkách MAS, šířeny přes facebook, promítány před hlavním představením v místním Kině Svět atd. Dále také MAS nechala 
vyrobit propagační roll upy, které jsme brali na všechny veřejné akce či projednávání. V neposlední řadě MAS publikovala články o své 
činnosti pravidelně v místních novinách – Noviny Královédvorské radnice či regionálních novinách Krkonošské noviny (Deník), kde 
informovala o úspěšně schválené strategii. MAS i přes tuto veškerou snahu zaznamenala nedostačenou informovanost vůbec o 
působnosti MAS, která byla způsobena buď nepředáním poskytnutých informací od vedení obcí, měst, směrem k obyvatelům. I po 5 
letech aktivního působení v regionu jsme zaznamenali, že teprve samotné výzvy a možnosti čerpání finančních prostředků jsou právě 
tím, co lidi zajímá. MAS Královédvorsko neměla dobrou startovací pozici (vznikla na konci předchozího programového období, kdy již 
ostatní MAS podpořili na svých územích jednotlivé projekty a subjekty na jejich území tak věděli, co mohou přibližně v příštím období 
od MAS očekávat). I přes to všechno se myslím podařilo naše subjekty na území nastartovat, probudit k aktivitě a zájmu, za což jsme 
rádi. Uvítali bychom ale více informací např. v médiích týkajících se působnosti a aktivit MAS směrem k veřejnosti od jednotlivých OP.  

 

Tabulka 6 – Sebeevaluační tabulka – 5. Proces: Financování realizace SCLLD z IROP 4.2  

5. Proces: Financování realizace SCLLD z IROP 4.2    

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 žádosti 

o dotaci z 4.2 IROP 

Bez problémů V  době přípravy žádosti nebylo ještě jasné, jak 
vše bude fungovat, tudíž bylo těžko odhadnutelné 
rozložení nákladů do jednotlivých kódů. 

Nyní už si MAS dokáže přibližně odhadnout 
náklady a do příštího programového období tak 
bude finanční plánování o něco lehčí. 

Plánování nákladů 

na období projektu  

Pozitivum plánování nákladů je 
v tom, že víme, s čím na jaké období 
můžeme pracovat 

Viz výše Viz výše 

Administrace 
z projektu z 4.2 
(přiřazení činností 

do kapitol rozpočtu)  

Viz výše 95% financování – nutnost 5% uhradit z vlastního Viz výše 
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Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 5. Procesu:  Financování realizace SCLLD z IROP 4.2:  

V době podávání žádosti o dotaci z 4.2 IROP nebyla vůbec žádná představa o tom, jaké náklady a kde bude MAS potřebovat. Nevědělo 
se přesně, kolik bude potřeba zaměstnat osob, odhadovala se spotřeba materiálu apod. V průběhu realizace SCLLD přicházíme 
s přesuny jednotlivých prostředků do jiných kódů, kde jsou primárně potřeba. Zejména se jedná o mzdové náklady v rámci hodnocení 
projektů – DPP pro členy hodnotící komise. Zde musíme díky tomu, že výzvy vyhlašujeme a žadatele máme, přesunovat více finančních 
prostředků, než jsme plánovali. Co se týče celkové alokace, nemáme ale bohužel už možnost jakkoliv v současné době navýšit mzdové 
náklady u zaměstnanců, byť ani v současné chvíli nedosahují možných limitů stanovených ve specifických pravidlech. Bohužel nám 
to alokace neumožňuje. MAS hradí nemalou částku na pronájem kanceláře, energie, cestovné a spotřebu materiálu. Také, jak bylo již 
zmíněno v tabulce Animace viz výše, vydává nemalé prostředky na komunikaci s územím (brožury, letáky, rollupy, videa), což 
považujeme za velice důležité. Co se týče požadavků na proplácení výdajů na CRR – aktuálně probíhá ve 2 měsíčních intervalech, bez 
problémů. Na přechodnou dobu, než je vždy částka ze strany CRR (MMR) zaslána, čerpá MAS úvěr. Uvítali bychom u jednoroční etapové 
ZoR a ŽoP menší administrativní náročnost – posíláme prakticky stejné dokumenty, které jsme v průběhu roku zasílali v rámci 
průběžných plateb. 

 

Tabulka 7 – Sebeevaluační tabulka – 6. Proces: Příprava integrované strategie CLLD  

6. Proces: Příprava integrované strategie CLLD 

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 zpracování 
Analytické části  

Účast veřejnosti na zpracování, pořádání 
veřejných projednávání, facilitačních skupin 
- SWOT analýza 

Rozsáhlé informace, které se nakonec 
ukázaly z velké části nepodstatné – 
v době, kdy se vyhlašovaly první výzvy byly 
údaje neaktuální. 

Neidentifikovali jsme 

Příprava a zpracování 
Strategické části  

 V době zpracovávání strategické části 
nebyly k dispozici informace o tom, co 
bude moci MAS podpořit, programové 
rámce, indikátory a finanční plány se tvořily 
značně odhadem. 

Neidentifikovali jsme 

Zapojování veřejnosti  Ano, probíhalo při tvorbě analytické části – 
ve velké míře, veřejná projednávání, 
dotazníky atp.  

Postupný nezájem veřejnosti o činnost – 
analytická část se tvořila v roce 2013, 
začátkem 2014 a první výzvy až ve druhé 
polovině roku 2017 – nedůvěra lidí v MAS 

Neidentifikovali jsme 
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6. Proces: Příprava integrované strategie CLLD 

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?) 

Zapojování členů orgánů 
MAS / členů MAS / 
zájmových skupin  

Členové od začátku aktivní, zapojovali se 
do všech činností MAS 

Opět viz výše – velká časová prodleva 
schvalování strategie – nedůvěra lidí 
v MAS  

Neidentifikovali jsme 

Příprava a zpracování 
finančního plánu a plánu 
indikátorů  

MAS si ujasnila předběžně kolik kde a na 
jaká opatření vyčlení jaké prostředky 

Tvorba probíhala celkem odhadem – 
nevědělo se jak vše nakonec bude, 
finanční plán není dodržován, z důvodu 
časové prodlevy ve schvalování strategií 
byl následný velký tlak na co nejrychlejší 
vyhlašování všech výzev v co možná 
největším objemu finančních prostředků na 
první výzvy. 

Nyní již známe přibližně potřeby území – do 
budoucna plánované projekty, se kterými 
můžeme v rámci podpory přes MAS počítat. 
Dále také víme, jak chod kanceláře probíhal 
z hlediska vyhlašování výzev. Tedy bude 
snadnější příprava a zpracování finančního 
plánu a indikátorů.  

Příprava a zpracování 
Implementační části  

Opět zde ujasnění, jak bude MAS přibližně 
pracovat, orgány MAS 

Viz výše – nedalo se odhadnout, jak 
doopravdy bude situace, když se provoz 
MAS rozjede naplno – spousta věcí není 
aktuálních, v rámci interních postupů se 
následně měnilo, stanovy změněny atd. 

Opět již víme, jak kancelář v programovém 
období 2014-2020 funguje, bude tedy lehčí 
tvorba nové implementační části či její revize. 

 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 6. Procesu:  Příprava integrované strategie CLLD:  

Z počátku nejasností při tvorbě SCLLD pro programové období 2014-2020 a dlouhé prodlevy při schvalování strategie, musíme říci, že 
stanovená opatření v rámci jednotlivých programových rámců, které jsme  ve strategickém dokumentu uvedli, jsou z velké části 
naplňována jednotlivými projektovými záměry, kterých je na území dostatek.  

Zřejmě se nám vrací to, že jsme na strategii pracovali opravdu sami, s jednotlivými místními aktéry, kteří na území působí, projednávali 
v každé z členských obcí, a tedy stanovené priority pro území opravdu reálně odpovídají tomu, co subjekty nyní v rámci svých 
projektových záměrů naplňují.  

 

Přípravě SCLLD jsme věnovali téměř 2 roky. Byť jsou samozřejmě některé údaje již neaktuální, musíme konstatovat, že se strategie 
našeho území podařila a aktuálně se daří i čerpat alokované finanční prostředky, kterých  bychom uvítali i o něco více.
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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 Královédvorsko, 

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

 
V rámci evaluace oblasti B tedy MAS Královédvorsko 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 Královédvorsko 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 Královédvorsko 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 Královédvorsko 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 

 

Co se týče složení fokusní skupiny, MAS Královédvorsko informovala o přípravách evaluace 
a jejím průběhu již na setkání Výboru 20. 11. 2018 a následně Valného shromáždění dne 11. 
12. 2018. Nabídnuta tak byla aktivní participace na části B nejprve všem členům MAS 
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Královédvorsko. Na Výboru 31.1.2019 byl představen a odsouhlasen návrh na složení členů 
fokusní skupiny. Členové Výboru se shodli na tvorbě členů fokusní skupiny složené dle 
prioritních oblastí SCLLD MAS Královédvorsko.  

 

 
Obrázek 1 Prioritní oblasti SCLLD MAS Královédvorsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Zdroj: SCLLD MAS Královédvorsko 

 

 

Složení fokusní skupiny MAS Královédvorsko: 

 

PRIORITNÍ OBLAST ZÁSTUPCE (člen fokusní skupiny) 

Zaměstnanost a podnikání JUDr. Jaroslav Schweidler, Mgr. Alexandra 
Jiřičková 

Cestovní ruch Ing. Veronika Tomková, Filip Košťál, DiS. 

Volný čas Libuše Vonková 

Infrastruktura Ing. Ctirad Pokorný 

Zdravotnictví a sociální služby Mgr. Kateřina Hojná, Ing. Jan Staněk 

Školství Jan Machek 

 

Jednotliví zástupci (členové fokusní skupiny) jsou lidé, kteří jsou aktivními místními aktéry na 
území MAS Královédvorsko, podíleli se zároveň i na tvorbě SCLLD MAS Královédvorsko 
v letech 2013-2014 a většina z nich působí v současné době zároveň i v orgánech MAS. Mají 
tedy reálný přehled o tom, jak se priority a celá SCLLD vytvářela a zároveň povědomí o tom, 
jaké projekty byly v návaznosti na možnou finanční podporu v území podpořeny.  

 

S dostatečným časovým předstihem (14 dnů) před samotným setkáním fokusní skupiny, 
obdrželi její členové detailní informace k plánovanému setkání, pozvánku, předběžný nástin 
průběhu setkání, a to vše společně s veškerými potřebnými podklady. Zaslány byly tyto 
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dokumenty: 

- SWOT analýza ze SCLLD MAS Královédvorsko 

- Analýza problémů a potřeb ze SCLLD MAS Královédvorsko 

- Definice jednotlivých prioritních oblastí a jejich hodnocení  

- Přehled vyhlášených výzev MAS celkem do 31.12.2018 

- Vybrané projekty z výzev MAS celkem do 31.12.2018 

- Projekty s vydaným PA a výše 

- Jednotlivé programové rámce 

- Samotné evaluační otázky 

- Provázanost – viz Tabulka 8 

 

Setkání fokusní skupiny se uskutečnilo dne 13. 3. 2019 od 9 hodin v prostorách kanceláře 
MAS Královédvorsko. Moderátorkou diskuze byla ředitelka kanceláře MAS. Každý 
z přítomných členů fokusní skupiny dorazil na jednání předpřipraven s vyplněnými 
evaluačními otázkami. K dispozici byly veškeré předem zaslané dokumenty, se kterými se 
pracovalo, a to ve velkém formátu vyvěšené na zdi. V rámci samotného setkání se tedy 
zapisovaly na flipchart pouze nejdůležitější výstupy za každou z prioritních oblastí. Následně 
proběhla syntéza evaluačních podotázek a přítomní se shodli na jednotlivých klíčových 
zjištěních. Po zodpovězení evaluačních otázek proběhla vždy krátká diskuze/shrnutí, ze 
kterého vyplynuly konkrétní potřeby týkající se změny původní SWOT. Navrhované změny 
SWOT byly také zapisovány a MAS Královédvorsko je využije do tvorby nové strategie pro 
příští programové období.   

K náhledu byla také vize a mise MAS Královédvorsko, o kterých se diskutovalo na konci, zda 
se je daří naplňovat. 

Na setkání byla přítomna také projektová manažerka MAS, která pořizovala z celého jednání 
zápis. 

 
Obrázek 2 Průběh fokusní skupiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Zdroj: MAS Královédvorsko 
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MAS tak dodržovala uvedený doporučený postup zodpovídání evaluačních otázek v oblasti 
B – viz níže. 
 

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  
Fokusní skupina pracovala s těmito konkrétními dokumenty: 

- SWOT analýza ze SCLLD MAS Královédvorsko 

- Analýza problémů a potřeb ze SCLLD MAS Královédvorsko 

- Definice jednotlivých prioritních oblastí a jejich hodnocení  

- Přehled vyhlášených výzev MAS celkem do 31.12.2018 

- Vybrané projekty z výzev MAS celkem do 31.12.2018 

- Projekty s vydaným PA a výše 

- Jednotlivé programové rámce 

- Samotné evaluační otázky 

- Provázanost – viz Tabulka 8 
 

2.  jejich zpracování: obsahová analýza, zpracování jednoduché intervenční 

logiky, příprava podkladů pro jednání Focus Group   
Intervenční logiku a podklady pro jednání zajišťovala ředitelka kanceláře MAS. Toto 
bylo zasláno jako podkladový dokument členům fokusní skupiny. 
 

3. projednání, skupinová diskuse (zaměřená na získání informací k zodpovězení 
podotázek, respektive evaluačních otázek oblasti B.), sběr informací 

od stakeholderů na setkání Focus Group   

Jelikož členové fokusní skupiny měli dostatečný čas se s dokumenty seznámit a byli 
požádáni o jakousi formu domácí práce, přišli již na samotné setkání důkladně 
připraveni a konkrétní výstupy tak MAS Královédvorsko získala již po tomto setkání. 
Členové fokusní skupiny se shodli na tom, že není potřeba další schůzky, jelikož se 
podařilo zodpovědět všechny evaluační otázky.  
 

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

nahrávka z jednání Focus Group  
MAS Královédvorsko pořizovala fotografie a zápis ze setkání fokusní skupiny. 
 

5. formulace odpovědí na podotázky   
Na připraveném flipchartu byly vždy jednotlivé prioritní oblasti předepsány a účastníci 
pouze shrnovali jejich závěry, které sami do podotázek uváděli. Ředitelka kanceláře 
MAS pak tyto odpovědi k jednotlivým oblastem zapisovala. 
 

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

  
Po zodpovězení podotázek vztahující se k jednotlivým prioritním oblastem strategie 
proběhla hromadná syntéza všech odpovědí a došlo se tak ke klíčovému závěru. 
 

7. identifikace hlavních zjištění  
Při samotné diskuzi a identifikaci hlavních zjištění vyplynula zároveň potřeba úpravy 
stávající SWOT analýzy. MAS tyto výstupy využije při tvorbě nové strategie pro příští 
programové období.  
 

8. vypracování návrhů pro zlepšení implementace (výkonnosti, výsledků ad.) 
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SCLLD, vypracování návrhů na úpravy v dokumentu SCLLD (např. SWOT 
analýzy apod.), příp. vypracování návrhů na úpravy v Programových rámcích 
atd.  
Na základě průběhu a odpovědí v rámci fokusní skupiny byl vypracován návrh na 
úpravu SWOT analýzy, který bude dále detailně prodiskutován v území při přípravách 
nového strategického dokumentu MAS pro příští programové období. 
 

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? 

 

Primárním dokumentem, se kterým pracovali členové fokusní skupiny, byla právě tabulka 8 viz 
níže. Jednalo se o intervenční logiku, k jejímuž vytvoření MAS Královédvorsko využila SWOT 
analýzu ze schválené SCLLD, analýzu problémů a potřeb ze schválené SCLLD a opatření 
z jednotlivých programových rámců ze schválené SCLLD. 

Jelikož je SWOT analýza a analýza problémů a potřeb ve schválené strategii celkem obsáhlá, 
využila MAS Královédvorsko při sestavování tabulky 8 zkratky, uvedené jak ve SWOT, tak i 
v analýze problémů a potřeb. Samotná SWOT i analýza problémů a potřeb byly kompletně 
předem členům fokusní skupiny zaslány a na jednání vyvěšeny na zdi. Přikládáme je i pod 
tabulku 8, aby bylo zřejmé, že členové fokusní skupiny měli k dispozici tyto dokumenty a mohli 
tak efektivně s tabulkou provázaností (tab. 8) pracovat. Při samotném zapisování jednotlivých 
odpovědí se pak pracovalo se zkratkami také. 

 

Zdroje dat / dokumentů při práci B.1 a podotázek: 

- SWOT analýza (obrázek 3) 
- Analýza problémů a potřeb ve schválené SCLLD (obrázek 4) 
- Programové rámce 
- Intervenční logika (tabulka 8) 

 

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)  
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Tabulka 8 – Tabulka intervenční logiky opatření/fichí programových rámců schválené SCLLD 
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35 
 

Obrázek 3 SWOT analýza SCLLD MAS Královédvorsko - podklad pro jednání fokusní skupiny 
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Obrázek 4 Analýza problémů a potřeb SCLLD MAS Královédvorsko - podklad pro jednání fokusní skupiny 
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Na setkání fokusní skupiny byla k dispozici také tabulka s aktuálními hodnotami kontextových 
ukazatelů, kdy se primárně diskutovalo právě o změně % Nezaměstnanosti a jeho vlivu na 
území MAS v rámci SCLLD. 

 
Tabulka 9 – Přehled kontextových ukazatelů o území MAS Královédvorsko 

 

 

Odpovědi na evaluační podotázky 

B.1.1) Do jaké míry došlo v území MAS ke  změnám ve slabých a silných stránkách 
(SWOT), potřebách a problémech (APP) aktérů, která jsou východisky pro 
Programové rámce? 

 

Odpověď:  

PRIORITNÍ OBLAST VÝSTUP 

ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ Změna v S3 – neplatí, naopak se stává 
novou hrozbou 

CESTOVNÍ RUCH W2, W4, W7, W8 zlepšení 

VOLNÝ ČAS W1, W6 zlepšení, vliv na S3, S5, S7 – tyto 
silné stránky přehodnotit 

INFRASTRUKTURA W4, W8 zlepšení 

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY W1, W3 malý vliv, S3 malý vliv 

ŠKOLSTVÍ W1, W7 - zlepšení 
 

B.1.2) Do jaké míry došlo ke změnám externích podmínek (příležitosti a hrozby 
SWOT), které mají a/nebo by mohly mít vliv na realizaci Opatření/Fichí 

v Programových rámcích? 

 

Odpověď: 

PRIORITNÍ OBLAST VÝSTUP 

ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ O7 byla využita + nově využít zkrácené 
pracovní úvazky, sdílená místa 

CESTOVNÍ RUCH O1, O2, O4, O9, O11 – zlepšení  

T4 – zlepšení 

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

Nezaměstnanost (%) 9,25% 8,48% 6,76% 5,17% 3,74% 
RES - počet podnikatelských 
subjektů celkem 2 796 2 715 2 691 2 654 2 614 
Dokončené byty celkem  49 31 28 14 16 

Trvalé travní porosty (ha)  1 846,55 1 847,64 1 872,50 1 870,12 1 865,40 

Zemědělská půda (ha)  5 756,52 5 755,86 5 745,12 5 741,07 5 736,03 

Lesní pozemky (ha)  4 030,05 4 030,66 4 032,53 4 034,17 4 038,42 

Zastavěné plochy a nádvoří (ha)  275,62 275,29 272,36 272,33 270,34 

Celková rozloha MAS (ha) 11 197,58 11 198,09 11 197,98 11 197,88 11 197,67 

Počet obcí v území MAS 12 12 12 12 12 

Celkový počet obyvatel MAS 21 352 21 317 21 227 21 151 21 046 
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U O1 návrh na přesun do S 

Zmiňované zlepšení se však nevztahuje na 
možné podporované aktivity v rámci 
SCLLD. 

VOLNÝ ČAS O7 – zlepšení, T4, T6 – zlepšení 

INFRASTRUKTURA O1, O2, O11 – zlepšení, úvaha o přesunu 
T4 do silných stránek a transformaci na 
politická stabilita 

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY O7 již neplatí, T1 platí stále, T9 se 
nenaplnilo, T5 – zlepšení 

ŠKOLSTVÍ O7 – zlepšení 

T1, T2, T6 - zlepšení 
 

B.1.3) Do jaké míry jsou rizika a opatření uvedená v Analýze rizik stále platná a do jaké 

míry se objevila nová rizika ohrožující realizaci Programových rámců? 

 

Odpověď: 

Jelikož ve schválené SCLLD nebyla zpracována Analýza rizik, řešila se potenciální nově 
vznikající rizika v rámci jednotlivých prioritních oblastí. 

PRIORITNÍ OBLAST VÝSTUP 

ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ Riziko podpory pouze části obyvatel – 
pouze CS dlouhodobě nezaměstnaní = 
nezaměstnatelní?  

CESTOVNÍ RUCH 

Riziko nedostatku finančních prostředků 
(podpora EU, stát) + vznik nového rizika u 
školství – menší počet dětí 

VOLNÝ ČAS 

INFRASTRUKTURA 

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

ŠKOLSTVÍ 
 

Klíčová zjištění:   

1. Po vzájemné diskuzi k jednotlivým oblastem se členové fokusní skupiny shodli na 
úpravě stávající SWOT analýzy, kterou nicméně doporučují ještě probrat s ostatními 
místními aktéry a použít následně při tvorbě nového strategického dokumentu MAS.  

2. Z jednání fokusní skupiny je zřejmý pozitivní dopad realizace SCLLD na území MAS 
Královédvorsko. Zejména jde o uvědomění si posílení silných stránek, transformace 
využitých příležitostí a úbytek hrozeb.  

3. Co se týče prioritní oblasti Cestovní ruch, bylo uváděno zlepšení, nicméně ne 
s konkrétní podporou MAS, jelikož daná oblast není v aktuálním programovém 
období podporována. Jednalo se o možnost využití opatření Obnova a revitalizace 
památkového fondu, na které měla MAS vyčleněnu ve svém finančním plánu malou 
částku na to, aby se zrealizoval projekt za podmínek daných výzvou (podpora NKP 
– více nakladná). 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Odpověď:  

Na základě výše uvedeného se členové fokusní skupiny shodli na potřebě úpravy stávající 
SWOT analýzy. V průběhu jednání vyplynuly požadavky na konkrétní přesuny : 
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S5 – přesun do O 

S3 – přesun do T 

S9 – přesun do O pod názvem Existence letiště pro dopravu 

W4 – změna názvu na Stav dopravní infrastruktury 

O6, O8 – přesun do S v souvislosti s výstavbou dálnice 

O7 – ponechat, pouze jiný název – Využití flexibilních pracovních úvazků (zkrácené pracovní 
úvazky, sdílená pracovní místa) 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, 
úprava SCLLD apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 

1. Úprava SWOT 
analýzy 

V rámci tvorby nového strategického 
dokumentu (SCLLD MAS 
Královédvorsko) 

Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

2. Vznik analýzy 
rizik 

V rámci tvorby nového strategického 
dokumentu (SCLLD MAS 
Královédvorsko) 

Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka 

 

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 / dokumentů při práci B.2 a podotázek: 

- SWOT analýza (obrázek 3) 
- Analýza problémů a potřeb ve schválené SCLLD (obrázek 4) 
- Programové rámce 
- Intervenční logika (tabulka 8) 
- Metodiky pro zpracování opatření/fichí programových rámců (Metodika pro tvorbu 

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza  

 Zpracování jednoduché intervenční logiky  

 Skupinová diskuse členů Focus Group  
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 Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  

 Škálování 
 

Fokusní skupina diskutovala nad hodnocením míry, do jaké přispívá realizace SCLLD, 
respektive Opatření/Fichí jednotlivých programových rámců k řešení příslušných problémů 
MAS. Zaznamenány byly na flipchart odpovědi za jednotlivé prioritní oblasti v návaznosti na 
proběhlou diskuzi k B1. Členové fokusní skupiny využili k hodnocení doporučené škálování. 

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

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

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

 

Odpověď:  

PRIORITNÍ OBLAST VÝSTUP - škálování 

ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ (2) SCLLD spíše přispívá k řešení daného 
problému v území MAS, tj. díky intervenci 
SCLLD je problém z velké míry vyřešen, ale 
bude v území MAS trvat i nadále. 

Vyčerpána celá alokace, požadavek území 
na navýšení finančních prostředků, větší 
absorbční kapacita území, převažující 
poptávka nad nabídkou 

CESTOVNÍ RUCH (4) SCLLD přispívá k řešení daného 
problému v území MAS nevýznamně, tj. 
intervence přispívají k řešení daného 
problému jen minimálně. 

Nebyla možnost podpory přes SCLLD na 
potřebné věci v území vztahující se k dané 
oblasti, poptávka převažovala nad 
nabídkou, nemožnost podpory cestovního 
ruchu v programovém období 2014-2020 

VOLNÝ ČAS (3) SCLLD přispívá k řešení daného 
problému v území MAS spíše 
nevýznamně, tj. intervence přispívají 
k řešení daného problému jen v omezené 
míře. 

Částečně podpora přes OPZ prorodinná 
opatření, nicméně převažující poptávka 
nad možnou nabídkou podpory přes MAS, 
požadavek na navýšení finančních 
prostředků, nebyla možnost v rámci SCLLD 
podporovat volnočasové aktivity, které 
území potřebovalo (podpora vybavení 
spolků, klubů, výstavba hřišť apod.) 

INFRASTRUKTURA (2) SCLLD spíše přispívá k řešení daného 
problému v území MAS, tj. díky intervenci 
SCLLD bude problém z velké míry vyřešen, 
ale bude v území MAS trvat i nadále. 
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Díky podpoře z IROP značené zlepšení, 
opět převyšující poptávka nad nabídkou ze 
strany MAS, větší absorbční kapacita 
území, požadavek na navýšení finančních 
prostředků 

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZDRAVOTNICTVÍ – (4) SCLLD přispívá 
k řešení daného problému v území MAS 
nevýznamně, tj. intervence přispívají 
k řešení daného problému jen 
zanedbatelně, spíše vůbec. 

Přes MAS nebyla možná podpora týkající 
se této oblasti, byť by byla využita. 
Poptávka převyšovala nabídku. 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY – (2) SCLLD spíše 
přispívá k řešení daného problému 
v území MAS, tj. díky intervenci SCLLD je 
problém z velké míry vyřešen, ale bude 
v území MAS trvat i nadále. 

Vyčerpány alokace na danou oblast jak 
z IROP, tak OPZ, požadavek na navýšení 
alokace, převažující poptávka nad možnou 
nabídkou ze strany MAS, větší absorbční 
kapacita území. 

 

ŠKOLSTVÍ (2) SCLLD spíše přispívá k řešení daného 
problému v území MAS, tj. díky intervenci 
SCLLD je problém z velké míry vyřešen, ale 
bude v území trvat i nadále. 

Podpora přes IROP i OPZ. U OPZ zcela 
vyčerpáno, u IROP předpoklad vyčerpání 
alokovaných finančních prostředků v roce 
2019, větší absorbční kapacita území, 
převažující poptávka nad možnou nabídkou 
ze strany MAS, požadavek na navýšení 
alokace 

 

 

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

na dosažení cílů Opatření/Fichí Programových rámců? 

  

Odpověď: 

V návaznosti na práci s Analýzou problémů a potřeb (obrázek 4), kde je jasně definováno, 
které problémy a potřeby budou řešeny přes SCLLD se členové fokusní skupiny vyjadřovali 
ke svým jednotlivým oblastem, zda toto bylo naplněno a případně které problémy a potřeby, 
které se prostřednictvím ESI fondů neřešily, mohly mít negativní vliv na dosažení 
cílů/opatření Programových rámců. 

Členové fokusní skupiny se shodli na tom, že negativní vliv právě na výstupy mohou mít 
nastavená Pravidla pro poskytování dotací pro jednotlivé aktivity, kdy docházelo z jedné 
strany k zájmu o řešení, nicméně na základě pravidel nebylo umožněno aktivitu realizovat. 
Související je i omezená možnost čerpání finančních prostředků – na území MAS 



 

42 
 

Královédvorsko je ve všech oblastech identifikována nedostatečná nabídka finančních 
prostředků oproti poptávce. 

Za jednotlivé oblasti pak členové fokusní skupiny definovali konkrétní problémy a potřeby, 
které se buď částečně podařilo vyřešit a naopak ty, které se prostřednictvím SCLLD nedaly 
řešit vůbec. 

PRIORITNÍ OBLAST VÝSTUP 

ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ PR Z4, PR S1, PO 1, PO 4, PO 17 – 
částečně řešeno prostřednictvím SCLLD, 
nicméně nedostačující finanční prostředky 
pro silnější podporu těchto problémů a 
potřeb. V území stále velká potřeba řešení 
této oblasti.  

Problémy, které nejsou řešeny 
prostřednictvím MAS, nicméně mohou mít 
negativní vliv na dosažení cílů 
Opatření/Fichí Programových rámců stále 
přetrvávají a jedná se konkrétně o PR Z1, 
PR S3.  

CESTOVNÍ RUCH PR C1, PR C2, PO 3, PO 5, PO 8 – tyto 
problémy a potřeby z důvodu omezenosti 
podpory cestovního ruchu prostřednictvím 
SCLLD nebyly řešeny a stále přetrvávají a 
mohou mít i negativní vliv na celkový stav 
v území projevující se ve všech prioritních 
oblastech napříč. 

VOLNÝ ČAS PR V2, PO 7, PO 9, PO 17 – fokusní 
skupina identifikovala nemožnost řešení 
těchto problémů a potřeb prostřednictvím 
SCLLD. Stále tyto problémy a potřeby 
přetrvávají a jejich neřešení může mít i 
negativní vliv na celkový stav v území 
projevující se ve všech prioritních oblastech 
napříč. 

INFRASTRUKTURA PR Z2, PR D1, PR D2, PR S4, PO 2, PO 
10, PO13 – toto částečně umožněno 
realizovat přes SCLLD. Podařilo se, 
nicméně absorbční kapacita území 
přesahuje alokované prostředky určené 
právě na tuto oblast. Možnou realizaci 
aktivit z programových rámců mohou 
ohrožovat problémy a potřeby, které nelze 
přes SCLLD podpořit vůbec – jedná se  o  
PR C4, PR D3, PO 12, PR D6.  

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY PR D5, PR S1, PR S2, PR S5, PO 13, PO 
15, PO 18 – částečně se podařilo zacílit 
v oblasti sociálních služeb přes IROP i 
OPZ. Oblast zdravotnictví však nebyla 
podpořena vůbec, a to primárně z důvodu 
daného omezení podpory pouze na 
psychiatrickou péči. Možnou realizaci aktivit 
z programových rámců mohou ohrožovat 
problémy a potřeby, které nelze přes 
SCLLD podpořit vůbec – jedná se  o PR S3, 
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konkrétně výstavba domů pro seniory, či 
PR D6. Opět zdůraznění nemožnosti čerpat 
z důvodu nastavených Pravidel – zde 
konkrétně podmínka de minimis.  

ŠKOLSTVÍ V rámci této oblasti došlo k posunu PR Š1, 
nicméně z důvodu nutnosti podmínky 
navýšení kapacity u předškolního 
vzdělávání, nedošlo k podpoře právě této 
aktivity. Co se týče PR Š3, zde evidují 
členové fokusní skupiny také posun, 
nicméně pouze v návaznosti na realizaci 
projektu MAP (Místní akční plán 
vzdělávání). 

 

 

B.2.3) Do jaké míry je potřeba zúžit nebo rozšířit jednotlivé Programové rámce tak, 
aby bylo možné vybrané problémy účinněji řešit (tj. dosáhnout příslušných cílů 
SCLLD)? 

 

Odpověď: 

PRIORITNÍ OBLAST VÝSTUP 

ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ Požadavek na rozšíření o možné 
podporované cílové skupiny, rozšíření 
oblasti podpory i v rámci OP PIK. 
Převažující poptávka ze strany 
podnikatelských subjektů na možnou 
podporu, která v rámci SCLLD byla 
realizována pouze z OPZ (aktivita 
Zaměstnanost) a PRV (Nezemědělské 
činnosti). Alokace vyčleněná na tyto dvě 
aktivity zdaleka nepokrývá potřeby území. 
V PRV navíc značně omezené. 

CESTOVNÍ RUCH Na základě diskuze požadavek na 
samostatný programový rámec řešící právě 
oblast cestovního ruchu. 

VOLNÝ ČAS Poptávka převyšuje nabídku. Nebyla 
možnost podpořit tuto oblast. Opět 
požadavek na samostatné opatření/Fichi. 

INFRASTRUKTURA Poptávka převyšuje nabídku. Oblast byla 
využita prostřednictvím IROP. 

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Poptávka převyšuje nabídku. Oblast 
sociálních služeb byla využita 
prostřednictvím IROP a OPZ. Požadavek 
na zrušení podpory de minimis u sociálních 
služeb.  

ŠKOLSTVÍ Bylo řešeno, požadavek na větší rozšíření 
o další aktivity, neomezovat navýšením 
kapacity – změna pravidel. 

 

 



 

44 
 

Klíčová zjištění:  

1. Oblast cestovního ruchu a volného času, které má MAS Královédvorsko ve 
schválené SCLLD mezi prvními prioritami k řešení v území nebyla bohužel 
prostřednictvím SCLLD téměř realizována. 

2. Požadavek na vznik či rozšíření programových rámců o oblast cestovního ruchu a 
volného času. 

3. Nastavení pravidel pro čerpání – volnější – viz výše podpora de minimis u sociálních 
služeb a navýšení kapacity u předškolního vzdělávání. 

4. Nedostatečná alokace na jednotlivá opatření – větší absorbční kapacita území, 
převažující poptávka nad nabídkou. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Odpověď:  

Cíle a opatření stávající schválené SCLLD odpovídají z velké části aktuálním problémům a 
potřebám území MAS. Z důvodu neexistence MAS v předchozím programovém období je 
přínos realizace SCLLD v aktuálním programovém období značný a viditelný. Nicméně 
samozřejmě neobsáhne celkové problémy a potřeby území, které je potřeba řešit. Území 
disponuje několikanásobně vyšší absorbční kapacitou, kterou by bylo možné v případě 
navýšení finančních prostředků částečně pokrýt i za stávajících podmínek jednotlivých OP. 
Jednoznačným deficitem je pro území neexistence podpory na oblast cestovního ruchu a 
volného času. Tyto dvě oblasti jsou provázány s ostatními podporovanými aktivitami do 
takové míry, že právě nemožnost cílení podpory na ně, může do jisté míry ovlivnit celé území 
MAS.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava 
SCLLD apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 

1. Zhodnocení aktuálních 
potřeb v území 

V rámci tvorby nového 
strategického dokumentu 
(SCLLD MAS 
Královédvorsko) 

Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

2. Požadavek na možné 
navýšení alokace 
(nabídnuto ze strany OPZ) 

Březen 2019 Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

3. Snaha o začlenění oblasti 
cestovního ruchu a 
volného času do aktivit 
SCLLD na příští období 

V rámci tvorby nového 
strategického dokumentu 
(SCLLD MAS 
Královédvorsko) 

Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

 

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

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využila tyto dokumenty/záznamy:  

 Výzvy  

 Programové rámce 

 Čerpání z jednotlivých OP k 31. 12. 2018 

 Seznamy projektů 

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

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza  

 Skupinová diskuse členů fokusní skupiny 

 Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  

 

V rámci hodnocení části B.3 použila MAS Královédvorsko jako další podklad pro jednání 
fokusní skupiny zpracované grafy (obrázek 5 – 7) s definovanou alokací pro každé 
opatření/fichi a čerpáním k 31. 12. 2018. 

Všichni členové fokusní skupiny se při diskuzi shodli na výborné animační činnosti 
v území ze strany MAS, a to již od začátku programového období 2014-2020. MAS 
Královédvorsko byla již od začátku aktivní ve sběru potenciálních projektových záměrů, 
měla povědomí o tom, co území potřebuje a připravovala se tak aktivně na schválení 
strategie a možné vyhlašování výzev. Animační činnost MAS Královédvorsko probíhala 
a probíhá i v průběhu vyhlašování jednotlivých výzev, kterými tak MAS efektivně 
reaguje na aktuální potřeby území.  

 

Obrázek 5 Čerpání v rámci IROP k 31. 12. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Zdroj: MAS Královédvorsko 
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Obrázek 6 Čerpání v rámci OPZ k 31. 12. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Zdroj: MAS Královédvorsko 

 

Obrázek 7 Čerpání v rámci PRV k 31. 12. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Zdroj: MAS Královédvorsko 

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

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

 

Odpověď:  

Všichni členové fokusní skupiny se při diskuzi shodli na výborné animační činnosti v území 
ze strany MAS, a to již od začátku programového období 2014-2020. MAS Královédvorsko 
byla již od začátku aktivní ve sběru potenciálních projektových záměrů, měla povědomí o 
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tom, co území potřebuje a připravovala se tak aktivně na schválení strategie a možné 
vyhlašování výzev. Animační činnost MAS Královédvorsko probíhala a probíhá i v průběhu 
vyhlašování jednotlivých výzev, kterými tak MAS efektivně reaguje na aktuální potřeby 
území. V rámci jednotlivých oblastí/Opatření/Fichí, tak docházelo k včasnému naplánování 
týkající se výše alokace dané na jednotlivé vyhlášené výzvy, jelikož MAS znala potenciální 
žadatele a jejich rozpočty a intenzivně s nimi komunikovala.  

 

PRIORITNÍ OBLAST VÝSTUP 

ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ Nedostatečná alokace na danou oblast, 
vyčerpáno vše v průběhu prvních 
vyhlášených výzev. Převažující poptávka 
nad nabídkou.  

CESTOVNÍ RUCH Požadavky z území nebyly možné podpořit. 
Neexistence opatření zaměřeného na 
cestovní ruch. Alokace vyčleněna pouze na 
podporu infrastruktury Národních kulturních 
památek – z jejich strany nebyl požadavek 
na realizaci projektového záměru. MAS 
evidovala požadavky ze strany obcí na 
možné opravy drobných kulturních 
památek. 

VOLNÝ ČAS Požadavky z území nebyly možné podpořit. 
Neexistence opatření zaměřeného na volný 
čas. MAS evidovala požadavky ze strany 
obcí či spolků na realizace hřišť či obnovy 
infrastruktury kulturních, sportovních 
zařízení, muzeí a návsí. 

INFRASTRUKTURA Nedostatečná alokace na danou oblast, 
vyčerpáno vše v průběhu prvních 
vyhlášených výzev. Převažující poptávka 
nad nabídkou. 

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Nedostatečná alokace na danou oblast, 
vyčerpáno vše v průběhu prvních 
vyhlášených výzev. Převažující poptávka 
nad nabídkou. 

ŠKOLSTVÍ Úspěšné projekty, negativum - omezenost 
pro předškolní zařízení navýšením 
kapacity. 

 

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

 

Odpověď: 

Členové fokusní skupiny se shodli na potenciálu území absorbovat několikanásobné 
množství finančních prostředků přes SCLLD než měla MAS pro programové období 2014-
2020 alokováno. Podložená potřeba vychází i z provedeného šetření v území, kterým 
v listopadu 2018 oslovila MAS potenciální žadatele a získala tak přehled o aktuálních 
potřebách.  

 

PRIORITNÍ OBLAST VÝSTUP 
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ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ Jednání o navýšení finančních prostředků 
s ŘO OPZ, jelikož v rámci prvních výzev 
veškeré finanční prostředky vyčerpány. 
Nutnost podpory podnikání a 
zaměstnanosti. 

CESTOVNÍ RUCH Při stávajících podmínkách, kdy je podpora 
pouze NKP nutnost navýšení finančních 
prostředků – alokovaná částka na toto 
opatření není dostačující pro projekt týkající 
se NKP. 

VOLNÝ ČAS Nedostatečná možnost podpory přes 
SCLLD – nedostatek financí. Velká 
poptávka z území, nemožnost podpory. 

INFRASTRUKTURA Předpoklad na vyhlášení a pokrytí poslední 
alokace na výzvu je duben 2019, nicméně 
poptávka neklesá, naopak. Požadavek na 
navýšení.  

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY IROP vyčerpáno – požadavek z území na 
navýšení finančních prostředků, OPZ 
vyčerpáno – požadavek z území na 
navýšení prostředků. 

ŠKOLSTVÍ Předpoklad vyhlášení a pokrytí poslední 
alokace na výzvu je polovina roku 2019. 
Poptávka z území i nadále trvá.  

 

Klíčová zjištění:   

1. Aktivní animační činnost MAS v průběhu celého programového období vedla 
k efektivnímu vynaložení finančních prostředků v rámci SCLLD. 

2. Převyšující požadavky ze strany žadatelů – poptávka převyšuje nabídku MAS 

3. Nedostatečná alokace pro území MAS Královédvorsko – absorbční kapacita území 
5-10 x vyšší. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Odpověď:  

Všichni členové fokusní skupiny se při diskuzi shodli na výborné animační činnosti v území 
ze strany MAS, a to již od začátku programového období 2014-2020. MAS Královédvorsko 
byla již od začátku aktivní ve sběru potenciálních projektových záměrů, měla povědomí o 
tom, co území potřebuje a připravovala se tak aktivně na schválení strategie a možné 
vyhlašování výzev. Animační činnost MAS Královédvorsko probíhala a probíhá i v průběhu 
vyhlašování jednotlivých výzev, kterými tak MAS efektivně reaguje na aktuální potřeby 
území. Finanční prostředky jsou efektivně vynaložené a cílí na potřeby území. Nedostatečná 
je však celková alokace MAS, která zdaleka nepokryje potřeby všech potenciálních žadatelů 
/projektových záměrů. MAS by uvítala možné navýšení v rámci všech OP, které realizuje. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

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

kdy) 

Odpovědnost za 
implementaci 
doporučení 
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1. Realizace úpravy finančního plánu OPZ 
v souvislosti s nabídkou navýšení 
finančních prostředků 

Březen 2019 Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

2. Snaha o vyjednání vyšší alokace pro 
příští programové období s podkladem 
v provedeném místním šetření a evaluaci 

V rámci tvorby 
nového 
strategického 
dokumentu 
(SCLLD MAS 
Královédvorsko) 

Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

3. Snaha o zapojení se do OP PIK v rámci 
další možné podpory pro podnikatelské 
subjekty na území MAS 

V rámci tvorby 
nového 
strategického 
dokumentu 
(SCLLD MAS 
Královédvorsko) 

Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

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

Hlavním cílem této evaluační otázky je ověřit si, zda je v území reálný potenciál realizovat 
projekty v navržených opatřeních/fichích. V předchozích otázkách šlo o to ověřit, 
že opatření/fiche reagují na známé problémy v území. Smyslem této evaluační otázky je 

potvrdit/vyvrátit, že jsou v území MAS opravdu připraveny projekty, respektive potenciální 
žadatelé, kteří budou v těchto opatřeních/fichích realizovat projekty (tj. je někdo, kdo skutečně 
svou aktivitou přispěje k řešení identifikovaných problémů?). Případně zjistit, zda jsou 
potenciální žadatelé spíše připraveni realizovat své aktivity v jiných opatřeních/fichích 
(a přispívat tak k řešení jiných problémů, respektive dosahování jiných cílů SCLLD). Nebo zda 

v území již nejsou a pravděpodobně již nebudou žadatelé pro některé z opatření/fichí, kde 
nebylo dosaženo finančního a věcného plnění.4Tato otázka je orientována spíše výhledově a 
měla by potvrdit, že se ve zvolených opatřeních podaří naplnit dané cíle a také čerpat 
alokované finanční prostředky.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využila tyto dokumenty/záznamy:  

 Výzvy  

 Programové rámce 

 Čerpání z jednotlivých OP k 31. 12. 2018 

 Seznamy projektů 

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

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

 Zásobník projektů 

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

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

                                                
4 Např. z toho důvodu, že svoji poptávku již uspokojili jinak (např. prostřednictvím „přímých“ žádostí do 
příslušného OP/PRV, získáním jiných zdrojů atp.). 



 

50 
 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza  

 Skupinová diskuse členů fokusní skupiny 

 Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  

Odpovědi na evaluační podotázky 

 

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

 

Odpověď:  

Členové fokusní skupiny se při vzájemné diskuzi shodli na výborné animační činnosti 
v území ze strany MAS, a to již od začátku programového období 2014-2020. MAS 
Královédvorsko byla již od začátku aktivní ve sběru potenciálních projektových záměrů, 
měla povědomí o tom, co území potřebuje a připravovala se tak aktivně na schválení 
strategie a možné vyhlašování výzev. Animační činnost MAS Královédvorsko probíhala a 
probíhá i v průběhu vyhlašování jednotlivých výzev, kterými tak MAS efektivně reaguje na 
aktuální potřeby území. Finanční prostředky jsou efektivně vynaložené a cílí na potřeby 
území. V návaznosti na nabízenou možnost navýšení finančních prostředků z OPZ 
v důsledku úspěšného čerpání, MAS Královédvorsko provedla v listopadu 2018 šetření 
v území právě k potenciálním projektům, které by se v případě schválení navýšení 
realizovaly. Zpětná vazba ze strany území je velice pozitivní. MAS eviduje několikanásobně 
vyšší zájem ze strany subjektů o realizaci projektů, a to nejen v rámci zmiňovaného OPZ.  

V návaznosti na již zmíněnou animační činnost MAS, průběžnému zjišťování potřeb území 
a komunikace se žadateli či potenciálními subjekty, nedocházelo k převisům žadatelů 
(nedostatek finančních prostředků ve výzvě) či naopak.  

 

B.4.2) Do jaké míry obsahují Programové rámce  taková Opatření/Fiche, jejichž 
alokace byla nebo bude muset být krácena ve prospěch jiného Opatření/Fiche? 

 

Odpověď: 

V návaznosti na předložené čerpání, vyhlášené výzvy a požadavek území, nejsou nutné 
zásadní přesuny finančních prostředků v rámci jednotlivých opatření.  

Operační program Zaměstnanost Vyčerpána celá alokace na programové 
období, požadavek na navýšení finančních 
prostředků, komunikace s ŘO OPZ, sběr 
projektových záměrů k navýšení 

Integrovaný regionální operační program Obnova a revitalizace památkového fondu 
– vyhlášená výzva, žádný žadatel, alokace 
na toto opatření pokrývá z velké části rozdíl 
způsobený kurzovou ztrátou.  

Vyšší požadavek ze strany území na 
Sociální podnikání – zbylé alokace ze 
Zvyšování kvality a poskytování sociálních 
služeb a právě Obnovy a revitalizace 
památkového fondu doporučeno přesunout 
do Sociálního podnikání. 

Program rozvoje venkova V průběhu 1. pol. 2019 předpoklad 
vyčerpání velké části celé alokace. 
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Bezúspěšná (bez žadatele/projektu) byla 
fiche Informační a propagační akce a 
Činnosti spolupráce v rámci iniciativy 
Leader – prostředky z těchto fichí je 
doporučeno přesunout do fichí, které jsou 
ze strany území požadovány, a to 
konkrétně do   Neproduktivních investic 
v lesích a Nezemědělských činností.  
Z důvodu úspěšného čerpání a požadavků 
ze strany území právě na projekty týkající 
se Neproduktivních investic v lesích a 
Nezemědělských činností není doporučeno 
zapojení se do čl. 20.  

 

 

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

 

Odpověď: 

PRIORITNÍ OBLAST VÝSTUP 

ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ Dlouhodobý převis poptávky nad nabídkou 
týkající se primárně všech opatření v rámci 
OPZ, Nezemědělských činností v rámci 
PRV 

CESTOVNÍ RUCH IROP - Obnova a revitalizace památkového 
fondu – z důvodu možné podpory pouze 
NKP a dále nízké alokace na toto opatření, 
nebyl evidován žádný projektový záměr na 
toto opatření.  

IROP – aktivita Cyklodoprava – malá 
alokace na požadovanou realizaci 

VOLNÝ ČAS Nevztahuje se konkrétní opatření 

INFRASTRUKTURA Dlouhodobý převis poptávky nad nabídkou 
týkající se primárně opatření v rámci IROP 
– Bezpečnost dopravy a podpora udržitelné 
dopravy, Zvýšení kvality a dostupnosti 
sociálních služeb, Podpora sociálního 
podnikání, Rozvoj infrastruktury pro 
vzdělávání. 

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zdravotnictví – neřešeno (pouze 
psychiatrická péče) – bez poptávky 
v území. 

Sociální služby – dlouhodobý převis 
poptávky nad nabídkou, OPZ – Sociální 
služby a začleňování, Sociální podnikání, 
IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti 
sociálních služeb, Podpora sociálního 
podnikání 

ŠKOLSTVÍ V území dlouhodobý převis poptávky nad 
nabídkou (v návaznosti na Strategický 
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rámec MAP II). Školství řešeno v rámci 
IROP – Rozvoj infrastruktury pro 
vzdělávání, OPZ – Prorodinná opatření 

 

 

Klíčová zjištění:   

1. Převažující poptávka ze strany subjektů z území MAS nad možnou nabídkou 
podpory v rámci SCLLD. 

2. V návaznosti na již zmíněnou animační činnost MAS, průběžnému zjišťování potřeb 
území a komunikace se žadateli či potenciálními subjekty, nedocházelo k převisům 
žadatelů (nedostatek finančních prostředků ve výzvě) či naopak.  

3. Využít nabídky možného navýšení ze strany OPZ – sesbírané projektové záměry 

4. Nedostatečná možnost podpory v rámci SCLLD v oblasti cestovního ruchu a volného 
času (prioritní oblasti SCLLD MAS Královédvorsko) 

5. Článek 20 – z důvodu evidence velké poptávky na nezemědělské činnosti a 
neproduktivní investice v lesích nebude MAS realizovat čl. 20, ale požádá o přesuny 
alokací z Fiche 1 a Fiche 7 právě na Fiche 4 a 5. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Odpověď:  

Na základě výše uvedeného lze v území identifikovat reálný potenciál realizovat projekty 
v navržených opatřeních/fichích. V území MAS jsou neustále připraveny projekty, respektive 
potenciální žadatelé, kteří by mohli v jednotlivých opatřeních/fichích realizovat projekty. 
Potenciální žadatelé, které MAS eviduje, jsou  připraveni realizovat své aktivity, nicméně 
MAS nemá již dostatek finančních prostředků na vyhlašování dalších výzev. V území je 
dlouhodobý převis poptávky nad nabídkou. Celková alokace určená pro území MAS byla 
téměř vyčerpána. Předpokládané poslední výzvy, kde již MAS eviduje potenciální žadatele, 
budou vyhlášeny v průběhu roku 2019. Území MAS Královédvorsko disponuje však větší 
absorbční kapacitou a byla by schopna na základě pravidelné komunikace v území, 
vyčerpat na realizaci projektů několikanásobně vyšší částku. Co se týče OPZ – MAS 
komunikuje s ŘO OPZ o možném navýšení finančních prostředků. IROP – předpoklad 
vyhlášení výzvy duben 2019-  Bezpečnost dopravy a podpora udržitelné dopravy na 
zbývající alokaci – již potenciální žadatelé – bude vyčerpáno. Dále pak 2. pol. 2019 
vyhlášeno Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání – již potenciální žadatelé – bude vyčerpáno. 
Zbylé finanční prostředky doporučuje fokusní skupina přesunout do oblasti podpory 
sociálního podnikání, kde již MAS eviduje potenciální žadatele.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava 
SCLLD apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 

1. Požádat o nabízené 
navýšení finančních 
prostředků z OPZ 

Březen 2019 Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

2. Neustále komunikovat 
s územím ke zjišťování 
reálných požadavků a 
poptávce 

Do doby tvorby nového 
strategického dokumentu 
(SCLLD MAS 
Královédvorsko) 

Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 



 

53 
 

3. Úprava finančního plánu 
IROP 

Únor 2019 Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

4. Požádat o přesun zbylých 
alokací v rámci PRV do 
fiche 4 a 5 

Dle instrukcí PRV, co 
nejdříve 

Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

 

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 Královédvorsko přináší? 

 

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

V rámci evaluace v Oblasti C zodpovídá MAS Královédvorsko následující evaluační otázky: 

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

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

 C.3 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účelně (tj. do jaké 

míry intervence splnila svůj účel)? 

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

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

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

 C.7 Do jaké míry dochází k naplnění cílů strategie jako celku?   

 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 
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(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.  

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 využila 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 

Viz níže připravený přehled výzev. 

Odpovědi na evaluační podotázky 
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Pokrok v implementaci (realizaci) SCLLD – přehled výzev dle stavu k 31.12.2018 

 MAS má 1 výzvu, u kterých probíhá příjem žádostí, z toho: 
-   1  v PR IROP,  (Podpora sociálního podnikání) 

 

 MAS má 3 výzvy, u kterých probíhá administrativní kontrola a ZoZ ze strany ŘO, z toho:  
- 1 v PR IROP, (Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání) 
- 2 v PR PRV, (Výzva MAS Královédvorsko Program rozvoje venkova II a III) 

 

 MAS má 11 výzev, ve kterých jsou projekty s vydaným právním aktem, z toho:  
- 5 v PR IROP,  
- 3 v PR PRV,  
- 3 v PR OPZ,  

 

 MAS má 4 výzvy, ve kterých jsou ukončené projekty (projekty, u kterých byla podána závěrečná 
žádost o platbu/závěrečná zpráva o realizaci), z toho:  

- 2 v PR IROP,  
- 2 v PR PRV,  

 
Celkový přehled výzev MAS k 31. 12. 2018:  

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

 2017 2018 2019 

IROP  3 6 1 

PRV 1 2  

OPZ 2 2 1 

CELKEM 6 10 2 

 
 

Klíčová zjištění:   

1. K 31. 12.2018 má MAS Královédvorsko vyhlášeno celkem 18 výzev z jednotlivých 
OP. 

2. Z celkového počtu 18 vyhlášených výzev se do 2 výzev nepřihlásil žádný žadatel 
(Památky, Komunitní centra) 

3. MAS vyhlašovala výzvy vždy na základě požadavku z území, a tím docházelo 
k efektivní implementaci dané finanční alokace pro žadatele. 

4. V případě projektů z OPZ eviduje MAS výrazný převis poptávky z území nad 
možnou nabídkou finančních prostředků. 

5. K 31. 12. 2018 MAS vyjednává s ŘO OPZ navýšení finančních prostředků. 

6. K 31. 12. 2018 MAS podpořila projekty s celkovými způsobilými výdaji ve výši 
39 633 093,63 Kč.  

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.1 V jaké fázi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachází (do jaké míry je průběh 
realizace v souladu s plánovaným harmonogramem výzev)?  

Odpověď:  

MAS Královédvorsko měla schválenu strategii dne 24. 5. 2017. Za 19 měsíců (do konce 
roku 2018) se podařilo vyhlásit 18 výzev z jednotlivých operačních programů. Vybráno bylo 
40 projektů k podpoře s celkovými způsobilými výdaji blížícími se ke 40 mil. Kč. Plánovaný 
harmonogram výzev, včetně finančního plánu byly překročeny jak z časového, tak i 
finančního hlediska v rámci jednotlivých let. Ke konci sledovaného období byla zcela 
vyčerpána alokace z OPZ a z větších částí také alokace IROP a PRV. 
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Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 

1. Úprava SCLLD vztahující se 
k možnému navýšení OPZ 

31.3.2019 Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

2. Úprava SCLLD vztahující se 
k úpravě finančního plánu IROP 
v souvislosti s kurzovými změnami 
a částečným přesunem alokace do 
opatření, která jsou ze strany území 
požadována. 

31.3.2019 Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

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)      

 Zprávy o plnění integrované strategie  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza  

 Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  
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Tabulka 10 a), b) c)  Indikátory IROP, PRV, OPZ (%plnění) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 10 b) Indikátory PRV (% plnění) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Opatření ITI/IPRÚ/CLLD

Kód 

indiká

toru Název indikátoru

Typ 

indikátoru

Cílová 

hodnota

Měrná 

jednotka

Dosažená 

hodnota 

(za celé 

období 

realizace IN) % Plnění

IROP 1 Bezpečnost dopravy a podpora 

udržitelné dopravy 75001 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě Výstup 3 Realizace 1 33,33%

IROP 1 Bezpečnost dopravy a podpora udržitelné dopravy75120 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě Výsledek 35 % 31 88,57%

IROP 1 Bezpečnost dopravy a podpora udržitelné dopravy76200 Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras Výstup 2 km 0,00%

IROP 1 Bezpečnost dopravy a podpora udržitelné dopravy76310 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech Výsledek 10 % 7 70,00%

IROP 1 Bezpečnost dopravy a podpora udržitelné dopravy76401 Počet parkovacích míst pro jízdní kola Výstup 10 Parkovací místa 0,00%

IROP 1 Bezpečnost dopravy a podpora udržitelné dopravy76100 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Výstup 2 km 0,00%

IROP 2 Zvýšení kvality a dostupnosti 

sociálních služeb 55402 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb Výstup 2 Služby 1 50,00%

IROP 2 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb55320 Průměrný počet osob využívající sociální bydlení Výsledek 190 Osoby/rok 0 0,00%

IROP 2 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb55401 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci Výstup 3 Zázemí 1 33,33%

IROP 2 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb67510 Kapacita služeb a sociální práce Výsledek 513 Klienti 13 2,53%

IROP 2 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb55301 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení Výstup 2 Bytové jednotky 0 0,00%

IROP 2 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb55310 Nárůst kapacity sociálních bytů Výsledek 4 Lůžka 0 0,00%

IROP 3 Podpora sociálního podnikání 10411 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním Výsledek 22 % 22,2 100,91%

IROP 3 Podpora sociálního podnikání 10000 Počet podniků pobírajících podporu Výstup 1 Podniky 0 0,00%

IROP 3 Podpora sociálního podnikání 10105 Počet nových podniků, které dostávají podporu Výstup 1 Podniky 0,00%

IROP 3 Podpora sociálního podnikání 10403
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na 

znevýhodněné skupiny Výstup 2 FTE 0,00%

IROP 3 Podpora sociálního podnikání 10400 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích Výstup 3 FTE 0,00%

IROP 3 Podpora sociálního podnikání 10102 Počet podniků pobírajících granty Výstup 1 Podniky 0 0,00%

IROP 3 Podpora sociálního podnikání 10300 Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) Výstup 1851 EUR 15934,03 860,83%

IROP 4 Rozvoj infrastruktury pro 

vzdělávání 50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení Výstup 230 Osoby 0 0,00%

IROP 4 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání50030 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém Výsledek 5 % 6,8 136,00%

IROP 4 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání50020 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení Výsledek 90,5 % 84,1 92,93%

IROP 4 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení Výstup 3 Zařízení 0 0,00%

IROP 5 Obnova a revitalizace 

památkového fondu 91010
Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za 

vstupné Výsledek 27500000 Návštěvy/rok 33355747 121,29%

IROP 5 Obnova a revitalizace památkového fondu91005
Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních 

památek a atrakcí Výstup 1800 Návštěvy/rok 0,00%

IROP 5 Obnova a revitalizace památkového fondu90801 Počet realizací rozvoje infrastrukturních opatření Výstup 1 Realizace 0,00%

IROP 5 Obnova a revitalizace památkového fondu90501 Počet revitalizovaných památkových objektů Výstup 1 Objekty 0,00%

T3 Celkový počet 

vyškolených účastníků 

podle čl.14 nařízení EU 

č. 1305/2013

Počet účastníků 

vzdělávání (O.12)

 Celkové veřejné 

výdaje (O.1)

Počet podpořených 

akcí/operací (O.3)
Celková (podpořená) 

plocha (O.5)

Počet podpořených 

zemědělských 

podniků/příjemců 

(O.4)

Počet pracovních míst

PLÁN 10 10 368 510,63 5 3,5 19 2,5

SKUTEČNOST 0 0 3 991 133,00 3 76,28 25 12

% DOSAŽENÍ 0% 0% 1083% 60% 2179% 132% 480%
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 Tabulka 10 c)  Indikátory OPZ (% plnění)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření ITI/IPRÚ/CLLD

Kód 

indikátoru Název indikátoru Typ indikátoru

Cílová 

hodnota Měrná jednotka

Dosažená 

hodnota 

(za celé období 

realizace IN) % plnění

OPZ 2 Zaměstnanost 62600 účastníci, kteří získali  kvalifikaci po ukončení své účasti Výsledek 8 Osoby 0 0,00%

OPZ 2 Zaměstnanost 63200
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své 

účasti včetně OSVČ** Výsledek 5 Osoby 0 0,00%

OPZ 2 Zaměstnanost 63100
účastníci  ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení 

své účasti, včetně OSVČ Výsledek 3 Osoby 0 0,00%

OPZ 2 Zaměstnanost 62900
účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně 

OSVČ Výsledek 8 Osoby 0 0,00%

OPZ 2 Zaměstnanost 62800

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají 

zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, 

rozšiřují si  kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i  OSVČ** Výsledek 7 Osoby 0 0,00%

OPZ 2 Zaměstnanost 62700 účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ Výsledek 15 Osoby 0 0,00%

OPZ 2 Zaměstnanost 50105 Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce Výstup 1 Podniky 0 0,00%

OPZ 2 Zaměstnanost 60000 Celkový počet účastníků Výstup 20 Osoby 3 15,00%

OPZ 2 Zaměstnanost 50130 Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce Výsledek 2 Osoby 0 0,00%

OPZ 3 Sociální podnikání 10213 Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře Výstup 2 Organizace 0,00%

OPZ 3 Sociální podnikání 10211
Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i  

po ukončení podpory Výsledek 2 Organizace 0 0,00%

OPZ 3 Sociální podnikání 63200
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své 

účasti včetně OSVČ** Výsledek 2 Osoby 0,00%

OPZ 3 Sociální podnikání 62900
účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně 

OSVČ Výsledek 8 Osoby 0,00%

OPZ 3 Sociální podnikání 63100
účastníci  ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení 

své účasti, včetně OSVČ Výsledek 2 Osoby 0,00%

OPZ 3 Sociální podnikání 62800

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají 

zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, 

rozšiřují si  kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i  OSVČ** Výsledek 3 Osoby 0,00%

OPZ 3 Sociální podnikání 62700 účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ Výsledek 5 Osoby 0,00%

OPZ 3 Sociální podnikání 60000 Celkový počet účastníků Výstup 5 Osoby 0,00%

OPZ 4 Prorodinná opatření 62600 účastníci, kteří získali  kvalifikaci po ukončení své účasti Výsledek 5 Osoby 0 0,00%

OPZ 4 Prorodinná opatření 50120 Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let Výsledek 6 Osoby 0 0,00%

OPZ 4 Prorodinná opatření 50110 Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku Výsledek 15 Osoby 0 0,00%

OPZ 4 Prorodinná opatření 62800

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají 

zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, 

rozšiřují si  kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i  OSVČ** Výsledek 3 Osoby 0 0,00%

OPZ 4 Prorodinná opatření 60000 Celkový počet účastníků Výstup 38 Osoby 44 115,79%

OPZ 4 Prorodinná opatření 50100 Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku Výstup 1 Zařízení 0,00%

OPZ 4 Prorodinná opatření 50001
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích 

zařízení Výstup 30 Osoby 48 160,00%

OPZ 4 Prorodinná opatření 62700 účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ Výsledek 10 Osoby 0 0,00%

OPZ 4 Prorodinná opatření 63200
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své 

účasti včetně OSVČ** Výsledek 2 Osoby 0 0,00%

OPZ 4 Prorodinná opatření 63100
účastníci  ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení 

své účasti, včetně OSVČ Výsledek 1 Osoby 0 0,00%

OPZ 4 Prorodinná opatření 62900
účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně 

OSVČ Výsledek 8 Osoby 0 0,00%

OPZ 1 Sociální služby a 

sociální začleňování 67401 Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení Výstup 1 Služby 0 0,00%

OPZ 1 Sociální služby a sociální začleňování67310
Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální 

práce naplnila svůj účel Výsledek 28 Osoby 0 0,00%

OPZ 1 Sociální služby a sociální začleňování67315
Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž 

služba naplnila svůj účel Výsledek 38 Osoby 0 0,00%

OPZ 1 Sociální služby a sociální začleňování67010 Využívání podpořených služeb Výsledek 80 Osoby 0 0,00%

OPZ 1 Sociální služby a sociální začleňování62200
Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy  a veřejné 

služby na celostátní, regionální a místní úrovni Výstup 2 Projekty 0 0,00%

OPZ 1 Sociální služby a sociální začleňování67001 Kapacita podpořených služeb Výstup 18 Místa 0 0,00%

OPZ 1 Sociální služby a sociální začleňování60000 Celkový počet účastníků Výstup 55 Osoby 0 0,00%
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Tabulka 11 Čerpání u jednotlivých OP a skutečný stav čerpání v % z CZV 

 

 

Opatření ITI/IPRÚ/CLLD

Celkové 

způsobilé výdaje 

(plánovaný stav)
Příspěvek Unie 

(plánovaný stav)

Národní 

veřejné zdroje 

(SR, SF)

Národní 

veřejné zdroje 

(kraj, obec, 

jiné) 

(plánovaný 

stav)

Národní 

soukromé 

zdroje 

(plánovaný 

stav)

Nezpůsobilé 

výdaje 

(plánovaný 

stav)

Skutečný stav 

čerpání dle 

tabulky projekty 

s vydaným PA a 

výše k 

31.12.2018

skutečný stav 

čerpání v % z 

CZV

IROP 1 Bezpečnost dopravy a podpora udržitelné dopravy11 578 947,37 11 000 000,00 0,00 578 947,37 0,00 0,00 6 449 685,16 55,70%

IROP 2 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb3 729 482,16 3 543 008,06 0,00 186 474,10 0,00 0,00 2 414 581,47 64,74%

IROP 3 Podpora sociálního podnikání 3 340 622,04 3 173 590,94 0,00 0,00 167 031,10 0,00 0,00 0,00%

IROP 4 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání 9 473 684,21 9 000 000,00 0,00 473 684,21 0,00 0,00 5 457 383,59 57,61%

IROP 5 Obnova a revitalizace památkového fondu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Opatření ITI/IPRÚ/CLLD

Celkové 

způsobilé výdaje 

(plánovaný stav)
Příspěvek Unie 

(plánovaný stav)

Národní 

veřejné zdroje 

(SR, SF)

Národní 

veřejné zdroje 

(kraj, obec, 

jiné) 

(plánovaný 

stav)

Národní 

soukromé 

zdroje 

(plánovaný 

stav)

Nezpůsobilé 

výdaje 

(plánovaný 

stav)

Skutečný stav 

čerpání dle 

tabulky projekty 

s vydaným PA a 

výše k 

31.12.2018

skutečný stav 

čerpání v % z 

CZV

OPZ 2 Zaměstnanost 3 210 320,00 2 975 000,00 235 320,00 52 800,00 236 880,00 0,00 3 366 086,75 104,85%

OPZ 3 Sociální podnikání 4 250 000,00 4 250 000,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00%

OPZ 4 Prorodinná opatření 2 036 580,00 1 802 000,00 234 580,00 32 140,00 51 280,00 0,00 2 089 002,50 102,57%

OPZ 1 Sociální služby a sociální začleňování 5 033 280,00 4 365 600,00 667 680,00 102 720,00 0,00 0,00 4 048 381,25 80,43%

Opatření ITI/IPRÚ/CLLD

Celkové 

způsobilé výdaje 

(plánovaný stav)
Příspěvek Unie 

(plánovaný stav)

Národní 

veřejné zdroje 

(SR, SF)

Vlastní zdroje 

příjemce 

(plánovaný 

stav)

Nezpůsobilé 

výdaje 

(plánovaný 

stav)

Soukromé 

zdroje 

(Plánovaný 

stav)

Skutečný stav 

čerpání dle 

tabulky projekty 

s vydaným PA a 

výše k 

31.12.2018

skutečný stav 

čerpání v % z 

CZV

PRV 1 Předávání znalostí a informační akce 111 110,00 75 000,00 25 000,00 11 110,00 0,00 11 110,00 0,00 0,00%

PRV 2 Investice do zemědělských podniků 5 000 000,00 1 875 000,00 625 000,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 3 619 490,00 72,39%

PRV 3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů500 000,00 187 500,00 62 500,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00%

PRV 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností6 825 040,00 2 303 450,00 767 820,00 3 753 770,00 0,00 3 753 770,00 4 727 720,00 69,27%

PRV 5 Neproduktivní investice v lesích 1 200 000,00 900 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 1 124 500,00 93,71%

PRV 6 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh2 000 000,00 750 000,00 250 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 390 000,00 69,50%

PRV 7 Činnosti spolupráce v rámci inicitivy Leader 430 520,00 290 600,00 96 860,00 43 060,00 0,00 43 060,00 0 0

IROP

OPZ

PRV
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Odpovědi na evaluační podotázky 

C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty 
indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových 
rámců? IROP, OPZ, PRV 

V návaznosti na tabulku 10 a) je zřejmé, že dochází převážně k postupnému plnění 
indikátorů. Některé projekty jsou prozatím ještě v realizaci a není tedy výstup ještě do 
plnění započítán. Co je dále viditelné,  a to souvisí i s výstupy fokusní skupiny a částí B) 
je to, že se nedaří naplnit indikátory, které se vztahují k opatření IROP 5 Obnova a 
revitalizace památkového fondu. Jak bylo zmíněno v části B) MAS bude žádat o změnu 
finančního plánu a přesouvat finanční prostředky právě z tohoto opatření do opatření, kde 
shledává viditelnou poptávku po dalších projektech. Co se týče nenaplňování indikátorů 
týkajících se cyklodopravy, zde MAS prozatím na tuto aktivitu nevyhlásila výzvu, nicméně 
ji plánuje v průběhu 1. pololetí 2019.  

S plněním indikátorů OPZ souvisí tabulka 10 c), kde dochází k nadlimitnímu plnění 
indikátoru u prorodinných opatření -  Celkový počet účastníků a Kapacita podporovaných 
zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení. Ostatní indikátory nejsou prozatím 
plněny, jelikož projekty jsou převážně v realizaci či některé na jejich začátku. Aktuálně 
vyjednáváme navýšení finančních prostředků s ŘO OPZ na jednotlivé aktivity a s tím 
související změnu indikátorů. 

PRV indikátory jsou plněny převážně nadlimitně. Velký převis je u počtu vytvořených 
pracovních míst, kterých bylo dosaženo díky vhodně nastaveným preferenčním kritériím. 
Co se naopak plnit nedaří jsou indikátory týkající počtu vyškolených účastníků – o fichi 
vzdělávací a informační akce nebyl v území zájem.   

 

 

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

Co se týče IROPu, nedojde k čerpání ani tedy dosažení hodnoty indikátorů u aktivity 
Obnova a revitalizace památkové péče. Aktivita byla vyhlášena, nicméně bezúspěšně. 
Z důvodu omezenosti pouze na NKP a z důvodu nízké alokace určené právě na toto 
opatření nedošlo k provázanosti na poptávku ze strany subjektů NKP. Změnou finančního 
plánu, který MAS provede, bude tato alokace s ohledem na zvýšenou poptávku v jiných 
opatřeních (Sociální podnikání) přesunuta právě do této aktivity. Předpoklad nenaplnění 
je také v aktivitě cyklodoprava – ze strany území nebyla po této aktivitě poptávka, 
převažovala poptávka (mnohem vyšší než-li stanovená alokace) na aktivitu Bezpečnost 
dopravy. U ostatních opatření MAS předpokládá naplnění stanovených indikátorů, jelikož 
v roce 2019 budou ještě vyhlášeny výzvy na veškeré zbylé částky v rámci jednotlivých 
opatření a MAS u nich již eviduje poptávku ze strany žadatelů. Plnění finančního plánu je 
také prozatím nulové i právě u sociálního podnikání, nicméně v době platnosti tabulky 11 
probíhal příjem žádostí právě na toto opatření a MAS eviduje žadatele, který bude podávat 
žádost právě do této vyhlášené výzvy a pokryje svoji žádostí celou vyhlášenou částku 
alokace výzvy. 

Plnění finančního plánu se úspěšně daří i v OPZ. Co se týče vztahu k plnění indikátorů, 
je možné, že nedojde k naplnění všech indikátorů, které si MAS stanovila na daná 
opatření. Daří se úspěšně plnit finanční plán ve všech opatřeních a v návaznosti na 
úspěšné čerpání MAS bude žádat o navýšení alokace, jelikož eviduje mnohonásobně 
vyšší poptávku ze strany žadatelů z území, a to převážně na projekty týkající se 
zaměstnanosti a prorodinných opatření. Aktuálně probíhá příjem žádostí do výzvy týkající 
se podpory sociálního podnikání, kde MAS eviduje žadatele, který se přihlásí se svoji 
žádostí právě do této výzvy, a tím by mělo dojít k vyčerpání alokované částky právě na 
toto opatření.  
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Indikátory i plnění finančního plánu jsou převážně plněny. Nicméně jak bylo zmíněno 
výše, nepodařilo se v území realizovat fichi týkající se Vzdělávacích a informačních akcí 
a projektů spolupráce Leader, a to z důvodu nulové poptávky týkající se těchto fichí. 
Naopak převis poptávky eviduje MAS u nezemědělských podnikatelů či neproduktivních 
investic v lesích. Právě do těchto fichí by MAS ráda přesunula alokace týkající se 
nepoptávaných fichí a uspokojila tak alespoň ještě částečně reálnou poptávku z území. 
Prozatím není ani čerpání v rámci fiche Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů – MAS však v tuto chvíli již komunikuje se žadatelem, který se chystá do 
připravované 4. výzvy PRV podat svoji žádost právě do této fiche. Zbylé finanční 
prostředky by MAS opět ráda přesunula do nezemědělských podnikatelů.     

 

 

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

MAS Královédvorsko neprováděla v průběhu realizace SCLLD, do 31.12.2018, žádné 
změny v nastavení indikátorů. Počítá se s tím, že v případě žádosti o navýšení alokace 
v rámci OPZ, budou indikátory vztahující se k opatřením OPZ, dle předběžného zájmu 
potenciálních žadatelů, předpokládaného počtu projektů a výše dosažených finančních 
prostředků na další možné výzvy, upraveny. 

 

Klíčová zjištění:   

1. IROP – v území není poptávka na aktivity týkající se aktivity cyklodoprava v rámci 
IROP 1 a opatření Obnova a revitalizace památkového fondu – IROP 5. S tím souvisí 
neplnění těchto indikátorů. MAS předpokládá změnu finančního plánu a žádost o 
úplné vyloučení opatření IROP 5. Zbylá alokace z tohoto opatření bude přesunuta 
na základě reálné poptávky do opatření IROP 3 Podpora sociálního podnikání. Tímto 
krokem a aktuálně vyhlášenou výzvou týkající se právě podpory sociálního 
podnikání by mělo dojít k naplnění čerpání alokované částky a zároveň splnění 
indikátorového plánu. V celkovém kontextu eviduje MAS Královédvorsko k 31. 12. 
2019 celkem 15 přijatých projektových žádostí do 9 vyhlášených výzev s CZV okolo 
20 mil. Kč. V první polovině roku 2019 plánuje MAS vyhlásit výzvy na veškeré zbylé 
alokace v jednotlivých opatřeních, na které již v tuto chvíli eviduje potenciální 
žadatele. 

2. OPZ – Úspěšné čerpání a plnění indikátorů v rámci všech opatření. Jelikož u 
jednotlivých opatření je vždy poměrně široké spektrum indikátorů, MAS předpokládá, 
že byť alokace je již v tuto chvíli zcela vyčerpána a MAS bude žádat o její navýšení, 
které na základě reálné poptávky v území opět vyčerpá, nedojde ke 100% naplnění 
všech daných indikátorů u jednotlivých opatření. V souvislosti s plánovaným 
navýšením MAS bude upravovat jak finanční plán, tak i indikátory. 

3. PRV – v území není poptávka po realizaci fiche Vzdělávací a informační akce a MAS 
neplánuje žádný projekt spolupráce v rámci 19.3.1. Naopak je převis poptávky ze 
strany potenciálních žadatelů na nezemědělské aktivity (podpora nezemědělských 
podnikatelů), případně i zemědělců a neproduktivních investic v lesích. Na základě 
této poptávky bude MAS žádat o přesun finančních prostředků z těchto 
nepoptávaných fichí, do těch potřebných v území. MAS se podařilo úspěšně do této 
doby zazávazkovat více jak 70% celkové alokace a nadlimitně naplnit stanovené 
indikátory, převážně ty, které souvisí s pracovními místy, a to díky vhodně 
nastaveným preferenčním kritériím.  

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců  

k dosahování hodnot indikátorů? 
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Odpověď:  

V návaznosti na výše uvedená klíčová zjištění MAS eviduje nedostatečnou alokaci 
převyšující poptávku v území, a to převážně u všech opatření IROP, OPZ a PRV. Co se 
týče indikátorového plnění, nedaří se vzhledem k nulové poptávce po aktivitách 
Cyklodoprava (IROP), opatření Obnova a revitalizace památkové péče (IROP), Vzdělávací 
a informační akce (PRV) a projekty spolupráce 19.3.1. (PRV), naplňovat indikátory s tímto 
související. MAS již v prvních výzvách OPZ vyčerpala celkovou alokaci určenou na všechna 
opatření a bylo jí nabídnuto navýšení alokace, které plánuje vzhledem k trvající poptávce 
v území, využít. Co se týče PRV – zde je dlouhodobý převis poptávky po nezemědělském 
podnikání, dále pak podpory zemědělských podnikatelů a neproduktivních investic v lesích 
– MAS tak plánuje na základě této poptávky přesouvat alokace z nepoptávaných fichí, právě 
do těchto. 

V celkovém kontextu dochází realizací jednotlivých opatření / fichí k dosahování hodnot 
indikátorů. MAS však plánuje uskutečnit změny indikátorů v rámci změny FP IROP, dále pak 
v návaznosti na nabízené navýšení OPZ a v souvislosti s plánovaným přesunem části 
alokace do poptávaných fichí v rámci PRV. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 

1. Upravit a podat ŽoZ týkající se 
změny FP IROP + indikátorů 

31. 3. 2019 Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

2. Upravit a podat ŽoZ týkající se 
změny FP OPZ + indikátorů 

31. 3. 2019 Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

3. Upravit a podat ŽoZ týkající se 
změny FP PRV + indikátorů 

30.6.2019 (co 
nejdříve po 
schválení evaluace) 

Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

 

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 využila 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, polostrukturovaný rozhovor   

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza  

 Dotazování   
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 Případové studie 

 Syntéza  
 

MAS Královédvorsko oslovila ke spolupráci na sběru dat ty žadatele, kteří v dané době 
disponovali stavem projektu PP36 a více v rámci projektů IROP a OPZ a minimálně podanou 
žádostí o platbu v rámci projektů PRV. 

Strukturované rozhovory s jednotlivými žadateli probíhaly na začátku prosince 2018. Každému 
z respondentů byl zaslán okruh otázek, na které pak při individuální osobní návštěvě, 
reagovali. 

Osobní dotazování bylo velmi důležité, jelikož sami příjemci potřebovali u některých otázek 
konkrétnější vysvětlení a naopak MAS získala velmi cenné informace i nad rámec daných 
oblastí.  

  

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, OPZ, 
PRV 

Odpověď:  

Na základě provedených rozhovorů bylo u realizovaných projektů identifikováno dosahování 
plánovaných výstupů a výsledků ze strany příjemců. Velmi často byla zmiňována velká 
administrativní a časová náročnost spojená s tvorbou projektové žádosti, jejím podáním a 
následné kontroly. Ve všech případech byla zmiňována pozitivní zpětná vazba týkající se 
konzultační činnosti MAS k plánovaným či vyhlášeným výzvám. Žadatelé, převážně malí a 
střední podnikatelé působící na území MAS, kteří byli ve výzvách MAS úspěšní pak dále 
také uváděli to, že bez MAS by se o dotačních možnostech nedozvěděli a tedy projekt 
nerealizovali. Opět je evidován převis poptávky ze strany území nad možnou nabídkou 
MAS, a to jak finanční, tak i z hlediska rozptylu podpory – viz fokusní skupiny – absence 
podpory cestovního ruchu. 

IROP 1 – dosavadní realizace projektů vedla k dosažení plánovaných výstupů a výsledků  

IROP 2 – dosavadní realizace projektů vedla k dosažení plánovaných výstupů a výsledků  

IROP 3 – dosavadní realizace projektů vedla k dosažení plánovaných výstupů a výsledků 

IROP 4 – dosavadní realizace projektů vedla k dosažení plánovaných výstupů a výsledků 

IROP 5 – nepodařilo se realizovat projekty  

OPZ 1 - dosavadní realizace projektů vedla k dosažení plánovaných výstupů a výsledků 

OPZ 2 - dosavadní realizace projektů vedla k dosažení plánovaných výstupů a výsledků 

OPZ 3 - dosavadní realizace projektů vedla k dosažení plánovaných výstupů a výsledků 

OPZ 4 - dosavadní realizace projektů vedla k dosažení plánovaných výstupů a výsledků 

PRV 1 – nepodařilo se realizovat projekty 

PRV 2 - dosavadní realizace projektů vedla k dosažení plánovaných výstupů a výsledků 

PRV 3 – prozatím se nepodařilo realizovat projekty (výzva bude vyhlášena) 

PRV 4 - dosavadní realizace projektů vedla k dosažení plánovaných výstupů a výsledků 

PRV 5 - dosavadní realizace projektů vedla k dosažení plánovaných výstupů a výsledků 

PRV 6 - dosavadní realizace projektů vedla k dosažení plánovaných výstupů a výsledků 

PRV 7 – nepodařilo se realizovat projekty   
 

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

IROP 1 – dosavadní intervence k plnění potřeb cílových skupin, které si žadatelé 
v projektu nastavily, jsou naplňovány projektem zcela. Přínos aktuálně hodnotí převážně 
obyvatelé žijící na území MAS, dojíždějící za prací a uživatelé veřejné dopravy. Dopad na 
návštěvníky území bude možno zhodnotit po delší době. Nicméně pokud bereme dopad 
na cílové skupiny v celém území, pak jednotlivé realizované projekty pouze k plnění 
potřeb cílových skupin přispívají, jelikož alokace určená pro MAS nedokáže pokrýt celou 
poptávku a potřebu, která v území MAS skutečně je. 

IROP 2 – dosavadní intervence k plnění potřeb cílových skupin, které si žadatelé 
v projektu nastavily,  jsou naplňovány projektem zcela. Přínos aktuálně již hodnotí osoby 
sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené a osoby se zdravotním postižením. 
Co se týče realizace projektů s dopadem na CS Osoby v bytové nouzi – projekt není ještě 
zcela zrealizován, tedy nelze prozatím dopad hodnotit. Nicméně pokud bereme dopad na 
cílové skupiny v celém území, pak jednotlivé realizované projekty pouze k plnění potřeb 
cílových skupin přispívají, jelikož alokace určená pro MAS nedokáže pokrýt celou 
poptávku a potřebu, která v území MAS skutečně je. 

IROP 3 – dosavadní intervence k plnění potřeb cílových skupin, které si žadatelé 
v projektu nastavily, jsou naplňovány projektem zcela. Přínos aktuálně již hodnotí osoby 
se zdravotním postižením, které jsou do realizovaných projektů zapojeni. Předpokládá se 
pozitivní dopad také na uchazeče o zaměstnání mající problém s uplatněním na trhu 
práce či evidované déle jak 1 rok na ÚP. Nicméně pokud bereme dopad na cílové skupiny 
v celém území, pak jednotlivé realizované projekty pouze k plnění potřeb cílových skupin 
přispívají, jelikož alokace určená pro MAS nedokáže pokrýt celou poptávku a potřebu, 
která v území MAS skutečně je. 

IROP 4 – dosavadní intervence k plnění potřeb cílových skupin, které si žadatelé 
v projektu nastavily, jsou naplňovány projektem zcela. Jedná se zejména o dopad na CS 
pedagogičtí pracovníci. Nicméně pokud bereme dopad na cílové skupiny v celém území, 
pak jednotlivé realizované projekty pouze k plnění potřeb cílových skupin přispívají, jelikož 
alokace určená pro MAS nedokáže pokrýt celou poptávku a potřebu, která v území MAS 
skutečně je. 

IROP 5 – nepodařilo se realizovat projekty  

OPZ 1 - dosavadní intervence k plnění potřeb cílových skupin, které si žadatelé v projektu 
nastavily, jsou naplňovány projektem zcela. Dopad evidujeme na CS Osoby pečující o 
jiné závislé osoby, neformální pečovatelé, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, sociálně 
vyloučené či soc. vyloučením ohrožené a osoby se zdravotním postižením. Nicméně 
pokud bereme dopad na cílové skupiny v celém území, pak jednotlivé realizované 
projekty pouze k plnění potřeb cílových skupin přispívají, jelikož alokace určená pro MAS 
nedokáže pokrýt celou poptávku a potřebu, která v území MAS skutečně je. 

OPZ 2 - dosavadní intervence k plnění potřeb cílových skupin, které si žadatelé v projektu 
nastavily, jsou naplňovány projektem zcela. Dopad projektů je převážně na CS Osoby 
neaktivní a uchazeči a zájemci o zaměstnání. Nicméně pokud bereme dopad na cílové 
skupiny v celém území, pak jednotlivé realizované projekty pouze k plnění potřeb cílových 
skupin přispívají, jelikož alokace určená pro MAS nedokáže pokrýt celou poptávku a 
potřebu, která v území MAS skutečně je. 

OPZ 3 - dosavadní intervence k plnění potřeb cílových skupin, které si žadatelé v projektu 
nastavily, jsou naplňovány projektem zcela. Konkrétní dopady realizací jsou na osoby 
pečující o jiné závislé osoby, osoby se zdravotním postižením, osoby pečující o malé děti 
a osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané. Nicméně pokud bereme dopad na 
cílové skupiny v celém území, pak jednotlivé realizované projekty pouze k plnění potřeb 
cílových skupin přispívají, jelikož alokace určená pro MAS nedokáže pokrýt celou 
poptávku a potřebu, která v území MAS skutečně je. 
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OPZ 4 - dosavadní intervence k plnění potřeb cílových skupin, které si žadatelé v projektu 
nastavily, jsou naplňovány projektem zcela. Dopad na CS Osoby pečující o malé děti a 
osoby vracející se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené. Nicméně pokud 
bereme dopad na cílové skupiny v celém území, pak jednotlivé realizované projekty 
pouze k plnění potřeb cílových skupin přispívají, jelikož alokace určená pro MAS 
nedokáže pokrýt celou poptávku a potřebu, která v území MAS skutečně je. 

PRV 1 – nepodařilo se realizovat projekty 

PRV 2 - dosavadní intervence k plnění potřeb cílových skupin, které si žadatelé v projektu 
nastavily, jsou naplňovány projektem zcela. Nicméně pokud bereme dopad na cílové 
skupiny v celém území, pak jednotlivé realizované projekty pouze k plnění potřeb cílových 
skupin přispívají, jelikož alokace určená pro MAS nedokáže pokrýt celou poptávku a 
potřebu, která v území MAS skutečně je. 

PRV 3 – prozatím se nepodařilo realizovat projekty (výzva bude vyhlášena) 

PRV 4 - dosavadní intervence k plnění potřeb cílových skupin, které si žadatelé v projektu 
nastavily, jsou naplňovány projektem zcela. Nicméně pokud bereme dopad na cílové 
skupiny v celém území, pak jednotlivé realizované projekty pouze k plnění potřeb cílových 
skupin přispívají, jelikož alokace určená pro MAS nedokáže pokrýt celou poptávku a 
potřebu, která v území MAS skutečně je. 

PRV 5 - dosavadní intervence k plnění potřeb cílových skupin, které si žadatelé v projektu 
nastavily, jsou naplňovány projektem zcela. Nicméně pokud bereme dopad na cílové 
skupiny v celém území, pak jednotlivé realizované projekty pouze k plnění potřeb cílových 
skupin přispívají, jelikož alokace určená pro MAS nedokáže pokrýt celou poptávku a 
potřebu, která v území MAS skutečně je. 

PRV 6 - dosavadní intervence k plnění potřeb cílových skupin, které si žadatelé v projektu 
nastavily, jsou naplňovány projektem zcela. Nicméně pokud bereme dopad na cílové 
skupiny v celém území, pak jednotlivé realizované projekty pouze k plnění potřeb cílových 
skupin přispívají, jelikož alokace určená pro MAS nedokáže pokrýt celou poptávku a 
potřebu, která v území MAS skutečně je. 

PRV 7 – nepodařilo se realizovat projekty   

 

 

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

Odpověď: 

IROP – žadatelé vždy popisovali ve svých žádostech,  jakým způsobem mají udržitelnost 
projektu zajištěnu. U všech projektů IROP je předpoklad dodržení udržitelnosti projektu, 
jelikož se jedná o projekty, které byly potřebné a jejichž výstupy a výsledky jsou/budou 
efektivně využívané. 

OPZ – Udržitelnost projektů realizovaných v rámci OPZ se na většinu realizovaných 
projektů nevztahuje, jelikož nešlo i investice do infrastruktury. 

PRV -  Žadatelé počítají s udržitelností projektů po dobu min. 5 let, u tvorby pracovních 
míst v případě mikro a malých podniků po dobu 3 let.   

 

 

Klíčová zjištění:   

1. Dosavadní realizace projektů vedly k dosažení plánovaných výsledků a výstupů. 

2. Dosavadní intervence k plnění potřeb cílových skupin, které si žadatelé v projektu 
nastavili, jsou realizací projektů zcela naplňovány. 

3. U výstupů, výsledků a dopadů dosažených v jednotlivých programových rámcích 



 

66 
 

mají žadatelé v rámci investičních projektů zajištěnu udržitelnost 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Odpověď: 

Všechny doposud vynaložené finanční prostředky splnily zcela svůj účel.  

V rámci investičních akcí programového rámce IROP se podařilo zvýšit míru bezpečnosti 
dopravy, zlepšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb či zefektivnit výuku v realizovaných 
odborných učebnách. Vše s pozitivním dopadem na jednotlivé cílové skupiny. Jelikož 
nedošlo k naplnění potřebnosti projektů v oblasti Obnova a revitalizace památkového fondu 
a poptávka zde se ani do budoucna neočekává, MAS na základě setkání fokusní skupiny, 
přesune finanční alokaci do jiných poptávaných aktivit. 

Dle výstupů fokusní skupiny a dle aktuální poptávky po dalších možných výzvách by byla 
MAS Královédvorsko schopna vyčerpat několikanásobně více finančních prostředků, než-li 
jí bylo přiděleno.  

Co se týče OPZ došlo k zajištění poskytování sociálních služeb v aktuálně potřebných 
oblastech (odlehčovací služba, neformální pečovatelé), dále pak ke zvýšení zaměstnanosti 
osob z CS se synergickým efektem podpory podnikatelských subjektů na území MAS, 
předpokládá se zájem o sociální podnikání – vznik nového sociálního podniku a díky 
realizaci prorodinných opatření se umožnil návrat na trh práce osobám z cílových skupin. 
Dle výstupů fokusní skupiny a dle aktuální poptávky po dalších možných výzvách by byla 
MAS Královédvorsko schopna vyčerpat několikanásobně více finančních prostředků, než-li 
jí bylo přiděleno.  

Účelně vynaložené finanční prostředky se vztahují i na oblast PRV, kde došlo k  uspokojení 
potřeb části místních zemědělců, nezemědělských podnikatelů či obcí. Dle výstupů fokusní 
skupiny a dle aktuální poptávky po dalších možných výzvách by byla MAS Královédvorsko 
schopna vyčerpat několikanásobně více finančních prostředků, než-li jí bylo přiděleno. 
Primárně se to týká podpory zemědělských a nezemědělských podnikatelů, jejichž poptávka 
převyšuje nabídku.  

 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 

1. Úprava FP IROP (přesun finančních 
prostředků do poptávaných aktivit) 

Březen 2019 Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

2. Vyhlášení zbývajících alokací 
v rámci IROP (po schválení změny 
FP) 

Září 2019 Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

3. Úprava FP OPZ – požádat o 
navýšení 

Březen 2019 Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

4. Vyhlášení výzev OPZ po případném 
navýšení  

Září 2019 Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

5. Úprava FP PRV – přesun finančních 
prostředků do poptávaných fichí 

Co nejdříve po 
schválení evaluace, 
max. do 15.6.2019 

Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 
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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   

 Případové studie 

 Výstupy z rozhovorů se žadateli 

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

 

Odpověď:  

  

ROZHOD
NĚ 
ODPOVÍD
AJÍ 

SPÍŠE 
ANO NEVÍM SPÍŠE NE 

NEODPOVÍ
DAJÍ 

NEBYLO 
REALIZOV
ÁNO V 
RÁMCI 
OPATŘENÍ 

IROP 1 BEZPEČNOST DOPRAVY A 
PODPORA UDRŽITELNÉ DOPRAVY             

SC 4.1 Zdokonalit stav dopravní 
infrastruktury              

SC 4.3 Podpořit využívání hromadné 
dopravy před dopravou individuální              

IROP 2 ZVÝŠENÍ KVALITY A 
DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB             

SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a 
rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče 
se zohledněním spádovosti obcí a podpořit 
rozvoj služeb sociální prevence a 
sociálního poradenství               

IROP 3 PODPORA SOCIÁLNÍHO 
PODNIKÁNÍ             
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SC 1.2 Zvýšit počet podnikatelských 
subjektů a konkurenceschopnost 
stávajících i nově vzniklých              

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a 
zvýšit míru zaměstnanosti              

SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a 
rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče 
se zohledněním spádovosti obcí a podpořit 
rozvoj služeb sociální prevence a 
sociálního poradenství              

IROP 4 ROZVOJ INFRASTRUKTURY 
PRO VZDĚLÁVÁNÍ             

SC 6.2 Zachovat základní školství i na 
malých obcích             

SC 6.3 Rozšířit nabídku předškolních a 
školních zařízení              

SC 6.4 Podpořit celoživotní vzdělávání              

IROP 5 OBNOVA A REVITALIZACE 
PAMÁTKOVÉHO FONDU             

SC 2.1 Zvýšit kvalitu infrastruktury 
cestovního ruchu              

OPZ 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ 
ZAČLEŇOVÁNÍ             
SC 3.2 Zajistit bezpečnost obyvatel a 
snížit rizika v oblasti nebezpečných 
společenských jevů              
SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a 
rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče 
se zohledněním spádovosti obcí              
SC 5.3 Eliminovat růst sociálně-
patologických jevů (kriminalita, drogová 
závislost…)              

OPZ 2 ZAMĚSTNANOST 
            

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a 
zvýšit míru zaměstnanosti              
SC 1.2 Zvýšit počet podnikatelských 
subjektů a konkurenceschopnost 
stávajících i nově vzniklých              
SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a 
rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče 
se zohledněním spádovosti obcí              

SC 6.4 Podpořit celoživotní vzdělávání              

OPZ 3 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 
            

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a 
zvýšit míru zaměstnanosti              
SC 1.2 Zvýšit počet podnikatelských 
subjektů a konkurenceschopnost 
stávajících i nově vzniklých              
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SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a 
rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče 
se zohledněním spádovosti obcí a podpořit 
rozvoj služeb sociální prevence              

OPZ 4 PRORODINNÁ OPATŘENÍ 
            

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a 
zvýšit míru zaměstnanosti             
SC 3.2. Zajistit bezpečnost obyvatel a 
snížit rizika v oblasti nebezpečných 
společenských jevů              
SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a 
rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče 
se zohledněním spádovosti obcí              

SC 5.3 Eliminovat růst sociálně –
patologických jevů              

SC 6.3 Rozšířit nabídku předškolních a 
školních zařízení              

FICHE 1 PŘEDÁVÁNÍ ZNALOSTÍ A 
INFORMAČNÍ AKCE             
SC 1.4 Podpořit udržitelnost a 
konkurenceschopnost primárního sektoru 
hospodářství              

FICHE 2 INVESTICE DO 
ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ             
SC 1.4 Podpořit udržitelnost a 
konkurenceschopnost primárního sektoru 
hospodářství              

FICHE 3 ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA 
TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ             
SC 1.4 Podpořit udržitelnost a 
konkurenceschopnost primárního sektoru 
hospodářství              

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a 
zvýšit míru zaměstnanosti              
FICHE 4 PODPORA INVESTIC NA 
ZALOŽENÍ NEBO ROZVOJ 
NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ              

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a 
zvýšit míru zaměstnanosti              
SC 1.2 Zvýšit počet podnikatelských 
subjektů a konkurenceschopnost 
stávajících i nově vzniklých              

SC 2.1 Zvýšit kvalitu infrastruktury 
cestovního ruchu              

SC 2.2 Podpořit rozvoj nových forem 
cestovního ruchu              

FICHE 5 NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE 
V LESÍCH             
SC 1.4 Podpořit udržitelnost a 
konkurenceschopnost primárního sektoru 
hospodářství              

SC 2.1 Zvýšit kvalitu infrastruktury 
cestovního ruchu              
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SC 2.2 Podpořit rozvoj nových forem 
cestovního ruchu              
FICHE 6 INVESTICE DO LESNICKÝCH 
TECHNOLOGIÍ A ZPRACOVÁNÍ 
LESNICKÝCH PRODUKTŮ, JEJICH 
MOBILIZACE A UVÁDĚNÍ NA TRH             

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a 
zvýšit míru zaměstnanosti              
SC 1.2 Zvýšit počet podnikatelských 
subjektů a konkurenceschopnost 
stávajících i nově vzniklých             
SC 1.4 Podpořit udržitelnost a 
konkurenceschopnost primárního sektoru 
hospodářství              

FICHE 7 ČINNOSTI SPOLUPRÁCE 
V RÁMCI INICIATIVY LEADER             

 

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

  

ROZHO
DNĚ 
ANO 

SPÍŠE 
ANO NEVÍM 

SPÍŠE 
NE 

NEVEDL
Y 

NEBYLO 
REALIZOV
ÁNO V 
RÁMCI 
OPATŘENÍ 

IROP 1 BEZPEČNOST DOPRAVY A 
PODPORA UDRŽITELNÉ DOPRAVY             

SC 4.1 Zdokonalit stav dopravní 
infrastruktury              

SC 4.3 Podpořit využívání hromadné 
dopravy před dopravou individuální              

IROP 2 ZVÝŠENÍ KVALITY A 
DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB             

SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a 
rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se 
zohledněním spádovosti obcí a podpořit 
rozvoj služeb sociální prevence a sociálního 
poradenství               

IROP 3 PODPORA SOCIÁLNÍHO 
PODNIKÁNÍ             
SC 1.2 Zvýšit počet podnikatelských 
subjektů a konkurenceschopnost stávajících 
i nově vzniklých              

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit 
míru zaměstnanosti              

SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a 
rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se 
zohledněním spádovosti obcí a podpořit 
rozvoj služeb sociální prevence a sociálního 
poradenství              

IROP 4 ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO 
VZDĚLÁVÁNÍ             

SC 6.2 Zachovat základní školství i na 
malých obcích             
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SC 6.3 Rozšířit nabídku předškolních a 
školních zařízení              

SC 6.4 Podpořit celoživotní vzdělávání              

IROP 5 OBNOVA A REVITALIZACE 
PAMÁTKOVÉHO FONDU             

SC 2.1 Zvýšit kvalitu infrastruktury 
cestovního ruchu              

OPZ 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ 
ZAČLEŇOVÁNÍ             
SC 3.2 Zajistit bezpečnost obyvatel a snížit 
rizika v oblasti nebezpečných 
společenských jevů              
SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a 
rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se 
zohledněním spádovosti obcí              
SC 5.3 Eliminovat růst sociálně-
patologických jevů (kriminalita, drogová 
závislost…)              

OPZ 2 ZAMĚSTNANOST 
            

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit 
míru zaměstnanosti              
SC 1.2 Zvýšit počet podnikatelských 
subjektů a konkurenceschopnost stávajících 
i nově vzniklých              
SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a 
rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se 
zohledněním spádovosti obcí              

SC 6.4 Podpořit celoživotní vzdělávání              

OPZ 3 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 
            

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit 
míru zaměstnanosti              
SC 1.2 Zvýšit počet podnikatelských 
subjektů a konkurenceschopnost stávajících 
i nově vzniklých              
SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a 
rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se 
zohledněním spádovosti obcí a podpořit 
rozvoj služeb sociální prevence              

OPZ 4 PRORODINNÁ OPATŘENÍ 
            

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit 
míru zaměstnanosti             
SC 3.2. Zajistit bezpečnost obyvatel a snížit 
rizika v oblasti nebezpečných 
společenských jevů              
SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a 
rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se 
zohledněním spádovosti obcí              

SC 5.3 Eliminovat růst sociálně –
patologických jevů              
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SC 6.3 Rozšířit nabídku předškolních a 
školních zařízení              

FICHE 1 PŘEDÁVÁNÍ ZNALOSTÍ A 
INFORMAČNÍ AKCE             
SC 1.4 Podpořit udržitelnost a 
konkurenceschopnost primárního sektoru 
hospodářství              

FICHE 2 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH 
PODNIKŮ             
SC 1.4 Podpořit udržitelnost a 
konkurenceschopnost primárního sektoru 
hospodářství              

FICHE 3 ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA 
TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ             
SC 1.4 Podpořit udržitelnost a 
konkurenceschopnost primárního sektoru 
hospodářství              

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit 
míru zaměstnanosti              
FICHE 4 PODPORA INVESTIC NA 
ZALOŽENÍ NEBO ROZVOJ 
NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ              

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit 
míru zaměstnanosti              
SC 1.2 Zvýšit počet podnikatelských 
subjektů a konkurenceschopnost stávajících 
i nově vzniklých              

SC 2.1 Zvýšit kvalitu infrastruktury 
cestovního ruchu              

SC 2.2 Podpořit rozvoj nových forem 
cestovního ruchu              

FICHE 5 NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE 
V LESÍCH             
SC 1.4 Podpořit udržitelnost a 
konkurenceschopnost primárního sektoru 
hospodářství              

SC 2.1 Zvýšit kvalitu infrastruktury 
cestovního ruchu              

SC 2.2 Podpořit rozvoj nových forem 
cestovního ruchu              
FICHE 6 INVESTICE DO LESNICKÝCH 
TECHNOLOGIÍ A ZPRACOVÁNÍ 
LESNICKÝCH PRODUKTŮ, JEJICH 
MOBILIZACE A UVÁDĚNÍ NA TRH             

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit 
míru zaměstnanosti              
SC 1.2 Zvýšit počet podnikatelských 
subjektů a konkurenceschopnost stávajících 
i nově vzniklých             
SC 1.4 Podpořit udržitelnost a 
konkurenceschopnost primárního sektoru 
hospodářství              

FICHE 7 ČINNOSTI SPOLUPRÁCE 
V RÁMCI INICIATIVY LEADER             
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C.4.3) Do jaké míry vedly intervence (projekty) v jednotlivých Programových rámcích  
k dosažení předem nepředpokládaných negativních výsledků? 

  

ROZHO
DNĚ 
ANO 

SPÍŠE 
ANO NEVÍM 

SPÍŠE 
NE 

NEVEDL
Y 

NEBYLO 
REALIZO
VÁNO V 
RÁMCI 
OPATŘEN
Í 

IROP 1 BEZPEČNOST DOPRAVY A 
PODPORA UDRŽITELNÉ DOPRAVY             

SC 4.1 Zdokonalit stav dopravní 
infrastruktury              

SC 4.3 Podpořit využívání hromadné 
dopravy před dopravou individuální              

IROP 2 ZVÝŠENÍ KVALITY A 
DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB             

SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a 
rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se 
zohledněním spádovosti obcí a podpořit 
rozvoj služeb sociální prevence a sociálního 
poradenství               

IROP 3 PODPORA SOCIÁLNÍHO 
PODNIKÁNÍ             
SC 1.2 Zvýšit počet podnikatelských 
subjektů a konkurenceschopnost stávajících 
i nově vzniklých              

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit 
míru zaměstnanosti              

SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a 
rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se 
zohledněním spádovosti obcí a podpořit 
rozvoj služeb sociální prevence a sociálního 
poradenství              

IROP 4 ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO 
VZDĚLÁVÁNÍ             

SC 6.2 Zachovat základní školství i na 
malých obcích             

SC 6.3 Rozšířit nabídku předškolních a 
školních zařízení              

SC 6.4 Podpořit celoživotní vzdělávání              

IROP 5 OBNOVA A REVITALIZACE 
PAMÁTKOVÉHO FONDU             

SC 2.1 Zvýšit kvalitu infrastruktury 
cestovního ruchu              

OPZ 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ 
ZAČLEŇOVÁNÍ             
SC 3.2 Zajistit bezpečnost obyvatel a snížit 
rizika v oblasti nebezpečných společenských 
jevů              
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SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a 
rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se 
zohledněním spádovosti obcí              
SC 5.3 Eliminovat růst sociálně-
patologických jevů (kriminalita, drogová 
závislost…)              

OPZ 2 ZAMĚSTNANOST 
            

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit 
míru zaměstnanosti              
SC 1.2 Zvýšit počet podnikatelských 
subjektů a konkurenceschopnost stávajících 
i nově vzniklých              
SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a 
rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se 
zohledněním spádovosti obcí              

SC 6.4 Podpořit celoživotní vzdělávání              

OPZ 3 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 
            

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit 
míru zaměstnanosti              
SC 1.2 Zvýšit počet podnikatelských 
subjektů a konkurenceschopnost stávajících 
i nově vzniklých              
SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a 
rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se 
zohledněním spádovosti obcí a podpořit 
rozvoj služeb sociální prevence              

OPZ 4 PRORODINNÁ OPATŘENÍ 
            

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit 
míru zaměstnanosti             
SC 3.2. Zajistit bezpečnost obyvatel a snížit 
rizika v oblasti nebezpečných společenských 
jevů              
SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a 
rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se 
zohledněním spádovosti obcí              

SC 5.3 Eliminovat růst sociálně –
patologických jevů              

SC 6.3 Rozšířit nabídku předškolních a 
školních zařízení              

FICHE 1 PŘEDÁVÁNÍ ZNALOSTÍ A 
INFORMAČNÍ AKCE             
SC 1.4 Podpořit udržitelnost a 
konkurenceschopnost primárního sektoru 
hospodářství              

FICHE 2 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH 
PODNIKŮ             
SC 1.4 Podpořit udržitelnost a 
konkurenceschopnost primárního sektoru 
hospodářství              

FICHE 3 ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH 
ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ             
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SC 1.4 Podpořit udržitelnost a 
konkurenceschopnost primárního sektoru 
hospodářství              

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit 
míru zaměstnanosti              
FICHE 4 PODPORA INVESTIC NA 
ZALOŽENÍ NEBO ROZVOJ 
NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ              

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit 
míru zaměstnanosti              
SC 1.2 Zvýšit počet podnikatelských 
subjektů a konkurenceschopnost stávajících 
i nově vzniklých              

SC 2.1 Zvýšit kvalitu infrastruktury 
cestovního ruchu              

SC 2.2 Podpořit rozvoj nových forem 
cestovního ruchu              

FICHE 5 NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE 
V LESÍCH             
SC 1.4 Podpořit udržitelnost a 
konkurenceschopnost primárního sektoru 
hospodářství              

SC 2.1 Zvýšit kvalitu infrastruktury 
cestovního ruchu              

SC 2.2 Podpořit rozvoj nových forem 
cestovního ruchu              
FICHE 6 INVESTICE DO LESNICKÝCH 
TECHNOLOGIÍ A ZPRACOVÁNÍ 
LESNICKÝCH PRODUKTŮ, JEJICH 
MOBILIZACE A UVÁDĚNÍ NA TRH             

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit 
míru zaměstnanosti              
SC 1.2 Zvýšit počet podnikatelských 
subjektů a konkurenceschopnost stávajících 
i nově vzniklých             
SC 1.4 Podpořit udržitelnost a 
konkurenceschopnost primárního sektoru 
hospodářství              

FICHE 7 ČINNOSTI SPOLUPRÁCE 
V RÁMCI INICIATIVY LEADER             

 

Klíčová zjištění 

1. Dosažené výstupy a výsledky u všech programových rámců odpovídají výši 
vynaložených prostředků. 

2. Převážná část realizovaných projektů eviduje nepředvídatelný pozitivní výsledek, 
který se realizací projektu uskutečnil. 

3. Všechny realizované projekty neevidují žádný nepředvídatelný negativní výsledek, 
jež by se díky realizaci projektu uskutečnil.  

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Odpověď:  
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IROP – Dosažené výstupy a výsledky odpovídají převážně výši vynaložených prostředků. 
U většiny projektů realizovaných v tomto programovém rámci byly realizované projekty 
s vyššími celkovými výdaji než-li byly stanovené max. celkové způsobilé výdaje v daných 
výzvách. Proto konstatujeme, že dosažené výstupy a výsledky odpovídají převážně výši 
vynaložených prostředků – myšleno vynaložených prostředků daných alokací MAS, 
respektive alokací na danou výzvu MAS. U převážné většiny projektů šlo o investičně 
náročnější akce a zapojení se do výzvy MAS tak umožnilo žadateli z velké části na tyto 
investiční akce přispět. 

Ve většině případů evidujeme díky realizacím projektů pozitivní synergický efekt 
v dopadech na jiné oblasti. Poptávka v území z hlediska možné finanční alokace 
přesahovala možnosti MAS. 

OPZ – Dosažené výstupy a výsledky odpovídají zcela výši vynaložených prostředků, které 
byly efektivně využity. V rámci projektů OPZ MAS nezaznamenala při hodnocení návrh 
na krácení jednotlivých žádostí. Několik nepodpořených projektů – převážně z oblasti 
zaměstnanosti a prorodinná opatření nebylo podpořeno,  a to jen pouze díky malé částce 
celkové alokace, kterou MAS měla k dispozici. Poptávka v území byla daleko vyšší. U 
většiny projektů je zaznamenán nepředvídatelný pozitivní dopad na jinou oblast. 

PRV -  Dosažené výstupy a výsledky odpovídají výši vynaložených prostředků. MAS 
nezaznamela žádný návrh na případné krácení žádostí. Všechny realizované projekty 
byly řešeny efektivně. Poptávka po realizacích převyšovala možnou finanční alokaci MAS. 
U realizovaných projektů je evidován také nepředvídatelný pozitivní dopad na jinou oblast.  

 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 

1. Animace území/zjišťování potřeb a 
snaha o realizaci projektů se 
synergickým účinkem 

průběžně Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

2. Při sběru projektových záměrů 
ověřovat efektivitu plánovaných 
finančních prostředků v projektu 

průběžně Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

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

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

Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z případových studií.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

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

 Inervenční logika (viz otázku B.1)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza  

 Dotazování   
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 Případové studie 

 Komparativní analýza  

 Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

 

Odpověď:  

IROP 

IROP 1 BEZPEČNOST DOPRAVY A PODPORA UDRŽITELNÉ DOPRAVY 

SC 4.1 Zdokonalit stav dopravní infrastruktury - naplněno 

SC 4.3 Podpořit využívání hromadné dopravy před dopravou individuální - nenaplněno 

IROP 2 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se 
zohledněním spádovosti obcí a podpořit rozvoj služeb sociální prevence a sociálního 
poradenství  - naplněno 

IROP 3 PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 

SC 1.2 Zvýšit počet podnikatelských subjektů a konkurenceschopnost stávajících i nově 
vzniklých – naplněno z části (aktuálně probíhá ještě příjem žádostí do další výzvy – 
očekává se vznik nového sociálního podniku) 

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit míru zaměstnanosti – naplněno z části 
(aktuálně probíhá ještě příjem žádostí do další výzvy – očekává se vznik nového 
sociálního podniku a s tím související vznik nových pracovních míst) 

SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se 
zohledněním spádovosti obcí a podpořit rozvoj služeb sociální prevence a sociálního 
poradenství – prozatím nenaplněno 

IROP 4 ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 

SC 6.2 Zachovat základní školství i na malých obcích – naplněno (projekt ZŠ Bílá 
Třemešná) 

SC 6.3 Rozšířit nabídku předškolních a školních zařízení – naplněno z části – nedošlo 
k realizaci projektů souvisejících s předškolním vzděláváním s ohledem na podmínku 
navýšení kapacity, nicméně došlo k rozšíření nabídky školních zařízení (sdílená učebna 
informatiky a robotiky) 

SC 6.4 Podpořit celoživotní vzdělávání – nenaplněno – nedošlo k realizaci projektů 
souvisejících s celoživotním vzděláváním 

IROP 5 OBNOVA A REVITALIZACE PAMÁTKOVÉHO FONDU 

SC 2.1 Zvýšit kvalitu infrastruktury cestovního ruchu – nenaplněno – nedošlo k realizaci 
projektů v rámci tohoto opatření (nebyla poptávka v území) 

OPZ 

OPZ 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 

SC 3.2 Zajistit bezpečnost obyvatel a snížit rizika v oblasti nebezpečných společenských 
jevů – nenaplněno – nebyly prozatím realizovány projekty, které by měly přímý dopad na 
tento SC 
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SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se 
zohledněním spádovosti obcí – naplněno z části – realizovanými projekty dojde ke snaze 
zajistit dostatečnou kapacitu, nicméně nebude zcela pokryto. 

SC 5.3 Eliminovat růst sociálně-patologických jevů (kriminalita, drogová závislost…) – 
nenaplněno – nebyly prozatím realizovány projekty, které by měly přímý dopad na tento 
SC 

OPZ 2 ZAMĚSTNANOST 

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit míru zaměstnanosti – naplněno zcela 

SC 1.2 Zvýšit počet podnikatelských subjektů a konkurenceschopnost stávajících i nově 
vzniklých – naplněno zcela 

SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se 
zohledněním spádovosti obcí – v rámci opatření Zaměstnanost nenaplněno – nebyly 
realizovány projekty, které by měly přímý dopad na tento SC 

SC 6.4 Podpořit celoživotní vzdělávání – v rámci opatření Zaměstnanost nenaplněno – 
nebyly realizovány projekty, které by měly přímý dopad na tento SC 

OPZ 3 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit míru zaměstnanosti – naplněno částečně 
(aktuálně vyhlášená výzva, kde se očekává žádost na tvorbu nového sociálního podniku 
provázaná s tvorbou nových pracovních míst) 

SC 1.2 Zvýšit počet podnikatelských subjektů a konkurenceschopnost stávajících i nově 
vzniklých – naplněno prozatím částečně (evidována 1 žádost související 
s konkurenceschopností stávajících, aktuálně probíhá příjem žádostí do další výzvy, kde 
se předpokládá vznik nového sociálního podniku a tedy i naplnění zvýšení počtu 
podnikatelských subjektů 

SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se 
zohledněním spádovosti obcí a podpořit rozvoj služeb sociální prevence – prozatím 
nenaplněno 

OPZ 4 PRORODINNÁ OPATŘENÍ 

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit míru zaměstnanosti – díky realizacím 
školních klubů či příměstských táborů se podařilo částečně zvýšit míru zaměstnanosti či 
vytvořit nová pracovní místa 

SC 3.2. Zajistit bezpečnost obyvatel a snížit rizika v oblasti nebezpečných společenských 
jevů – realizace projektů v tomto opatření přispěli částečně k eliminaci nebezpečných 
společenských jevů (realizace příměstských táborů, školních klubů) 

SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se 
zohledněním spádovosti obcí – realizace projektů v tomto opatření nepřispěly k naplnění 
tohoto SC 

SC 5.3 Eliminovat růst sociálně –patologických jevů - realizace projektů v tomto opatření 
přispěli částečně k eliminaci nebezpečných společenských jevů (realizace příměstských 
táborů, školních klubů) 

SC 6.3 Rozšířit nabídku předškolních a školních zařízení – naplněno – realizacemi 
školních klubů či příměstských táborů se podařilo rozšířit nabídku předškolních a školních 
zařízení 

PRV 

FICHE 1 PŘEDÁVÁNÍ ZNALOSTÍ A INFORMAČNÍ AKCE 

SC 1.4 Podpořit udržitelnost a konkurenceschopnost primárního sektoru hospodářství – 
nepodařilo se naplnit, fiche se nerealizovala – v území nebyla poptávka – návrh přesunout 
finanční alokaci z fiche 1 do fiche 4 

FICHE 2 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ 
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SC 1.4 Podpořit udržitelnost a konkurenceschopnost primárního sektoru hospodářství – 
podařilo se díky realizacím v dané fichi naplnit 

FICHE 3 ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ 

SC 1.4 Podpořit udržitelnost a konkurenceschopnost primárního sektoru hospodářství – 
nepodařilo se prozatím realizovat žádný projekt (fiche bude teprve vyhlášena) 

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit míru zaměstnanosti - nepodařilo se prozatím 
realizovat žádný projekt (fiche bude teprve vyhlášena) 

FICHE 4 PODPORA INVESTIC NA ZALOŽENÍ NEBO ROZVOJ NEZEMĚDĚLSKÝCH 
ČINNOSTÍ  

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit míru zaměstnanosti – naplněno zcela – 
realizací projektů v rámci této fiche došlo k nadměrnému plnění stanoveného SC 

SC 1.2 Zvýšit počet podnikatelských subjektů a konkurenceschopnost stávajících i nově 
vzniklých – naplněno zcela – realizací projektů v rámci této fiche došlo k posílení 
konkurenceschopnosti jednotlivých subjektů, kteří se stali příjemci dotace 

SC 2.1 Zvýšit kvalitu infrastruktury cestovního ruchu – naplněno – díky realizaci projektů 
v rámci této fiche, kdy byly podpořeny restaurace na území MAS, došlo k naplnění 
daného SC 

SC 2.2 Podpořit rozvoj nových forem cestovního ruchu – nenaplněno – v rámci této fiche 
nebyl realizován projekt, který by podpořil rozvoj nových forem cestovního ruchu 

FICHE 5 NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH 

SC 1.4 Podpořit udržitelnost a konkurenceschopnost primárního sektoru hospodářství – 
prostřednictvím realizací došlo k podpoření udržitelnosti a konkurenceschopnosti 
primárního sektoru hospodářství 

SC 2.1 Zvýšit kvalitu infrastruktury cestovního ruchu – prostřednictvím realizací v této fichi 
(realizace naučných stezek) došlo k naplnění stanoveného SC na území MAS 

SC 2.2 Podpořit rozvoj nových forem cestovního ruchu – realizace projektů v této fichi 
nepodpořily zcela rozvoj nových forem cestovního ruchu, nicméně k dosažení cíle 
přispěly. 

FICHE 6 INVESTICE DO LESNICKÝCH TECHNOLOGIÍ A ZPRACOVÁNÍ LESNICKÝCH 
PRODUKTŮ, JEJICH MOBILIZACE A UVÁDĚNÍ NA TRH 

SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit míru zaměstnanosti – díky realizaci projektu 
se podařilo naplnit i tento SC v dané fichi 

SC 1.2 Zvýšit počet podnikatelských subjektů a konkurenceschopnost stávajících i nově 
vzniklých – díky realizaci projektu a pořízení stroje (lesnické technologie) se podařilo 
naplnit částečně daný SC (podpořila se konkurenceschopnost stávajících) 

SC 1.4 Podpořit udržitelnost a konkurenceschopnost primárního sektoru hospodářství – 
realizace projektu napomohla k realizaci daného SC 

FICHE 7 ČINNOSTI SPOLUPRÁCE V RÁMCI INICIATIVY LEADER 

Není vazba na SC 
 

Klíčová zjištění:   

1. Prioritní oblastí MAS Královédvorsko ve schválené SCLLD je ZAMĚSTNANOST A 
PODNIKÁNÍ. Tato oblast se díky realizaci projektů v jednotlivých programových 
rámcích realizovala prostřednictvím SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit 
míru zaměstnanosti, což přispělo do velké míry k řešení právě této prioritní oblasti. 
Cíle jednotlivých realizovaných projektů tak zásadně přispěly k redukci míry 
nezaměstnanosti na území MAS a rozvoji podnikání. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  
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C.5 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosahování 

specifických cílů opatření/fichí Programových rámců? 

Odpověď:  

Intervence v jednotlivých programových rámcích vedly do značné míry k dosahování 
specifických cílů vztahujících se k jednotlivým opatřením. Zpětným hodnocením 
působnosti realizovaných projektů na stanovené cíle lze zhodnotit správně 
nastavenou strategii a efektivně realizované projekty. 

Podařilo se ve velké míře dosáhnout plnění SC 1.1 Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit 
míru zaměstnanosti, dále pak SC 1.2 Zvýšit počet podnikatelských subjektů a 
konkurenceschopnost stávajících i nově vzniklých. Právě tyto dva SC patří v rámci SCLLD 
MAS Královédvorsko k prioritním ve vztahu k oblasti, kterou má MAS ve své strategii na 
prvním místě, a to ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ. Druhou prioritní oblastí k řešení je 
oblast CESTOVNÍHO RUCHU, kde došlo  k provázanosti na fichi 5 a díky realizacím 
projektům právě v této fichi došlo k podpoře dané oblasti -  SC 2.1 Zvýšit kvalitu 
infrastruktury cestovního ruchu.  

Třetí prioritní oblastí je VOLNÝ ČAS – zde se nepodařilo díky specificky zaměřeným 
aktivitám v jednotlivých programových rámcích identifikovat projekty, které by měly zásadní 
vliv na podporu této priority v území. Priorita čtvrtá – DOPRAVA A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA byla řešena převážně díky programovému rámci IROP a SC 4.1 
Zdokonalit stav dopravní infrastruktury. Zde došlo k prozatím částečnému naplnění potřeb 
území. Nicméně celkové potřeby území v této oblasti daná alokace MAS nepokryje. 
ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY – priorita pátá v rámci SCLLD – projekty byly 
realizovány převážně v oblasti sociálních služeb, nikoliv zdravotnictví. Realizace 
jednotlivých projektů však směřovaly k naplnění cíle SC 5.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a 
rovnoměrné pokrytí služeb sociální péče se zohledněním spádovosti obcí. Poslední prioritní 
oblastí, kterou je ŠKOLSTVÍ, se podařilo naplnit ve SC 6.3 Rozšířit nabídku předškolních a 
školních zařízení, SC 5.3 Eliminovat růst sociálně –patologických jevů a SC 6.2 Zachovat 
základní školství i na malých obcích. 

 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 

1. Přehodnocení prioritních oblastí 
SCLLD 

Při přípravách nové 
strategie 

Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

2. Úprava s tím souvisejících SC Při přípravách nové 
strategie 

Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

3. Úprava FP IROP, OPZ, PRV 

(přesuny finančních prostředků do 
poptávaných oblastí v jednotlivých PR) 

max. do 15. 6. 2019 Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

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

Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda a jak byla prostřednictvím 
intervencí (projektů) do území MAS doručena přidaná hodnota.  

                                                
5 K lepšímu pochopení výrazu „přidaná hodnota LEADER/CLLD“ může vedle podotázek evaluační 
otázky přispět také dokument POKYNY PRO HODNOCENÍ LEADER/CLLD, srpen 2017, str.53 – 56.  
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Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z poznatků případových studií 

a znalostí a zkušeností členů Focus Group.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

 Zpracované Případové studie 

 Zápisy z realizovaných rozhovorů  

 Poznatky z Focus Group  

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza  

 Dotazování   

 Focus Group 

 Případové studie, 

 Komparativní analýza  

 Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

 

Odpověď:  

IROP 1 – Bezpečnost dopravy a podpora udržitelné dopravy 

 

Rozvinuta spolupráce neziskového a veřejného sektoru – v návaznosti na realizované 
projekty, ve kterých byly žadatelé převážně obce z území MAS, došlo k rozvinutí 
spolupráce neziskového sektoru zastoupeného samotnou MAS a veřejného sektoru – role 
obcí. 

Dále byly využity znalosti prostředí regionu MAS,  a to právě v jednotlivých konzultacích 
k připravovaným projektovým žádostem, kdy se podařilo efektivně zacílit jednotlivé 
projektové žádosti. 

Rozvinuta spolupráce neziskového a veřejného sektoru – v návaznosti na realizované 
projekty, ve kterých byly žadatelé převážně obce z území MAS, došlo k rozvinutí 
spolupráce neziskového sektoru zastoupeného samotnou MAS a veřejného sektoru – role 
obcí. 

Dále byly využity znalosti prostředí regionu MAS,  a to právě v jednotlivých konzultacích 
k připravovaným projektovým žádostem, kdy se podařilo efektivně zacílit jednotlivé 
projektové žádosti. 

IROP 2 – Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb 

 

Rozvinuta spolupráce neziskového, veřejného a podnikatelského sektoru – v návaznosti 
na realizované projekty, ve kterých bylo zastoupení žadatelů ze všech sektorů, se podařilo 
rozvinout mezi nimi samotnými spolupráci a to při jejich vzájemných konzultací 
k potřebnosti jednotlivých projektů pro území MAS. 
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Využity byly také znalosti prostředí regionu MAS, a to právě těchto žadatelů, kteří byli 
převážně poskytovatelé sociálních služeb působících právě na území MAS. 

Došlo tak také k využití lokálního lidského potenciálu, kdy se prostřednictvím 
realizovaných projektů v této oblasti zapojili i ostatní. 

IROP 3 – Podpora sociálního podnikání  

V rámci podpory sociálního podnikání byl využit lokální lidský potenciál, jelikož se díky 
realizovanému projektu rozšířily poskytované služby stávajícího sociálního podniku.  

IROP 4 – Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání 

Rozvinuta spolupráce neziskového, veřejného a podnikatelského sektoru – díky 
realizovanému projektu Sdílené učebny informatiky a robotiky došlo k propojení školských 
zařízení, obce, kraje, MAS a podnikatelského sektoru. 

Byly také využity znalosti prostředí regionu MAS, jelikož při vzájemných konzultacích byl 
projekt právě na základě znalosti místního prostředí a jeho potřeb, vyspecifikován. Využit 
byl také lokální lidský potenciál, a to právě při přípravách samotného projektu a nyní již 
také i při realizaci. 

IROP 5 Obnova a revitalizace památkového fondu 

Opatření nebylo realizováno. 

 

OPZ 1 – Sociální služby a sociální začleňování 

Při přípravách a realizaci projektů v této oblasti byl využit místní potenciál – znalost 
prostředí regionu MAS. V návaznosti na absenci některých aktivit v rámci sociálních 
služeb se právě díky znalosti prostředí regionu MAS podařilo efektivně s projekty zacílit 
právě do oblastí, které jsou v území potřebné. 

OPZ 2 – Zaměstnanost 

Využity znalosti prostředí regionu MAS – právě již při samotném sběru projektových 
záměrů ze strany MAS docházelo k propojení potřebnosti s možností podpory. Rozvinula 
se zároveň spolupráce neziskového a podnikatelského sektoru (MAS vs. Podnikatelé) 
z čehož vyplynuly také základy budoucí možné spolupráce mezi těmito sektory i v jiných 
oblastech. 

OPZ 3 – Sociální podnikání 

V rámci příprav a konzultací k potenciálnímu projektovému záměru (aktuálně probíhá 
příjem žádostí) se podařilo propojit neziskový (MAS) a podnikatelský sektor a plánuje se 
vznik nového sociálního podniku. Při plánování byly využity také znalosti místního 
prostředí. 

OPZ 4 – Prorodinná opatření 

Díky realizovaným projektům došlo k nastavení spolupráce mezi veřejným, soukromým a 
podnikatelským sektorem – příměstské tábory, školní kluby – vznik projektů na základě 
využití znalostí místního prostředí a využití místních aktérů k zapojení do jednotlivých 
realizovaných projektů (zejména příměstské tábory). 

PRV 1 – Předávání znalostí a informační akce 

Nebylo realizováno   

PRV 2 – Investice do zemědělských podniků 

Rozvinuta spolupráce neziskového a podnikatelského sektoru. Při přípravách 
projektových záměrů byla navázána spolupráce právě mezi MAS a zemědělskými 
podnikateli. Využito bylo znalostí místního prostředí – území MAS k tomu, aby následné 
realizace projektů byly co nejefektivnější. 

PRV 3 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků 

Nebylo realizováno 
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PRV 4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

Na základě realizovaných projektů, které podpořily místní podnikatelský sektor, byla 
nastartována vzájemná spolupráce neziskového (MAS) a podnikatelského sektoru. 

PRV 5 – Neproduktivní investice v lesích 

V rámci realizace jednotlivých projektů došlo k propojení podnikatelského, neziskového a 
veřejného sektoru, jelikož projekty, jejichž žadatelé byli právě podnikatelé či samotné 
obce. Bylo využito znalosti prostředí regionu MAS, ale i lidský potenciál. Obyvatelé žijící 
na území MAS byli do příprav a realizací projektů zapojeni. 

PRV 6 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů 

Investicí do lesnické technologie byla propojena potřebnost podnikatelského sektoru 
s možností využití dotací přes MAS (neziskový a podnikatelský sektor). 

PRV 7 – Spolupráce v rámci iniciativy Leader 

Nebylo realizováno 
 

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

 

Odpověď:  

IROP 

Intervence uskutečněné či aktuálně realizované v rámci IROP přispěli převážně k posílení 
kolektivního sociálního kapitálu v území. Jednalo se o investiční projekty, ve kterých byli 
žadatelé převážně z veřejného sektoru, a tedy dopad těchto projektů je taktéž veřejný. 
V tomto směru tak přináší realizované projekty zisk pro společnost jako celek. Můžeme 
hovořit i o přemosťujícím kolektivním sociálním kapitálu, jelikož došlo k dosahování 
společenských zájmů a výstupy jsou společensky prospěšné.  

OPZ 

Co se týče projektů OPZ a jeho dopadů na sociální kapitál v území, zde můžeme 
konstatovat, že intervence uskutečněné právě v rámci tohoto programového rámce vedly 
k posílení jak individuálního, tak i kolektivního sociálního kapitálu v území. Jednalo se o 
realizaci poměrně širokého spektra projektů, kdy v rámci sociálních služeb a začleňování 
vidíme díky realizaci projektů zisk pro společnost jako celek. Pokryly se, byť jen prozatím 
částečně, nedostatky v této oblasti a realizace je přínosem pro území jako celek. S tím 
samým dopadem jsou realizovány projekty týkající se Prorodinných opatření – školní 
kluby a příměstské tábory, přispěli společnosti jako celku. U aktivit týkajících se 
zaměstnanosti se protíná jak individuální, tak kolektivní dopad. Co se týče cílových skupin 
a jejich návratu na trh práce, můžeme definovat kolektivní dopad na celé území,  a to 
právě například snížením nezaměstnanosti (byť v mírném rozsahu). Souběžně s tímto 
však pozorujeme i synergický efekt vytvářející se jako jistá podpora podnikání a tedy jde 
o individuální sociální kapitál i jednotlivých žadatelů. 

PRV 

V oblasti PRV a realizace v tomto programovém rámci identifikujeme na základě zpětné 
vazby od samotných žadatelů či z území jako takového pozitivní dopad týkající se 
sociálního kapitálu, a to jak individuálního, tak kolektivního. Díky realizovaným 
projektům došlo k podpoře zemědělského i nezemědělského podnikání či se podařilo do 
území přispět realizacemi naučných stezek, kde je kolektivní dopad evidentní.  

 

                                                
6 Sociální kapitál 
Sociální kapitál lze definovat jako „sítě spolu se sdílenými normami, hodnotami a chápáním, které 
usnadňují spolupráci v rámci skupin nebo mezi nimi“. (Zdroj: POKYNY PRO HODNOCENÍ 
LEADER/CLLD, srpen 2017, str. 81) 
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C.6.3) Do jaké míry MAS přispěla k inovativnosti projektů?    

Odpověď:  

 

IROP 

Inovativnost v rámci tohoto programového rámce je převážně technického charakteru, 
kdy došlo k vytváření nových produktů. Nicméně co se týče projektů realizovaných 
v aktivitě Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, shledáváme inovativnost i z hlediska 
netechnického, sociálního charakteru. Převážně u jednoho projektu došlo k ojedinělé 
inovativnosti týkající se způsobu přípravy projektového záměru. V rámci projektu Sdílená 
učebna informatiky a robotiky vzešla potřeba realizace projektu na projednáváních 
pracovní skupiny robotika (projekt MAP), kdy si převážně učitelé na základě znalosti 
místního prostředí vydefinovali potřebnost projektu takového druhu. Následně došlo 
k oslovení města, jako možného žadatele v projektu, propojení všech zástupců místních 
škol a také podnikatelského sektoru, kdy se všichni kladně k potřebě projektu vyjádřili a 
společně na přípravách projektového záměru pracovali.   

OPZ 

U projektů realizovaných v rámci OPZ se jedná především o sociální inovace a 
organizační inovace, která se ukázala především u realizací v rámci aktivity Prorodinná 
opatření. Školní kluby jsou realizovány s dopadem na jinou cílovou skupinu, nežli jsou 
žáci, příměstské tábory podnítili spolupráci mezi jednotlivými subjekty v území. 
Inovativnost se očekává i v rámci Sociálního podnikání – vznik nového sociálního podniku 
na území MAS – aktuálně probíhá příjem žádostí do této aktivity. Hovořit můžeme také o 
procesní inovaci, jelikož díky MAS se právě mohou realizovat takovéto projekty, což je 
inovativností pro celé území MAS jako takové. 

PRV 

Procesní a organizační inovace jsou implementovány i v rámci programového opatření 
PRV. U procesních inovací evidujeme pořízení vybavení s nižšími zátěžemi na životní 
prostředí, umožňující efektivnější práci – to se týká jak zemědělských, tak i 
nezemědělských podnikatelů, investic do lesnických technologií. Organizační inovace se 
promítají převážně do Neproduktivních investic v lesích, kdy docházelo ke koordinaci 
několika zájmových skupin z území tak, aby byla realizace projektu přínosem pro celé 
území MAS. 

 

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

Odpověď:  

Prostřednictvím níže uvedené provázanosti vazeb jednotlivých Programových rámců došlo 
ke vzájemným synergickým efektům realizovaných projektů.  

Vytvářely se synergické vazby nejen mezi samotnými aktivitami v rámci opatření, ale i napříč 
programovými rámci.  

A – nejslabší vazba 

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

C – nejsilnější vazba 

  IROP PRV OPZ 

PR OPATŘENÍ PR 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

IROP 1 X C A A A B A A A A A A A A A A A 

2 C X A A A B A A A A B A B A A A A 

3 A A X C A A B A A A A A A C C B B 

4 A A C X A A B A A A A A A B A C B 

5 A A A A X A A A A A A A A A B A B 

6 B B A A A X A A A A A A B A A A A 

PRV 1 A A B B A A X C C C C C B B B B B 

2 A A A A A A C X C B B B A A B A A 

3 A A A A A A C C X B A A C A B B A 

4 A A A A A A C B B X B B B A B A A 

5 A B A A A B C B A B X B B A B A A 

6 A A A A A A C B A B B X B A B A A 

7 A B A A A B B A C B B B X A B A A 

OPZ 1 A A C B A A B A A A A A A X C C C 

2 A A C A B A B B B B B B B C X C C 

3 A A B C A A B A B A A A A C C X A 

4 A A B B B A B A A A A A A C C A X 

 

 

Klíčová zjištění:   

1. 

Při přípravách a realizacích projektů v rámci jednotlivých aktivit byla vždy rozvinuta 
vzájemná spolupráce napříč všemi sektory a využity byly znalosti prostředí regionu MAS. 
Jednalo se o nastartování spolupráce mezi neziskovým a veřejným sektorem, dále pak 
neziskovým a podnikatelským sektorem. Evidujeme projekty, které v rámci jak příprav, tak 
samotných realizací podnítili vzájemnou spolupráci mezi neziskovým, veřejným a 
podnikatelským sektorem. Došlo také k využití lokálního lidského potenciálu. 

2. 

Intervence v jednotlivých Programových rámcích vedly v území k posílení kolektivního 
sociálního kapitálu. Hovořit můžeme o přemosťujícím kolektivním sociálním kapitálu, jelikož 
došlo k dosažení společenských zájmů a výstupy projektů jsou společensky prospěšné. U 
aktivit OPZ se protíná jak kolektivní, tak individuální sociální dopad, který registrujeme také 
u programového rámce PRV. 

3. 

Celkově shledáváme přínos existence MAS jako takové za inovativní prvek v rámci celého 
území Královédvorska. Jelikož MAS vznikla až v roce 2013, nebylo možné realizovat 
LEADER na území již v předchozím programovém období. Proto je každý realizovaný 
projekt a jeho výsledek /dopad, inovativním prvkem, který vnáší do území povědomí o 
fungování MAS jako takové. Inovativnost je právě tak i v nalézání jiných možných způsobů  
realizace projektových záměrů jednotlivých subjektů působících na území.   

4. 

Synergické efekty jednotlivých projektů realizovaných projektů přes MAS jsou pro území 
zcela zásadními. Bez existence MAS by nedošlo k takové provázanosti jednotlivých 
realizovaných aktivit, jelikož MAS působila v území jako „hybatel“ dění, projektových 
záměrů, „povzbuzovač“, či jako koordinátor spoluprací, které do té doby v území chyběly. 
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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? 

Odpověď:  

Přínosy získané v důsledku správného uplatňování metody LEADER jsou v území MAS 
zcela evidentní. Došlo ke zlepšení sociálního kapitálu, zlepšení komunikace se správou a 
podpoře/budování kapacit a oživení území. Prováděním strategie SCLLD MAS 
Královédvorsko a realizací dosud neznámého přístupu v území – „zdola nahoru“ vzniklo na 
území MAS silné partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru, inovativním 
přístupům, budování územní spolupráce a vytváření sítí. 

Velmi podstatnou roli zde hrála od prvopočátku založení MAS (od roku 2013) neustálá 
animace území, kdy MAS i v době před samotnou realizací SCLLD nejen informovala o 
aktuálním stavu, dění, ale tím i vytvářela prostředí pro komunikace a budovala důvěru 
v samotný princip Leader a MAS vůbec. 

 
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 

1. Neustálá animace v území průběžně Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

2. Průběžný sběr dalších projektových 
záměrů na území MAS 

průběžně Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

3. Získávání podkladů pro nový 
strategický dokument od subjektů z 
území 

průběžně Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 

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  
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 Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

Odpověď:  

 

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

o  o  o  o  o  

služby a místní 
infrastruktura 
se rozhodně 

zlepšily 

služby a místní 
infrastruktura se 

spíše zlepšily  

služby a místní 
infrastruktura jsou 
zcela beze změny 

služby a místní 
infrastruktura se 

spíše zhoršily 

služby a místní 
infrastruktura se 

rozhodně zhoršily 

Odpověď: Každý realizovaný projekt měl pozitivní dopad na služby a místní infrastrukturu 
v území. 

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

o  o  o  o  o  

přístup ke službám 
a místní 

infrastruktuře se 
rozhodně zlepšil 

přístup ke službám 
a místní 

infrastruktuře se 
spíše zlepšil 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře 
se nezměnil 

přístup ke službám 
a místní 

infrastruktuře se 
spíše zhoršil 

přístup ke službám 
a místní 

infrastruktuře se 
rozhodně zhoršil 

Odpověď:  

Přístup k samotným službám a místní infrastruktuře na území MAS nebyl realizací projektů 
zásadně ovlivněn. 

Obyvatelé venkova (MAS) se zapojili do místních akcí 

o  o  o  o  o  

obyvatelé 
venkova se 
rozhodně 

zapojovali do 
místních akcí  

obyvatelé 
venkova se 

spíše 
zapojovali do 
místních akcí 

obyvatelé 
venkova se do 
místních akcí 
zapojovali ve 
shodné míře 

jako dříve 

obyvatelé 
venkova se do 
místních akcí 

spíše 
nezapojovali  

obyvatelé 
venkova se do 
místních akcí 

rozhodně 
nezapojovali 

Odpověď:  

Realizace projektů PRV na území MAS ovlivnila místní aktéry /subjekty tím, že začali více 
o rozvoji regionu přemýšlet. Byla zjevná snaha o zapojování se do dalších aktivit MAS. Tedy 
v tomto případě je zřejmé zlepšení přístupu obyvatel k realizaci SCLLD či aktivit MAS.  

 

Obyvatelé venkova (MAS) měli z místních akcí prospěch 

o  o  o  o  o  

obyvatelé 
venkova měli 

z místních akcí 
rozhodně 
prospěch 

obyvatelé venkova 
měli z místních 

akcí spíše 
prospěch 

obyvatelé venkova 
mají z místních akcí 

stejný prospěch 
jako dříve 

obyvatelé venkova 
spíše neměli 

z místních akcí 
prospěch 

obyvatelé venkova 
rozhodně neměli 
z místních akcí 

prospěch 

Odpověď:  
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Ovlivnění dopady, výstupy a výsledky jednotlivých realizací v rámci projektů PRV byl pro 
území zásadní a obyvatelé měli a mají tak z místních akcí rozhodně prospěch. 

Prostřednictvím SCLLD byly vytvořeny pracovní příležitosti 

 

Odpověď:  

Díky vhodně nastaveným preferenčním kritériím se podařilo prostřednictvím realizovaných 
projektů nadlimitně splnit indikátory týkající se počet nově vytvořených pracovních míst. Plán 
byl 2,5 a skutečnost je v rámci hodnocení mid-term evaluace prozatím 12.  

Zvýšila se velikost MAS a počet obyvatel MAS 

 

Odpověď:  

Nedošlo ke zvětšení velikosti území MAS a počet obyvatel území MAS klesl o cca 300 osob 
oproti roku 2013. Zásadní rozdíly jsou v hodnotách týkající se pouze nezaměstnanosti. 

Klíčová zjištění:   

1. Každý realizovaný projekt v rámci vyhlašovaných výzev z Programu rozvoje 
venkova přispěl k rozvoji regionu.  

2. Nejvíce požadovanými fichemi ze strany území byly Investice do zemědělských 
podniků, Nezemědělské podnikání a Neproduktivní investice v lesích.  

3. Právě realizace projektů v rámci výše uvedených fichí ovlivnila zásadním způsobem 
podnikatelské prostředí na území MAS.  

4. Díky realizaci projektů byly vytvořeny pracovní příležitosti, což byl další ze 
synergických efektů podpory a díky tomu se podařilo realizovat 1.prioritu v území 
v rámci SCLLD, a to právě podpora zaměstnanosti a podnikání. 

5. Realizace projektů týkajících se neproduktivních investic v lesích měla pozitivní 
dopad i na cestovní ruch v území, čímž docházelo k naplňování 2. priority v území 
v rámci SCLLD,  a to je právě oblast podpory cestovního ruchu. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.8 Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj 

ve venkovských oblastech?     

Odpověď:  

Intervence Programu rozvoje venkova ovlivnily do velké míry místní rozvoj. Realizace 
projektů, po kterých byla jak ze strany zemědělských, tak nezemědělských podnikatelů velká 
poptávka, ovlivnila zásadním způsobem podnikatelské prostředí a zaměstnanost na území 
MAS. Ze sedmi možných fichí byla evidována poptávka převážně v rámci Investic do 
zemědělských podniků, Podpory investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
a Neproduktivních investic v lesích. Jelikož poptávka po realizaci těchto fichí převažuje nad 
stávající finanční nabídkou ze strany MAS, přistoupí MAS po schválení evaluace ke změně 
FP PRV a provede přesuny zbývajících alokací z nepoptávaných fichí právě do těchto výše 
uvedených.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 

1. Úprava FP PRV (přesuny 
zbývajících alokací v rámci fiche 1, 
2, 3, 6 do fiche č. 4 a dále přesun 
z fiche 7 do fiche 5. 

Po schválení 
evaluace, nejpozději 
do 15. 6. 2019 

Ředitelka kanceláře 
MAS a projektová 
manažerka. 
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3. Manažerské shrnutí výstupů a výsledků dosavadní implementace SCLLD 

STRUČNÝ POPIS STRATEGIE A AKTUÁLNÍHO STAVU 

MAS Královédvorsko vznikla jako jedna z posledních MAS,  a to na počátku roku 2013, čímž 
bohužel přišla o  možnosti nejen čerpání dotací z  Programu rozvoje venkova v  období 2007 
– 2013, ale také o realizaci animace v území a uplatňování principů LEADER na 
Královédvorsku. Vznikem MAS se pokrylo „bílé místo“ v srdci Královéhradeckého kraje a 
využila se tak poslední příležitost pro vytvoření fungujícího místního partnerství. 

MAS Královédvorsko působí na území 12 obcí soustředících se okolo jádrového města Dvůr 
Králové nad Labem. 

Obrázek 8 Území MAS Královédvorsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Zdroj: MAS Královédvorsko 

Pro možnost zapojení se do programového období 2014-2020 pracovala v průběhu let 2013-
2016 na strategickém dokumentu, který vznikal na základě konaných veřejných projednávání 
v území. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Královédvorska pod názvem 
MAS Královédvorsko - nové příležitosti našemu regionu se tak stala základním stavebním 
kamenem pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů do našeho území. Dokument 
byl schválen 15. 3. 2016 Valným shromážděním MAS a odeslán na Ministerstvo pro místní 
rozvoj. K jeho schválení ze strany Ministerstva pro místní rozvoj došlo 24. 5. 2017. 

Schválená SCLLD MAS Královédvorsko obsahuje 3 programové rámce, jejichž opatření se 
MAS snaží aktivně implementovat již od doby jejího schválení. Implementace SCLLD probíhá 
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Operačního 
programu Zaměstnanost (OPZ) a Programu rozvoje venkova (PRV).  

Celková finanční alokace pro MAS v rámci všech programových rámců v programovém období 
2014-2020 činila 48 348 550 Kč (příspěvek Unie). Díky tomu, že došlo k úpravě alokace IROP 
vlivem kurzových rozdílů se částka připadající právě na tento programový rámec snížila o 
necelé 2 000 000 Kč. V rámci úspěšného čerpání v programovém rámci OPZ, kdy se podařilo 
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již v prvních výzvách vyčerpat zcela celkovou alokaci OPZ, využila MAS nabídky ze strany ŘO 
OPZ a požádala na základě sesbíraných projektových záměrů v území o navýšení alokace. 
Navýšení bylo schváleno v průběhu dubna 2019. Celková alokace pro programové období 
2014-2020 se tak upravila a navýšila na částku 57 925 415 Kč (příspěvek Unie). 

MAS Královédvorsko vyhlásila prozatím od doby schválení strategie (24. 5. 2017) do 31. 12. 
2018 celkem 18 výzev a další 2 výzvy již v tomto roce 2019. V průběhu roku 2019 MAS 
plánuje vyhlásit nejméně dalších 9 výzev (2 výzvy z PRV, 4 výzvy z OPZ a 3 výzvy z IROP). 
Všechny výzvy budou vyhlášeny na základě reálné poptávky v území, tedy by měly být jejich 
alokace naplněny. Tím by mělo v roce 2019 dojít k tomu, že bude téměř celá alokace pro 
programové období 2014-2020 určená pro území MAS Královédvorsko, vyčerpána.  

Aktuální čerpání z programových rámců v rámci jednotlivých aktivit/opatření k 31. 12. 2018 je 
součástí této evaluační zprávy – viz obr. 5, obr. 6, obr. 7. 

PRŮBĚH EVALUACE 

Zpracování mid-term evaluace se ujala MAS Královédvorsko. Externí evaluátor nebyl využit. 
Evaluaci tak prováděli odpovědní zaměstnanci MAS, kteří ve spolupráci se členy fokusní 
skupiny zkoumali míru konzistence strategických cílů s posláním podniku, úspěšnost 
implementace strategie a porovnávali výsledky s očekáváními/cíli. 

Hodnocení bylo rozděleno do 3 oblastí – A,B,C dle poskytnuté Šablony. Realizováno bylo za 
použití všech doporučených evaluačních metod a postupů, které jsou vždy uvedeny u 
konkrétních částí. Evaluační zpráva tak obsahuje vyhodnocení procesů a činností v Oblasti A 
a odpovědi na evaluační otázky a podotázky vč. manažerského doporučení pro MAS 
v Oblastech B a C. 

Odpovědnost za evaluaci SCLLD, respektive za schválení Evaluační zprávy je v souladu se 
Stanovami MAS Královédvorsko (https://www.maskd.cz/dokumenty - platnost od 20.3.2018) 
svěřena kontrolnímu orgánu (kontrolní komise) MAS. Dále pak evaluační zprávu schválil 
rozhodovací orgán MAS – Výbor. 

Na zpracování oblasti A se podíleli zaměstnanci MAS, kteří provádějí implementaci SCLLD 
v území, a to po celou dobu realizace strategie. Zpracováno bylo hodnocení jak pro všechny 
povinné, tak i nepovinné procesy. Sebeevaluační tabulky byly zpracovány dohromady za 
všechny programové rámce, rozlišené byly však dle jednotlivých programových rámců 
barevně. Při identifikaci pozitiv, negativ a případných opatření v některých případech MAS 
nezaznamenala negativa a tedy neuvedla ani související opatření vedoucí k eliminaci těchto 
negativ. Za každým uvedeným procesem je uvedeno shrnutí klíčových závěrů, v rámci kterých 
MAS neshledala žádnou zásadní komplikaci, která by souvisela s jednotlivými procesy. Za 
důležité bylo pro MAS považováno zpracování procesu Animační činnost a nepovinné tabulky 
Příprava integrované strategie. Na základě realizace těchto dvou procesů, které stojí vůbec 
na samém počátku fungování MAS Královédvorsko jako takové, se odráží celková aktuální 
činnost MAS v rámci implementace a realizace strategie SCLLD. Způsob přípravy integrované 
strategie, kdy byla zapojena značná část veřejnosti z území MAS a jednotlivé výstupy 
projednávány v každé z členských obcí, přinesl následně to, že stanovené priority pro území 
opravdu reálně odpovídají tomu, co subjekty nyní v rámci svých projektových záměrů naplňují 
a realizují a MAS se tak daří úspěšně čerpat alokované finanční prostředky, byť poptávka 
z území po většině aktivit z jednotlivých programových rámců, značně převyšuje možnou 
nabídku, kterou MAS disponuje. Tato skutečnost je velmi často zmiňována ve výstupech 
oblasti B. 

Fokusní skupinu tvořili převážně členové MAS, kteří se podílejí buď na procesu hodnocení či 
výběru projektů a působí v MAS Královédvorsko jako aktivní, již od samého začátku fungování 
MAS. Jsou tedy i obeznámeni s procesem tvorby samotné strategie a průběhem vyhlašování 
výzev, příjmem žádostí a jejich hodnocení. Jedná se o místní aktéry, kteří figurují v území MAS 
jako experti v jednotlivých řešených a zároveň prioritních oblastech celé strategie MAS. I díky 

https://www.maskd.cz/dokumenty
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tomu se podařilo efektivně vypracovat výstupy v rámci oblasti B. Co se týče platnosti závěrů 
SWOT analýzy a analýzy problémů a potřeb, členové fokusní skupiny se shodli na úpravě 
stávající SWOT analýzy. Tento návrh bude ještě diskutován v rámci příprav nového 
strategického dokumentu MAS. Zmiňována byla oblast cestovního ruchu, kterou MAS má ve 
strategii jako druhou prioritní oblast k řešení a několika body zmíněnou právě ve SWOT 
analýze a analýze problémů a potřeb. Tato oblast však nebyla napřímo možná podpořit, 
nicméně synergickými efekty některých realizovaných projektů došlo i k podpoře této oblasti. 
Cíle a opatření stávající schválené SCLLD odpovídají z velké části aktuálním problémů a 
potřebám území MAS. Přínos realizace SCLLD je v území značný, prokazatelný a viditelný. 
Neobsáhne však celkové problémy a potřeby území, které je třeba řešit. Území disponuje 
několikanásobně vyšší absorbční kapacitou. Členové fokusní skupiny se při diskuzi shodli na 
výborné animační činnosti v území ze strany MAS, která probíhá intenzivně již od počátku 
vzniku MAS. MAS tak efektivně reaguje na aktuální potřeby v území a díky tomu jsou 
vyhlášené výzvy téměř vždy naplněny. Pravidelným sběrem potenciálních projektových 
záměrů má MAS vždy aktuální přehled o potřebách území, nicméně tyto potřeby nedokáže 
MAS svojí alokací zdaleka obsáhnout. V území je evidován dlouhodobý převis poptávky nad 
nabídkou. Fokusní skupina právě na základě reálné poptávky a předloženého aktuálního 
čerpání v rámci jednotlivých aktivit, souhlasí s úpravou FP IROP a žádostí o navýšení 
finančních prostředků z OPZ. Co se týče PRV, souhlasí a doporučuje přesuny finančních 
prostředků týkající se jednotlivých fichí. Návaznosti na tato doporučení jsou uvedeny 
konkrétněji v oblasti C. 

Oblast C pak prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s žadateli/příjemci a dalšími 
záznamy k výzvám tvoří ucelenou část přinášející odpovědi na výsledky jednotlivých realizací 
v rámci SCLLD MAS Královédvorsko,  a to konkrétně k 31. 12.  2018. K tomuto datu se 
podařilo MAS od doby schválení strategie – 24. 5. 2017, tj. v průběhu 19 měsíců vyhlásit 18 
výzev z jednotlivých operačních programů. Vybráno bylo 40 projektů k podpoře s celkovými 
způsobilými výdaji blížícími se ke 40 000 000 Kč. Plánovaný harmonogram výzev, včetně 
finančního plánu byly překročeny jak z časového, tak i finančního hlediska v rámci jednotlivých 
let. Ke konci sledovaného období byla zcela vyčerpána alokace z OPZ a z větších částí také 
alokace IROP a PRV. MAS eviduje nedostatečnou celkovou alokaci převyšující poptávku 
v území, a to u všech opatření IROP, OPZ a PRV. Co se týče indikátorového plnění, nedaří se 
vzhledem k nulové poptávce po aktivitách Cyklodoprava (IROP), opatření Obnova a 
revitalizace památkové péče (IROP), Vzdělávací a informační akce (PRV) a projekty 
spolupráce 19.3.1. (PRV), naplňovat indikátory s tímto související. V celkovém kontextu ale 
dochází realizací jednotlivých opatření / fichí k dosahování hodnot indikátorů. MAS však 
uskutečnila změny indikátorů v rámci změny FP IROP, dále pak v návaznosti na nabízené 
navýšení OPZ a změny proběhnou také souvislosti s plánovaným přesunem části alokace do 
poptávaných fichí v rámci PRV. Konstatovat můžeme, že všechny doposud vynaložené 
prostředky splnily svůj účel. V souvislosti s mid-term evaluací a aktuálně zjištěnou poptávkou 
po projektech na území, přistoupila MAS k úpravě FP IROP. Zde, jelikož nedošlo k naplnění 
potřebnosti projektů v oblasti Obnova a revitalizace památkového fondu a poptávka zde se ani 
vzhledem k nastaveným podmínkám výzvy (podporované aktivity) do budoucna neočekává, 
MAS na základě setkání fokusní skupiny přesune finanční alokaci do jiných poptávaných 
aktivit. Do změny FP IROP se promítá i změna v rámci kurzového rozdílu. Co se týče OPZ, 
došlo k vyčerpání celé alokace vždy v průběhu napoprvé vyhlášené výzvy. Aktuální je tedy 
žádost o navýšení finančních prostředků a vyhlášení dalších možných výzev v průběhu 1. 
poloviny roku 2019. Účelně vynaložené finanční prostředky se vztahují i na oblast PRV, kde 
došlo k  uspokojení potřeb části místních zemědělců, nezemědělských podnikatelů či obcí. Dle 
výstupů fokusní skupiny a dle aktuální poptávky po dalších možných výzvách by byla MAS 
Královédvorsko schopna vyčerpat několikanásobně více finančních prostředků, než-li jí bylo 
přiděleno. Primárně se to týká podpory zemědělských a nezemědělských podnikatelů, jejichž 
poptávka převyšuje nabídku. MAS plánuje uskutečnit změny i ve FP PRV, které jsou konkrétně 
uvedeny v bodě C8. Z důvodu evidence velké poptávky na nezemědělské činnosti a 
neproduktivní investice v lesích nebude MAS realizovat čl. 20, ale požádá o přesuny alokací 
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z Fiche 1 a Fiche 7 právě na Fiche 4 a 5. Vzhledem k efektivní, pravidelné a dobře nastavené 
animační činnosti, která probíhala a probíhá i v průběhu vyhlašování jednotlivých výzev MAS 
cíleně reaguje na aktuální potřeby území. Finanční prostředky jsou efektivně vynaložené a cílí 
správným směrem. Dosažené výstupy a výsledky odpovídají převážně výši vynaložených 
prostředků. Intervence v jednotlivých programových rámcích vedly do značné míry 
k dosahování specifických cílů vztahujících se k jednotlivým opatřením. Zpětným hodnocením 
působnosti realizovaných projektů na stanovené cíle lze zhodnotit správně nastavenou 
strategii a efektivně realizované projekty. 

 

Dle výstupů z mid-term evaluace, jednání fokusní skupiny a dle aktuální poptávky po dalších 
možných výzvách by byla MAS Královédvorsko schopna vyčerpat několikanásobně více 
finančních prostředků, než-li jí bylo přiděleno. 

 

Přínosy získané v důsledku správného uplatňování metody LEADER jsou v území MAS zcela 
evidentní. Došlo ke zlepšení sociálního kapitálu, zlepšení komunikace se správou a 
podpoře/budování kapacit, oživení území, inovativním přístupům, budování územní 
spolupráce a vytváření sítí. Prováděním strategie SCLLD MAS Královédvorsko a realizací 
dosud neznámého přístupu v území – „zdola nahoru“ vzniklo na území MAS silné partnerství 
veřejného, soukromého a neziskového sektoru. 

 

IMPLEMENTACE NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ 

Na základě výše uvedených zjištění, která jsou zahrnuta v jednotlivých oblastech mid-term 
evaluace vyplývají pro MAS vždy nějaká konkrétní doporučení a zodpovědnost za jejich 
implementaci. Některé kroky jako je změna FP IROP či  žádost o navýšení alokace v rámci 
OPZ jsou již,  k datu podání finální zprávy mid-term evaluace, schváleny buď nejvyšším či 
rozhodovacím orgánem MAS a provedeny. V návaznosti na tyto provedené změny je v tuto 
chvíli již MAS připravena na vyhlášení zbývajících upravených alokací v rámci jednotlivých 
aktivit, a to konkrétně v průběhu června 2019. Konkrétní poptávka je také již po fichích 
v programovém rámci PRV týkající se Nezemědělského podnikání či Neproduktivních investic 
v lesích. S tím však souvisí změna FP PRV, která je vázaná právě na schválení této mid-term 
evaluační zprávy.  

Co se týče navrhovaných úprav stávající SWOT analýzy či změny prioritizace jednotlivých 
řešených oblastí MAS, bude v území prováděna neustálá animační činnost, která povede i 
k průběžnému zjišťování plánovaných potřeb. Tím dojde k propojení jednak závěrů z mid-term 
evaluace a zapojení veřejnosti/místních aktérů do procesu, který se stane důležitým 
podkladem pro tvorbu příštího strategického dokumentu 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 Královédvorsko realizovala příslušné činnosti mid-term evaluace dle harmonogramu 
uvedeného v následující tabulce.  
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Tabulka 12 – Skutečný harmonogram klíčových činností mid-term evaluace SCLLD MAS Královédvorsko 

Aktivita 
Datum zahájení 

činnosti (od) 

Datum 
ukončení 

činnosti (do) 

Datum  

Zpracování mid-term evaluace 1. 10. 2018 13. 5. 2019  

Seznámení se Zadáním, šablonou 
Evaluační zprávy 

1. 9. 2018 30. 9. 2018 
 

Sebeevaluace v Oblasti A 1.10.2018 31.12.2018  

Evaluace v Oblasti B 14.3.2019   

Příprava podkladů na jednání Focus 
Group  

1.1. 2019 28.2.2019 
 

Jednání Focus Group    13.3.2019 

Zodpovězení Evaluačních otázek 

a podotázek v Oblasti B 
13.3.2019 10.4.2019 

Březen, 
duben 2018 

Evaluace v Oblasti C 11.4. 2019 9.5.2019  

Příprava podkladů pro zpracování 
polostrukturovaných rozhovorů s příjemci  

15.11.2018 3.12.2018 
3.12.2018 

Realizace polostrukturovaných rozhovorů 
s příjemci  

3.12.2018 31.12.2018 
Prosinec 

2018 

Zpracování případových studií k projektům 
v realizaci (ukončeným projektům)  

1.1.2019 28.2.2019 
 

Jednání Focus Group     

Zodpovězení Evaluačních otázek 

a podotázek v Oblasti C 
11.4.2019 6.5.2019 

 

Projednání a schválení Evaluační zprávy 
odpovědným orgánem  MAS 

  
13.5.2019 

Předložení Evaluační zprávy MMR-ORP 
skrze ISKP14+  

  
14.5.2019 

 


