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

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

základě Zadání vydaného MMR-ORP1.   

MAS Podbrněnsko 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 Podbrněnsko 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 Podbrněnsko.  

 

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 Podbrněnsko jako 
nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014–2020.  

 

  

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

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

MAS Podbrněsnko 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 

Podbrněnsko podíleli pracovníci MAS/členové orgánů MAS/ostatní, uvedení v tabulce č. 1.  
Tabulka 1 – Přehled osob zapojených do evaluace v Oblasti A – Interní procesy a postupy implementace 
SCLLD na úrovni MAS  

Jméno pracovník MAS / člen orgánu MAS / ostatní 
Martin Braun Pracovník MAS 

Jan Oujeský Pracovník MAS 

Lukáš Hlavinka Pracovník MAS 

Ondřej Veselý člen orgánu MAS 

  

 

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

MAS v rámci mid-term evaluace může (ale nemusí) dále posoudit následující procesy a činnosti 
prováděné na MAS související s realizací SCLLD: 

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 

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 žádostí + ukládání 
nejaktuálnější verze na 
sdílený disk pro dostupnost 
starší verze, jinak hledání 
aktuálních verzí vždy na 
webu ŘO 

  Rozdělení zodpovědnosti za 
OP mezi jednotlivé 
pracovníky kanceláře 

  nesledování aktualizací vzorů a 
kopírování dříve vyhlášených 
výzev (OPZ) 

  Neinformování o aktualizaci vzorů 
výzev v PRV vůči MAS 
 

  hlídání aktuálnosti vzorů před 
vyhlášením výzvy – odpovídá každý 
pracovník vyhlašující výzvu (projektový 
manažer) 

Příprava textu výzvy (vč. 
návrhu alokace výzvy) 

  Sledování aktuálních verzí 
šablon výzvy (OPZ) 

  Vyhledávání příkladů dobré 
praxe z jiných MAS 

  Začátek příprav vyhlášení 
výzvy s dostatečným 
časovým předstihem (IROP) 

  Chybně nastavené alokace výzev 
v průběhu let – vracení ze strany 
ŘO – chybně počítané 
spoluúčasti v závislosti na typu 
žadatele na počátku tvorby 
programového rámce 

  Nesoulad programových rámců 
SCLLD a chystané výzvy 

  Zjednodušení jednotného metodického 
prostředí, které není jednotné (ŘO) 

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

  Vhodné vzory z OPZ včetně 
včasného dodání těchto 
vzorů 

  Vyhledávání příkladů dobré 
praxe z jiných MAS 

  Velký počet preferenčních 
kritérií v PRV, který dobře 
strukturuje žadatele 

  U preferenčních kritérií (IROP) 
málo kritérií je akceptováno ze 
strany ŘO  

  Absence vzoru kontrolního listu 
v PRV 

  Snaha zajistit co nejobjektivnější 
kritéria vyloučí možnost zvýhodnit 
smysluplnější projekty  

  Sdílení zkušeností a vzorů dokumentů 
mezi více MAS (projektový manažer 
MAS) 

  Zvýšit váhu kritérií zaměřených na 
regionální kontext a místní znalosti 
(manažer MAS)  
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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?) 

Schválení výzvy 
odpovědným orgánem MAS   

  Schvalování per rollam je 
operativní a pružné.  

  Předchozí nutnost schvalovat vše 
nejvyšším orgánem na jejich 
zasedání (valná hromada)  

  Složitost a velké množství 
dokumentů snižuje zájem orgánů 
o projednávané téma 

  Zachovat schvalování per rollam 
v kompetenci rozhodovacího orgánu 
(manažer MAS, předseda MAS) 

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

  Matice pro automatické 
plánování lhůt v IROP 

  Dostatečně včas započatá 
práce na IP 

  Měnící se metodiky v průběhu 
tvorby a schvalování IP a 
opětovné přepracovávání (IROP) 

  Tvorba IP IROP v podobě, která 
nebyla vhodná pro systém 
MS2014+ => nutnost opětovných 
revizí 

   

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

  Příprava avíza, které vhodně 
představuje vyhlašovanou 
výzvu  

  Uveřejnění avíza dostatečně 
dopředu (půl roku a více) – 
PRV 

  Prezentace připravovaných 
výzev na akcích DSO a 
mikroregionů 

  Těžké oslovit potenciálního 
žadatele 

  Neexistence vhodných 
informačních kanálů pro 
potenciální prvožadatele (PRV) 

  Prezentace na jiných než maskových 
akcích (manažer MAS) 

Komunikace s nadřazenými 
orgány při přípravě výzev 

  V případě pochybností se 
rovnou obracet na ŘO – 
nejlépe telefonicky, kdy se 
vyjasní řada věcí, jak to ŘO 
myslí v závažných případech 
je lepší si vyžádat stanovisko 
písemně emailem 

  Regionální odbory SZIF nemají 
zkušenosti s fungováním MAS, 
ačkoliv administrují výzvy z PRV 

  Překračování lhůt ze strany ŘO 

  Vynechání regionálního odboru a 
rovnou kontaktovat centrální 
pracoviště SZIF 

 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 1. Procesu: Příprava výzev:  
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Rozdělení operačních programů a Programu rozvoje venkova mezi jednotlivé pracovníky MAS se osvědčilo, ti hlídají aktuální verze podkladů od 
jednotlivých ŘO. Dále se osvědčilo schvalování per rollam z důvodu větší pružnosti. Snaha zachovat větší počet preferenčních kritérií a 
zohlednění regionálního kontextu a místních specifik u těchto kritérií. MAS Podbrněnsko je novou MAS, a proto musí dbát o svou sebeprezentaci 
možná víc než zavedené MAS. V tomto se osvědčila prezentace na jiných než vlastních akcích (obce, DSO).  
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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 

  Vhodné metodické vedení, 
připravené vzory formulářů a je 
doplňující školení od ŘO (OPZ) 

  Školení v CSSF bylo 
organizováno se značným 
zpožděním oproti prvním 
výzvám, které jsme vyhlašovali  

  Spoléhat se na sebe v přípravě a 
studiu metodik. Nečekat na 
proškolení ze strany ŘO/NS MAS 

Školení    Podklady pro školení byly ze 
strany ŘO vhodně připraveny, ač 
zaměřeny hlavně na zadávání do 
systému, méně na věcnou část 
(OPZ) 

  Jiné OP nechávali více činnosti 
na samotné MAS, absence 
vzorových prezentací, obsahu 
školení 

  Spolupráce s jinými MAS, s NS 
MAS, vyžádání podkladů od ŘO 

Zadání výzvy do MS/PF    Metodiky ze strany ŘO byly 
přehledně a dostatečně 
připraveny, mohly být jen 
poskytnuty dříve.  

  Složitost postupu, metodiky 
jednotlivých ŘO se drobně liší 

  Důkladná příprava a sledování 
aktuální dokumentace 

Provádění změn ve výzvách    Okamžitá komunikace s ŘO se 
osvědčila v předcházení chyb 

      

Příprava a realizace semináře 
pro žadatele  

  Vzory prezentací a vedení 
semináře včetně školení od ŘO 
(OPZ) 

  Jiné OP nechávaly více činnosti 
na samotné MAS, absence 
vzorových prezentací, obsahu 
školení 

  Spolupráce s jinými MAS, s NS 
MAS, vyžádání podkladů od ŘO 

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

  Žádosti o konzultaci byly téměř 
s každým projektem a většinou i 
opakovaně. Pouze jednotky 
případů nekonzultovaly a podaly 
žádost bez toho, aniž bychom o 
žadateli věděli. Úroveň tazatelů a 
informovanosti je různá, spíše ale 
povrchní a žadatelé oceňují lidský 
přístup a informace od MAS. Na 

  Opakující se dotazy od 
žadatelů, kteří nebyli na 
semináři 

  Žádost od žadatelů, abychom 
jim psali projekty. Z důvodu 
složitosti procesu a konečné 
rozhodovací pravomoci na ŘO 
nechápou žadatelé stupeň 
výběru na MAS (výběrová 
komise) jako účelný. Výběr přes 

  Větší animace území předejde 
opakování seminářů a konzultací 
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konečná potvrzení ale často 
museli žadatelé čekat na ŘO.  

MAS jen zdržuje proces a MAS 
se musí na detaily dotazovat ŘO 
a celý proces to zdržuje. 

Příjem žádostí o dotaci (PRV 
– listinné přílohy)  

     PRV listinná žádost – Velká 
spotřeba materiálu, je to 
zdlouhavé, nutnost skenovat 

  MS nefunguje jak má. Žadatel 
se odvolal na nefunkčnost 
systému při podání a přezkum 
trval neúměrně dlouho. Celá 
výzva se zdržela a dodání 
žadatele do výzvy trvalo cca 3 
měsíce. Celý proces byl 
neúměrně dlouhý a ostatní 
žadatele zdržoval, odrazoval a 
vrhá špatné světlo na MAS, 
která proces nemůže vůbec 
ovlivnit. 

  Snaha známé žadatele přesvědčit 
k včasnému podání 

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

  Emaily na obce, do zpravodajů, 
emaily na potenciální žadatele o 
tom, že se vyhlašuje výzva 

  Letáčky se neosvědčují, 
emailový newsletter rozeslaný 
příliš brzo při tvorbě SCLLD 
navnadil potenciální žadatele, 
ale ti nevydrželi 2 roky do 
vyhlášení prvních výzev – 
negativní reklama pro MAS a 
zklamání nadějí (včetně 
absence výzev pro neziskový 
sektor) 

  Udržet stávající způsob a pracovat 
s „pozitivní závistí“ mezi žadateli 

 
 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 2. Procesu: Vyhlášení výzev a příjem žádostí:  
Využívat schválené vzory od ŘO a chybějící podklady a metodiky se snažit získat od ŘO a případně NS MAS. Dobrou praxi zachovat. Snažit se 
předcházet situacím, kdy žadatel podává žádost na poslední chvíli. Předpokládat, že systém nebude spíše fungovat. Zachovat dobrou praxi 
v propagaci výzev a aktivně nabízet konzultace a semináře.  
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Tabulka 4 – Sebeevaluační tabulka – 3. Proces: Hodnocení žádosti o dotaci a výběr projektů 

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

  Podklady pro školení 
výběrového orgánu byly ze 
strany ŘO vhodně připraveny 
(OPZ) 

  Ostatní ŘO měly nedostatečně 
připravené podklady (kontrolní 
listy) nebo byly příliš složité nebo 
neexistovaly vůbec (IROP) 

  Přenášení příkladů dobré praxe 
z OPZ i na jiné OP 

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

  Začít s kontrolou co nejdříve po 
ukončení příjmu žádostí 

  PRV požaduje kontrolu po MAS i 
u věcí, které nejsou v náplni práce 
při FNaP (kontrola finančního 
zdraví v účetnictví žadatele)  

  Nijak. Do hlavy ŘO nevidíme, a 
nevíme, na co si ex post 
vzpomene, že máme kontrolovat 

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

  ŘO vyžaduje v případě 
externisty jen 1 posudek, ale 
nám se osvědčily 2, neboť 
Výběrový orgán má více 
podkladů k hodnocení 
v takovém případě (OPZ)  

  Různá úroveň hodnocení – jeden 
benevolentnější, druhý hodnotitel 
spíše kritický.  

  Komise má více podkladů 
k hodnocení a učiní tak 
relevantnější závěr 

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

  Na první schůzce školení 
k výzvě a losování projektů, na 
druhé schůzce samotné 
hodnocení a prezentace 
projektu na základě posudku 
(OPZ) 

  Role výběrové komise 
v pravidlech pro OP je potlačena. 
Absurdní tlak na „nediskriminaci“ 
v tvorbě kritérií. Výběrová komise 
neplní funkci, ke které je zřízena a 
je problém členy motivovat 
k tomu, aby činnost vykonávali. 
Připadají si, že jsou do počtu a 
nepřinášejí žádnou práci navíc.  

   

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

  Zaznamenání lhůt hned při 
přípravě výzvy a jejím schválení 
do sdíleného kalendáře  

  Opomenutí zaslání pozvánky o 
školení v dostatečném předstihu 

  Zapisování všech termínů a lhůt 
do sdíleného kalendáře a 
dotazování všech členů kanceláře 
odpovědné osoby, zda se tak 
stalo, pokud si záznamu 
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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?) 

a v interních postupech 
k jednotlivým programovým 
rámcům)  

v kalendáři všimnou – sdílená 
kontrola 

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

  Každý projekt hodnotí dva 
hodnotitelé a komise po jejich 
představení vypracovává 
závěrečný komentář  

  OPZ - bez posudku externích 
hodnotitelů nemohla MAS 
vyhodnotit kritéria v případě výzvy 
na sociální služby 

   

Vyřizování přezkumného 
řízení 

     Téma přezkumu u kontrolního 
orgánu, který tuto činnost 
vykonává jen okrajově, bylo 
časově náročné na proškolení a 
vysvětlení celých procesů  

   

Uveřejňování záznamů 
(přehled podpořených 
projektů, zápisy atp.)  

         

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

  Informování jak depeší (ne 
všichni ale sledují) a emailem 
(obvyklejší komunikační kanál)  

      

Postoupení vybraných 
žádosti řídícím orgánům 
(MS/Portál farmáře) 

         

 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 3. Procesu:  Hodnocení žádostí o dotace a výběr projektů:  
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Zachovat dobrou praxi a snažit se naplnit obsahem činnost Výběrové komise (hodnotící orgán), která dnes nemá prostor pro vlastní invenci a 
členové jsou spíše jen potvrzovači „objektivních“ kritérií. U výzev, které to odborností vyžadují (OPZ) je vhodné využívat dvou externích 
hodnotitelů.    
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Tabulka 5 – Sebeevaluační tabulka – 4. Proces: Animační činnost 

4. Proces: Animační činnost (animace a komunikace) 

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

činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 
Opatření (Jak se může MAS uvedeným 

negativům v budoucnu vyhnout?) 

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

  Největší dosah mají debaty se 
starosty, kteří předávají 
informace do obcí, hlásí zprávy 
rozhlasem a dávají články do 
zpravodajů, nebo se jen zmiňují 
obyvatelům osobně (v hospodě) 

  Emailové newslettery pro 
podnikatele nebo vytipované 
potenciální žadatele z území 

  „pozitivní závist“ – prezentace a 
osobní zkušenosti předešlých 
žadatelů – efekt sněhové koule, 
kdy další potenciální žadatelé 
vidí, že se nemusejí bát, když to 
žadatel XY taky zvládl a MAS 
pochválí 

  Emaily se širokým záběrem jsou 
často nedoručitelné, vracejí se 
s popisem negujícím dotace, 
obviněním ze spamování – 
negativní reklama MAS 

  Kumulace žadatelů z určitých sídel, 
kde již někdo žádal 

  Vytváření databáze pozitivně 
naladěných subjektů – email a 
širokou veřejnost oslovovat na 
veřejných akcích, prezentací 
úspěšných projektů, kde se 
připomene i další činnost MAS a 
představí se činnost například i v 
dotacích 

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

  Uveřejnění podobných článků 
s místním specifikem v místních 
zpravodajích (osobní rozměr 
článku lépe působí)  

  Problematické sledování uzávěrek 
a aktuálních vydání všech místních 
zpravodajů  

   

Uveřejňování na webu 
MAS (v jiných médiích)  

  Řazení do sekce aktuality, ve 
struktuře webu informace 
zapadne, ale je vhodné věci 
uvádět i tam pro hledání starších 
dokumentů 

     Zachovat současný systém psaní 
článků do zpravodajů a uveřejňovat 
informace na webu MAS 

Získávání informací 
od potenciálních 
žadatelů – komunikace 

  Nejlepší je osobní konzultace a 
vyjasnění představ o MAS. 
Často panují mýty například o 
nutnosti členství v MAS nebo že 
MAS píše projekty, které pak ale 

  Časová náročnost osobních 
setkání a konzultací 

  Strukturovat, připravit si typizovanou 
osnovu nejčastějších dotazů 
žadatele, aby pracovník kanceláře 
MAS dovedl pohotově a jasně 
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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?) 

sama vybírá. Při osobním 
setkání se věci nejlépe vyjasní. 

odpovědět na nejčastější otázky a 
nebo jim i předešel 

NEPOVINNÉ HODNOCENÍ 
Animace škol    MAS zapojuje na 25 škol, kterým 

píše zdarma projektové žádosti 
na šablonové projekty a pomáhá 
s administrativou. Pozitivní ohlas 
i  z obcí, které jinak do MAS 
nežádají. Pozitivní PR pro MAS, 
když jinak obec nemá finanční 
přínos členství v MAS. Dobrý 
argument pro případné 
nespokojené starosty. Alokace 
MAS není totiž tak velká, aby 
uspokojila všechny obce a 
logicky se na všechny (většinu) 
nedostane.  

  Časová náročnost administrace 
takového množství projektů. Dost 
často se jedná o nárazové činnosti, 
neboť školy podávají hromadně a 
obdobně i v jeden termín přicházejí 
ZoR a ŽoP. Mentální náročnost 
spolupráce s větším množstvím 
ředitelek MŠ a ZŠ. Zvláště 
z menších škol.  

  Vytvoření schematizace 
v opakovaných činnostech. Využívání 
telefonátů a skupinových školení, 
která šetří čas projektovým 
manažerům MAS.  

Pozn.: Tabulku prosím vyplňte souhrnně za celou SCLLD, neopomeňte prosím případné různé aktivity animačních činností v rámci jednotlivých programových 
rámců. 
 

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

Zachovat dobrou praxi a podporovat řízení povědomí o MAS i mezi širokou veřejností. Prodat úspěchy MAS a být aktivní v sebeprezentaci na síti i ve 
zpravodajích. Aktivně se účastnit jednání mikroregionů a udržovat kontakt se starosty. Pokračovat v úzké spolupráci se školami a ředitelkami a řediteli škol při 
práci na šablonách.  



 

19 
 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014–2020 

 

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

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 

         

Plánování nákladů 
na období projektu  

         

Administrace 
z projektu z 4.2 
(přiřazení činností 
do kapitol rozpočtu)  

     Zbytečná práce pro práci, kdy 
systém je zbytečně složitý a 
administrativa nepřináší kýžený 
efekt. Papíry odvádějí od 
skutečného účelu, pro který MAS 
vznikly a proč tu jsou.  

  Systém, kdy se režijní náklady 
vykazují na projekt, který je tvořený 
pro tvrdé investiční aktivity není 
vhodný. 

   

Pozn.: Tabulku prosím vyplňte souhrnně za celou SCLLD. 

 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 5. Procesu:  Financování realizace SCLLD z IROP 4.2:  

Vyjasnit si zatřídění položek před tím, než dojde k žádosti o proplacení. Hrozí nepochopení pravidel a odlišný výklad projektových manažerů na CRR a 
v MAS.  
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Tabulka 7 – Sebeevaluační tabulka – 6. Proces: Příprava integrované strategie CLLD – NEPOVINNÉ HODNOCENÍ 

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  

  Relativně snadnější část, 
pracovníci měli zkušenost 
s analytickými dokumenty 

      

Příprava a zpracování 
Strategické části  

  Využití externího subjektu na 
konzultace. Pracovníci 
kanceláře sice mnohdy věděli 
více, než firma, ale konzultace 
byly ku prospěchu v diskuzi 
fundovaných a pohledem 
zvenčí 

      

Zapojování veřejnosti    Prvotní očekávání vzbuzovala 
naději u široké veřejnosti 

  Příliš velká očekávání a 
nemožnost všechna uspokojit. 
Neukotvení systému, pravidel, 
nevědělo se, jaká odpověď na 
otázky veřejnosti je správná, 
neboť ani ŘO neměly pravidla 

   

Zapojování členů orgánů 
MAS / členů MAS / 
zájmových skupin  

  Zájem veřejnosti o nové věci, 
mladý kolektiv, chápáno jako 
příležitost.  

  Počáteční nadšení střídaly 
rozpaky z toho, že si mají 
„hrát“ a představovat si, co 
bude náš region na několik let. 
Slabinou byla i neexistence 
nástrojů k tomu, aby se tento 
nápad mohl realizovat. Nidko 
veřejnosti nebyl schopen dát 
uspokojivou odpověď 
(například termín zpuštění.  

   

Příprava a zpracování 
finančního plánu a plánu 
indikátorů  

  Byli jsme rychlí a díky tomu 
jsme rychle žádali oproti 
ostatním MAS. 

  Velmi složitá a 
překombinovaná část, která se 
nedodržuje, neboť byla velmi, 
velmi odhadována a ani ŘO 
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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?) 

neměl představu, co za těmi 
průzkumy absorpční kapacita   

Příprava a zpracování 
Implementační části  

     Nebyla dána jasná metodika. 
Kancelář netušila z podkladů, 
o co se prakticky 
v implementaci bude jednat. 
Postupy jsou mimo realitu a 
skutečnost v porovnání 
například s Interními postupy 
IROP.  

   

Pozn.: Tabulku prosím vyplňte souhrnně za celou SCLLD.V tabulce můžete uvést příslušná klíčová specifika ve vztahu k jednotlivým operačním programům 
(respektive Programovým rámcům).  

 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 6. Procesu:  Příprava integrované strategie CLLD:  
Absence relevantních metodik a skutečně platných a promyšlených dokumentů, které by MAS jasně vedly a vysvětlily jim, co je čeká a jak procesy 

budou probíhat. V příštím období nevymýšlet vše znovu ale navázat na minulé. Zjednodušit vše a věřit více lidem.  
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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 Podbrněnsko, spolek, 

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

 
V rámci evaluace oblasti B tedy MAS Podbrněnsko, spolek, 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 Podbrněnsko, spolek, 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 Podbrněnsko, spolek, 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 Podbrněnsko, spolek, 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) 
 

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

1. Shromáždění dostupných dat, dokumentů (SWOT, APP, Analýza rizik, 
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Programové rámce atd.) a záznamů  
2.   jejich zpracování: obsahová analýza, zpracování jednoduché intervenční 

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

podotázek, respektive evaluačních otázek oblasti B.), sběr informací 
od stakeholderů na setkání Focus Group    

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

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

  

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

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

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

Tabulka 8 – Jednoduchá intervenční logika opatření/fichí programových rámců schválené SCLLD 

SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programov
ého rámce 

Specifický 
cíl Slabá 

stránka 
Silná 

stránka 
Příležito

st 
Hrozba 

Problém/pot
řeba 

Nízká úroveň 
vzdělávání 

Růst počtu 
obyvatel 

Využití CLLD 

v IROP a v 

PRV 

Zatížení 
obecní 

infrastruktu

ry v 

důsledku 

pokračujícíc
h 

migračních 
přírůstků 

Neuspokojivý 
stav škol – nižší 

konkurence 

k městským 
školám, potřeba 
zvyšování kvality 

vzdělávání 

Infrastruktura 

pro základní a 
střední 

vzdělávání 

Zajistit kvalitní 
podmínky pro 

vzdělávání 
obyvatel v 

regionu 

Kladný 
přirozený 
přírůstek 

Nedostatečná 
bezbariérovost 

veřejných 
prostor 

Příznivá 
věková 

struktura s 

početnou 
mladší 
složkou 

obyvatelst

va 

Poměrně 
dobré 

zajištění 
předškolní

ho a 

základního 
vzdělávání 

Nízká úroveň 
vzdělávání 

Růst počtu 
obyvatel Využití CLLD 

v IROP a v 

PRV 

Zatížení 
obecní 

infrastruktu

ry v 

důsledku 
pokračujícíc

h 

Potřeba podpory 
volnočasových 
aktivit pro děti 

a mládež 

Infrastruktura 

pro zájmové a 
celoživotní 
vzdělávání 

Zajistit kvalitní 
podmínky pro 

vzdělávání 
obyvatel v 

regionu Nedostatečná 
bezbariérovost 

Kladný 
přirozený 
přírůstek 

Potřeba 
aktivizovat 
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veřejných 
prostor 

migračních 
přírůstků 

komunitu a 

vzdělávání 
napříč 

generacemi 

Špatný stav 
infrastruktury 

pro sport a 

volný čas 

Příznivá 
věková 

struktura s 

početnou 
mladší 
složkou 

obyvatelst

va 

Potřeba sladění 
rodinného a 

profesního života 

Potřeba podpory 
infrastruktury pro 

sport a 

volný čas 

Potřeba zaměření 
se na potřeby 

mladých – 

mimoškolní 
vzdělávací 

aktivity 

Nedostatečně 
rozvinuté 

sociální služby, 
nízké povědomí 

občanů o 
sociálních 
službách 

– 

Podpora 

sociální 
oblasti a 

sociálního 
podnikání 
ze strany 

EU i státu – 

Potřeba podpory 
poskytovatelům 

sociálních 

služeb 

Infrastruktura 

vybraných 
sociálních 

služeb 

Zlepšit kvalitu a 
dostupnost 

sociálních 
služeb 

Absence 

sociálního 
bydlení 

Potřeba 
vybudování 

poptávaných 
sociálních 

služeb a center 

Identifikované 
skupiny osob 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

Problém s 
nedostatkem 

bytů pro skupiny 

obyvatel 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

Využití CLLD 
v IROP a v 

PRV 

Špatné 
mezilidské 

vztahy 

Bohatá 
spolková 
činnost 

Začlenění 
nově 

přistěhovalý
ch obyvatel 

mezi 

starousedlík
y a 

vzájemná 
kooperace 

Neangažova
nost a 

odklon nově 
přistěhovan

ých 
obyvatel od 

venkovskéh
o způsobu 

života 

Potřeba výstavby, 
rekonstrukce a 

vybavení 
prostor pro volný 

čas – dětská 
hřiště, 

sportoviště, 
odpočívadla, 
klubovny, … 

Infrastruktura 

komunitních 
center 

Zlepšit kvalitu a 
dostupnost 

sociálních 
služeb 

Potřeba 
volnočasové 
aktivity pro 

důchodce – 

senior kluby, 

mezigenerační 
setkávání 

Potřeba podpory 
poskytovatelům 

sociálních 

služeb Využití CLLD 
v IROP a v 

PRV 

Obce na severu 

slouží jako 
noclehárny, 

neangažovanost 
a nezájem 

obyvatel o dění 

Potřeba 
vybudování 

poptávaných 
sociálních 
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v obci a v 

regionu 

služeb a center 

Vysoká 
nehodovost na 

vybraných 
úsecích 

komunikací a v 
centrech obcí 

Dobrá 
dopravní 
poloha a 

napojení 
na páteřní 

sítě 
(rychlostní 
komunikac

e D2, R52, 

železní 
trať č. 
250) 

Revitalizace 

železniční 
trati 

Hrušovany 

u Brna – 

Židlochovic
e 

Zvyšování 
dopravního 

zatížení 
komunikací, 
které vedou 

přes 
zástavbu 

obcí 

Nevyhovující stav 
komunikací a 

chodníků 

Udržitelná a 
bezpečná 
doprava 

Zlepšit kvalitu 
dopravní 

infrastruktury 

Vysoká intenzita 
dopravy na 

hlavních 
silničních 

komunikacích 
Hustá síť 

značených 
cyklotras, z 

nichž je 
řada 

nadregionál
ního 

významu 

Nevyhovující stav 
přestupních míst 

– zastávky, 
nádraží 

Absence 

cyklostezek 

vhodných k 
přepravě 
místních 

obyvatel do 

škol, do 
zaměstnání a za 

službami 

Dobrá 
dostupnos

t pro 

příměstský 
cestovní 

ruch z 

města 
Brna – 

dálková 
cyklotrasa 

Brno-

Vídeň 

Potřeba rozvoje 
cyklodopravy 

Řada silnic 
nižších řádů a 

chodníků v 
havarijním stavu 

Využití CLLD 
v IROP a v 

PRV 

Potřeba zvýšení 
bezpečnosti v 

dopravě 

Nevyhovující 
stav 

infrastruktury 

pro veřejnou 
dopravu v 

některých 
obcích 

Potřeba zklidnění 
provozu a snížení 

nehodovosti 

zvláště na 
vybraných 

úsecích 

Nedostatečná 
kapacita služeb 

péče o děti 

Růst počtu 
obyvatel 

Podpora 

sociální 
oblasti a 

sociálního 
podnikání 
ze strany 

EU i státu 

– 

Potřeba podpory 
volnočasových 
aktivit pro děti 

a mládež 

Podpora služeb 
péče o děti 

Realizace 

opatření 
umožňující 

sladění 
rodinného a 
profesního 

života 

Kladný 
přirozený 
přírůstek 

Využití CLLD 
v OP 

Zaměstnan
ost 

Potřeba sladění 
rodinného a 

profesního života 

Příznivá 
věková 

struktura s 

početnou 
mladší 
složkou 

obyvatelst

va 

Potřeba zaměření 
se na potřeby 

mladých – 

mimoškolní 
vzdělávací 

aktivity 

Identifikované 
skupiny osob 

ohrožené 

Růst počtu 
obyvatel 

Podpora 

sociální 
oblasti a 

Dlouhodobá 
stagnace 

české i 

Potřeba větší 
pružnosti na trhu 
práce, adaptace 

Realizace 

opatření 
umožňující 
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sociálním 
vyloučením 

sociálního 
podnikání 
ze strany 

EU i státu 

světové 
ekonomiky 

či návrat 
(další vlna) 

ekonomické 
krize 

pracovní síly na 
měnící se 
podmínky 

Integrace osob 

ohrožených na 
trhu práce 

sladění 
rodinného a 
profesního 

života Nízký podíl osob 
zaměstnaných 

ve službách Kladný 
přirozený 
přírůstek 

Potřeba integrace 
ohrožených 

skupin na trhu 

práce 

Vyšší 
nezaměstnanost 
na Pohořelicku 

Využití CLLD 
v OP 

Zaměstnan
ost 

Snížení 
objemu 

finančních 
prostředků 
na (aktivní) 

politiku 

zaměstnano
sti 

Nedostatek 

volných 
pracovních míst 

na území 
některých částí 

MAS, vysoký 
podíl uchazečů 

o zaměstnání na 
jedno volné 

pracovní místo 

Příznivá 
věková 

struktura s 

početnou 
mladší 
složkou 

obyvatelst

va 

Potřeba zřízení 
poradenských 

služeb pro 

občany – dotace, 

právo, marketing 

Snížit 
dlouhodobou 

nezaměstnanost 
u osob 

s obtížnějším 
postavením na 

trhu práce 
Vysoký podíl 

nezaměstnanýc
h absolventů a 

mladistvých 

Nedostatečně 
rozvinuté 

sociální služby, 
nízké povědomí 

občanů o 
sociálních 
službách 

– 

Podpora 

sociální 
oblasti a 

sociálního 
podnikání 
ze strany 

EU i státu 

– 

Potřeba podpory 
poskytovatelům 

sociálních 

služeb 

Podpora 

vybraných 
sociálních 

služeb 

Zlepšení kvality 
a dostupnosti 

sociálních 
služeb Identifikované 

skupiny osob 

ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

Využití CLLD 
v OP 

Zaměstnan
ost 

Potřeba zřízení 
sociálně 

aktivizační služby 

působící na území 
MAS, pro mládež 

(volnočasové 
vyžití) i pro 

sociálně slabé 
jedince 

Nedostatečně 
rozvinuté 

sociální služby, 
nízké povědomí 

občanů o 
sociálních 
službách 

Bohatá 
spolková 
činnost 

Začlenění 
nově 

přistěhovalý
ch obyvatel 

mezi 

starousedlík
y a 

vzájemná 
kooperace 

Neangažova
nost a 

odklon nově 
přistěhovan

ých 
obyvatel od 

venkovskéh
o způsobu 

života 

Potřeba 
aktivizovat 

komunitu a 

vzdělávání 
napříč 

generacemi 

Podpora 

komunitních 
center a 

komunitní péče 

Zlepšení kvality 
a dostupnosti 

sociálních 
služeb 

Potřeba podpory 
a pořádání 

společenských, 
kulturních a 
sportovních 

aktivit 

Špatné 
mezilidské 

vztahy 

Potřeba zvýšení 
angažovanosti 

místních 

obyvatel a zájmu 
o dění v regionu 

Využití CLLD 
v OP 

Potřeba 
volnočasové 



 

27 
 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014–2020 

 

Zaměstnan
ost 

aktivity pro 

důchodce – 

senior kluby, 

mezigenerační 
setkávání 

Obce na severu 

slouží jako 
noclehárny, 

neangažovanost 

a nezájem 
obyvatel o dění 

v obci a v 

regionu 

Potřeba zvýšení 
informovanosti v 

oblasti 

sociálních služeb 
(komunitní 
plánování, 

nabídka služeb) 
Potřeba 

vzdělávání v 
sociální oblasti a 

výchova 

a rozšíření stavu 
dobrovolníků, 
mezigenerační 

setkávání 

Velká pracovní 
migrace mimo 

region MAS 

Vysoká 
míra 

ekonomick

é aktivity a 
vyšší míra 
zaměstnan

osti 

Využití CLLD 
v IROP a v 

PRV 

Dlouhodobá 
stagnace 

české i 
světové 

ekonomiky 

či návrat 
(další vlna) 

ekonomické 
krize 

Potřeba zvýšit 
konkurenceschop

nost místních 

podnikatelů, 
inovace ve 

výrobě 

Podpora 

činnosti 
subjektů 

působících 
v odvětví 

zemědělství 

Zvýšit 
konkurencescho

pnost místních 
podnikatelů 

Zachování 
tradičního rázu 

venkova 

prostřednictvím 
uchování 

zemědělské 
výroby 

Nedostatek 

volných 
pracovních míst 

na území 
některých částí 

MAS, vysoký 
podíl uchazečů 

o zaměstnání na 
jedno volné 

pracovní místo 

Příhodné 
podmínky 

pro 

zemědělsk
ou výrobu 

Potřeba podpory 
zpracování 

lokálních surovin 

v místě produkce 

Nízká 
konkurencescho

pnost místních 
podnikatelů 

Potřeba snížení 
vysoké pracovní 

migrace do 

města Brna 

Velká pracovní 
migrace mimo 

region MAS 
Vysoká 

míra 
ekonomick

é aktivity a 
vyšší míra 
zaměstnan

osti 

Využití CLLD 
v IROP a v 

PRV 

Dlouhodobá 
stagnace 

české i 
světové 

ekonomiky 

či návrat 
(další vlna) 

ekonomické 
krize 

Potřeba zvýšit 
konkurenceschop

nost místních 

podnikatelů, 
inovace ve 

výrobě 

Podpora 

činnosti 
nezemědělskýc
h subjektů na 

venkově 

Zvýšit 
konkurencescho

pnost místních 
podnikatelů 

Nedostatek 

volných 
pracovních míst 

na území 
některých částí 

MAS, vysoký 
podíl uchazečů 

Potřeba podpory 
zpracování 

lokálních surovin 

v místě produkce 
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o zaměstnání na 
jedno volné 

pracovní místo 

Nízká 
konkurencescho

pnost místních 
podnikatelů 

Potřeba snížení 
vysoké pracovní 

migrace do 

města Brna 

Velká pracovní 
migrace mimo 

region MAS 

Dobrá 
dostupnos

t pro 

příměstský 
cestovní 

ruch z 

města 
Brna – 

dálková 
cyklotrasa 

Brno-

Vídeň 

Hustá síť 
značených 
cyklotras, z 

nichž je 
řada 

nadregionál
ního 

významu 

Dlouhodobá 
stagnace 

české i 
světové 

ekonomiky 

či návrat 
(další vlna) 

ekonomické 
krize 

Potřeba zvýšit 
konkurenceschop

nost místních 

podnikatelů, 
inovace ve 

výrobě 

Venkovský 
cestovní ruch 

Zvýšit 
konkurencescho

pnost místních 
podnikatelů 

Nedostatek 

volných 
pracovních míst 

na území 
některých částí 

MAS, vysoký 
podíl uchazečů 

o zaměstnání na 
jedno volné 

pracovní místo 

Vysoká 
míra 

ekonomick

é aktivity a 
vyšší míra 
zaměstnan

osti 

Potřeba snížení 
vysoké pracovní 

migrace do 

města Brna 

Nízká 
konkurencescho

pnost místních 
podnikatelů 

Dobrá 
vybavenos

t území 
komerční

mi 

službami Využití CLLD 
v IROP a v 

PRV 

Potřeba zlepšit 
image regionu, 

MAS 

Špatný stav 
infrastruktury 

pro sport a 

volný čas 

Příležitosti 
pro 

příměstský 
cestovní 

ruch 

Potřeba využití 
potenciálu pro 
cykloturistiku a 

příměstský 
cestovní ruch 

Velká pracovní 
migrace mimo 

region MAS 

Vysoká 
míra 

ekonomick

é aktivity a 
vyšší míra 
zaměstnan

osti 

Využití CLLD 
v IROP a v 

PRV 

Dlouhodobá 
stagnace 

české i 
světové 

ekonomiky 

či návrat 
(další vlna) 

ekonomické 
krize 

Potřeba zvýšit 
konkurenceschop

nost místních 

podnikatelů, 
inovace ve 

výrobě 

Zpracování a 
uvádění na trh 
zemědělských 

produktů 

Zvýšit 
konkurencescho

pnost místních 
podnikatelů 

Nedostatek 

volných 
pracovních míst 

na území 
některých částí 

MAS, vysoký 
podíl uchazečů 

o zaměstnání na 
jedno volné 

pracovní místo 

Příhodné 
podmínky 

pro 

zemědělsk
ou výrobu 

Zachování 
tradičního rázu 

venkova 

prostřednictvím 
uchování 

zemědělské 
výroby 
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Nízká 
konkurencescho

pnost místních 
podnikatelů 

Potřeba podpory 
zpracování 

lokálních surovin 

v místě produkce 

Potřeba snížení 
vysoké pracovní 

migrace do 

města Brna 

     

Spolupráce 
v rámci 

iniciativy 

LEADER 

 

Krajina silně 
přizpůsobená 
podmínkám 
intenzivního 
zemědělství Hodnotná 

území 
z hlediska 

krajinného 
rázu 

Využití 
finančních 
zdrojů z OP 

ŽP 

Sílící tlak 
společnosti 
na krajinu 

Potřeba ochrany 
zemědělské půdy 
a zvýšení retenční 

schopnosti 

krajiny 
Rozvoj 

územního 
systému 

ekologické 
stability 

Zlepšit stav 
životního 
prostředí 

Nedostatečná 
hustota prvků 

ÚSES 
Opakující se 
dlouhotrvají

cí období 
sucha 

Potřeba 
narovnání 

vlastnických 
vztahů a zvýšení 

ekologických 
funkcí 
krajiny 

Nízká retenční 
schopnost 

krajiny 

Krajina silně 
přizpůsobená 
podmínkám 
intenzivního 
zemědělství Hodnotná 

území 
z hlediska 

krajinného 
rázu 

Využití 
finančních 
zdrojů z OP 

ŽP 

Sílící tlak 
společnosti 
na krajinu 

Potřeba ochrany 

zemědělské půdy 
a zvýšení retenční 

schopnosti 

krajiny 

Realizace 

opatření 
snižující 

dopady sucha, 

eroze a 

globální změny 
klimatu 

Zlepšit stav 
životního 
prostředí 

Nízká retenční 
schopnost 

krajiny 

Opakující se 
dlouhotrvají

cí období 
sucha 

Potřeba 
narovnání 

vlastnických 
vztahů a zvýšení 

ekologických 
funkcí 
krajiny 

Krajina silně 
přizpůsobená 
podmínkám 
intenzivního 
zemědělství 

Hodnotná 
území 

z hlediska 

krajinného 
rázu 

Využití 
finančních 
zdrojů z OP 

ŽP 

Sílící tlak 
společnosti 
na krajinu 

Potřeba zvýšení 
množství a kvality 
zeleně v obcích a 

kolem cest 

Výsadba a 
revitalizace 

zeleně na 
veřejných 

prostranstvích 

Zlepšit stav 
životního 
prostředí Nízká retenční 

schopnost 

krajiny 

Horší kvalita 
sídelní zeleně 

 

Tabulka 9 – Přehled kontextových ukazatelů o území MAS Podbrněnsko, spolek 

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

Nezaměstnanost (%) 7,52% 6,56% 5,13% 4,41% 3,63% 

RES - počet podnikatelských 
subjektů celkem 

4 849 4 882 4 917 4 960 5 056 

Dokončené byty celkem  285 255 186 200 259 
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 2013 (31.12.) 2014 (31.12.) 2015 (31.12.) 2016 (31.12.) 2017 (31.12.) 

Trvalé travní porosty (ha)  281,41 281,52 283,20 283,05 280,24 

Zemědělská půda (ha)  24 985,18 24 981,55 24 916,98 24 907,40 24 838,47 

Lesní pozemky (ha)  2 529,17 2 530,39 2 550,32 2 550,51 2 563,12 

Zastavěné plochy a nádvoří 
(ha)  

653,86 653,62 651,02 651,40 655,31 

Celková rozloha MAS 32 529,28 32 529,22 32 524,75 32 518,51 32 516,60 

Počet obcí v území MAS 35 35 35 35 35 

Celkový počet obyvatel MAS 41 059 41 730 42 256 42 803 43 383 

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

  SWOT analýza ve schválené SCLLD 

  Analýza problémů a potřeb ve schválené SCLLD 

  Analýza rizik ve schválené SCLLD 

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

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

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

Odpověď:  
Diskutabilní se zdá být relativně dobrá dostupnost zdravotní péče. V některých obcích je 
problém sehnat praktického lékaře či zubaře. Je možné, že při současném trendu nárůstu 
počtu nových obyvatel budou brzy nedostačující kapacity nejen mateřských, ale také 
základních škol. V sociální oblasti byla identifikována potřeba zvýšit kapacitu odlehčovacích 
služeb. Zásadně se změnila situace na trhu práce. V regionu v současnosti počet volných 
pracovních míst výrazně převyšuje disponibilní pracovní sílu. Vysoký není ani podíl 
nezaměstnaných absolventů. Pokročila rovněž realizace komplexních pozemkových úprav. 
V oblasti cestovního ruchu chybí významnější turistické atraktivity. 
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: 
Příležitost využití finančních zdrojů OPŽP ohrožuje čerpání 10mil. alokace přidělené MAS 
na nový programový rámec OPŽP, protože pro žadatele může být pro nižší spoluúčast 
výhodnější nežádat o dotaci prostřednictvím MAS (týká se opatření cílených na sídelní 
zeleň). Naplňuje se hrozba zatížení obecní infrastruktury v důsledku pokračujících 
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migračních přírůstků. Kapacita institucí předškolního a základního vzdělávání je v některých 
obcích vyčerpána. Nedostatečná je rovněž kapacita zdravotnických služeb. 
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: 
Riziko „Absence automobilu“ již není aktuální, protože MAS si pořídila služební automobil. 
Ostatní rizika zůstávají v platnosti, maximálně se mírně proměnila intenzita jejich působení. 
Klíčová zjištění:   

1. Omezená kapacita základních zdravotnických a vzdělávacích služeb v regionu 

2. Odlišná situace na trhu práce než v době zpracovávání SCLLD – nedostatek 
pracovních sil. 

3. Nevyužitý potenciál cestovního ruchu. 
4. Existence konkurenčních dotačních titulů s výhodnějšími podmínkami pro žadatele 

(OPŽP). 

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:  
Převážná většina skutečností uvedených ve SWOT analýze a v Analýze problémů a potřeb 
zůstává aktuální. Došlo pouze k dílčím změnám. 
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 
1. Animovat území ve vztahu 

k nově zařazenému PR OPŽP 
09/2019 Kancelář MAS 

2. Provést úpravu SCLLD z důvodu 
zařazení nových aktivit v PR 
PRV, a podpořit tak drobné 
projekty obcí v oblasti obecní 
infrastruktury. 

12/2019 
Kancelář MAS, 

Výkonná rada MAS 

 

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

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

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije MAS tyto dokumenty/záznamy:  

  Zpracovaná intervenční logika pro jednotlivá opatření/fiche programových rámců  
  Návrhy na úpravy SWOT, APP (bude-li taková potřeba identifikována) – vize EO B.1 

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

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

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

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

Odpovědi na evaluační podotázky 

B.2.1) Do jaké míry jsou cíle a Opatření/Fiche Programových rámců v souladu 
s intervenční logikou, tj. reagují na aktuální problémy a potřeby území a do jaké míry 
přispěje jejich dosažení, resp. realizace k řešení/naplnění těchto problémů/potřeb? 

Odpověď:  
V případě PR PRV SCLLD přispívá k řešení daného problému v území MAS spíše 
nevýznamně (tj. intervence přispívají k řešení daného problému jen v omezené míře, 
problém v území dále trvá). Alokace na PR je příliš nízká na to, aby se uskutečněná opatření 
v území mohla projevit. 
V případě PR OPZ SCLLD přispívá k řešení daného problému v území MAS spíše 
nevýznamně (tj. intervence přispívají k řešení daného problému jen v omezené míře, 
problém v území dále trvá). Alokace na PR je příliš nízká na to, aby se uskutečněná opatření 
v území mohla projevit. 
V případě PR IROP SCLLD přispívá k řešení daného problému v území MAS spíše 
nevýznamně (tj. intervence přispívají k řešení daného problému jen v omezené míře, 
problém v území dále trvá). Alokace na PR je příliš nízká na to, aby se uskutečněná opatření 
v území mohla projevit.  
V případě PR OPŽP SCLLD přispívá k řešení daného problému v území MAS spíše 
nevýznamně (tj. intervence přispívají k řešení daného problému jen v omezené míře, 
problém v území dále trvá). Alokace na PR je příliš nízká na to, aby se uskutečněná opatření 
v území mohla projevit. Zároveň však nastavené podmínky OPŽP odrazují potenciální 
žadatele. 
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: 
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Kapacita zdravotnických služeb přestává dostačovat. Sílí tak potřeba řešit zajištění 
dostupnosti zdravotnických služeb pro obyvatele např. investicemi do ordinací – zatím 
bohužel nemožnost řešit prostřednictvím dotací MAS. Budoucí rozvoj cestovního ruchu 
ohrožuje špatný stav některých historických památek a obecně pak také nedostatek 
turistických atraktivit. Zde je možnost přispět k řešení zařazením čl. 20 do PR PRV, avšak 
problematická zůstane nízká alokace, kterou by bylo nutné přesunout z Fiche č. 3 
(Venkovský cestovní ruch). Velkým problémem ohrožujícím realizaci projektů 
prostřednictvím MAS je nepružnost úřadů, což však není možné řešit nástroji CLLD. Po 
zařazení nového programového rámce OPŽP má MAS nově možnost přispět k řešení 
problematiky životního prostředí, nicméně jisté ohrožení může v tomto případě přinést nízká 
úroveň osvěty – nedostatečná úroveň environmentální výchovy a 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: 
Bylo by vhodné rozšířit PR PRV o čl. 20, v němž by mohla být podporována rekonstrukce 
drobných historických památek, jejichž neuspokojivý stav byl definován jako jeden 
z problémů. Kulturní dědictví by bylo možné podpořit rovněž z IROP. Řadu identifikovaných 
problémů však nelze vyřešit rozšířením PR, jelikož neexistují dotační tituly, na které by šlo 
nová opatření/Fiche navázat. V těchto případech by se rola MAS měla soustředit na 
motivování místních samospráv, aby investovali vlastní prostředky právě do problémových 
oblastí. 
Klíčová zjištění:   

1. Většina závěrů SWOT a APP zůstává v platnosti a na ně navazují současné PR. 
2. Několik problémových oblastí nemůže být řešeno nástroji SCLLD, protože neexistují 

vhodné dotační tituly – rozšíření PR na tyto problémové oblasti není možné. 
3. Jednou z mála příležitostí je zařazení čl. 20 do PR PRV, avšak bez možnosti získat 

na realizaci projektů dodatečné finanční prostředky – nutno využít zbytkovou alokaci 
z jiných Fichí (č. 3 a 5). 

4. V rámci projektů z PR IROP se počítá s vyčerpáním alokace na stávající opatření, 
další tříštění dosud nerozdělené finanční alokace rozšířením podporovaných 
opatření se nezdá být vhodným řešením. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Odpověď:  
V případech, kdy bylo možné na aktuální problémy a potřeby MAS navázat adekvátní 
opatření/Fichi, tak bylo učiněno. Přidělená alokace však nedostačuje k tomu, aby se podařilo 
tyto problémy uspokojivě vyřešit. Na řadu problémů nelze nástroje CLLD vůbec aplikovat. 
Žádoucí se zdá být zrušení Fiche č. 3 (Venkovský cestovní ruch) pro nezájem žadatelů a 
Fichi č. 5 (Spolupráce v rámci iniciativy LEADER), která za stávajících podmínek žádným 
způsobem nepřispívá k naplňování Strategie CLLD. 
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 
1. Zařazení aktivit čl. 20 do PR PRV 

12/2019 
Kancelář MAS, 

Výkonná rada MAS 
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2. Zrušení Fichí č. 3 a 5 a převedení 
zbylých finančních prostředků na 
aktivity čl. 20 

12/2019 
Kancelář MAS, 

Výkonná rada MAS 

 

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

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

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

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

  Výzvy  
  Programové rámce 

  Seznamy projektů 

  Data z MS2014+ o schválených, ukončených projektech (žádostech) 
  Metodiky pro zpracování programových rámců (např. Metodika pro tvorbu Fichí, 

Doporučení pro zpracování programového rámce IROP atp.) 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

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

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

Odpovědi na evaluační podotázky 

B.3.1) Do jaké míry žadatelé předkládají do jednotlivých výzev projektové žádosti 
v alokaci, která je výrazně nižší nebo vyšší než alokace dané výzvy? 

Odpověď:  
PRV: 

Fiche č. 1: Celková alokace vyčerpána z 98 %. Zbylá alokace je tvořena úsporami po 
realizaci výběrových řízení.  
Fiche č. 2: Ve dvou dosud vyhlášených výzvách alokováno 80 % celkové alokace. 
Požadovaná podpora ze strany příjemců ve výsledku převyšuje alokaci, nicméně situace je 
zkreslena tím, že tři žadatelé ze čtyř v první výzvě z různých důvodů od realizace projektu 
upustili. Jeden z nich (s požadovanou podporou ve výši 2 250 000 Kč) projekt znovu podal 
do druhé výzvy. 
Fiche č. 3: V dvou vyhlášených výzvách, na které bylo alokováno 48 % financí, bude 
vyčerpáno jen cca 2 % alokace. Fiche se nesetkává se zájmem žadatelů. Ačkoliv proběhla 
řada konzultací, potenciální žadatelé naráží na obtížně řešitelné požadavky stavebního 
úřadu apod. 
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Fiche č. 4: Celá alokace soustředěna do jedné výzvy, v níž se sešly projekty převyšující 
alokované prostředky o cca 17 %. Především z důvodu toho, že jeden z žadatelů po výběru 
projektů odstoupil, zůstává 26 % alokace nevyčerpáno. 
Fiche č. 5: Konečnými příjemci jsou MAS. Žádná výzva dosud nevyhlášena. 
OPZ: 

Opatření č. 1 – Podpora služeb péče o děti: Vyhlášena jedna výzva na celou alokaci. 
Úspěšný projekt po krácení vyčerpal cca 76 % této alokace. Zbylá alokace bude spolu 
s dodatečným příspěvkem ŘO OPZ využita v budoucích výzvách. 
Opatření č. 2 – Integrace osob ohrožených na trhu práce: Žádná výzva dosud nevyhlášena. 
Při zjišťování absorpční kapacity však byla zjištěna existence potenciálních žadatelů. 
Opatření č. 3 – Podpora vybraných sociálních služeb: Vyhlášena jedna výzva na celou 
alokaci, při níž byly všechny alokované prostředky bezezbytku vyčerpány. 
Opatření č. 4 – Podpora komunitních center a komunitní péče: Žádná výzva dosud 
nevyhlášena. 
IROP: 

Opatření č. 1 – Infrastruktura pro základní a střední vzdělávání: Celková alokace vyčerpána 
z cca 68 %, přičemž jedna dosud vyhlášená výzva nabízela 71 % alokace. Chystá se 
vyhlášení další výzvy. 
Opatření č. 2 – Infrastruktura pro zájmové a celoživotní vzdělávání: Žádná výzva dosud 
nevyhlášena. 
Opatření č. 3 – Infrastruktura vybraných sociálních služeb: Ve výzvě vyhlášené na 100 % 
alokace se sešly dva projekty, jejichž požadovaná podpora převyšovala alokaci o cca 45 %. 
Podpořený projekt pak vyčerpá cca 54 % alokace, zbývající bude využita v příštích výzvách. 
Opatření č. 4 – Infrastruktura komunitních center: Žádná výzva dosud nevyhlášena. 
Opatření č. 5 – Bezpečná a udržitelná doprava: Ve výzvě vyhlášené na 66 % alokace se 
sešly projekty, které nabízenou podporu nevyčerpaly. Zbývá tak ještě cca 48 % celkové 
alokace, ale předpokládá se vysoký zájem žadatelů. 
OPŽP: 
Žádná výzva dosud nevyhlášena. 
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: 
PRV: 

Vysoká absorpční kapacita je zaznamenána u Fichí zaměřených na zemědělské 
podnikatele a potravináře (Fiche č. 1 a 4), špatně se však kvantifikuje, jelikož je problém 
oslovit potenciální žadatele. K dosažení cílů SCLLD by však bylo třeba několikanásobné 
navýšení alokace. Naopak Fiche č. 3 Venkovský cestovní ruch se potýká s nezájmem 
žadatelů. 

IROP: 

Absorpční kapacita je vysoká prakticky u všech opatření. Aby byli všichni potenciální 
žadatelé uspokojeni, muselo by dojít k několikanásobnému navýšení alokace MAS. 
Relativně nejnižší zájem se kvůli dlouhé udržitelnosti předpokládá u aktivity „Sociální 
bydlení“ vyhlašované jako součást opatření č. 3 Infrastruktura vybraných sociálních služeb. 
Žadatelé však využívají rovněž dalších dotačních výzev, které nejsou administrovány 
nástrojem CLLD. 
OPZ: 
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MAS využije nabídku ŘO OPZ a na základě průzkumu absorpční kapacity navýší alokaci 
PR OPZ o cca 20 mil. Kč, což je částka, která by měla pokrýt aktuální potřeby žadatelů. 
OPŽP: 
Využita možnost zařazení nového PR. Před tím proběhl monitoring absorpční kapacity, která 
je sice poměrně vysoká, ovšem většina žadatelů nebude využívat výzev MAS. 
Klíčová zjištění:   

1. V případě PR IROP a OPZ se daří vždy téměř celou vyhlášenou alokaci výzvy 
vyčerpat. Absorpční kapacita je několikanásobně vyšší než alokace MAS 

2. V případě PR PRV je s výjimkou Fiche č. 3 zájem o všechny ostatní Fiche určené 
konečným žadatelům. Absorpční kapacita je velmi vysoká zvláště v případě Fichí 
zaměřených na zemědělské podnikatele. 

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:  
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost za 

implementaci 
doporučení 

1. Potřeba průběžného 
monitorování absorpční kapacity 

Průběžně Kancelář MAS 

2. Navýšení alokace PR OPZ 08/2019 Kancelář MAS 

3. Zrušení Fichí č. 3 a 5 a převedení 
zbylých finančních prostředků na 
aktivity čl. 20 

12/2019 
Kancelář MAS, 

Výkonná rada MAS 

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  

Zdroje dat/informací 

                                                
4 Např. z toho důvodu, že svoji poptávku již uspokojili jinak (např. prostřednictvím „přímých“ žádostí do 
příslušného OP/PRV, získáním jiných zdrojů atp.). 
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MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

  Zásobník projektů 

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

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

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

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

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

Odpověď:  
MAS disponuje databází potenciálních žadatelů, které průběžně informuje o plánovaných 
výzvách. Zároveň se již částečně proniknout do povědomí veřejnosti, a tak je MAS 
vyhledávána zájemci o podporu. 
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: 
PRV: 

Pravděpodobně dojde ke zrušení Fiche č. 3 z důvodu mizivého zájmu žadatelů. Několik 
potenciálních žadatelů odradila zejména administrativní náročnost a zdlouhavost přípravy 
projektů pro územní a stavební řízení. Alokace bude převedena dle dohody rozhodovacího 
orgánu do jiných Fichí, příp. bude přidána nová Fiche navazující na čl. 20. 
Ostatní PR: 
Prozatím nebyla identifikována potřeba manipulovat s finanční alokací mezi jednotlivými 
opatřeními PR IROP, OPZ a OPŽP. 
B.4.3) Do jaké míry je v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců 
zaznamenán dlouhodobý nedostatek poptávky vzhledem k nabídce finančních 
prostředků (alokaci)? 

Odpověď: 
PRV: 

V roce 2019 proběhne na Fichi č. 3 již třetí výzva. Opět se nepředpokládá velký zájem ze 
strany žadatelů. Fiche tak bude zrušena, příp. jí bude odebrána větší část alokace ve 
prospěch jiných Fichí. 
Ostatní PR: 
V případě PR IROP, OPZ a OPŽP jsme se v zásadě nesetkali s nedostatkem poptávky.  
Klíčová zjištění:   

1. Je nutné průběžně aktualizovat absorpční kapacitu území. 
2. Nedostatek žadatelů a nevyčerpaná alokace Fiche č. 3 PR PRV. 
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Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Odpověď:  
Převážná většina programových rámců obsahuje taková opatření/fiche, o které je ze strany 
potenciálních žadatelů zájem. Výjimku tvoří v případě PR PRV Fiche č. 3 Venkovský 
cestovní ruch. 
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 
1. Průběžně monitorovat absorpční 

kapacitu území a snažit se 
oslovit nové potenciální žadatele 

Průběžně Kancelář MAS 

2. Řešit nevyčerpanou finanční 
alokaci Fiche č. 3 PR PRV 
zrušením celé Fiche, příp. 
odebráním části alokace ve 
prospěch jiných Fichí. 

12/2019 
Kancelář MAS, 

Výkonná rada MAS 

 

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 Podbrněnsko 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 Podbrněnsko 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  
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k dosahování hodnot indikátorů (věcný a finanční pokrok realizace SCLLD)? 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

1. Shromáždění dostupných dat, dokumentů a záznamů (vč. žádostí o dotaci, studií 
proveditelnosti, příp. dalších příloh popisujících podrobnosti 
k dané žádosti/projektu)   jejich zpracování: obsahová analýza, příprava pro 

realizaci rozhovorů s vybranými příjemci a zpracování případových studií 
(příprava / individualizace otázek pro rozhovory, výběr a kontaktování příjemců, 
oslovení, domluvení termínů rozhovorů)    

2. realizace individuálních rozhovorů s cílem získat takové informace o výstupech 
a výsledcích projektů, které nejsou vyjádřeny hodnotou stanovených indikátorů 
(se zaměřením na zamýšlené i nezamýšlené výstupy)     

3. zpracování záznamů: podrobný zápis z každého rozhovoru   

4. zpracování případové studie ke každému vybranému projektu   

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

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

  

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

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

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

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

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

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

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

  Obsahová analýza  
  Syntéza poznatků  

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

MAS vyplní připravený přehled výzev (viz níže).  

Odpovědi na evaluační podotázky 

Pokrok v implementaci (realizaci) SCLLD – přehled výzev dle stavu  
  MAS dosud nevyhlásila žádnou výzvu  
  MAS má 0 výzev, u kterých probíhá příjem žádostí, z toho: 

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

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

- 1 v PR PRV,  

  MAS má 6 výzev, ve kterých jsou projekty s vydaným právním aktem, z toho:  

- 2 v PR IROP,  

- 2 v PR PRV,  

- 2 v PR OPZ,  

  MAS má 6 výzev, 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,  

- 2 v PR OPZ,  

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 - - 

PRV 1 1 - 

OPZ 2 1 - 

OP ŽP - - - 

CELKEM 5 2 - 

 

 

Klíčová zjištění:   

1. MAS dosud vyhlásila celkem 7 výzev v letech 2017 a 2018. 

2. Nejsou vydány právní akty u 1 z výzev v IROP. 

3. V roce 2019 bude vyhlášeno velké množství výzev napříč všemi OP a PRV (4 výzva 
OP Z po navýšení alokace MAS, 2 výzvy u nově přidaného Programového rámce 
OP ŽP, 3 výzvy IROP a 1 výzva PRV). 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  
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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:  
Administrace, vydávání právních aktů a díky tomu realizace některých projektů u výzvy č. 1 
IROP bylo opožděno. Realizace projektů z prvních výzev MAS (vyhlášeny v roce 20191) by 
měla být ukončena na konci roku 2019. 
Vyhlašování výzev je vždy v souladu s harmonogramem výzev, jelikož ten je min. 1x ročně 
upraven dle současného stavu. Dle původně plánovaného harmonogramu došlo po diskuzi 
s orgány MAS k posunu ve vyhlášení 2 výzev (1 IROP a 1 OP Z) z důvodu nepřipraveného 
území na výzvu, respektive z nezájmu potenciálních žadatelů (MAS nechtěla vyhlásit výzvu, 
o kterou by nebyl zájem). Nicméně vše bylo projednáno a byl vůli tomu upraven i 
harmonogram výzev. Ostatní OP a PRV bez problémů. 
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 
1. Zvýšení animace pro 

připravované výzvy a nadále 
oslovovat potenciální žadatele 
z území. 

Průběžně Kancelář MAS 

2. Pravidelné vyhodnocování a 
predikce dodržování 
harmonogramu výzev MAS. 

Průběžně Manažer MAS 

3.    

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

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

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

  Zpráva o plnění integrované strategie s údaji k 31. 12. 2018, vč. tabulky financování 
podle specifických cílů a tabulky indikátorů (s přehledem plánovaných cílových 
a dosažených hodnot)      

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

  Obsahová analýza  
  Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)   
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Tabulka 10 – Návrh úpravy tabulky g) pro účely mid-term evaluace 

Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Dosažená hodnota indikátoru 

Kód 
NČI 

2014+ 
Název indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31. 12. 2018 

(je-li ŘO 
vyžadován) 

Hodnota[1] % plnění 

SC 1.1 

Op. 1.1.1 

5 00 30  

Podíl osob 
předčasně 
opouštějících 
vzdělávací 
systém 

% výsledkový 5,4 31.12.2013 5 31.12.2023 
Není 

požadován 
6,8 136,00 

5 00 00 

Počet 
podpořených 
vzdělávacích 
zařízení 

zařízení výstupový 0 31.01.2015 18 31.12.2023 12 1 5,56 

5 00 01 

Kapacita 
podporovaných 
zařízení péče 
o děti nebo 
vzdělávacích 
zařízení 

osoby výstupový 0 31.01.2015 250 31.12.2023 
Není 

požadován 
300 120,00 

Op. 1.1.2 

5 00 30  

Podíl osob 
předčasně 
opouštějících 
vzdělávací 
systém   

% výsledkový 5,4 31.12.2013 5 31.12.2023 
Není 

požadován 
6,8 136,00 

5 00 00 

Počet 
podpořených 
vzdělávacích 
zařízení 

zařízení výstupový 0 31.12.2015 4 31.12.2023 0 0 0,00 

5 00 01 

Kapacita 
podporovaných 
zařízení péče o 
děti nebo 

osoby výstupový 0 31.12.2015 50 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 
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vzdělávacích 
zařízení 

SC 1.2 

Op 1.2.1 

5 01 10 

Počet osob 
využívajících 
zařízení péče o 
děti předškolního 
věku 

osoby výsledkový 0 31.12.2015 6 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

5 01 20 

Počet osob 
využívajících 
zařízení péče o 
děti ve věku do 3 
let 

osoby výsledkový 0 
32. 12. 
2015 

2 
32. 12. 
2023 

Není 
požadován 

0 0,00 

6 00 00 
Celkový počet 
účastníků 

účastníci výstupový 0 31.12.2015 30 31.12.2023 
Není 

požadován 
146 486,67 

5 00 01 

Kapacita 
podporovaných 
zařízení péče o 
děti nebo 
vzdělávacích 
zařízení  

osoby výstupový 0 31.12.2015 15 31.12.2023 
Není 

požadován 
125 833,33 

5 01 00 

Počet 
podpořených 
zařízení péče o 
děti předškolního 
věku 

zařízení výstupový 0 31.12.2015 1 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

Op 1.2.2 

6 27 00 

Účastníci 
zaměstnaní po 
ukončení své 
účasti, včetně 
OSVČ 

osoby výsledkový 0 31.12.2015 3 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

6 26 00 

Účastníci, kteří 
získali kvalifikaci 
po ukončení své 
činnosti 

osoby výsledkový 0 31.12.2015 2 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

6 28 00 

Znevýhodnění 
účastníci, kteří po 
ukončení své 
účasti hledají 
zaměstnání, jsou 
v procesu 
vzdělávání/ 
odborné přípravy, 
rozšiřují si 

osoby výsledkový 0 31.12.2015 2 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 
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kvalifikaci nebo 
jsou zaměstnaní, 
a to i OSVČ 

6 29 00 

Účastníci 
zaměstnaní 6 
měsíců po 
ukončení své 
účasti, včetně 
OSVČ 

osoby výsledkový 0 31.12.2015 1 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

6 31 00 

Účastníci ve věku 
nad 54 let 
zaměstnaní 6 
měsíců po 
ukončení své 
účasti, včetně 
OSVČ 

osoby výsledkový 0 31.12.2015 1 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

6 32 00 

Znevýhodnění 
účastníci ve věku 
nad 54 let, 
zaměstnaní 6 
měsíců po 
ukončení své 
účasti, včetně 
OSVČ 

osoby výsledkový 0 31.12.2015 1 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

6 00 00 
Celkový počet 
účastníků 

osoby výstupový 0 31.12.2015 15 31.12.2023 0 0 0,00 

SC 2.1 

Op 2.1.1 

9 48 00 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 
podpořených 
projektů 

FTE výsledkový 0 31.12.2015 1 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

9 37 01 

Počet 
podpořených 
podniků / 
příjemců 

podnik / 
podnikatel 

výstupový 0 31.12.2015 5 31.12.2023 5 8 160,00 

Op 2.1.2 

9 48 00 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 
podpořených 
projektů 

FTE výsledkový 0 31.12.2015 2 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

9 37 01 

Počet 
podpořených 
podniků / 
příjemců 

podnik / 
podnikatel 

výstupový 0 31.12.2015 16 31.12.2023 6 1 6,25 
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Op 2.1.3 

9 48 00 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 
podpořených 
projektů 

FTE výsledkový 0 31.12.2015 1 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

9 37 01 

Počet 
podpořených 
podniků / 
příjemců 

podnik / 
podnikatel 

výstupový 0 31.12.2015 4 31.12.2023 2 0 0,00 

Op 2.1.4 

9 48 00 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 
podpořených 
projektů 

FTE výsledkový 0 31.12.2015 1 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

9 37 01 

Počet 
podpořených 
podniků / 
příjemců 

podnik / 
podnikatel 

výstupový 0 31.12.2015 3 31.12.2023 0 0 0,00 

SC 2.2 Op 2.2.1 6 27 00 
Účastníci 
zaměstnaní po osoby výsledkový 0 31.12.2015 3 31.12.2023 

Není 
požadován 

0 0,00 
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ukončení své 
účasti, včetně 
OSVČ 

6 26 00 

Účastníci, kteří 
získali kvalifikaci 
po ukončení své 
činnosti 

osoby výsledkový 0 31.12.2015 2 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

6 28 00 

Znevýhodnění 
účastníci, kteří po 
ukončení své 
účasti hledají 
zaměstnání, jsou 
v procesu 
vzdělávání/ 
odborné přípravy, 
rozšiřují si 
kvalifikaci nebo 
jsou zaměstnaní, 
a to i OSVČ 

osoby výsledkový 0 31.12.2015 2 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

Op 2.2.1 

6 29 00 

Účastníci 
zaměstnaní 6 
měsíců po 
ukončení své 
účasti, včetně 
OSVČ 

osoby výsledkový 0 31.12.2015 1 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

6 31 00 

Účastníci ve věku 
nad 54 let 
zaměstnaní 6 
měsíců po 
ukončení své 
účasti, včetně 
OSVČ 

osoby výsledkový 0 
36. 12. 
2015 

1 
36. 12. 
2023 

Není 
požadován 

0 0,00 

6 32 00 

Znevýhodnění 
účastníci ve věku 
nad 54 let, 
zaměstnaní 6 
měsíců po 
ukončení své 
účasti, včetně 
OSVČ 

osoby výsledkový 0 
37. 12. 
2015 

1 
37. 12. 
2023 

Není 
požadován 

0 0,00 
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6 00 00 
Celkový počet 
účastníků 

osoby výstupový 0 31.12.2015 15 31.12.2023 0 0 0,00 

Op 2.2.2 

6 27 00 

Účastníci 
zaměstnaní po 
ukončení své 
účasti, včetně 
OSVČ 

osoby výsledkový 0 31.12.2015 3 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

6 26 00 

Účastníci, kteří 
získali kvalifikaci 
po ukončení své 
činnosti 

osoby výsledkový 0 31.12.2015 2 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

6 28 00 

Znevýhodnění 
účastníci, kteří po 
ukončení své 
účasti hledají 
zaměstnání, jsou 
v procesu 
vzdělávání/ 
odborné přípravy, 
rozšiřují si 
kvalifikaci nebo 
jsou zaměstnaní, 
a to i OSVČ 

osoby výsledkový 0 31.12.2015 2 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

6 29 00 

Účastníci 
zaměstnaní 6 
měsíců po 
ukončení své 
účasti, včetně 
OSVČ 

osoby výsledkový 0 31.12.2015 1 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

6 31 00 

Účastníci ve věku 
nad 54 let 
zaměstnaní 6 
měsíců po 
ukončení své 
účasti, včetně 
OSVČ 

osoby výsledkový 0 31.12.2015 1 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

6 32 00 
Znevýhodnění 
účastníci ve věku 
nad 54 let, 

osoby výsledkový 0 31.12.2015 1 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 



 

49 
 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014–2020 

 

zaměstnaní 6 
měsíců po 
ukončení své 
účasti, včetně 
OSVČ 

6 00 00 
Celkový počet 
účastníků 

osoby výstupový 0 31.12.2015 15 31.12.2023 0 0 0,00 

SC 3.1 Op 3.1.1 

6 75 10 
Kapacita služeb a 
sociální práce  klienti výsledkový 43 31.12.2015 50 31.12.2023 

Není 
požadován 

0 0,00 

5 53 20  

Průměrný počet 
osob 
využívajících 
sociální bydlení 

osoby/rok výsledkový 0 31.12.2015 10 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

5 53 10 
Nárůst kapacity 
sociálních bytů 

lůžka výsledkový 0 31.12.2015 13 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 
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5 54 01 

Počet 
podpořených 
zázemí pro 
služby a sociální 
práci 

zázemí výstupový 0 31.12.2015 1 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

5 54 02  

Počet 
poskytovaných 
druhů sociálních 
služeb 

služby výstupový 0 31.12.2015 1 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

5 53 01 

Počet 
podpořených bytů 
pro sociální 
bydlení  

bytová 
jednotka 

výstupový 0 31.12.2015 13 31.12.2023 8 0 0,00 

6 70 10 
Využívání 
podpořených 
služeb 

osoby výsledkový 0 31.12.2015 15 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 
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6 73 15 

Bývalí účastníci 
projektů v oblasti 
sociálních služeb, 
u nichž služba 
naplnila svůj účel 

osoby výsledkový 0 31.12.2015 5 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

6 00 00 
Celkový počet 
účastníků 

osoby výstupový 0 31.12.2015 40 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

6 70 01 
Kapacita 
podpořených 
služeb 

místa výstupový 0 31.12.2015 5 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

6 20 00 

Počet projektů, 
které zcela nebo 
zčásti provádějí 
sociální partneři 
nebo nevládní 
organizace 

osoby výstupový 0 31.12.2015 1 31.12.2023 
Není 

požadován 
1 100,00 
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Op 3.1.2 

6 75 10 
Kapacita služeb a 
sociální práce  klienti výsledkový 43 31.12.2015 50 31.12.2023 

Není 
požadován 

0 0,00 

5 54 01 

Počet 
podpořených 
zázemí pro 
služby a sociální 
práci 

zázemí výstupový 0 31.12.2015 1 31.12.2023 1 0 0,00 

6 70 10 
Využívání 
podpořených 
služeb 

osoby výsledkový 0 31.12.2015 15 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

6 73 10  

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

osoby výsledkový 0 31.12.2015 5 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 
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6 73 15 

Bývalí účastníci 
projektů 
sociálních služeb, 
u nichž služba 
naplnila svůj účel 

osoby výsledkový 0 31.12.2015 2 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

6 00 00 
Celkový počet 
účastníků 

osoby výstupový 0 31.12.2015 30 31.12.2023 0 0 0,00 

6 70 01 
Kapacita 
podpořených 
služeb 

místa výstupový 0 31.12.2015 10 31.12.2023 0 0 0,00 

5 51 02 

Počet 
podpořených 
komunitních 
center 

zařízení výstupový 0 31.12.2015 1 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

6 20 00 

Počet projektů, 
které zcela nebo 
zčásti provádějí 
sociální partneři 
nebo nevládní 
organizace 

projekty výstupový 0 
32. 12. 
2015 

1 
32. 12. 
2023 

Není 
požadován 

0 0,00 

SC 3.2 
Op. 3.X 92501 

Celkové veřejné 
výdaje (EUR) EUR výstupový 0 31.12.2015 

35 
632,00 

31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

SC 3.3 

SC 4.1 Op 4.1.1 

7 51 20  

Podíl veřejné 
osobní dopravy 
na celkových 
výkonech v 
osobní dopravě 

% výsledkový 30 31.12.2011 35 31.12.2023 
Není 

požadován 
31 88,57 

7 63 10 
Podíl cyklistiky na 
přepravních 
výkonech 

% výsledkový 7 31.12.2011 10 31.12.2023 
Není 

požadován 
7 70,00 
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7 50 01 

Počet realizací 
vedoucích ke 
zvýšení 
bezpečnosti v 
dopravě 

realizace výstupový 0 31.12.2015 9 31.12.2023 7 1 11,11 

7 52 01 

Počet nových 
nebo 
rekonstruovaných 
přestupních 
terminálů ve 
veřejné dopravě 

terminály výstupový 0 31.12.2015 1 31.12.2023 0 0 0,00 

7 40 01 
Počet 
vytvořených 
parkovacích míst 

parkovací 
místo 

výstupový 0 31.12.2015 6 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

7 64 01 
Počet 
parkovacích míst 
pro jízdní kola 

parkovací 
místo 

výstupový 0 31.12.2015 15 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

7 61 00 

Délka nově 
vybudovaných 
cyklostezek a 
cyklotras 

km výstupový 0 31.12.2015 10 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

Op. 4.3.4 45415 

Počet lokalit, kde 
byly posíleny 
ekosystémové 
funkce krajiny 

počet Výsledek 0 31.05.2018 3 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

Op. 4.3.3 46500 

Plocha stanovišť, 
která jsou 
podporována 
s cílem zlepšit 
jejich stav 
zachování 

ha Výstup 0 31.05.2018 3,3 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

Op. 4.3.3 45412 

Počet ploch a 
prvků sídelní 
zeleně s 
posílenou 
ekostabilizační 
funkcí 

počet Výsledek 0 31.05.2018 6 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

Op. 4.3.4 46500 

Plocha stanovišť, 
která jsou 
podporována 
s cílem zlepšit 
jejich stav 
zachování 

ha Výstup 0 31.05.2018 3,2 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 
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Op. 4.3.1 46500 

Plocha stanovišť, 
která jsou 
podporována 
s cílem zlepšit 
jejich stav 
zachování 

ha Výstup 0 31.05.2018 1,9 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 

Op. 4.3.1 45415 

Počet lokalit, kde 
byly posíleny 
ekosystémové 
funkce krajiny 

počet Výsledek 0 31.05.2018 2 31.12.2023 
Není 

požadován 
0 0,00 
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Tabulka 11 – Návrh úpravy tabulky e) pro účely mid-term evaluace 

Specifický cíl 
SCLLD 

Opatření SCLLD 

FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje  
(v Kč) 

skutečný stav 
čerpání (v Kč) 

skutečný stav 
čerpání (v % z 

CZV) 
Celkové způsobilé 

výdaje (CZV) 

Z toho  
Podpora 

Z toho  
Vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek Unie (a) 
Národní veřejné 

zdroje  
(SR, SF) 

(b) 

Národní veřejné 
zdroje  

(kraj, obec, jiné) 
(c) 

Národní 
soukromé zdroje 

(d) 

SC 1.1 Op. 1.1.1 20 183,58 19 174,41 0,00 1 009,17 0,00 0,00 3 377 129,51 16,73 

SC 1.1 Op. 1.1.2 2 891,63 2 747,05 0,00 144,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC 1.2 Op. 1.2.1 1 990,15 1 691,63 248,76 49,76 0,00 0,00 508 897,68 25,57 

SC 1.2 Op. 1.2.2 352,80 299,88 52,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC 2.1 Op. 2.1.1 6 287,17 3 772,31 1 257,43 0,00 1 257,43 0,00 9 835 056,00 156,43 

SC 2.1 Op. 2.1.2 20 199,83 6 059,95 2 019,98 0,00 12 119,90 0,00 5 076 478,00 25,13 

SC 2.1 Op. 2.1.3 12 624,87 3 787,46 1 262,48 0,00 7 574,93 0,00 230 000,00 1,82 

SC 2.1 Op. 2.1.4 5 049,94 1 514,98 504,99 0,00 3 029,97 0,00 1 982 900,00 39,27 

SC 2.2 Op. 2.2.1 352,80 299,88 52,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC 2.2 Op. 2.2.2 352,80 299,88 52,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC 3.1 Op. 3.1.1 IROP 8 674,89 8 241,15 0,00 433,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC 3.1 Op. 3.1.1 OPZ 4 061,72 3 452,46 507,72 101,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC 3.1 Op. 3.1.2 IROP 2 891,63 2 747,05 0,00 144,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC 3.1 Op. 3.1.2 OPZ 1 852,22 1 574,38 231,53 46,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

SC 3.2 a SC 3.3 Op. 3.x 1 204,71 722,83 240,94 0,00 240,94 0,00 0,00 0,00 

SC 4.1 Op. 4.1.1 23 133,05 21 976,40 0,00 1 156,65 0,00 0,00 2 999 999,99 12,97 
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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? 

V současné chvíli bylo dosaženo hodnot indikátorů pouze u několika výzev a jejich projektů. 
U některých výzev/projektů došlo již v současné chvíli k překročení cílové hodnoty 
indikátoru jediným projektem z celkem 4 vybraných projektů v 1. výzvě (projekty v rámci Op. 
1.1.1 a Op. 1.2.1). Naopak u některých indikátorů a výzev zatím nebyla dosažena žádná 
hodnota – například indikátor 9 48 00 v PRV – kdy MAS díky své poloze a současné 
ekonomické situaci zatím v některých případech indikátor neplní. Nicméně pro MAS je 
složité ovlivnit cílové hodnoty jednotlivých projektů. Například ve všech výzvách je vysoce 
bodově hodnoceno dosažení hodnoty u indikátoru 9 48 00 (již není možné více zvýhodnit) 
a i přes to je problém hodnoty naplňovat. 

 

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

Na úvod je nutné si uvědomit, že hodnoty finančního plánu (počítány po schválení žádostí 
o platbu či ukončení projektů) dosahují nízkých hodnot, jelikož došlo na straně Řídicích 
orgánů ke zpoždění. Rovněž důvodem je i možnost na straně žadatele (bez možnosti ovlivnit 
tento stav ze strany MAS) nastavit projekt jednoetapový s ukončením v roce 2023. 

S ohledem na závěry z výše uvedené evaluační podotázky je zřejmé, že v některých 
případech je dosaženo mnohonásobně vyšších hodnot indikátorů, než bylo původně 
plánováno s totožnou alokací na jednotlivá Op. A naopak u některých Op. a indikátorů není 
zatím dosaženo hodnoty i přes totožnou alokaci. Je to dáno především zájmem v území a 
odlišnou situací v regionu oproti době přípravy SCLLD. 

 

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

MAS cílové hodnoty indikátorů neupravovala prostřednictvím žádostí o změnu SCLLD. 
V současné chvíli se jedná o neaktuální potřebu. MAS stále nemá vyčerpané finance u 
jednotlivých opatření, tudíž i na doporučení jednotlivých OP zatím hodnoty indikátorů 
neupravovala (projekty nejsou ukončeny, budou vyhlášeny další výzvy – není možné 
odhadnout přesně plnění indikátorů). PRV neumožňuje v současné chvíli změny SCLLD u 
indikátorů a finančních plánů. 

 

Klíčová zjištění:   

1. V některých případech došlo k násobnému překročení hodnot indikátorů oproti 
plánovanému stavu.  

2. U některých indikátorů není zatím dosaženo žádné hodnoty i přes úspěšně vybrané 
a ukončené projekty. 

3. U některých Opatření došlo k vyšší efektivitě vynaložených finančních prostředků 
s ohledem na překročení cílových hodnot indikátorů. 

4. MAS neupravovala žádostí o změnu SCLLD cílové hodnoty indikátorů. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Odpověď:  
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V současné chvíli je situace a naplňování hodnot indikátorů prostřednictvím realizací 
jednotlivých opatření různá. V některých případech došlo již v současné době k překročení 
odhadované cílové hodnoty indikátorů a s ohledem na následný vývoj (budou vyhlašovány 
další výzvy, budou ukončovány projekty, které jsou v současné době v realizaci – tudíž 
dojde k vykázání dalších hodnot) bude docházet k dalšímu navyšování hodnot indikátorů. 
Naopak u jiných Opatření a Fichí zatím není dosahováno požadovaných hodnot indikátorů 
s ohledem na plnění finančního plánu. Celkově lze ale říci, že realizací Opatření a Fichí je 
dosahováno většinou dosahováno hodnot indikátorů a případné odchylky bude nutné 
zohlednit ve formě změny Strategie. 
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 
1. Průběžné sledování a 

vyhodnocování naplňování a 
dosahování indikátorů  

Průběžně Kancelář MAS 

2. Úprava cílových hodnot 
indikátorů v SCLLD dle aktuální 
situace na základě  

Vždy po ukončení 
realizace projektů 
v jednotlivých Op 
SCLLD  

Kancelář MAS 

3. V připravovaných výzvách 
zohlednit plnění indikátorů ve 
formě kritérií ve věcném 
hodnocení. 

Průběžně Kancelář MAS 

4. V připravovaných výzvách 
zohlednit vazbu plnění 
indikátorů a alokace na dané 
opatření ve formě kritérií pro 
věcné hodnocení. 

Průběžné Kancelář MAS 

 

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

Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda podpořené intervence (projekty), 
respektive vynaložené prostředky vedou k dosahování stanoveného efektu, tj. do jaké míry 
plní svůj účel. 

Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z případových studií. Zaměřuje se na 
skutečnost, zda projekty (intervence) přináší právě ty efekty, které jsou očekávány.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

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

  Žadatelé – individuální rozhovory   

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 
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  Obsahová analýza  
  Dotazování   
  Případové studie 

  Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

Odpověď:  
Realizací jednotlivých Opatření či Fichí, respektive projektů dle současného stavu došlo 
k dosažení plánovaných výstupů a výsledků. Jednotlivé projekty reagují na problémy či 
nedostatečné služby v území, tedy těmito projekty dochází ke zlepšení dané situace. 
Realizací projektů dochází k řešení problémů v území, nicméně s ohledem na alokace 
jednotlivých Opatření a Fichí i celkovou alokací MAS, respektive potřebou v území, nebude 
dosaženo 100% vyřešení problému skrze realizaci Opatření či Fiche. 
C.3.2) Do jaké míry vedou intervence  k uspokojování potřeb cílových skupin daného 
projektu (relevantních k Opatřením/Fichím Programových rámců)? 

Odpověď: 
Skrze realizaci jednotlivých Opatření či Fichí, respektive realizaci projektů dochází 
k naplňování a uspokojování potřeb cílových skupin v území. V oblasti OP Z je podpořeni 
rodiče dětí na trhu práce skrze prorodinná opatření (příměstské tábory), v oblasti IROP jsou 
uspokojeny potřeby obyvatel a návštěvníků vybraných obcí skrze zvýšení bezpečnosti 
pěších, či uspokojeny potřeby žáků a pedagogických pracovníků škol skrze rekonstrukce, 
výstavby či vybavení odborných učeben, v oblasti PRV jsou uspokojeny potřeby 
zemědělských i nezemědělských subjektů v území skrze vybavení či nákup strojů a 
technologií, především u menších podniků.  
C.3.3) Do jaké míry jsou výstupy a výsledky a dopady dosažené v jednotlivých 
Programových rámcích skutečně udržitelné ? 

Odpověď: 
Všechny výstupy a výsledky a dopady projektů v jednotlivých Programových rámcích jsou 
udržitelné. Příjemci jsou si povinnosti i rizik vědomi, jsou na udržitelnost upozorňovány. 
Rovněž i charakter jednotlivých projektů podpořených skrze výzvy MAS napovídá, že 
dopady a výstupy i výsledky budou udrženy i po skončení projektů, či v IROP a PRV po 
skončení doby udržitelnosti i v dalších letech.   
Klíčová zjištění:   

1. Realizací projektu dochází k plnění plánovaných výstupů či výsledků stanovených 
v jednotlivých Opatřeních či Fichích. 

2. Realizací projektu dochází k naplňování potřeb cílových skupin v území MAS. 
3. Charakter projektů napovídá, že budou výsledky a výstupy projektů skutečně 

udržitelné i po ukončení realizace projektů či po skončení udržitelnosti. 

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:  
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S ohledem na realizaci Opatření a Fichí a skrze charakter jednotlivých projektů je patrné, že 
dochází k účelnému vynaložení financí k řešení problémů v území, které byly identifikovány 
ve Strategii.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 
1. Průběžně sledovat a ověřovat 

výstupy a výsledky projektů i ve 
spolupráci s příjemcem. 

Průběžně Kancelář MAS 

2. Monitorovat a vyhodnocovat 
finanční plány jednotlivých 
projektů. 

Průběžně Kancelář MAS 

 

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

Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda bylo dosaženo výstupů 
a výsledků odpovídajících vynaloženým finančním prostředkům. Tedy zda s danými finančními 
prostředky mohlo či nemohlo být dosaženo více (co do kvality i kvantity) výstupů a výsledků.  

Dále je cílem této evaluační otázky určit a vyhodnotit, zda bylo prostřednictvím intervencí 
(projektů) dosaženo ještě nějakých dalších předem neplánovaných výsledků (výstupů, 
dopadů), a to jak pozitivních, tak nežádoucích/negativních. A to na jakékoliv úrovni, tj. přímo u 
příjemce, u cílových skupin, u dalších dotčených osob či organizací (stakeholderů) apod.   

Otázka je zodpovězena na základě rozhovorů s příjemci a prostřednictvím 
zpracování případových studií.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

  Žádosti o dotaci, studie proveditelnosti, další přílohy s informacemi o projektu (např. 
příloha s popisem plánovaných příměstských táborů apod.) 

  Příjemci – individuální rozhovory   
  Záznamy z nepodpořených projektů  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

  Obsahová analýza  
  Dotazování   
  Případové studie 

  Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

Odpověď:  
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Výstupy dle případových studií jsou očekávané a odpovídají projektovým záměrům. 
V některých případech (zvláště u dodávek externích subjektů) došlo ke zvýšení efektivity 
vysoutěžením zakázky za nižší, než očekávanou cenu. Cenové limity byly dodrženy a 
v případě projektů, které se zaměřují na akce, které mají i nezpůsobilé náklady, tak tyto 
náklady nebyly zahrnuty do samotného projektu. I proto očekávané výstupy prakticky 
odpovídají skutečným výstupům projektů.  
C.4.2) Do jaké míry vedly intervence (projekty) v Programových rámcích  k dosažení 
předem nepředpokládaných pozitivních výsledků? 

Odpověď:  
U projektů v PRV byly projekty zaměřeny na nejrůznější oblasti. Byla zefektivněna výroba 
v tiskárně, v zemědělské prvovýrobě a v jiných OP pak bezpečnost pěších v obci nebo se 
zlepšilo zázemí školy a jejich odborných učeben nebo region podpořil volnočasové aktivity 
pro děti v době prázdnin. Všechny projekty měly nějaký cíl, který by mohl pokrýt onen 
hledající pozitivní přesah. Bohužel však není v silách MAS upřednostnit ty inovativní a více 
veřejně prospěšné projekty než ty, které cílí spíše na benefity pro jednotlivce a úzké skupiny 
podnikatelů. U firem jsou benefity projektu patrné až po čase, kdy se uzavře výrobní cyklus 
a zapracuje se personál. Některé firmy (nezemědělci) pak sloužili jako příklady zkušených 
a poskytují know how jiným podnikatelům a šíří se tyto informace o dotačních možnostech. 
Možnost žádat přes MAS taky byla dobrou šancí pro menší subjekty a ty, kteří ještě nikdy o 
dotaci nepožádali a pomoc MAS a lidský přístup jim pomohl. 
C.4.3) Do jaké míry vedly intervence (projekty) v jednotlivých Programových rámcích  
k dosažení předem nepředpokládaných negativních výsledků? 

Odpověď:  
MAS nemůže na základě kritérií, která jí nepřímo diktuje ŘO, být více věcná a měně 
formální. Vybrala by tedy MAS často projekty, které mají větší společenský přesah nebo 
přinášejí inovativnost do venkovského regionu. Namísto toho obava ŘO o manipulaci, střet 
zájmů a neobjektivnost kritérií upřednostňují projekty unylé. U OPZ problém s vykazováním 
opakujících se podpořených osob a rozsahem dokumentace k prokázání podpořené osoby. 
Objem financí není dostatečný pro řešení problémů (žehrání obcí na obnovu infrastruktury, 
že finance z MAS nic neřeší). Subjekty zvyklé žádat o dotaci žádají opakovaně a to i na více 
cíleně založených IČO v rámci rodiny. 
Klíčová zjištění 

1. Pozitivní hodnocení žadatelů přínosů jejich projektů 

2. Administrativní náročnost a dlouhá doba od vypsání výzvy po příchod peněz na 
účast 

3. Nedostatečné finance na infrastrukturu obcí 

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:  
Největší plus je fakt, že subjekty (PRV) a některé obce by bez možnosti diskuze s MAS 
nikdy žádost nepodaly. Postranních neplánovaných benefitů mnoho nebylo, nejde totiž 
hledat inovativní projekty.  
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 
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1. Snaha zlepšit kritéria pro hodnocení 
aby upřednostnila inovace 

V příštím období EU Kancelář MAS 

2. Více prostředků věnovat tvrdým 
investičním projektům, jako jsou 
chodníky (přání straprtů) 

V příštím období EU Kancelář MAS 

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

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

Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z případových studií.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

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

  Inervenční logika (viz otázku B.1)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

  Obsahová analýza  
  Dotazování   
  Případové studie 

  Komparativní analýza  
  Syntéza  

podotázky 

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

Odpověď:  
PRV – realizací projektů bylo zcela dosaženo plánovaných cílů, byla rozšířena výrobní 
kapacita, zefektivněna výroba, zavedeny nové postupy 

OPZ – došlo k rozšíření služby na základě zájmu rodičů o příměstské tábory 

IROP – byla zvýšena bezpečnost v dopravě stavbou chodníku a rekonstrukcí jazykové 
učebny na moderní pracoviště pro vzdělávání 
 

Klíčová zjištění:   

1. Zvolené programové rámce byly konstruovány podle možných aktivit a proto i tyto 
aktivity naplňují cíle SCLLD 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.5 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosahování 
specifických cílů opatření/fichí Programových rámců? 
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Odpověď:  
Realizací projektů bylo zcela dosaženo plánovaných cílů programových rámců podpořených 
z PRV a OP. Z území je ale zřejmá poptávka po podpoře spolků a vybavenosti obcí.  
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 
1. Průběžně vyhodnocovat nastavení 

témat/zaměření projektů ze 
strategie 

průběžně Kancelář MAS 

2. Snaha zavést do PRV i článek 
podporující vybavenost obcí 

Po roce 2020 Kancelář MAS 

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

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

Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z poznatků případových studií 
a znalostí a zkušeností členů Focus Group.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

  Zpracované Případové studie 

  Zápisy z realizovaných rozhovorů  
  Poznatky z Focus Group  

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

  Obsahová analýza  
  Dotazování   
  Focus Group 

  Případové studie, 
  Komparativní analýza  
  Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

                                                
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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U projektů v OPZ proběhlo lokální šetření zájmu veřejnosti / škol o daný projekt a hledal se 
společně subjekt, který by byl schopen žádat o dotaci. V tomto případě k zapojení veřejnosti 
došlo. U jiných OP byla absorpční kapacita poměrně neměnná od fáze tvorby strategie. U 
komerčních subjektů došlo k novým konzultacím v rámci stávajících výzev.  
C.6.2) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých Programových 
rámcích k posílení sociálního kapitálu6 v území MAS?   
Odpověď:  
Projekty zkvalitnily výrobní postupy a nepřímo tak podpořily úroveň práce a proškolení lidí 
na nové technologie. Zlepšily prostředí v obci a škole a zajistily péči o děti. Další rozvoj 
lidského kapitálu ale prostřednictvím projektů nenastal. Projekty a to nebyly zaměřené.  
C.6.3) Do jaké míry MAS přispěla k inovativnosti projektů?    
Odpověď:  
MAS musela v rámci posuzování zapudit prvek inovativnosti na žádost ŘO kromě OPZ. 
Z procesního hlediska pak pomoc menším žadatelům je inovativní v rámci území, neboť 
doposud taková péče nebyla poskytována. Poradenství MAS je chápáno jednoznačně 
pozitivně, ačkoliv kancelář nemá vždy odpověď na všechny otázky a musí se doptávat 
v Praze, což žadatelé nechápou. 
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:  
V rámci OPZ potřeba domluvy mezi jednotlivými subjekty, které se účastní táborů. Výzva 
reagovala na časové možnosti žadatele se ucházet o projekt. U dalších projektů pak 
zjišťování potřebnosti v území. Příprava výzev tak, aby vyhovovaly potencionálním 
žadatelům. Zasílání záměrů výzev partnerům, členům MAS. Možnosti osobních konzultací 
s MAS (často chybí možnost konzultace u výzev mimo MAS). Možnost přizpůsobit výzvu 
potřebám a možnostem místní lokality. 
Klíčová zjištění:   

1. MAS je příležitostí pro území jak zvládnout dotační příležitosti, které se nabízejí 
2. MAS je pro žadatele/příjemcem důležitým a žádoucím partnerem 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Odpověď: MAS je pro žadatele dobrou příležitostí, kde získat informace a pomocnou ruku 
v řešeních jejich problémů. Dovede spojovat lidi a subjekty na venkově v některých 

                                                
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) 
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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oblastech (OPZ). U jiných OP to není již tak zřejmé jak dříve. Pozitivně je hodnocena žadateli 
možnost osobních konzultací a blízká přítomnost a znalost území. 
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 
1. MAS má své místo v dotačním 

systému a je dobré na něm stavět a 
rozvíjet jej 

průběžně Kancelář MAS a 
členové 

2. Aktivně zapojovat potenciální 
žadatele/příjemce do nastavení 
obsahu výzev (v souladu s SCLLD). 

průběžně Kancelář MAS a 
členové 

3. Být stále partnerem žadatelům/ 
příjemcům 

průběžně Kancelář MAS a 
členové 

 

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

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

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

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

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

  Případové studie 

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

  Obsahová analýza  
  Focus Group  

  Škálování  
  Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

C.8.1) Do jaké míry přispěly intervence v PR PRV k rozvoji v jednotlivých kritériích 
místního rozvoje:   
Odpověď: Udržením a rozvíjením ekonomické činnosti na venkově působí intervence PRV 
pozitivně. Není zde však možnost projekty posuzovat vždy nejvhodnějšími kritérii, například 
inovativností.  
Služby a místní infrastruktura ve venkovských oblastech (v území MAS) se zlepšily 

o  o  X o  o  
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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:  
Finanční prostředky rozdělené z PR PRV jsou natolik malé, že podpořily pouze podnikání 
několika jednotlivců s mizivým vlivem na služby a místní infrastrukturu. 
Přístup ke službám a místní infrastruktuře ve venkovských oblastech (v území MAS) 
se zlepšil 

o  o  X 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:  
Finanční prostředky rozdělené z PR PRV jsou natolik malé, že podpořily pouze podnikání 
několika jednotlivců s mizivým vlivem na přístup ke službám a místní infrastruktuře. 

Obyvatelé venkova (MAS) se zapojili do místních akcí 
o  o  X 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:  
Bylo možné podpořit pouze individuální projekty, které neměly vliv na zapojení obyvatel do 
místních akcí. 
Obyvatelé venkova (MAS) měli z místních akcí prospěch 

o  o  X 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:  
Z místních akcí měli prospěch pouze žadatelé, kteří obdrželi dotaci.  

Prostřednictvím SCLLD byly vytvořeny pracovní příležitosti 
Odpověď:  
Dojde k vytvoření několika pracovních míst díky projektům realizovaných nástrojem CLLD 
(vše z výzvy MAS PRV č. 2). Řada žádostí je schvalována ze strany SZIF na přelomu roku 
2018/2019, k rozhodnému okamžiku, o kterého je možné považovat pracovní místo za 
vytvořené, tedy došlo pravděpodobně až v 1. pol. roku 2019. 

Zvýšila se velikost MAS a počet obyvatel MAS  
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Odpověď:  
Rozloha MAS se mírně zmenšila (v řádu hektarů), což je však dáno pravděpodobně 
zpřesněním hranic pozemků při digitalizacích katastru nemovitostí a realizací komplexních 
pozemkových úprav. Počet obyvatel regionu vytrvale narůstá, především díky pokračující 
suburbanizaci. 

Klíčová zjištění:   

1. Zanedbatelný vliv PR PRV na služby a místní infrastrukturu na území MAS. 
2. Obyvatelstvo regionu se ve větší míře nezapojuje do místních akcí. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Odpověď:  
MAS má z PR PRV k dispozici pouze cca 20 mil. Kč. Tato částka ovlivní jen několik 
podnikatelů, kterým pomůže v rozvoji podnikání. Je však naivní si myslet, že by se tato 
částka v regionu mohla nějak výrazněji projevit, např. v rozšířené nabídce místních 
produktů, služeb apod. 
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 
1. Snažit se více prezentovat 

aktivity MAS veřejnosti 
Průběžně Kancelář MAS 

2. Zapojovat se do diskuzí nad rolí 
MAS v oblasti rozvoje venkova 

Průběžně Kancelář MAS 

3. Apelovat na ŘO, aby 
nesvazovaly MAS přílišnou 
administrativou a poskytly jim 
větší volnost v rozdělování 
prostředků na skutečně 
smysluplné projekty 

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

Odpovědnost za evaluaci SCLLD, respektive za schválení Evaluační zprávy je v souladu 
s dokumentem Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Podbrněnsko ze dne 28. 5. 2019 
svěřena Výkonné radě MAS.  

Strategie MAS Podbrněnsko 2014-2020 byla schválena řídícími orgány ve verzi 18. 10. 2016 a 
31. 5. 2018 byla schválena poslední změna strategie ve sledovaném období. Strategie 
obsahuje programový rámec PRV, OPZ, IROP a nově i OPŽP (zde došlo pouze k vyhlášení 
výzvy).  
Všechny zmiňované programové rámce byly i předmětem evaluace, na které se podílela 
kancelář MAS, členové fokusních skupin nebo členové orgánů MAS a žadatelé o dotaci. 
V rámci fokusních skupin bylo využito i externího vedení fokusní skupiny od firmy GaRep a 
rovněž na vedení rozhovorů a vypracování případových studií. 
V rámci klíčových zjištění, které vyplynuly z evaluace a od všech zúčastněných, bylo 
jednoznačně konstatováno, že alokace MAS je k řešení problémů regionu nedostatečná. 
Jedná se především o investiční projekty obcí a škol. Rovněž podnikatelé po zpropagování 
činnosti MAS a možnosti žádat o dotace jeví větší zájem, než jsou možnosti MAS. Kancelář 
MAS ale v kontrastu v této věci vyslovila pochybnost, zda účel MAS je být pouze „malými“ 
operačními programy na venkově s přemírou administrativy a zda opravené chodníky jsou 
benefitem, který má MAS financovat. Z fokusních skupin vyplynulo, že původní účel a princip 
metody LEADER se vytratil. Stalo se tak tím, že MAS nemá takovou svobodu v tvorbě kritérií 
a výběru zajímavých a inovativních projektů a že se MAS i žadatelé potýkají s přemírou 
administrativy a složitostí a nejednoznačností postupů a výkladu pravidel. Přebujelá a 
samoúčelná administrativa u relativně malých projektů ostatně byla zmiňována nejčastěji. 
Žadatelé rovněž uvádějí, že původně deklarovaná jednoduchost není vůbec pravda a projekty 
jsou stejně, nebo i složitější, co do administrativy, jako individuální projekty realizované 
napřímo pod ministerstvy (ŘO). U jednoho projektu nastalo pak extrémní prodloužení 
administrace z důvodu odvolání jiného žadatele a pozastavení celého procesu na několik 
měsíců. Lhůty posuzování ŘO jsou často překračovány. 

Problém je i neaktuálnost strategie, kdy proces tvorby předpokládal odlišnou praxi, než je ta, 
kterou nyní MAS žije. Opatření jako například Venkovský cestovní ruch nebo Podpora 
zaměstnanosti nereflektují skutečnosti současného nastavení podpory ze strany ŘO. Rovněž 
možnost zařazení článku 20 PRV je vítanou a v území chtěnou změnou. Tyto záležitosti by 
MAS chtěla zohlednit v přenastavení podpory v rámci programových rámců. Podobně i řešení 
projektů spolupráce, které jsou za současných podmínek nerealizovatelné. 

V rámci dobré praxe pak žadatelé pozitivně hodnotí přístup MAS, školení, která jsou pro ně 
pořádána, možnost konzultací a blízkost pracovníků a znalosti území. Některé žadatele ale 
přeci jen trápila nutnost pracovníků MAS si některé dotazy ověřovat u ŘO a tím prodlužování 
času celého procesu. Pozitivně je hodnocena i činnost MAS v oblasti vzdělávání, kdy MAS 
píše školám šablonové projekty a je nápomocna i s administrativou realizačního procesu 
u některých škol. Tato praxe se velmi osvědčila i v argumentaci s představiteli některých obcí, 
kteří mají pocit, že se na ně nedostává v rámci dotačního řízení přes MAS.  
Ne všechny projekty, které byly MAS schválené a doporučené k poskytnutí podpory, měly 
vydaný právní akt. Došlo u některých opatření k posunu realizace, úpravě finančního plánu a 
tím pádem i k posunu harmonogramu (čerpání, dosažení indikátorů). Kancelář MAS bude 
naplnění čerpání a indikátorů pečlivě sledovat a vyhodnocovat. V rámci případových studií a 
rozhovorů s příjemci bylo zjišťováno, jak je SCLLD naplňována realizací projektů. Byla zjištěna 
spokojenost příjemců s činností MAS i přes administrativní překážky. 
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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 Podbrněnsko realizovala příslušné činnosti mid-term evaluace dle harmonogramu 
uvedeného v následující tabulce.  
Tabulka 12 – Skutečný harmonogram klíčových činností mid-term evaluace SCLLD MASPodbrněnsko 

Aktivita 
Datum zahájení 

činnosti (od) 

Datum 
ukončení 

činnosti (do) 

Datum  

Zpracování mid-term evaluace 1.1.2019 21.6.2019  

Seznámení se Zadáním, šablonou 
Evaluační zprávy 

1.1.2019 28.2.2019 
 

Sebeevaluace v Oblasti A 1.2.2019 30.5.2019  

Evaluace v Oblasti B 1.4.2019 28.2.2019  

Příprava podkladů na jednání Focus 
Group  

1.4.2019 15.5.2019 
 

Jednání Focus Group     

Zodpovězení Evaluačních otázek 
a podotázek v Oblasti B 

21.5.2019 21.6.2019 
 

Evaluace v Oblasti C    

Příprava podkladů pro zpracování 
polostrukturovaných rozhovorů s příjemci  

1.4.2019 30.4.2019 
 

Realizace polostrukturovaných rozhovorů 
s příjemci  1.5.2019 30.5.2019 

 

Zpracování případových studií k projektům 
v realizaci (ukončeným projektům)  1.4.2019 10.6.2019 

 

Jednání Focus Group     

Zodpovězení Evaluačních otázek 
a podotázek v Oblasti C 

1.6.2019 21.6.2019 
 

Projednání a schválení Evaluační zprávy 
odpovědným orgánem  MAS 

  
27.6.2019 

Předložení Evaluační zprávy MMR-ORP 
skrze ISKP14+  

  
28.6.2019 
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