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

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

základě Zadání vydaného MMR-ORP1.   

MAS Lanškrounsko 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 Lanškrounsko 
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 Lanškrounsko.  
 

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 Lanškrounsko jako 
nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020.  

 

  

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

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


                                                   
 

7 
 

2. Odpovědi na evaluační otázky, doporučení (opatření)  

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

MAS Lanškrounsko,z.s. provádí evaluaci interních procesů a postupů implementace SCLLD 
na úrovni MAS vyplněním níže uvedených sebeevaluačních tabulek, a to na základě svých 
znalostí a zkušeností z dosavadní realizace SCLLD. Na hodnocení oblasti A se v MAS 

Lanškrounsko,z.s. podíleli pracovníci MAS/členové orgánů MAS/ostatní, uvedení v tabulce č.  

Tabulka 1 – Přehled osob zapojených do evaluace v Oblasti A – Interní procesy a postupy implementace 

SCLLD na úrovni MAS  

Lenka Kněžourová Pracovník pro realizaci SCLLD/ člen rady MAS 
Lanškrounsko 

Mgr. Jaroslav Vaníček Pracovník pro realizaci SCLLD 

Bc. Radka Šťovíčková Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD 

 

Účelem hodnocení v Oblasti A je pomocí zralé úvahy identifikovat nejdůležitější pozitiva 
a negativa, nikoliv zpracovat vyčerpávající výčet pozitiv a negativ. MAS Lanškrounsko,z.s. se 

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

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

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

- Jak jsme tuto činnost dělali?  

- Kdo tuto činnost vykonával?  

- Proč jsme postupovali tak, jak jsme postupovali?  

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

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

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

- Jaké postupy a činnosti se nám osvědčily? 

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

do tabulky zapíše:  

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

klíčové faktory činnosti na její správné a efektivní fungování)  

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

klíčové negativní skutečnosti, nedostatky které negativně ovlivňují provádění dané 

činnosti na MAS),  

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

(zrychlení, zefektivnění) dané činnosti.  

3. Formulace (výběr) klíčových závěrů k danému procesu v části „Klíčové závěry“.  

 

 

Při hodnocení jednotlivých procesů, respektive činností MAS Lanškrounsko využívá zejména 
následující zdroje dat a informací / metody:  
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• 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 Lanškrounsko z.s. hodnotí následující procesy probíhající na MAS:  

1. Proces: Příprava výzev 

2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí 

3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů 

4. Proces: Animační činnost (animace a komunikace) 

5. Proces: Financování realizace SCLLD z IROP 4.2 

                                                
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: 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?)4 

Shromáždění podkladů 
(vzorů, šablon, sledování 
aktualizací)  

• Podklady pro výzvy jsme sbírali 
hlavně na jednáních se žadateli 
a zajímali nás konkrétní potřeby 
jednotlivých potenciálních 
žadatelů 

• Aktualizace na portále farmáře 
jsou lehce k dohledání  

• Nebyla identifikována • nerelevantní 

Příprava textu výzvy (vč. 
návrhu alokace výzvy) 

• Pří přípravě textu výzvy jsme se 
drželi vzoru ze stránek SZIF, to 
nám usnadnilo práci a zkrátilo 
proces přípravy výzvy 

• Alokaci výzvy jsme měli již 
naplánovanou v rámci tvorby 
SCLLD, sice jsme ji nemohli 
přesně dodržet kvůli posunu 
v termínech ale i tak jsme se 
snažili co nejvíce se přiblížit 
předběžnému harmonogramu 

• Částku alokace v první výzvě 
jsme navýšili i kvůli dodržení 
milníků, dokonce jsme navýšili 

 
 
 
 
 

• Jediným negativem při 
stanovení alokace byl limit 
alokace, v některých fichích byl 
vysoký převis žádostí, které 
jsme nemohli financovat i když 
prošly kladným hodnocením 

 
 
 

 
 
 
 
 

• Žádat o vyšší celkovou alokaci pro 
MAS v příštím programovém rámci 
PRV 

• Odpovědná osoba: Kněžourová Lenka 
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1. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV  

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem na 
danou činnost) 

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

danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS uvedeným 
negativům v budoucnu vyhnout?)4 

částku za předpokladu že může 
i dojít k ukončení realizace 
projektu ze strany SZIF nebo i 
žadatele 

 
 

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

• Preferenční kritéria jsme 
stanovili podle nastavení  
programového rámce PRV tak, 
jak byla uvedena v SCLLD, 
výhodou je že v každé výzvě 
nemusí být preferenční kritéria 
stejná(nemusí být použita 
všechna) 

• V některých fichích bylo 
obtížné nastavit preferenční 
kritéria tak aby splňovala 
všechny podmínky SZIF a 
přitom vycházela z potřeb 
regionu, tím došlo k vytvoření 
malého počtu preferenčních 
kritérii u některých fichí 

• V přístím programovém období dojde 
k lepšímu nastavení kritérií již 
v dokumentu SCLLD 

• Odpovědná osoba: pracovníci pro 
realizaci SCLLD 

Schválení výzvy 
odpovědným orgánem MAS   

• Při vyhlašování 3 a 4 výzvy byl 
již proces schvalování velice 
rychlý, možná i proto že 
nedošlo k žádným výrazným 
změnám v textu jednotlivých 
fichí 

• Při vyhlašování první výzvy to 
byl zdlouhavý proces, řídící 
orgán připomínkoval všechny 
výzvy několikrát než došlo ke 
schválení dané výzvy 

• Snaha o lepší informovanost o 
požadavcích SZIF, sjednotit předem 
představy MAS a požadavky SZIF 

• Odpovědná osoba: Kněžourová Lenka 

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

• Při přípravě interních postupů 
jsme se drželi výhradně vzoru 
uveřejněného na stránkách 
SZIF, jednoznačně to usnadnilo 
proces tvorby Interních postupů 
pro PRV 

• Rada MAS neměla k Interním 
postupům PRV při schvalování 
výhrady 

• Nebyla identifikována • Nerelevantní  
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1. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV  

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem na 
danou činnost) 

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

danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS uvedeným 
negativům v budoucnu vyhnout?)4 

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

• Informace o výzvách 
uveřejňujeme v regionálním 
tisku a na stránkách MAS 

• Žadatelé se sami zastavují 
v kanceláři MAS a ptají se na 
možnosti podpory v jejich oboru 

• Velkou výhodou pro nás je malý 
region a tím jsme lehce 
dostupní na osobní jednání 
s jednotlivými žadateli a časté 
konzultace žádostí před 
samotným podáním žádostí 

• Nebyla identifikována  • Nerelevantní 

Komunikace s nadřazenými 
orgány při přípravě výzev 

• S nadřazenými orgány jsme 
komunikovali jak přes Portál 
farmáře, emailem a telefonicky 

• Nebyla identifikována • Nerelevantní 

 

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

Pro příští období lépe nastavit kritéria výběru projektů již ve strategii. 
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Tabulka 3 – Sebeevaluační tabulka – 2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí 

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

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

činnost) 

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

činnost) 

Opatření (Jak se může MAS uvedeným 
negativům v budoucnu vyhnout?)5 

Shromáždění metodických 
podkladů pro práci 
s MS2014+/PF 

• Metodické podklady pro práci 
s PF jsou lehce dohledatelné a 
výborně aplikovatelné v praxi, 
neměli jsme žádné problémy 
v rámci MAS s prací PF 

• Při vzniku technického problému 
je výborná spolupráce se správci 
portálu 

• Pro žadatele, kteří pracují s PF 
poprvé není jednoduché se 
orientovat, prvotní přihlášení a 
první generování žádosti je 
většinou problém 

• Pořádáme semináře pro žadatele 
v rámci výzvy kde názorně 
ukazujeme jak vygenerovat žádost 
na PF a kde najdou metodické 
podklady pro práci na PF 

• Dále poskytujeme technickou 
podporu a konzultace jednotlivým 
žadatelům při práci na PF 

• Odpovědný pracovník: Kněžourová 
Lenka 

Školení  • Školení pro MAS se účastníme a 
vítáme je, usnadňují a urychlují 
nám práci, sdílení problémů a 
možnost projednat jednotlivá 
specifika žadatelů přímo se 
zástupci MZe nebo SZIF je velice 
přínosné 

• Vítaly bychom některá školení 
s větším předstihem, MASky 
jsou v různých fázích realizace a 
ty co jsou napřed pak mají 
problém s načasováním (školení 
proběhne až v průběhu 
realizace a sami musíme shánět 
správné postupy) 

• Vyvíjet v této oblasti samostatnou 
iniciativu 

• Odpovědný pracovník: Kněžourová 
Lenka 

Zadání výzvy do MS/PF  • Výzvu jsme zadávali na PF podle 
metodických podkladů,  

• Nenašli jsme negativa při 
zadávání výzvy na PF 

• Nerelevantní 

Provádění změn ve výzvách  • Změny ve výzvách jsme prováděli 
dle pravidel PRV a vše jsme 
konzultovali se SZIF  

•  Negativa neidentifikována • Nerelevantní  
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Příprava a realizace semináře 
pro žadatele  

• Semináře pro žadatele 
organizujeme před každou výzvou 

• Potenciální žadatelé projevují o 
semináře malý zájem  

• Zvýšit informovanost o konání 
seminářů 

• Žadatele, u kterým předpokládáme 
podání žádosti, zvát telefonicky, či 
osobně 

• Odpovědná osoba: Kněžourová 
Lenka 

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

• Konzultace pro žadatele 
poskytujeme po telefonické 
domluvě individuálně, v rámci 
PRV je velký zájem o osobní 
konzultace 

• Složitost dotazů je široká, od 
základních až po složité kdy 
pracovník MAS přepošle dotaz na 
infolinku MZe nebo SZIF 

• Většinu dotazů jsme schopni 
zodpovědět sami dle pravidel 
PRV 

• Nebyla identifikována • Nerelevantní  

Příjem žádostí o dotaci (PRV 
– listinné přílohy)  

• Příjem žádostí probíhá přes PF, 
zatím nemáme zkušenost 
příjmem listinných příloh které by 
nešli poslat přes PF 

• Většina žadatelů není schopna 
odeslat žádost bez technické 
podpory a kontroly pracovníka 
MAS 

• Pracovník musí udržovat nad 
žádostmi stálý dohled a 
komunikovat s žadateli v průběhu 
administrace 

• Odpovědná osoba: Kněžourová 
Lenka 

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

• Výzvy zveřejňujeme na 
internetových stránkách MAS, 
odkaz je uveřejněn na FB, dále 
v městských novinách a dále je 
posílám na členské obce MAS 
 

• Nebyla identifikována • Nerelevantní  

 
 

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

Dodržovat stálý dohled nad žadateli v průběhu administrace projektové žádosti a zvýšit informovanost o konaných seminářích. 
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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: 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?)6 

Školení hodnotitelů (věcné 
hodnocení) 

• Školení hodnotitelů probíhá 
hromadně před každým 
přidělením projektů jednotlivým 
hodnotitelům 

• Dojde k upozornění na změny 
oproti předešlým výzvám a 
procházejí se jednotlivá 
preferenční kritéria 

• Nebyla identifikována • Nerelevantní  

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

• Při kontrole FNaP, většina 
žadatelů splní opravy po první 
výzvě, nestává se že by 
žadatelé splnili FNaP bez výzvy 
na doplnění 

• Většina doplnění probíhá bez 
problémů, ale stane se i že 
žadatel špatně pochopí pokyny a 
opravenou žádost neodešle ve 
stanoveném termínu zpět na MAS 

• Je třeba udržovat stálý dohled nad 
žadatelem 

• Odpovědná osoba: Kněžourová 
Lenka 

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

• nerelevantní • nerelevantní  • nerelevantní 

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

• Pro členy VK a rady MAS 
chystáme podklady přímo na 
jednotlivá jednání, podklady 
předáváme osobně 

• Negativa nebyla identifikována • Nerelevantní 

Informování o datech 
jednání orgánů MAS (vč. 

• Veškerá jednání VK a Rady 
MAS jsou sjednávána emailem, 

• Pokud se jednání o výběru 
žádostí sejdou v období 

• Lepší plánování harmonogramu 
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV  

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS uvedeným 
negativům v budoucnu vyhnout?)6 

komunikace s ŘO, příprava 
pozvánek, distribuce, 
dodržování lhůt 
stanovených ŘO 

a v interních postupech 

k jednotlivým programovým 
rámcům)  

kdy členové obdrží pozvánku a 
zpětně potvrdí účast na jednání 

• Termíny na jednotlivá jednání 
dodržujeme dle interních 
pravidel PRV 

dovolených je těžké dodržet 
veškeré lhůty a pravidla složení 
orgánů 

• Odpovědná osoba: Lenka 
Kněžourová 

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

• Věcné hodnocení VK a 
doporučení žádostí k podpoře 
Radě MAS probíhá na dvou 
jednáních 

• Nebyly identifikovány • Nerelevantní 

Vyřizování přezkumného 
řízení 

• K přezkumnému hodnocení 
nedošlo 

• Nerelevantní  • Nerelevantní 

Uveřejňování záznamů 
(přehled podpořených 
projektů, zápisy atp.)  

• Zápisy z jednání jednotlivých 
orgánů jsou uveřejněny na 
stránkách MAS, seznam 
podpořených a nepodpořených 
projektů je uveřejněn na 
stránkách MAS 

• Nebyly identifikovány • Nerelevantní 

Informování žadatelů 

o výsledcích hodnocení 

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

• Žadatelé jsou informováni o 
výsledku hodnocení FNaP a VH 
emailem 

• Nebyly identifikovány • Nerelevantní 

Postoupení vybraných 
žádosti řídícím orgánům 
(MS/Portál farmáře) 

• Jednotliví žadatelé, kteří jsou 
vybraní k podpoře musí žádost 
poslat přes PF na SZIF sami, 

• Přehled žádostí po potvrzení 
podpory je na PF málo přehledný, 

• Informovat o problému 
provozovatele portálu. 
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV  

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS uvedeným 
negativům v budoucnu vyhnout?)6 

MAS posílá seznam 
podpořených a nepodpořených 
žádostí 

je problém zkontrolovat kdo už 
žádost poslal a kdo ne 

 

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

Lepší plánování harmonogramu PRV a udržovat dohled nad žadateli.  
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Tabulka 5 – Sebeevaluační tabulka – 1. Proces: Příprava výzev 

4. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 

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

Shromáždění podkladů 
(vzorů, šablon, sledování 
aktualizací)  

• Pracovník pro PR 
prostudoval šablonu výzvy a 
metodické dokumenty 
potřebné k jejímu vyplnění, 
včetně nadřazené výzvy 

• Šablona výzvy je přehledná 

• Informace o hodnocení jsou velmi 
obsáhlé a pro žadatele často 
nesrozumitelné 

• Vhodné ukládání a zpracování 
dokumentace 

• Častá a srozumitelná komunikace se 
žadateli 

• Odpovědná osoba: Šťovíčková Radka 

Příprava textu výzvy (vč. 
návrhu alokace výzvy) 

• Návrh alokace byl převzat ze 
schváleného harmonogramu 

• Text výzvy byl vyplněn dle 
pokynů v metodice  

• Šablona je velmi přehledná a 
lze ji bez problémů vyplnit 

• Při přípravě textu výzvy musí 
pracovník čerpat z mnoha 
dokumentů, což je technicky 
velmi náročné 

• Opatření lze těžko definovat, protože 
negativum pochází ze systémového 
nastavení 

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

• Preferenční kritéria byla 
převzata ze strategie a 
z nadřazené výzvy 

• Informace o hodnocení jsou velmi 
obsáhlé a pro žadatele často 
nesrozumitelné 

• Pomocí konzultací, seminářů a vhodně 
zpracovaných materiálů lze informace 
žadatelům přiblížit 

• Odpovědná osoba: Šťovíčková Radka 

Schválení výzvy 
odpovědným orgánem MAS   

• Výzva + její přílohy byly 
schváleny Radou MAS a po 
vysvětlení doporučeny 
k vyhlášení 

• Radě MAS připadají výzva+její 
přílohy+informace pro žadatele 
velmi obsáhlé a nepřehledné 

• Kancelář MAS se musí velmi 
snažit a podporovat žadatele 

• Opatření lze těžko definovat, protože 
negativum pochází ze systémového 
nastavení 

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

• Interní postupy nejsou v OPZ 
vyžadovány 

• Nerelevantní • nerelevantní 



                                                   
 

18 
 

4. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 

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

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

• Informace byly zveřejněny na 
webu MAS s odkazem na FB 
stránky, dále prezentovány 
na Valných hromadách MAS, 
Svazků obcí, shromáždění 
starostů apod.  

• Komunikace se žadateli 
proběhla jak na semináři, tak 
na individuálních jednáních 
 

• Negativa nenalezena • Nerelevantní  

Komunikace s nadřazenými 
orgány při přípravě výzev 

• Komunikace probíhala 
prostřednictvím telefonních 
rozhovorů a mailové 
konverzace 

• Komunikace je považována 
za velmi dobrou 

• Negativa nenalezena, neboť ŘO 
komunikuje příkladně a zároveň 
vydává materiály a číslované 
informace, ze kterých lze většinu 
požadovaných informací dovodit 

• nerelevantní 

 

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

MAS považuje za vhodné věnovat se více komunikaci v území, ať již přímo se žadateli, tak s potenciálními zájemci.  
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Tabulka 6 – Sebeevaluační tabulka – 2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí 

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

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

činnost) 

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

činnost) 

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

Shromáždění metodických 
podkladů pro práci 
s MS2014+/PF 

•  • Častá aktualizace příruček – 
ubírá pracovníkovi čas, 

• nefunguje systém 

• Vedoucí pracovník zajistí 
pravidelnou kontrolu aktualizací 
příruček 

• Odpovědná osoba: Šťovíčková 
Radka 

Školení  • Možnost účasti MAS na 
organizovaných školení 

• Školení přišly pozdě • Vzhledem k tomu, že školení přišly 
pozdě, pracovníci MAS tápali při 
zadávání a vyhlašování výzev, což 
je zdržovalo 

• Vedoucí pracovník zajistí 
dostatečné individuální konzultace 
s ŘO 

• Odpovědná osoba: Šťovíčková 
Radka 

Zadání výzvy do MS/PF  • Pracovník má k dispozici 
zpracovanou metodickou příručku 

• Metodická příručka je 
zpracována na přeskáčku, což 
vede ke zmatení a ztrátě času 

• MAS není v tomto ohledu schopna 
zpracovat opatření 

 

Provádění změn ve výzvách  • Výborná komunikace se členy 
Rady MAS a také s ŘO 

• Zpracovaná metodická pomůcka 

• Negativa nebyla identifikována • Nerelevantní 

Příprava a realizace semináře 
pro žadatele  

• K přípravě podkladů pro semináře 
může MAS využít vhodně 
zpracovaných materiálů, které 
jsou dostupné na webu ŘO 

• Dobré znalosti v oboru a také 
znalost území tuto práci velmi 
usnadňují 

• Množství informací, které je 
třeba zájemcům o podporu 
sdělit je přímo odrazující 

• Pracovník MAS musí vybírat 
důležité věci a přesto je seminář 
na dlouhou dobu, protože 

• Lepší komunikace se žadateli 

• Odpovědná osoba: Šťovíčková 
Radka 
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žadatelé často nemají základní 
znalosti 

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

• Konzultační činnost probíhala již 
od zájmu o podání žádosti, přes 
její tvorbu, podání do systému, 
proces hodnocení, dodání 
podkladů před vydáním PA a dále 
v procesu realizace 

• Žadatelé často nekomunikují, či 
komunikují „na poslední chvíli“ 
 

• Povzbuzovat zájemce o podporu 
k zájmu o věc a stále nabízet 
poradenský servis 

• Odpovědná osoba: Šťovíčková 
Radka 

Příjem žádostí o dotaci (PRV 
– listinné přílohy)  

• nerelevantní • nerelevantní • nerelevantní 

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

• žadatelé mají vždy potřebné 
informace 

• Negativa nebyla identifikována • nerelevantní 

 
 

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

Je třeba zajistit výbornou komunikaci s územím a také dostupnost a znalost informací.  
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Tabulka 7 – Sebeevaluační tabulka – 3. Proces: Hodnocení žádosti o dotaci a výběr projektů 

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

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 

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

Školení hodnotitelů (věcné 
hodnocení) 

• Školení hodnotitelů FNaP 
proběhlo na organizovaných 
seminářích 

• Školení členů povinných orgánů 
pak společně na MAS za 
pomocí příkladů dobré praxe 

• Metodická pomůcka na provedení 
VH je obsáhlá a složitá 

• Členové VK, kteří provádí 
hodnocení, často tápali a 
pracovník MAS jim musel vše 
vysvětlovat 

• Zestručnění a pravidel  

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

• Vše proběhlo dle pravidel 

• MAS převzala hodnotící kritéria 
z výzvy ŘO 

• Negativa nebyla identifikována • Nerelevantní 

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

• Externí hodnotitele MAS 
vybrala ze seznamu 
hodnotitelů, kteří pracují pro ŘO 
a znají nadřazenou výzvu a její 
podporované aktivity 

• Při hodnocení první výzvy na 
Prorodinná opatření došlo 
k situaci, že domluvený hodnotitel 
odřekl hodnocení bezprostředně 
při jeho zadání a MAS musela 
zajistit jiného hodnotitele, čímž 
došlo ke zpoždění v hodnocení 

• Spolupráce s prověřenými 
hodnotiteli, se kterými má MAS 
dobré zkušenosti 

• Odpovědná osoba: Šťovíčková 
Radka 

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

• Toto předání bylo provedeno na 
zasedání VK a dále skrze 
mailovou konverzaci 

• Negativa nebyla identifikována • Nerelevantní 

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

• Informace o jednáních byly 
předávány v souladu 
s příručkou pro MAS 

• Členům orgánů MAS pomocí 
mailu v pozvánkách, na kterých 
bylo vždy označené číslo výzvy  

• Negativa nebyla identifikována • Nerelevantní  
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6. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ  

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 

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

a v interních postupech 

k jednotlivým programovým 
rámcům)  

• ŘO byly tyto pozvánky zaslány 
přímou depeší z výzvy 

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

• Věcné hodnocení bylo 
zpracováno do tabulky 
hodnocení 

• Před samotným hodnocením 
bylo nutné vysvětlit jednotlivá 
kritéria, princip přidělování bodů 
a také otázky 

• V průběhu zpracování hodnotící 
tabulky se vyskytly zejména 
problémy s přidělováním kritérií 
k bodovým hranicím a dále také 
s odůvodněním jednotlivých 
přidělených kritérií 

• Hodnotitelům se zdá zbytečné 
psát jednotlivá odůvodnění a 
následný závěrečný komentář, 
kde jsou všechna jednotlivá 
odůvodnění shrnutá 

• Lepší vysvětlení ze strany 
pracovníků MAS 

• Lepší spolupráce 

• Odpovědná osoba: Šťovíčková 
Radka 

Vyřizování přezkumného 
řízení 

• Neproběhlo • Neproběhlo • nerelevantní 

Uveřejňování záznamů 
(přehled podpořených 
projektů, zápisy atp.)  

• Záznamy a přehledy byly 
zveřejňovány zcela dle 
metodiky a příručky 

• Nad rámec metodiky byly také 
tyto záznamy prezentovány na 
setkáních povinných orgánů 
MAS (VH, Rada) a společných 
jednáním s partnery v území 

• Při tomto procesu se nevyskytly • Nerelevantní 

Informování žadatelů 

o výsledcích hodnocení 

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

• Žadatelé byly o výsledcích 
hodnocení informováni 
prostřednictvím MS2014+, jak 
ukládá metodika 

• V průběhu procesu hodnocení se 
způsob informování 
prostřednictvím MS2014+ ukázal 
jako nedostatečný, neboť někteří 
žadatelé nebyli navyklí systémové 

• MAS začala žadatele upozorňovat 
i prostřednictvím mailu a telefonu 

• Odpovědná osoba: Šťovíčková 
Radka 
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6. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ  

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 

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

zprávy sledovat a tak se často 
výsledek dozvěděli s velkým 
zpožděním 

Postoupení vybraných 
žádosti řídícím orgánům 
(MS/Portál farmáře) 

• Postoupení vybraných žádostí 
proběhlo zcela v souladu 
s metodikou  

• Nebyla spatřena negativa • Nerelevantní 

 

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

MAS musí dbát na dostatečnou komunikaci a vysvětlování.   
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Tabulka 8 – Sebeevaluační tabulka – 1. Proces: Příprava výzev 

7. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP7  

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?)8 

Shromáždění podkladů 
(vzorů, šablon, sledování 
aktualizací)  

• Vhodné nastaveno zasílání 
aktualizací od 
NSMAS/ŘO/CRR.  

• Využívání vzorů z individuálních 
výzev IROP, kde docházelo 
k překrývání kontroly s CRR. 

• Již jsou připraveny vzory přímo pro 
výzvy MAS. Vhodné je plně využívat. 

• Vhodné je doplnit povinná kritéria FN a 
P o potřeby MAS (jako je území, či o 
základní kontrolu povinných příloh). 

• Odpovědná osoba: Jaroslav Vaníček 

Příprava textu výzvy (vč. 
návrhu alokace výzvy) 

• Podařilo se nalézt tři projekty 
s nižší finanční náročností, 
výzva tak mohla být 
vyhlášena 

• Mohlo odradit některé žadatele, 
což nebylo v dalších výzvách 
potvrzeno (nebyl zvýšený počet 
žadatelů). U výzvy č. 1 (aktivita 
Technika IZS, došlo k podání za 
stejných podmínek, zájem přitáhla 
změna SP. 

• Některé výzvy (č. 1 až 4) 
omezovaly striktně max. výši CZV 
projektu dle nastavené SCLLD a 
výše indikátorů 

• Zlepšit odhad finanční náročnosti 
projektů a ochoty žadatelům 
dofinancovávat své projekty, což je 
spojené i s tím, zdali jsou v době 
vzniku Strategie dostupné informace 

• Odpovědná osoba: Jaroslav Vaníček. 

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

• Využití údajů a potřeb přímo 
ze SCLLD k nastavení 
preferenčních kritérií.  

• Rozdílné přístupy k návrhům 
kritérií MAS mezi 
individuálními/integrovanými 
výzvami. Některá kritéria 
individuálních výzev nebyla 

• Myslet již při tvorbě SCLLD na potřeby 
v území, které by bylo možné využít i 
pro výběr projektů. 

• Vhodné požadovat vytvoření např. 
sborníku pozitivně přijímaných kritérií 
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7. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP7  

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?)8 

následně považována ŘO zcela 
vhodná. 

pro jednotlivé OP pro inspiraci a 
aplikaci ostatních MAS ve svém území 
a dle zaměření své SCLLD. 

• Odpovědná osoba: Jaroslav Vaníček 

Schválení výzvy 
odpovědným orgánem MAS   

• Pracovníkovi pro OP IROP 
se daří dodržovat a 
zkracovat i díky důslednému 
plánování Rady MAS 

• Vhodné při počtu 5 členů Rady, 
zvolit každého člena z jiné 
zájmové skupiny, tak aby nebyla 
ohrožena parita zájmových skupin 
při 3 přítomných členů. 

• Brát v potaz zájmové skupiny 
budoucích členů Rady pro její 
bezproblémové fungování. 

• Vhodné zařadit do programu jednání 
Rady i projednání výzvy, která má již k 
termínu svolání ukončené hodnocení. 
V případě vzdání se práva na přezkum 
dojde k ušetření dalšího jednání a lhůt 
hodnocení. 

• Odpovědná osoba: Jaroslav Vaníček 

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

• Vzorové dokumenty IP 
přispěly k rozpracování 
postupu na MAS. 

• V rámci procesu úprav IP a 
zapracování zkušeností s VH 
projektů, došlo ke zkrácení 
lhůt v rámci hodnocení. Nově 
je max. 20 PD, namísto 
původních 30 PD. 

• Rozsáhlost postupů, časté změny 
IP. Výsledkem je částečná 
duplicita s jednacími řády. 
Existence tří postupů na MAS. 

• Nelze se zcela vyhnout, neboť MAS 
má sice jedny jednací řády, ale tři 
operační programy s jinými 
požadavky. Doporučuji zvažovat 
vypuštění každé nadbytečné 
informace. 

• Odpovědná osoba: Jaroslav Vaníček 

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

• Uveřejňování probíhalo na 
webu MAS, Fb MAS, 
Městských novinách a 
zpravodaji DSO. V rámci 
IROP se jeví jako 
dostatečné, neboť hlavními 
žadateli jsou převážně školy 

• Pro žadatele může být 
nepřehledné uveřejňování 
dokumentů v několika verzích 

• Vytvoření přehledného 
zobrazení/dělení na webu MAS – 
oddělení aktuálních verzí a vytvoření 
archivu dokumentů. 

• Odpovědná osoba: Jaroslav Vaníček 
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7. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP7  

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?)8 

a obce, se kterými se jedná 
převážně osobně. Vhodné se 
jeví i uveřejnění avíza ihned 
po schválení Radou MAS.  

• Zájemcům o dění v MAS a 
její výzvy je umožněno 
zasílání newsletteru. 

Komunikace s nadřazenými 
orgány při přípravě výzev 

• Je nastavena jasná 
komunikace s jedním 
pověřeným zaměstnancem 
na ŘO/CRR, která funguje. 

• Negativa nezaznamenána, 
komunikace s ŘO funguje 
výborně (fungovala od začátku) 

• Nerelevantní 

 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 1. Procesu: Příprava výzev: Jako vhodné se jeví uveřejňování avíz výzev a spolupráce se zástupce 
ŘO při přípravě výzev je bezproblémová. Jako doporučení si lze vzít přesnější odhad nastavení SCLLD při její tvorbě a dále vhodné zapracovat 
i otázky nad rámec vzorů pro kontrolu FNaP. 
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Tabulka 9 – Sebeevaluační tabulka – 2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí 

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

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

činnost) 

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

činnost) 

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

Shromáždění metodických 
podkladů pro práci 
s MS2014+/PF 

• Příručky jsou zpracovány dobře • U prvních výzev nebyly některé 
příručky k dispozici, MAS 
postupovala dle příruček OPZ 

• MAS se bude nadále pravidelně 
účastnit praktických workshopů na 
téma vyhlašování a hodnocení 
výzev 

• Odpovědná osoba: Jaroslav 
Vaníček 

Školení  • Při účasti na školení došlo 
k přehlédnu a postupnému zadání 
výzvy v školícím prostředí. Došlo 
k ujasnění nutných kroků pro 
vyhlášení výzvy. 

• Školení pro hodnocení kritérií 
FNaP proběhlo již po několika 
výzvách MAS.  

• V rámci seminářů ŘO/NSMAS 
není nabízeno školení např. 
k návazným zákonům dle SP. 

• Vyžadovat proškolení zaměstnanců 
dříve, případně požadovat postupy 
a materiály pro hodnotitele. 

• Vhodné zaškolení zaměstnance 
v oblasti dotčených zákonů (např. 
stavební zákon). 

• Odpovědná osoba: Jaroslav 
Vaníček 

Zadání výzvy do MS/PF  • Je k dispozici jednoznačná 
příručka pro zadání výzvy do MS, 
která je dostačující. 

• U prvních výzev IROP byly 
používány postupy OPZ, 
protože postupy pro IROP 
nebyly k dispozici 

• Je třeba důsledně postupovat dle 
metodické příručky, jenž je již 
k dispozici. 

• Odpovědná osoba: Jaroslav 
Vaníček 

Provádění změn ve výzvách  • Vždy předem konzultováno s ŘO 
a následně projednáno na MAS a 
zadáno do systému. Nejčastěji se 
jednalo o posunutí termínu příjmu 
žádostí, díky posunu termínu 
došlo k přijetí projektů u výzev č. 
3, 4, 5, 8, 9, 10. 

• Dochází k prodlužování výzvy a 
následně samotné realizace a 
čerpání prostředků. 

• Nutné časté informování žadatelů o 
blížícím se konci příjmu žádostí. 

• Co nejvíce apelovat na žadatele, 
aby neodkládali přípravu projektů a 
jejich podání na poslední dny. 

• Odpovědná osoba: Jaroslav 
Vaníček 
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Příprava a realizace semináře 
pro žadatele  

• Pozitivum neidentifikováno, vše 
proběhlo dle standardů 

• Občasná nižší účast na 
školeních k vyhlášené výzvě, 
jenž odráží nižší zájem 
žadatelů. 

• Pořádat školení k výzvám co 
nejdříve po jejich vyhlášení pro 
včasné zahájení příprav projektu. 

• Zatraktivnění semináře, např. 
praktickou ukázkou vytvoření výzvy 
či náhledu na založenou žádost 
přímo v MS. 

• Odpovědná osoba: Jaroslav 
Vaníček 

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

• Vhodné provádět z delších 
setkání krátký záznam s obsahem 
jednání, případně s překážkami 
v realizaci pro pozdější využití 
jako podklad ke změnám či 
dohledání informací. Složitější 
dotazy ohledně typu 
podporovaných aktivit vždy 
vhodně konzultovány se zástupci 
CRR. FAQ jsou dostupné na 
webu MAS. Nejvhodnější je vždy 
konzultace osobní.  

• Někteří žadatelé nechávají 
dotazy na poslední chvíli, kdy je 
složité provádět nápravu. 

• Upozorňovat žadatele na nutnou 
konzultaci, což je vždy 
zdůrazňováno.  

• Odpovědná osoba: Jaroslav 
Vaníček 

Příjem žádostí o dotaci (PRV 
– listinné přílohy)  

• Pro všechny žadatele platí jeden 
způsob podání, a to elektronicky 
skrze MS. 

• Pro žadatele, kteří podávají 
žádost svépomocí je daný 
systém složitý. 

• Nelze zlepšit ze strany MAS. MAS 
jako kontrolor žádostí nemůže 
přímo pomáhat žadatelům 
s podáním žádostí.  

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

• Probíhá na webu i Fb a vždy jsou 
všech známých pot. žadatelé 
obeslání i emailem, provádí 
zaměstnanec pro IROP. Žadatelé, 
se kterými již před vyhlášením 
konzultujeme, jsou při 
konzultacích upozorněni 
telefonicky, což je důležité pro 
načasování přípravy rozsáhlých 
studí a potřebných příloh. 

• Při vyhlášení více výzev 
najednou, dochází v území 
k nedorozuměním a záměně 
podporovaných aktivit 

• Častá je záměna názvu opatření 
v SCLLD s aktivitou 
v nadřazené výzvě 

• Řešením by bylo vyhlašovat výzvy 
postupně, nicméně tento postup je 
zase neekonomický vzhledem 
k tomu, že je potřeba schvalovat 
výzvy Radou MAS a zároveň i na 
pozdější schvalovací proces by to 
mělo negativní vliv 

• Odpovědná osoba: Jaroslav 
Vaníček 
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Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 2. Procesu: Vyhlášení výzev a příjem žádostí: Nutné je být s žadatelem v osobním kontaktu a před 
koncem příjmu žádostí je upozorňovat na termíny výzvy, kdy lze poté případně prodloužit termín výzvy. Vhodné vytváření zápisu z delších setkání, 
jak pro záznam zájmu zájemců, tak pro případné vyhodnocení nezájmu o danou výzvu. Nutné vyžadovat včasná proškolení zaměstnanců, a to i 
pro návazné oblasti (např. stavební zákon).  
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Tabulka 10 – Sebeevaluační tabulka – 3. Proces: Hodnocení žádosti o dotaci a výběr projektů 

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

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 

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

Školení hodnotitelů (věcné 
hodnocení) 

• Pořádání jednání ve stejný den 
před samotným jednání komise. 
Členové mají čerstvé informace 
k danému hodnocení. 

• Dle zkušeností e nám zdá 
zbytečné školení před jednáním 
VK ke každé výzvě. 

• Zpracování kritérií naráz k výzvám 
v daném roce a uspořádat školení 
jednou ročně, případně se 
změnou IP. 

• Odpovědná osoba: Jaroslav 
Vaníček 

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

•  MAS doplnila kritérium FNaP, 
a to, zda je realizace v rámci 
území MAS. Zamezení 
porušení pravidel. Termíny 
hodnocení byly plněny. 

• Existuje nový vzor KL FNaP od 
ŘO, ve kterém již MAS nemá 
povinnost kontrolovat doložení 
všech povinných příloh. Může 
vésti ke zbytečné kontrole na 
MAS. 

• Doplnění podotázek daného 
kritéria min. o informaci, zda 
povinná příloha byla doložena. 

• Odpovědná osoba: Jaroslav 
Vaníček 

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

• Nevyužíváno, hodnotí 2 
zaměstnanci MAS. 

• nevyužíváno • nevyužíváno 

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

• Podepsáno prohlášení 
s emailovou adresou a členům 
zasíláno spolu s pozvánkou na 
dané jednání. Urychlení 
hodnocení, postačí pouze jedno 
setkání k přímému hodnocení. 

• Jeden z členů používal rozdílný 
prohlížeč, nemusí poté zobrazovat 
ve správné podobě.  

• Bylo vyřešeno s členem 
nainstalování správného software. 
I nadále poskytovat tuto pomoc. 

• Odpovědná osoba: Jaroslav 
Vaníček 

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

• Probíhá bez problému, daná 
jednání jsou svolávána 
předsedkyní Rady a VK. 
Stanovení termínu probíhá po 
konzultaci se zaměstnancem 

• Negativum nenalezeno • Vhodné plánovat výzvy či jejich 
ukončení mimo svátky či případné 
dovolené pro urychlení celého 
procesu hodnocení. 



                                                   
 

31 
 

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

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 

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

stanovených ŘO 
a v interních postupech 

k jednotlivým programovým 
rámcům)  

pro naplnění stanovených lhůt 
během hodnocení. MAS plní 
lhůty dle IP až do předání 
k ZOZ.  

• Odpovědná osoba: Jaroslav 
Vaníček 

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

• Probíhá bez komplikací díky 
školení a vhodně nastavených 
jednoznačných kritériích. 
Termíny hodnocení byly plněny.  

• Změna v postupu hodnocení po 
zaběhnutí nastaveného systému. 
Negativní vliv byl předcházen 
školením. Po změně IP bylo nutné 
širší komisi o 9 členech zúžit na 5, 
nebylo již třeba tak rozsáhlé 
komise. 

• Do budoucna ponechat IP 
v současné podobě. 

• Odpovědná osoba: Jaroslav 
Vaníček 

Vyřizování přezkumného 
řízení 

• Neproběhlo • Neproběhlo • Neproběhlo 

Uveřejňování záznamů 
(přehled podpořených 
projektů, zápisy atp.)  

• Probíhá bez komplikací na 
webu MAS. Uveřejňuje se 
seznam přijatých žádostí a 
následně přehled podpořených 
projektů. Termíny hodnocení 
byly plněny. 

• Negativa neidentifikována • Nerelevantní 

Informování žadatelů 

o výsledcích hodnocení 

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

• Informování probíhá skrze 
depeše v MS. Výsledky VH jsou 
uveřejněny i na webu MAS. 

• Dochází k častým výpadkům 
systému 

• Informace o ukončení VH jsou i na 
webových stránkách MAS a 
v případě výpadku systému 
probíhá jiná komunikace 
s žadatelem 

• Odpovědná osoba: Jaroslav 
Vaníček 

Postoupení vybraných 
žádosti řídícím orgánům 
(MS/Portál farmáře) 

• Předání je zasíláno depeší 
v MS. 

• U některých projektů se čeká delší 
dobu na přidělení hodnotitelů.  

• Pokusit se zasílat i druhé depeše 
při déle trvající lhůtě s přidělením 
hodnotitele. 
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9. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 

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

• Nastala situace nedoplnění 
nápravy k ZOZ 

• Vhodné stále sledovat a 
připomínat žadatelům i lhůty na 
ZOZ. 

• Odpovědná osoba: Jaroslav 
Vaníček 

 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 3. Procesu: Hodnocení žádostí o dotace a výběr projektů: Co nejméně zasahovat do IP, tak aby 
nedocházelo k častým změnám, dále je vhodné se pokusit zapracovat pouze jedno školení VK. Pozitivním zjištěním je fungování komise a plnění 
termínu v rámci procesu hodnocení.  
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Tabulka 11 – Sebeevaluační tabulka – 4. Proces: Animační činnost 

10. Proces: Animační činnost (animace a komunikace) 
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?) 

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

• V rámci IROP nejčastějším pot. 
Žadatelem jsou obce a školy, 
kde se osvědčila osobní 
komunikace. Vhodné je 
navštěvovat Shromáždění 
starostů DSO, kde jsou většinou 
všichni pohromadě a lze jim 
osobně a naráz sdělit aktuality. 

• Byly používány veškeré 
dostupné komunikační 
prostředky jako web, FB, 
městské noviny, informativní 
jednání 

• Velmi se osvědčila pravidelná 
informativní jednání se zástupci 
obcí 

• Obce byly osloveny o přidání 
odkazu MAS na své weby, některé 
nesplnily. Vede k nižší 
obeznámenosti o MAS v území. 

• Některé informace, které 
potřebovala MAS sdělovat do 
území byly podávány velmi 
odborně a pro spoustu posluchačů 
nesrozumitelně 

• Zástupcům obcí, ale ji dalším 
žadatelům se často pletly operační 
programy, výzvy a podporované 
aktivity 

• Znovu oslovit starosty obcí o 
nasdílení našeho webu. Sledovat, 
zda došlo k uveřejnění. Pokusit se 
nasdílet i na weby obcí naše výzvy. 

• MAS musí důsledně dbát na to, aby 
informace, které směřuje do území 
byly podávány srozumitelnou formou 

• Vedoucí pracovník zavedl pravidelné 
revize webu MAS, kdy se snaží o 
zjednodušení a zpřehlednění stránek 

• Odpovědná osoba: Šťovíčková 
Radka 

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

• Informativní články jsou vhodně 
prezentovány v Městských 
novinách Lanškroun, kde 
dochází k prezentaci výzev a 
činnosti MAS. 

• Články byly připravovány do 
jednotlivých OP vždy 
zaměstnancem, který má daný 
OP na starosti 

• Články vždy schvaluje vedoucí 
zaměstnanec pro realizaci 
SCLLD 

• V území chybí celoplošné tiskoviny, 
proto vhodné vypracovat souhrn 
opatření a možností dotací přes 
MAS. 

• Na počátku realizace SCLLD 
docházelo k tomu, že články byly 
příliš obsáhlé a odborné. 
Postrádaly atraktivitu a 
jednoduchost, kterou by mohly 
zaujmout. 

• Zpracovat přehledný leták pro 
obce/školy. Oslovit obce o 
uveřejňování výzev i v jejich 
zpravodajích. 

• Dbát důsledně na to, aby informativní 
články byly srozumitelné a 
jednoduché 

• Výborně funguje kontrola článků 
kolegy z MAS, kteří nerealizují 
SCLLD 

• Odpovědná osoba: Šťovíčková 
Radka 
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10. Proces: Animační činnost (animace a komunikace) 
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?) 

Uveřejňování na webu 
MAS (v jiných médiích)  

• V roce 2016 byl zprovozněn 
nový web MAS, jenž zpřehlednil 
poskytované informace. 

• Informace byly uveřejňovány na 
webu MAS, FB MAS, na 
webových stránkách města 
Lanškroun, městských novinách, 
ve zpravodaji DSO. 

• Menší sledovanost a tím i dosah 
informací publikovaných na Fb 
MAS/webu MAS. 

• MAS málo propaguje činnosti, které 
umí. 

• Pokusit se oslovit více lidí v našem 
okolí, a především potenciální 
žadatele. 

• Do budoucna bude nutné přijmout 
opatření, která povedou ke zvýšení 
povědomí o činnosti MAS a její 
propagaci 

• Odpovědná osoba: Šťovíčková 
Radka 

Získávání informací 

od potenciálních 

žadatelů – komunikace 

• Oslovení žadatelů pro možnost 
návštěvy či poskytnutí fotografií 
pro propagaci projektů 
v realizaci, jako názorná ukázka 
z realizace projektů. 

• Potenciálními žadateli jsou 
především obce, případně další 
subjekty 

• S obcemi je komunikováno 
průběžně dle potřeby 

• Ostatní žadatelé většinou 
využívají semináře, které pro ně 
MAS pořádá, či emailovou a 
telefonickou konverzaci 

• Žadatelé nejsou vázány povinností 
informovat o vývoji projektu MAS, 
může dojít k neočekávaným 
situacím a problémům během 
realizace projektů. 

• Velmi často se stává, že si žadatelé 
pletou pracovníky, kteří za daný OP 
zodpovídají a snaží se komunikovat 
s nimi 

• Zůstat s žadateli v kontaktu po celou 
dobu realizaci, být nápomocen 
s problémy a včas řešit například 
termíny realizace projektů.  

• MAS musí dostatečně propagovat 
svou činnost a často být na očích 
veřejnosti 

• Velmi důležitá je práce přímo v území 
– osobní schůzky, účast na jednáních 
apod.  

• Odpovědná osoba: Šťovíčková 
Radka 

 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 4. Procesu: Animační činnost (animace a komunikace): Důležité je zůstat v kontaktu s žadateli i při 
realizaci projektů, dále připravit přehledný leták podporovaných aktivit. Pozitivní činností je uveřejňování přehledu o realizovaných projektech 
v území. Nutné je také důsledně dbát na to, aby informace, které směřuje do území byly podávány srozumitelnou formou a aby došlo ke zvýšení 
povědomí o činnosti MAS ve svém území. 
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11. 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 
• Příprava proběhla 

celkem bezproblémově 
na základě informací 
předložených ŘO 

• Jako problematické se jeví 
nastavení rozpočtu a aktivit na něj 
navazujících na osm let 

• Vzhledem k dlouhé časové prodlevě 
mezi začátkem čerpání 4.2 a 
samotnou realizací SCLLD se 
aktivity posouvají a s nimi i rozpočet 

• V příštím programovém období MAS 
plánuje podat žádost na kratší 
časový úsek, přičemž se tato žádost 
dá podat opakovaně 

• Odpovědná osoba: Šťovíčková 
Radka 

Plánování nákladů 

na období projektu  
• K plánování nákladů 

došlo velmi brzy, tedy 
ještě než byla zahájena 
samotná realizace a byli 
přijati všichni potřební 
zaměstnanci 

• V průběhu administrace žádosti a 
realizace projektu se rozpočet jeví 
jako značně nevyhovující – některé 
položky jsou silně poddimenzované, 
některé kumulují ušetřené 
prostředky 

• Musí docházet k častým úpravám 
rozpočtu 

• Zároveň se ukázalo, že zejména 
v kategorii mezd byl rozpočet silně 
poddimenzován, neboť MAS sídlí 
v průmyslové oblasti a při zajištění 
kvalitních pracovníků není schopna 
nabídnout odpovídající ohodnocení 

• Na základě zkušeností a také 
skutečného čerpání bude další 
plánování nákladů podstatně 
jednodušší a v případě podání 
žádosti v budoucnu vyjde MAS 
z těchto zkušeností 

• Odpovědná osoba: Šťovíčková 
Radka 

Administrace 
z projektu z 4.2 
(přiřazení činností 

do kapitol rozpočtu)  

• Činnosti do kapitol 
rozpočtu jsou 
přiřazovány na základě 
platné metodiky a 
schválené žádosti 

• Negativem je zde velmi zatěžující 
administrativa, která doprovází 
zejména žádosti o platbu 

• Při přiřazení činností do kapitol 
rozpočtu často dochází 
k nejasnostem mezi ŘO a MAS 

• V příštím období bude nutné 
navrhnout rozpočet a činnosti na něj 
navázané jednodušeji 

• Odpovědná osoba: Šťovíčková 
Radka 

 

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

V příštím programovém období bude MAS vycházet ze zkušeností s administrací a čerpáním a tomu přizpůsobí rozpočet a na něj navázané činnosti 
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12. 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  

• Byla možnost využít souhrnná 
data od ČSÚ. 

• Zpracování SWOT 
s identifikací jednoznačných 
potřeb v území dle identifikace 
skrze aktéry v území. 

• V rámci této části jsou obsáhle 
komentována i data, která 
nejsou následně v rámci 
strategické části využitelná. 

• Upozornit na tuto skutečnost i 
zpracovatele zadání pro přípravu 
nadcházejícího období CLLD. 

Příprava a zpracování 
Strategické části  

• Nezjištěno • Nebyla k dispozici pravidla/ 
přesné zaměření na aktivity, 
která byla následně umožněna 
podpořit.  

• Zpracovávat tuto část již 
v období s nastavenými pravidly 
pro CLLD. 

Zapojování veřejnosti  • Nezjištěno • Nezjištěno • Nerelevantní 

Zapojování členů orgánů 
MAS / členů MAS / 
zájmových skupin  

• Členy byly alespoň dvě obce a 
DSO působící v téměř celém 
území MAS. 

• Členové zájmových skupin 
neobsahují větší část starostů. 

• V rámci IROP je nejčastějším 
žadatelem obec, je vhodná užší 
spolupráce pro definici potřeb od 
všech obcí v regionu. 

Příprava a zpracování 
finančního plánu a plánu 
indikátorů  

• Skrze mapování potřeb 
v území byla správně 
alokována největší část financí 
na opatření s největším 
zájmem, a to bezpečnost 
dopravy a ZŠ a SŠ. 

• Vzhledem k neexistenci 
pravidel s podmínkami 
projektů došlo k nadsazení 
hodnot indikátorů s nereálným 
plněním vůči alokaci MAS. 

• Apelovat NS MAS/ ŘO aby byly 
k dispozici podrobnější pravidla 
s podmínkami či vytvořená 
databáze s průměrnou částkou 
realizovaného projektu z tohoto 
období, pro přesnější a reálnější 
nastavení finančních plánů a 
indikátorů. 

Příprava a zpracování 
Implementační části  

• Nezjištěno • Nezjištěno • Nerelevantní 

Pozn.: Tabulku prosím vyplňte souhrnně za celou SCLLD.V tabulce můžete uvést příslušná klíčová specifika ve vztahu k jednotlivým operačním programům 
(respektive Programovým rámcům).  
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Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 6. Procesu: Příprava integrované strategie CLLD: Při vytváření nadcházející strategie, je nutné 
pracovat s již nastavenými pravidly pro CLLD, pro nastavení správného zaměření SCLLD, a to i pro přesnější popis cílů SCLLD. Zahrnovat do 
analytické části SCLLD pouze relevantní údaje pro strategickou/implementační část. 

  



                                                   
 

38 
 

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 MAS Lanškrounsko, 

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

 

V rámci evaluace oblasti B tedy MAS MAS Lanškrounsko 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 MAS Lanškrounsko 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 MAS Lanškrounsko 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 Lanškrounsko zaměřuje na Programové rámce, 
případně na cíle a opatření mimo Programové rámce, k jejichž dosažení byly v území 

provedeny jakékoliv aktivity (které jsou MAS známy). 

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

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

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

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

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

 

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

- Obsahová analýza 

- Focus Group (fokusní skupina) 

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

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

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

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

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

od stakeholderů na setkání Focus Group →  

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

nahrávka z jednání Focus Group → 

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

→ 

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

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

EO: B.1 Do jaké míry jsou východiska pro realizaci SCLLD, tj. závěry SWOT 
analýzy a Analýzy problémů a potřeb (APP) a identifikovaná rizika stále 
platná? 
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Tabulka 12 – Vzor tabulky pro zpracování jednoduché intervenční logiky opatření/fichí programových rámců schválené SCLLD  

Pozn.: Návrhové doplnění dle focus group označeno červeně. Zpracováno k platné verzi SCLLD k 31. 12. 2018. 

SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický 
cíl Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

Nižší bezpečnost 
cyklistické a pěší 
dopravy – nízká 

hustota cyklostezek 
a chodníků 

(především v 
obcích mimo 
Lanškroun) 

 
Hustá síť 

značených 
cyklotras, 
postupná 
výstavba 

cyklostezek  
 

 
Zvýšení 

bezpečnosti 
cyklistů a chodců 
výstavbou nových 

chodníků a 
cyklostezek 

 
Využívání 

dotačních možností 
v oblasti dopravy  

 

 
Problémy s 

vykupováním 
(popř. výměnou) 

pozemků pro 
stavbu cyklostezek  

 

1. Nedostatečné využití bezmotorové 
dopravy/Výstavba cyklostezek  

2. Nižší bezpečnost cyklistické a pěší dopravy – 
nízká hustota cyklostezek a chodníků (především 

v obcích mimo Lanškroun) /Zvýšit bezpečnost 
dopravy výstavbou chodníků a cyklostezek. 

Komplexní řešení nebezpečných míst 
3. Špatný stav existujících chodníků/Rekonstrukce 

chodníků 
4. Neřešení bezpečnosti na komunikacích v území 

Lanškrounska/Zaměřit se na zvyšování 
bezpečnosti dopravy v obcích 

IROP 1 Zvýšení 
bezpečnosti 

dopravy 
I.3 – I.3.1 

Starší vybavení 
HZS  

 
Špatný stav 
některých 

hasičských stanic 

- 
SDH v 11 obcích 

- 
Možnost nových 

dotačních 
příležitostí (PRV čl. 

20) 

Neřešení 
bezpečnosti na 
komunikacích v 

území 
Lanškrounska. 

1. Nevyhovující stav stanic a vybavení/ 
Modernizace vybavení a hasičských záchranných 

stanic 

IROP 2 Zvýšení 
připravenosti HZS 
k řešení a řízení 
rizik a katastrof 

I.3 – I.3.2 

Soustředěnost 
nabídky spolkové 

činnosti do 
Lanškrouna 

 
Zhoršující se stav 
objektů, zařízení a 

vybavení k 
provádění spolkové 

činnosti včetně 
nedostatku 
finančních 

prostředků na jejich 
rekonstrukce  

 
Podpora spolkové 

činnosti patří k 
prioritám místních 

samospráv  
 

 
Posilování identity 
občanů s územím  

 

 
Další růst 

Lanškrouna jako 
regionálního centra 
z hlediska činnosti 

NNO  
 

1. Soustředěnost nabídky spolkové činnosti do 
Lanškrouna, nedostatečná nabídka zájmových 

činností v obcích/  
Rozšíření nabídky spolkové činnosti do obcí 

Lanškrounska 
2. Nedostatečná nabídka zájmových činností pro 

seniory/ Rozšíření nabídky zájmových činností 
pro seniory v obcích 

3. Chybějící prostory pro činnost zájmových spolků/ 
Zajištění vhodných prostor pro činnost zájmových 

spolků.  
4. Zhoršující se stav objektů, zařízení a vybavení k 

provádění spolkové činnosti včetně nedostatku 
finančních prostředků na jejich rekonstrukce/ 

IROP 3 Komunitní 
centra 

I.1, IV.1 – 
IV.1.1 a 

IV.1.2, III.2 



                                                   
 

41 
 

SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický 
cíl Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

 Vyhledávání vhodných dotačních titulů, investice do 
rekonstrukcí objektů  

Dobré rozmístění 
škol v území a 
jejich tradice 

 
Nedostatečná 

kapacita 
mateřských škol  

 
Nedostatek 
finančních 

prostředků na 
provoz, vybavení a 

investice  
 

Absence zařízení 
pro péči o děti do 3 

let 

 
Dopravní 

dostupnost škol 

Zlepšení 
infrastruktury ve 

školství 
 

Činnost mateřských 
center  

 
Finanční 

neschopnost obcí 
zabezpečit 

dofinancovaní 
provozu a investic 

v jejich školách 

1. Velká migrace obyvatel obcí za zaměstnáním a 
vzděláváním do Lanškrouna/Zvýšit nabídku 
zaměstnání a kvalitu vzdělávání v obcích. 

2. Nedostatečná kapacita mateřských 
škol/Rozšířená kapacit mateřských škol, vznik 

dětských skupin 
3. Nedostatek finančních prostředků na provoz, 

vybavení a investice/Využívání dotačních titulů na 
provoz, vybavení a investice 

4. Absence zařízení pro péči o děti do 3 let/Vznik 
zařízení pro péči o děti do 3 let ve velkých 

podnicích, podpora vzniku mateřských center a 
dětských skupin  

IROP 4 Rozvoj 
předškolního 
vzdělávání 

I.1, II.3 – 
II.3.1, III.2 – 
III.2.2, IV.1 

Nízká naplněnost 
ZŠ 

 
Nedostatek 
finančních 

prostředků na 
provoz, vybavení a 

investice  
 

Špatný stav 
venkovních prostor 

škol 
 

Chybí nabídka 
alternativního 

školství  
 

 
Dopravní 

dostupnost škol  
 

Dobré rozmístění 
škol v území a 
jejich tradice  

 
Dostatečná 
kapacita ZŠ 

 
Nabídka 

všeobecného i 
odborného 
středního 

vzdělávání  
  

 
Spolupráce škol se 
zaměstnavateli v 

území MAS  
 

Lanškrounsko  
Zlepšení 

infrastruktury ve 
školství  

 

 
Finanční 

neschopnost obcí 
zabezpečit 

dofinancovaní 
provozu a investic 

v jejich školách  
 

Špatná legislativa 
– tlak na zánik 
neúplných škol  

 

1. Velká migrace obyvatel obcí za zaměstnáním a 
vzděláváním do Lanškrouna/Zvýšit nabídku 
zaměstnání a kvalitu vzdělávání v obcích. 

2. Nedostatek finančních prostředků na provoz, 
vybavení a investice/  

Využívání dotačních titulů na provoz, vybavení a 
investice. 

3. Špatný technický stav některých budov/Investice 
do technického stavu budov, snižování 

energetické náročnosti 
4. Špatný stav venkovních prostor škol/Úprava 

venkovních prostor. 
5. Nedostatek financí na zájmové 

vzdělávání/Vyhledávání a využívání dotačních 
titulů v oblasti zájmového vzdělávání  

6. Chybí bezbariérový přístup do škol/  
Umožnit handicapovaným dětem rovné příležitosti v 

oblasti vzdělávání 

IROP 5 Investice 
v oblasti 

základního a 
středního 

vzdělávání 

I.1, II.3 – 
II.3.1, 
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SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický 
cíl Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

Chybí bezbariérový 
přístup do škol  

 
Snižující se 

využívání kapacit 
nabídky středního 

školství  

7. Menší zájem o technické obory v rámci nabídky 
SOŠ a SOU Lanškroun  

Nedostatek financí 
na zájmové 
vzdělávání 

 
Činnost ZUŠ a 
SVČ Damián v 

Lanškrouně  
 

 
Zlepšení nabídky 

mimoškolních 
aktivit  

 
Nedostatek 
finančních 

prostředků na 
provoz, vybavení a 

investice  
 

1. Nedostatek finančních prostředků na provoz, 
vybavení a investice/ 

Využívání dotačních titulů na provoz, vybavení a 
investice. 

2. Špatný technický stav některých budov/Investice 
do technického stavu budov, snižování 

energetické náročnosti 
3. Soustředěnost nabídky spolkové činnosti do 

Lanškrouna, nedostatečná nabídka zájmových 
činností v obcích/ Rozšíření nabídky spolkové 

činnosti do obcí Lanškrounska 
4. Chybějící prostory pro činnost zájmových spolků/ 

Zajištění vhodných prostor pro činnost zájmových 
spolků 

5. Nedostatek financí na zájmové vzdělávání/ 
Vyhledávání a využívání dotačních titulů v oblasti 

zájmového vzdělávání. Rozvoj dobrovolnictví. 

IROP 6 Rozvoj 
neformální, 

zájmového a 
celoživotního 
vzdělávání 

I.1, II.3– 
II.3.1, IV.1 – 

IV.1.1 a 
IV.1.2 

- oprava 
z II.3.1 na 
II.3.2 již 

proběhla9 

 
Nedostatek financí 

obcí na sociální 
služby  

 
 

Absence 
navazujících služeb 

pro osoby se 

 
Lokalizace dvou 

významných 
center sociálních 

služeb v 
Lanškrouně. 

 
Pestrá nabídka 

sociálních služeb 

 
Koordinace a 

efektivnější využití 
sociálních služeb 

nabízených v 
regionu na základě 

meziobecní 
spolupráce  

 

 
Nezvládnutí 

procesu 
transformace a 

deinstitucionalizace 
sociálních služeb  

 
Nárůst počtu 

sociálně 

1. Velká migrace obyvatel obcí za zaměstnáním a 
vzděláváním do Lanškrouna/ Zvýšit nabídku 

zaměstnání a kvalitu vzdělávání v obcích 
2. Nižší možnosti uplatnění žen po mateřské 

dovolené/ Podpora činnosti mateřských center, 
pracovních poměrů na částečný úvazek 

3. Nedostatek financí obcí na sociální služby/ 
Využívání dotačních prostředků v oblasti 

sociálních služeb 

OPZ 1 Podpora 
sociálního 

začleňování osob 
ohrožených 
sociálním 

vyloučením 

II.1 – II.1.1, 
II.1.2, III.2.1 

                                                
9 V rámci schválené změny upraveno na II.3.2, nutná náprava v SCLLD i na s. 147, kde bod „Nedostatek financí na zájmové vzdělávání/ Vyhledávání a využívání dotačních titulů 
v oblasti zájmového vzdělávání“, nutné také opravit opatření SCLLD na II.3.2. 
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SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický 
cíl Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

zdravotním 
postižením (denní 

stacionář)  
 

Nízká 
informovanost 

obyvatel o 
sociálních službách  

 
Existence dvou 

sociálně 
vyloučených lokalit 

v území  

 
Nedostatečná 

kapacita některých 
poskytovaných 

služeb 
(pečovatelská 
služba, DPS, 
domovy pro 

seniory)  
 

v regionu, 
dostupná 

obyvatelům obcí 
MAS 

Lanškrounsko 
 

Ochota obcí řešit 
problémy občanů. 

Široká nabídka 
služeb sociálního 

poradenství  
 

Rozvíjející se 
služby sociální 

prevence   

 
Absence 

navazujících 
služeb pro osoby 

se zdravotním 
postižením (denní 

stacionář)  
 

Rozšíření služeb 
ambulantních a 

terénních s cílem 
poskytnout 

potřebné služby 
především v 
přirozeném 

prostředí uživatelů 
(klientů)  

 
Realizace inovací v 

poskytování 
sociálních služeb  

 
 

vyloučených osob 
při větším nárůstu 
nezaměstnanosti 

 
Nejasná 

odpovědnost za 
zajištění sociálních 
služeb (obec, ORP, 

kraj, stát)  
  
 

4. Existence dvou sociálně vyloučených lokalit 
v území/ Komunitní práce v sociálně vyloučených 

lokalitách  
5. Nedostatečná podpora mladých rodin s dětmi / 

Pomoc mladým rodinám s dětmi, výstavba 
startovacích bytů, podpora mateřských center  

6. Užívání návykových látek mládeží i dospělými / 
Boj proti drogám a jiným nežádoucím jevům, 
podpora smysluplného trávení volného času  

 
Chybějící aktivity v 
oblasti sociálního 

podnikání  
 

Rozvíjející se 
služby sociální 

prevence   

 
Vytváření 

pracovních míst pro 
osoby se 

zdravotním 
postižením a osoby 
sociálně vyloučené 

nebo sociálním 
vyloučením 
ohrožené  

 
Rozvoj sociálního 

podnikání  

 
Nevhodné změny 

legislativy s 
negativními 
dopady na 

poskytované 
sociální služby  

 

1. Velká migrace obyvatel obcí za zaměstnáním a 
vzděláváním do Lanškrouna/ Zvýšit nabídku 

zaměstnání a kvalitu vzdělávání v obcích 
2. Zvyšující se počet „dlouhodobých“ uchazečů o 

práci/ Podpora sociálního podnikání. Motivace 
dlouhodobých uchazečů o práci. Rekvalifikace 

3. Nižší možnosti uplatnění žen po mateřské 
dovolené/ Podpora činnosti mateřských center, 

pracovních poměrů na částečný úvazek 
4. Chybějící aktivity v oblasti sociálního podnikání/ 

Podpora vzniku sociálních podniků 
5. Nízký počet ekonomických subjektů v obcích 

mimo město Lanškroun/ Podpora malého a 

OPZ 2 Sociální 
podnikání 

III.1.1, 
III.2.1 
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SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický 
cíl Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

 
 

středního podnikání. Přilákání investorů do obcí 
Lanškrounska 

6. Malá atraktivita řemeslné práce/ Podpora 
drobných podnikatelů, zavedení regionální značky 

 
Nedostatečná 

kapacita 
mateřských škol  

 
Stabilní situace ve 

vývoji počtu 
obyvatel u většiny 

obcí území 
 

Absence zařízení 
pro péči o děti do 3 

let  

 
 

Činnost ŠD a ŠJ 
ve školách  

 

 
Zlepšení nabídky 

mimoškolních 
aktivit  

 
Činnost mateřských 

center  
 

 
Nedostatek 
finančních 

prostředků na 
provoz  

 

1. Nižší možnosti uplatnění žen po mateřské 
dovolené/Podpora činnosti mateřských center, 

pracovních poměrů na částečný úvazek 
2. Nedostatečná kapacita mateřských škol./ 

Rozšířená kapacit mateřských škol, vznik 
dětských skupin 

3. Nízká naplněnost ZŠ/ Podpora prorodinných 
opatření za účelem zvýšení porodnosti 

4. Absence zařízení pro péči o děti do 3 let/ Vznik 
zařízení pro péči o děti do 3 let ve velkých 

podnicích, podpora vzniku mateřských center a 
dětských skupin 

5. Nevyhovující provozní doba školních družin/ 
Optimalizace provozní doby školních družin 

6. Nevyužité prostory školních budov v odpoledních 
hodinách a o víkendech/ Nabídka prostor pro 

činnost zájmových spolků, vznik školních klubů 
7. Nedostatečná podpora mladých rodin s dětmi / 

Pomoc mladým rodinám s dětmi, výstavba 
startovacích bytů, podpora mateřských center 

OPZ 3 Prorodinná 
opatření 

III.2.2 

 
Existence dvou 

sociálně 
vyloučených lokalit 

v území  
 

Neexistence 
komunitního 

plánování pro celé 

 
Existence 

komunitního 
plánování ve 

městě Lanškroun  
 

Lokalizace dvou 
významných 

center sociálních 

 
Zavedení 

společného 
komunitního 

plánování na celé 
území MAS 

Lanškrounsko  
 
 

- 
Nedostatek 
prostředků 

k provozu vzniklých 
KC 

1. Existence dvou sociálně vyloučených lokalit 
v území/ Komunitní práce v sociálně vyloučených 

lokalitách 
2. Užívání návykových látek mládeží i dospělými / 

Boj proti drogám a jiným nežádoucím jevům, 
podpora smysluplného trávení volného času 

OPZ 4 Komunitní 
sociální práce a 
komunitní centra 

II.1.2, 
IV.1.310 

                                                
10 U bodů IV.1.3 v APP v SCLLD na s. 149 a 151 není doplněna v možnostech financování návaznost na OPZ. 
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SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický 
cíl Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

území MAS 
Lanškrounsko  

 
Nízká 

dobrovolnická 
aktivita  

 
Nedostatek financí 

obcí na sociální 
služby  

 

služeb v 
Lanškrouně.  

 
Ochota obcí řešit 
problémy občanů 
Široká nabídka 

služeb sociálního 
poradenství  

 

Koordinace a 
efektivnější využití 
sociálních služeb 

nabízených v 
regionu na základě 

meziobecní 
spolupráce  

 

 
Vymizelo zelinářství 

(dříve důležité 
odvětví) 

 
Není zájem o práci 

v zemědělství  
  

Špatný stav 
zemědělských 

nemovitostí  
 

Stará, nevyhovující, 
případně chybějící 

technika  

 
Vyvážený poměr 
mezi rostlinnou a 

živočišnou 
výrobou  

 
Díky živočišné 
výrobě se vrací 
živiny do půdy  

 
Střední 

zemědělské 
vzdělávání v 

regionu  
 

 
Potenciál pro další 

rozvoj živočišné 
výroby  

 

 
Chybějící podpora 
živočišné výroby  

 

1. Nevyužitý potenciál pro rozvoj živočišné výroby/ 
Podpora rozvoje živočišné výroby 

2. Stará, nevyhovující, případně chybějící technika/ 
Pořízení moderní zemědělské techniky, mobilních 

zařízení 
3. Špatný stav zemědělských nemovitostí/ 
Modernizace zemědělských nemovitostí. Snížení 

energetické náročnosti budov 
4. Velký úbytek zemědělských podnikatelů/Podpora 

zemědělského podnikání 
5. Vymizelo zelinářství, ovocnářství (dříve důležitá 

odvětví) / Diverzifikace zemědělství 

PRV 1 Investice 
do zemědělských 

podniků 
V.2.1, V.2.2 

 
Stará, nevyhovující, 
případně chybějící 

technika  
 
Vymizelo zelinářství 

(dříve důležité 
odvětví)  

 

 
V téměř všech 

obcích jsou 
možnosti k 

nákupu 
základních 

potravin  
 

 
Pořízení nových, 

především 
mobilních 

technologií  
 

 
Nedostatek financí  

 

1. Nevyužitý potenciál pro rozvoj živočišné výroby/ 
Podpora rozvoje živočišné výroby 

2. Stará, nevyhovující, případně chybějící technika/ 
Pořízení moderní zemědělské techniky, mobilních 

zařízení 
3. Špatný stav zemědělských nemovitostí/ 
Modernizace zemědělských nemovitostí. Snížení 

energetické náročnosti budov 
4. Velký úbytek zemědělských podnikatelů/Podpora 

zemědělského podnikání 

PRV 2 Uvádění 
lokálních 

zemědělských 
produktů na trh  

V.2.1, V.2.2 
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SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický 
cíl Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

Stabilní počet 
ekonomicky 

aktivních subjektů  
 

5. Vymizelo zelinářství, ovocnářství (dříve důležitá 
odvětví) / Diverzifikace zemědělství 

 
Nízký počet 

ekonomických 
subjektů v obcích 

mimo město 
Lanškroun  

 
Nízká ekonomická 

síla malých a 
středních podniků  

 
Jednostranné 

zaměření průmyslu  
 
 

 
Postupná 

diverzifikace 
průmyslových 
provozoven do 

příměstských obcí 
(Ostrov, Sázava, 

Žichlínek) 

 
Podpora malého a 

středního podnikání 
zejména v oblasti 
služeb v obcích 

MAS Lanškrounsko  
 

 
Nedostatečný 

kapitál pro rozvoj 
MSP  

 
Mimořádně rychle 

probíhající změny v 
oboru inovací, 
vzdělávání i 
marketingu a 
neschopnost 

podniků na ně 
reagovat  

 
 

Stárnuti a 
nedostatek 

kvalifikovaných 
pracovních sil v 

tradičních 
profesích. 

1. Málo využitý potenciál cestovního ruchu v 
různých oblastech/ Využít potenciálu specifických 

oblastí cestovního ruchu, např. hipoturistika, 
řemeslná výroba 

2. Téměř žádné aktivity v oblasti agroturistiky/ 
Podpora rozvoje agroturistiky  

3. Malá atraktivita řemeslné práce/ Podpora 
drobných podnikatelů, zavedení regionální značky  

4. Nízký počet ekonomických subjektů v obcích 
mimo město Lanškroun/ Podpora malého a 

středního podnikání. Přilákání investorů do obcí 
Lanškrounska 

5. Jednostranné zaměření průmyslu a trhu práce/ 
Diverzifikace průmyslu a trhu práce  

6. Pokles počtů aktivních ekonomických subjektů ve 
službách a to zejména v obcích území MAS 
Lanškrounsko/ Podpora malého a středního 

podnikání  
7. Zlepšení aktivního života v obcích. Ve většině 

obcí nabídka restauračních služeb bez nabídky 
jídel/ Podpora drobného a středního podnikání  

8. Nízká ekonomická síla malých a středních 
podniků/ Podpora malých a středních podniků  

PRV 3 Rozvoj a 
diversifikace 

drobného 
podnikání v 

regionu  

III.1 – III.1.1 
a III.1.2, 
III.3.1, 
III.3.2 

Málo využitý 
potenciál 

cestovního ruchu v 
různých oblastech 
(např. hipoturistika)  

 
 

Téměř žádné 
aktivity v oblasti 

agroturistiky  

 
Existence 

příměstských lesů 
k plnění rekreační 

funkce  
 

Hodnotné a 
neporušené 
uspořádaní 

krajiny s údolími, 

 
Podpora 

neproduktivních 
funkcí lesů  

 
 

Budování naučných 
stezek, běžeckých, 

lyžařských tras, 
hipostezek apod. 

 
Neexistence 
systémového 
financování 
průmyslu 

cestovního ruchu 
na národní úrovni.  

 

1. Málo využitý potenciál cestovního ruchu v 
různých oblastech/ Využít potenciálu specifických 

oblastí cestovního ruchu, např. hipoturistika, 
řemeslná výroba 

2. Téměř žádné aktivity v oblasti agroturistiky/ 
Podpora rozvoje agroturistiky 

3. Převažující hospodářské využití lesů/ Podpora 
neproduktivních funkcí lesů 

PRV 4 Podpora 
neproduktivních 

funkcí lesů  
III.3.1, V.3.1 
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SWOT APP Opatření / 
Aktivita 

Programového 
rámce 

Specifický 
cíl Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

 vodními toky a 
lesy  

 
Krajina vhodná 
pro sportovně 

turistické využiti, 
zejm. pro pěší a 

cykloturistiku  
 

 
Rozvoj agroturistiky  

  
 

 
Nepřirozená 

druhová skladba 
lesů 

Velký podíl lesů v 
území MAS 

Lanškrounsko 
 

 
Pořízení nových, 

především 
mobilních 

technologií 
 

Obnova přirozené 
druhové skladby 

lesů 
 

Změna klimatu 
 

 
1. Nízký počet ekonomických subjektů v obcích 

mimo město Lanškroun/ Podpora malého a 
středního podnikání. Přilákání investorů do obcí 

Lanškrounska 

PRV 5 Investice v 
oblasti lesního 
hospodářství a 

zpracování dřeva   

V.3.1, 
III.3.1, III.1 

– III.1.1 

 
Chybějící identita 
občanů s územím  

 
Omezená výuka o 

regionu 
Lanškrounska  

 
Kvalitní činnost 

informačního centra 
v Lanškrouně  

 
Málo tradic v 

regionu  
 
 

- 
Existence 
drobných 

producentů a 
výrobců 

 
Zavedení regionální 

značky  
 

Vytvoření 
regionální značky 
produktů a služeb  

 
Posilování identity 
občanů s územím  

 
Posilování 

regionální identity 
 
 

 
Konkurence jiných 
regionů a absence 
cílené propagace 

regionu  

1. Malá atraktivita řemeslné práce/ Podpora 
drobných podnikatelů, zavedení regionální značky 
2. Nedostatečná komunikace mezi školami a 

zaměstnavateli/ Podpora spolupráce škol a 
zaměstnavatelů 

3. Nedostatečná výuka o regionu Lanškrounska/ 
Zařazení regionální výuky do ŠVP, vznik 

výukového materiálu 
4. Chybějící identita občanů s územím/ 

Posilování identity občanů s územím 
5. Nedostatečná prezentace regionu/ 

Zvýšení prezentace regionu, zavedení regionální 
značky 

6. Nízká podpora regionálního zemědělství a 
řemeslné výroby/ Zřízení regionální značky. 

PRV 6 Projekty 
spolupráce 

IV.3 – 
IV.3.1, II.3 – 
II.3.3, III.3 – 
III.3.2, V.2.2 
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Tabulka 13 – Přehled kontextových ukazatelů o území MAS Lanškrounsko 

 
2013 

(31.12.) 
2014 

(31.12.) 
2015 

(31.12.) 
2016 

(31.12.) 
2017 

(31.12.) 

Nezaměstnanost (%)  5,3 4,06 3,09 2,19 

Nezaměstnanost (%)  – obce, 
mimo Lanškroun 

 5,82 4,37 3,75 2,3 

RES - počet 
podnikatelských subjektů 
celkem 

1877 1877 1881 1874 1898 

RES - počet podnikatelských 
subjektů celkem – obce mimo 
Lanškroun 

684 699 706 719 755 

Dokončené byty celkem  40 28 24 40 32 

Mateřská škola počet tříd 31 32 32 31  

Trvalé travní porosty (ha)  3020,8 3064,6 3015,3 3011,8 3011 

Zemědělská půda (ha)  10937,5 10904,9 10853,6 10848,7 10845,6 

Lesní pozemky (ha)  6061,8 6085,2 6133,9 6137,5 6138 

Zastavěné plochy a 
nádvoří (ha)  

218,6 218,3 219,2 220,1 221,5 

Celková rozloha MAS (ha) 18664,3 18664,3 18663,3 18663,3 18665,5 

Počet obcí v území MAS 15 15 15 15 15 

Celkový počet obyvatel 
MAS 

18318 18330 18312 18312 18307 

Živě narození celkem 169 179 175 225 170 

 

 

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 
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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: Účastníci podrobně prošli současně platnou verzí závěrů SWOT analýzy SCLLD. 
V rámci silných stránek potvrdili její platnost v současné podobě. V rámci oblasti slabých 
stránek bylo doporučeno doplnit následující body: výskyt brownfieldů, nesystémové 
zacházení s povrchovou vodou, nedostatek dostupného bydlení. V rámci této oblasti padlo 
ještě za vhodné poupravit bod W8 „Chybějící identita obyvatel …“ za „Nízká identita 
obyvatel…“. Proběhla shoda na těchto návrzích. 

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: Účastníci opět podrobně prošli a diskutovali nad těmito oblastmi. Závěrem 
diskuze bylo, že je vhodné doplnit do oblasti příležitostí následující body: budování zelených 
střech, úpravy intravilánů a extravilánů obcí pro zadržení vody v krajině. Dále bylo 
poukázáno na bod O5 „… rychlostních komunikací R35 a R43“, kdy by se současným 
plánem mělo být „… dálnic D35 a D43“. V rámci hrozeb bylo identifikováno následující 
vhodné doplnění: zvýšené riziko výskytu sucha, zvyšující se nárust počtu automobilů a 
nedostatek parkovacích míst.  

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: V rámci analýzy rizik došlo k potvrzení její platnosti, mimo bod Pozdní realizace 
MAP, který byl realizován městem Lanškroun 2016-2017 a nyní je v realizaci návazný 
projekt, toto riziko bylo tedy doporučeno vyškrtnout. Účastníci doporučili pouze u některých 
rizik úpravu jejich hodnoty pravděpodobnosti výskytu, a to u rizik s názvy:  Neaktivní přístup 
obcí – úprava pravděpodobnosti (P) na 2, Nedostatek zkušeností s prováděním činností 
v rámci SCLLD – P na 2, Nedostatek projektových záměrů a nevyužití alokovaných 
prostředků – P na 2, Nepropracovanost a nepřipravenost projektových záměrů – P na 3, 
Případné chyby v dokumentech a právních aktech MAS – P na 1, zde vhodné vynechat 
spojení právní akty, MAS je nevydává, Spory jednotlivých subjektů – P na 2, Změna ve 
vedení obcí – P na 3, Zánik samotné MAS – P na 1.  

Změny souvisí s nabytím zkušeností jak samotné MAS, tak potenciálních žadatelů a 
přístupu obcí a dalších subjektů k možnostem čerpání podpory skrze výzvy MAS. 

Klíčová zjištění:   

1. Drobná doplnění v oblasti slabých stránek, příležitostí a hrozeb v rámci SWOT/APP 

2. Stálá platnost silných stránek území MAS 

3. Úpravy v oblasti pravděpodobnosti výskytu rizik 

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: Účastníci focus group prošli stanovené oblasti východisek pro realizaci SCLLD. 
Většina údajů ve SWOT analýze a analýze problémů a potřeb je stále platná, proběhlo 
drobné doplnění v oblasti SWOT, jenž bude případně promítnuto i do APP. Dále došlo k 
drobným úpravám u analýzy rizik, které jsou popsány dle podotázek níže. V rámci diskuze 
k SWOT analýze a APP účastníci souhlasili především s nutností zlepšení stavu 
bezpečnosti chodců, potřeby oprav místních komunikací a lepšího napojení na páteřní 
silniční síť. 

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

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Doplnění SWOT/APP Při následující 
aktualizaci SCLLD – 
rok 2019 

Vedoucí zaměstnanec 
pro realizaci SCLLD 

2. Aktualizace analýzy rizik Při následující 
aktualizaci SCLLD – 
rok 2019 

Vedoucí zaměstnanec 
pro realizaci SCLLD 

 

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

Zodpovídání Evaluační otázky je velmi úzce provázáno se zpracováním podkladů 
a zodpovídáním evaluační otázky č. B.1, ve které MAS hodnotí, zda v okolním prostředí 

SCLLD nedošlo k zásadním změnám, které by měly vliv na směřování strategie. V této 
Evaluační otázce MAS hodnotí, zda jsou vhodně nastavena opatření/fiche programových 
rámců. Tj. zda nelze některé slabé stránky, problémy a potřeby řešit jinými opatřeními/fichemi, 
příp. zda je potřeba některá opatření/fiche programových rámců s ohledem na známé 
problémy a potřeby přidat či ubrat a proč. Společnou aktivitou při hledání odpovědi na tuto a 
předchozí evaluační otázku je vytvoření jednoduché intervenční logiky (viz předchozí 
evaluační otázku) a diskuse situace (současných problémů a potřeb území) ve Focus Group.  

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

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije MAS tyto dokumenty/záznamy:  

• Zpracovaná intervenční logika pro jednotlivá opatření/fiche programových rámců  

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

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

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  

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

• Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  

• Škálování  
 

 

 

Tabulka 14 – Přehled opatření a fichí mimo SCLLD  
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Operační 
program 

Specifická pravidla 
č./název 

Aktivity v rámci opatření 
SCLLD 

Aktivity mimo opatření SCLLD 

IROP 

45 – Podpora 
pořizování a 
uplatňování 

dokumentů územního 
rozvoje 

 • Území plány 

• Regulační plány 

• Územní studie 

•  

53 – Zvýšení podílu 
udržitelných forem 

dopravy 

• Bezpečnost dopravy 

• Cyklodoprava 

• Terminály a parkovací místa 

• Telematika pro veřejnou dopravu 

• Nízkoemisní a bezemisní vozidla 

55 – Kulturní dědictví 
 • Památky 

• Muzea 

• Knihovny 

62 – Sociální 
infrastruktury 

• Rozvoj komunitních center • Deinstitucionalizace 

• Rozvoj sociálních služeb 

• Sociální bydlení 

65 – Vznik nových a 
rozvoj existujících 
podnikatelských 
aktivit v oblasti 

sociálního podnikání 

 • Vznik nového sociálního podniku 

• Rozšíření podniku 

68 – Infrastruktura pro 
předškolní vzdělávání, 
základní školy, střední 
školy, vyšší odborné 

škol, zájmové 
neformální a 

celoživotní vzdělávání 

• Infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání 

• Infrastruktura základních škol 

• Infrastruktura středních škol a 
vyšších odborných škol 

• Infrastruktura pro zájmové, 
neformální a celoživotní 
vzdělávání 

 

69 -Zvýšení 
připravenosti k řešení 

a řízení rizik a 
katastrof 

• Technika pro integrovaný 
záchranný systém  

• Stanice integrovaného 
záchranného systému 

 

71 – 
Deinstitucionalizace 
psychiatrické péče 

 • Zřizování nových či rekonstrukce 
stávajících zařízení pro poskytování 
komunitní péče 

• Vybavení nových komunitních týmů 

85 – Sociální bydlení  • Sociální bydlení 

OPZ 

047 – Výzva pro MAS 
na podporu strategií 
komunitně vedeného 

místního rozvoje 

• Podpora sociálního 
začleňování osob sociálně 
vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených 
prostřednictvím poskytování 
vybraných sociálních služeb 
a prostřednictvím dalších 
programů a činností v oblasti 
sociálního začleňování 

• Vznik nových a rozvoj 
existujících podnikatelských 
aktivit v oblasti sociálního 
podnikání 

• Podpora prorodinných 
opatření obcí a dalších aktérů 
na místní úrovni 

• Podpora komunitní sociální 
práce a komunitních center 
jako prostředků sociálního 
začleňování nebo prevence 
sociálního vyloučení 

• Podpora opatření v oblasti 
zaměstnanosti 
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PRV 

19.2.1 – 
Podpora provádění 

operací v rámci 
strategie komunitně 
vedeného místního 

rozvoje 

• Čl. 17, odst. 1, a) Investice do 
zemědělských podniků 

• Čl. 17 odst. 1, b) Zpracování 
a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

• ČL. 19, odst. 1, b) Podpora 
investic na založení nebo 
rozvoj nezemědělských 
činností 

• Čl. 25 Neproduktivní investice 
v lesích 

• Čl. 26 Investice do lesnických 
technologií a zpracování 
lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh  

• Čl. 44 Činnosti spolupráce v 
rámci iniciativy LEADER 

• Čl.14 Předávání znalostí a informační 
akce  

• Článek 17, odst. 1., c) Lesnická 
infrastruktura  

• Čl. 17, odstavec 1., c) Zemědělská 
infrastruktura  

• Čl. 17, odst. 1., c) Pozemkové úpravy  

• Čl. 24, odst. 1., a) Zavádění 
preventivních protipovodňových 
opatření v lesích  

• Čl. 25 Investice do ochrany 
melioračních a zpevňujících dřevin  

• Čl. 35, odst. 2., c) Sdílení zařízení a 
zdrojů  

• Čl. 35, odst. 2., d) Horizontální a 
vertikální spolupráce mezi účastníky 
krátkých dodavatelských řetězců a 
místních trhů 

• Čl. 20 Základní služby a obnova vesnic 
ve venkovských oblastech a) Veřejná 
prostranství v obcích 

• Čl. 20 Základní služby a obnova vesnic 
ve venkovských oblastech b) Mateřské 
a základní školy 

• Čl. 20 Základní služby a obnova vesnic 
ve venkovských oblastech c) Hasičské 
zbrojnice 

• Čl. 20 Základní služby a obnova vesnic 
ve venkovských oblastech d) Obchody 
pro obce 

• Článek 20 Základní služby a obnova 
vesnic ve venkovských oblastech e) 
Vybrané kulturní památky 

• Čl. 20 Základní služby a obnova vesnic 
ve venkovských oblastech f) Kulturní a 
spolková zařízení včetně knihoven 

• Čl. 20 Základní služby a obnova vesnic 
ve venkovských oblastech g) Stezky 

• Čl. 20 Základní služby a obnova vesnic 
ve venkovských oblastech h) Muzea a 
expozice pro obce 

 

Tabulka 29 – Návrh úpravy alokací opatření IROP schváleném na jednání VH dne 26.9.2018 a 24. 1. 2019 a 
schválena ŘO IROP dne 7. 5. 2019, s. 90 

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? 

Opatření a fiche jsou v souladu s intervenční logikou, tedy reagují na současné problémy. 
V rámci otázek B1, byly identifikovány min. změny, které budou doplněny do problému 
potřeb území. Při zpracování a rozboru intervenční logiky byly identifikovány některé 
nedostatky  
u opatření/fichí, kdy nejsou v některých případech rozepsány konkrétní cíle do podrobnější 
úrovně. Jedná se o následující oblasti: IROP 1 – doplnit I.1.3, IROP 3 – doplnit IV.1.1 a 
IV.1.2, PRV 3 – doplnit III.1.1 a III.1.2, PRV 5 – III.1.1, PRV 6 – doplnit IV.3.1, II.3.3 a III.3.2. 
V rámci diskuze byl objeven i chybějící cíl, který není navázán na následující fichi: PRV 6 – 
chybí cíl V.2.2. Diskutována byly i další oblasti, kde není plně jasná návaznost na daná 
opatření, která budou podstoupena důkladnější kontrole. V rámci intervenční logiky nedošlo 
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k nalezení příležitosti a silné stránky pro IROP 2, mezi příležitosti bylo navrhnuto možné 
doplnění „Možnost nových dotačních příležitostí (čl. 20, národní zdroje)“ a u silné stránky 
byla zmíněna „Činnost SHD v 11 obcích“. Dále nebyla nalezena silná stránka pro fichi PRV 
6, kde se nabízí doplnění „Existence drobných producentů a výrobců“. Poslední probíranou 
oblastí byla chybějící hrozba u opatření OPZ 4 s možným doplněním „Nedostatek 
prostředků k provozu vzniklých KC“. 

Hodnocení míry, do jaké přispívá realizace SCLLD, respektive Opatření/Fichí programových 
rámců (ve kterém již byla realizována intervence), k řešení příslušných problémů MAS: 

IROP 1: SCLLD spíše přispívá k řešení daného problému v území MAS 
IROP 2: SCLLD spíše přispívá k řešení daného problému v území MAS  
IROP 3: SCLLD velmi významně přispívá k řešení daného problému v území MAS 
IROP 5: SCLLD spíše přispívá k řešení daného problému v území MAS 
IROP 6: SCLLD spíše přispívá k řešení daného problému v území MAS 

OPZ 1: SCLLD velmi významně přispívá k řešení daného problému v území MAS 
OPZ 3: SCLLD spíše přispívá k řešení daného problému v území MAS 
OPZ 4: SCLLD velmi významně přispívá k řešení daného problému v území MAS 

PRV 1: SCLLD velmi významně přispívá k řešení daného problému v území MAS 
PRV 2: SCLLD spíše přispívá k řešení daného problému v území MAS 
PRV 3: SCLLD velmi významně přispívá k řešení daného problému v území MAS 
PRV 4: SCLLD spíše přispívá k řešení daného problému v území MAS 
PRV 5: SCLLD velmi významně přispívá k řešení daného problému v území MAS 

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: Při řešení této otázky byly identifikovány především problémy týkající se sucha, 
jež nejsou řešeny v rámci programových rámců. Reakce byla od účastníků taková, že již 
nyní lze dosáhnout na dotační prostředky na oblast sucha a zadržení vody v krajině či zelené 
střechy prostřednictvím individuálních či národních výzev, avšak je vhodné začlenit tuto 
oblast do SCLLD pro další období. Účastníci, byly informování, že v nadcházejících 
programovém období MAS plánuje toto opatření začlenit do své SCLLD. 

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: IROP – Zde byly účastníci informování o změnách, jež byly schváleny ke dni 7. 
5. 2019 (primárně o přesunech alokací na dopravu a školy). V souvislosti s platností potřeby 
zvyšovat bezpečnost dopravy, panovala shoda, větší podpory současně zaneseného 
opatření Zvýšení bezpečnosti dopravy. Skupina také okomentovala případnou potřebu 
zahrnout v dalším období i témata parkovacích míst, sociálního bydlení či knihoven, a to 
vzhledem k rozsahu zbývající alokace v IROP a zájmu žadatelů. 

PRV – V této oblasti panovala shoda na potřebě rozšířit operační program o článek 20, ve 
kterém lze podpořit i drobnějšími projekty obcí, které jsou již nyní identifikovány v potřebách 
území v SCLLD (vybavení škol, úprava veřejných prostranství, obchody, hasičské zbrojnice 
i pro JPO V, …). Vzhledem k předaným informacím k čl. 44, tedy problematice stanovených 
pravidel a případné spolupráci s jinými MAS, skupina doporučila stažení čl. 44., s případnou 
úpravou potřeb území (APP, SWOT). 

OPZ – Po diskuzi došlo k závěrům, že v území není relevantní žadatel pro opatření 
sociálního podnikání, a je tedy vhodné podpořit touto volnou alokací opatření č.4 Komunitní 
centra a komunitní sociální práce, kde jsou žadatelé, je zájem v území a dojde 
k synergickému efektu v případě podpory dvou vzniklých KC z výzev IROP. 
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OPŽP – Skupina identifikovala potřebu některého zaměření tohoto programu, avšak shodla 
se, že bude dostatečné rozšíření v nadcházejícím období. Účastníci, byly informování, že 
v nadcházejících období, by MAS ráda toto opatření začlenila do své SCLLD. 

Klíčová zjištění:   

1. Opatření a fiche jsou v souladu s intervenční logikou. Nutná pouze drobná 
doplnění/rozepsání specifických cílů a chybějících oblastí v rámci SWOT, jenž byla 
odhalena skrze intervenční logiku. 

2. Realizované projekty přispívají k řešení problémů v regionu MAS 

3. Odhalena chybějící oblast sucha, realizace zelených střech, zadržení vody krajině a 
dalších oblastí v rámci ŽP. Doporučení doplnění v dalším programovém období. 

4. Potřeba vyšší podpory opatření IROP Zvýšení bezpečnosti dopravy, jenž již 
proběhlo. 

5. Doporučení doplnění v rámci PRV fichi k článku 20 a vyjmutí článku 44. 

6. Vyjmutí opatření OPZ Č. 2 Sociální podnikání a převedení na opatření OPZ Č. 4 
Komunitní centra a komunitní sociální práce 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Odpověď: Souhrnně zle konstatovat, že došlo k nalezení některých oblastí, které by bylo 
vhodné doplnit do SCLLD. Některé rozšiřování není plně proveditelné, a to s ohledem na 
zbývající alokace a zájem uchazečů a bylo doporučeno je promítnout do přípravy 
nadcházejícího období.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Vyjmutí fiche PRV 6 (čl. 44) a 
doplnění nové fiche do PRV k čl. 
20 

Při následující 
aktualizaci SCLLD – 
rok 2019 

Pracovník pro realizaci 
SCLLD pro PRV 

2. Zrušení opatření OPZ 2 a přesun 
alokace do OPZ 4 

Při následující 
aktualizaci SCLLD – 
rok 2019 

Vedoucí pracovník pro 
realizaci SCLLD 
(OPZ) 

3. V příštím období zahrnout do 
SCLLD i OPŽP 

Při stanovení nové 
SCLLD 2021+ 

Vedoucí pracovník pro 
realizaci SCLLD 

 

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

Hlavním účelem této evaluační otázky je zvážit a ověřit, zda jsou finanční prostředky alokované 
na jednotlivá opatření/fiche programových rámců vhodně alokovány s ohledem na problémy a 

potřeby území revidované v  evaluační otázce B.1 

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

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• Výzvy  

• Programové rámce 

• Seznamy projektů 

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

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  

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

• Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  
 

Tabulka 15 – Přehled potenciálních žadatelů k 31. 12. 2018 

Opatření 
SCLLD 

Aktivita opatření/ 
název fiche 

Potenciální žadatel do 
dalších výzev 

Počet výzev/plán 
vyhlášení 

Odhad náročnosti 
pot. projektů  
(v mil. Kč CZV u 
IROP a OPZ/ ve výši 
podpory u PRV)  

IROP 1 Bezpečnost 
dopravy 

Luková, Damníkov, 
Tatenice, Lanškroun, 

Žichlínek 

1/ANO – 2019 22 

Cyklodoprava - 1/NE – vyčerpáno - 

IROP 2 Technika pro IZS - 2/NE – vyčerpáno - 

Stanice IZS Lanškroun, Žichlínek, 
Tatenice (jiní žadatelé 

nemohou) 

0/ANO – 2019 1 

IROP 3 Komunitní centra - 1/NE – vyčerpáno - 

IROP 4 Infrastruktura pro 
předškolní 
vzdělávání 

MŠ a ZŠ Žichlínek 1/ANO – 2019 

 

10 

IROP 5 Infrastruktura SŠ a 
VOŠ, Infrastruktura 
ZŠ 

SZeVŠ, ZŠ Lanškroun, 
nám. A. Jiráska, MŠ a 

ZŠ Žichlínek 

2/ANO – 2019 15 

IROP 6 Infrastruktura pro 
zájmové, 
neformální a 
celoživotní 
vzdělávání 

- 2/NE – připravena 
změna, zbylá 

alokace převedena 
do IROP 1 a 5 

- 

Celkem odhad náročnosti potenciálních projektů 48 

OPZ 1 Podpora sociálního 
začleňování osob 
ohrožených 

- 1/NE – vyčerpáno - 
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Opatření 
SCLLD 

Aktivita opatření/ 
název fiche 

Potenciální žadatel do 
dalších výzev 

Počet výzev/plán 
vyhlášení 

Odhad náročnosti 
pot. projektů  
(v mil. Kč CZV u 
IROP a OPZ/ ve výši 
podpory u PRV)  

sociálním 
vyloučením 

OPZ 2 Sociální podnikání - 1/NE – plánovaná 
změna a přesun 
alokace – není 

zájem 

- 

OPZ 3 Prorodinná 
opatření 

Luková, DDM, Rudoltice 2/ANO - 2019 3 

OPZ 4 Komunitní sociální 
práce a komunitní 
centra 

Tatenice, Sázava, 
OSVČ 

1/ANO - 2019 2,2 

Celkem odhad náročnosti potenciálních projektů 5,2 

PRV 1 
Investice do 
zemědělských 
podniků 

6 zemědělských podniků 2/ NE – plán rok 
2020 

3 

PRV 2 
 

Uvádění lokálních 
zemědělských 
produktů na trh 

Agrochem a.s., Bilerbin 1/ANO – 2019 0,5 

PRV 3 

 

Rozvoj a 
diversifikace 
drobného 
podnikání v 
regionu  

2 fyzické osoby 1/ANO – 2019 1 

PRV 4 
 

Podpora 
neproduktivních 
funkcí lesů  

Lanškroun, Lubník 1/ANO – 2019 1,5 

PRV 5 
 

 Investice v oblasti 
lesního 
hospodářství a 
zpracování dřeva  

zemědělský podnik, 
obec, fyzické osoby 

2/ NE – plán rok 
2020 

1 

PRV 6 Projekty 
spolupráce 

- 0/NE – plánovaná 
změna a přesun 
alokace – není 

zájem 

- 

Celkem odhad náročnosti potenciálních projektů 7 

 

Tabulka 16 – Přehled výzev MAS K 31. 12. 2018 

Opatření 
MAS 

Výzva 
č.  

Počet 
přijatých 
projektů 

CZV 
podaných 
projektů ve 
výzvě 

CZV 
projektů 
splňujících 
ZOZ 

Alokace 
výzvy MAS 
v CZV 

Navýšení 
alokace 
výzvy 
v CZV o 

Alokace 
opatření v 
CZV 

Zbylá 
alokace 
opatření 
v CZV11 

IROP 1 5 3 3 363 002,79 1 403 156,79 2 580 000 783 003 6 450 000 5 046 843,21 

10 1 3 000 000 v hodnocení 3 000 000 - 

IROP 2 1 0 - - 645 160 - 1 290 320 700 237 

                                                
11 Hodnota s projekty, které již splnili ZOZ, jenž provádí CRR u projektů IROP. Hodnota u PRV 
s projekty, které mají podepsanou dohodu.  
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Opatření 
MAS 

Výzva 
č.  

Počet 
přijatých 
projektů 

CZV 
podaných 
projektů ve 
výzvě 

CZV 
projektů 
splňujících 
ZOZ 

Alokace 
výzvy MAS 
v CZV 

Navýšení 
alokace 
výzvy 
v CZV o 

Alokace 
opatření v 
CZV 

Zbylá 
alokace 
opatření 
v CZV11 

 6 2 590 083 590 083 645 160 - 

IROP 3 2 2 2 579 999 2 579 999 1 290 000 1 290 000 2 580 000 0,001 

IROP 4 7 0 - - 1 548 000 - 3 870 000 3 870 000 

IROP 5 3 1 515 669,94 515 669,94 3 225 000 - 6 450 000 5 934 330,06 

8 1 4 644 327,8 v hodnocení 4 644 330,06 - 

IROP 6 4 3 1 387 486,51 391 599,51 2 064 000 - 5 160 000 4 768 400,49 

9 1 974 866 v hodnocení 3 736 400,49 - 

OPZ 1 2 2 4 128 312,5 3 049 975 3 050 000 - 3 050 000 25 

OPZ 2 3 0 - - 1 050 000 - 1 050 000 1 050 000 

OPZ 3 1 5 5 840 645 3 205 632,5 6 300 000 - 6 300 000 2 104 242,5 

 4 1 1 235 375 990 125 3 543 305 - 

OPZ 4 5 0 - - 1 200 000 - 1 200 000 1 200 000 

Fiche 
MAS 

Výzva 
č. 

Počet 
přijatých 
projektů 

Výše 
podpory 
podaných 
projektů ve 
výzvě 

Výše 
podpory 
projektů 
s podpisem 
dohody 

Alokace 
výzvy MAS 
ve výši 
podpory 

Navýšení 
alokace 
výzvy ve 
výši 
podpory o 

Alokace 
fiche v ve 
výši 
podpory 

Zbylá 
alokace 
fiche ve výši 
podpory 

PRV 1 1 4 1 149 000 1 149 000 2 147 200 - 2 684 000 742 000 

 3 9 2 211 195 793 000 880 600 - 

PRV 2 3 2 390 000 0 1 074 000 - 1 074 000 1 074 000 

PRV 3 3 2 585 000 0 1 500 000 - 3 759 000 3 759 000 

PRV 4 3 1 800 000 0 805 500 - 1 611 310 1 611 310 

PRV 5 1 3 634 950 634 950 1 289 040 - 1 611 310 731 360 

 3 2 323 000 245 000 500 000 - 

PRV 6 nebyla - - - - - 512 000 512 000 

 

Tabulka 17 – Seznam přijatých a schválených projektů k 31. 12. 2018, s. 65 

Tabulka 25 – Úpravy indikátorů u opatření IROP schváleném na jednání VH dne 26.9.2018 a 24. 1. 2019 a 
schváleny ŘO IROP dne 7. 5. 2019, s. 85 

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: Skupina účastníků konstatovala následující závěry, a to dle tabulky s přehledem 
výzev a jejich naplněnosti. V rámci IROP došlo pouze u 2 výzev z 10 k navýšení alokace, 
které přispělo u IROP 3 k vyčerpání dané alokace. Ve výzvách IROP, došlo tedy i skrze dvě 
navýšení alokací k uspokojení všech podaných projektů. U 5 výzev z OPZ byly výzvy 
vyhlášeny v celé alokaci či její zbytkové alokaci, nebylo tedy nutné a ani možné navyšovat 
alokaci. V OPZ byly tedy alokace výzev pro podané projekty dostatečné, převis nastal pouze 
u OPZ 1, kdy však druhý projekt nesplnil fázi věcného hodnocení. V programu PRV nastala 
situace převisu pouze u jedné fiche, a to ve výzvy č. 1, kdy výše podpory u přijatých projektu 
byla 2,2 mil. Kč a alokace ve výši podpory dané výzvy byla 880 tis. Kč. Alokace této výzvy 
nebyla výzvy navýšena, protože MAS chtěla zachovat plánovaný harmonogram a dát tak 
příležitost i dalším potenciálním žadatelům z území, kteří byli identifikováni se zájmem podat 
své žádosti do příštích výzev.  

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

Odpověď: Účastníci dle předložené tabulky konstatovali, že v současné době jsou stále 
finanční prostředky k dispozici, a to mimo opatření ve kterých došlo již k vyčerpání alokací 
(IROP 3 a OPZ 1), kde jsou již nyní potřeby území dostatečně vyřešeny. Ve výzvě IROP č. 
3, tedy proběhlo navýšení z 1,29 mil Kč CZV na 2,58 mil KČ CZV, jednalo se o opatření 
IROP 3 Komunitní centra, kde tak došlo k uspokojení potřeb v území. Druhé navýšení 
alokace ve výzvě MAS proběhlo dle podkladů ve výzvě IROP 1 Zvýšení bezpečnosti 
dopravy, a to z 2,58 mil. Kč CZV na 3,363 mil. Kč CZV a tím k pokrytí přijatých žádostí, jež 
splnily VH a mohly tak naplnit potřeby v území MAS. Pro efektivnější řešení problému 
v území byla i skrze otázky výše definována potřeba vyšší finanční podpory v oblasti 
Bezpečnosti opravy u IROP a Komunitní sociální práce a komunitních center u OPZ. 

Klíčová zjištění:   

1. Většina výzev MAS s přijatými projekty, tedy žadatelé se daří nalézt.  

2. Prozatím dostatečné prostředky ve výzvách MAS mimo dvou výzev MAS, kde 
proběhlo navýšení alokací výzev IROP. 

3. Z přehledu potenciálních žadatelů je patrné, že v oblastech IROP 1, IROP 5 (v obou 
již proběhlo navýšení) a OPZ 4 nemusí být v nadcházejících výzvách dostatek 
finančních prostředků. 

 

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: Skupina se při diskuzi a dle podkladových materiálů shodla, že prostředky byly 
v současných výzvách dostatečné, vyjma dvou výzev IROP, kde proběhlo navýšení 
alokace. K nenavýšení alokace u PRV, kde byl převis nedošlo z důvodu identifikace 
dostatečné absorpční kapacity z území i na ostatní výzvy dle harmonogramu. Z přehledu 
potenciálních žadatelů je patrné, že v oblastech IROP 1, IROP 5 a OPZ 4 nemusí být 
v nadcházejících výzvách dostatek finančních prostředků pro vyřešení všech problémů a 
potřeb území MAS. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost za 

implementaci 
doporučení 

1. Případné navýšení alokací u 
opatřeních se zájmem žadatelů 
IROP 1 a IROP 5 (navýšení již 
proběhlo, další v případě 
dostatku finančních prostředků). 

Při následující 
aktualizaci SCLLD či 
v nadcházející 
programové období. 

Pracovník pro realizaci 
SCLLD pro IROP 

2. Navýšení alokací u opatřeních se 
zájmem žadatelů OPZ 4. 

Při následující 
aktualizaci SCLLD – 
rok 2019 

Vedoucí pracovník pro 
realizaci SCLLD 
(OPZ) 

3.    
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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.12Tato otázka je orientována spíše výhledově 
a měla by potvrdit, že se ve zvolených opatřeních podaří naplnit dané cíle a také čerpat 
alokované finanční prostředky.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• Zásobník projektů 

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

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  

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

• Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  
 

Tabulka 16 – Přehled výzev MAS K 31. 12. 2018, s. 57 

Tabulka 17 – Seznam přijatých a schválených projektů k 31. 12. 2018, s. 65 

 

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: Účastníci jednání provedli souhrn z připravených podkladů a došli k závěrům, že 
ze 17 výzev MAS (10 IROP, 5 OPZ a 2 PRV) nastaly pouze čtyři situace, kdy nedošlo 
k podání projektů žadatelů (opatření IROP 2, IROP 4, OPZ 2 a OPZ 4). Skupina MAS byla 
seznámena se situací v opatřeních s výzvami bez přijatých projektů, a to IROP 4 (jeden pot. 
žadatel) a OPZ 2 (žádný pot. žadatel), kde byla zmíněna vhodná varianta k případnému 
přesunu alokace (do opatření se zájmem), u IROP 4 při nepřijetí projektu v plánované výzvě 

                                                
12 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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dle harmonogramu v roce 2019. V rámci IROP 2 po rozšíření pravidel došlo k přijetí dvou 
projektů a u OPZ 4 je nyní zájem po realizaci KC z IROP. 

 

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

Odpověď: V programových rámcích byly identifikovány tři potenciální oblasti kde by mohlo 
dojít ke krácení alokací z důvodu nezájmu pot. žadatelů, a to: opatření IROP 4, OPZ 2 a 
PRV 6. Skupina v souladu s informacemi z bodu B.2.3 identifikovala potřebu případného 
navýšení prostředků v oblasti IROP - Zvýšení bezpečnosti dopravy. Obdobně byl znovu 
zmíněn možný přesun prostředků z OPZ 2 do opatření OPZ 4 se zájmem pot. žadatelů. 
Proběhlo i informování o nevyhlášení výzvy z PRV 6, kde je pot. žadatelem právě samotná 
MAS, kdy dle současných pravidel a zájmu k případné spolupráci nebudou tyto projekty 
realizovány. Velkou roli zde hraje i možnost převedení alokace na čl.20, kde mohou být 
podpořeny malé projekty obcí, což významně přispěje k posílení regionálního rozvoje.  

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

Odpověď: Nedostatek účastníci jasně identifikovali v oblastech IROP 4 a OPZ 2. V rámci 
IROP 4 je nedostatek zřejmě zapříčiněn povinností žadatele zajistit bezbariérovost a 
povinností navýšit v zařízení kapacitu, což je velmi problematické zejména z důvodu změny 
předpokladu porodnosti. Zájem MŠ o rozšiřování kapacity je minimální z důvodu 
předpokládaného poklesu přijmutích dětí v následujících letech. Dle tabulky ukazatelů 
území MAS je mezi lety 2013-2017 počet živě narozených téměř shodný a pohybuje se 
v rozmezí 169-175 dětí s výjimkou v roce 2016 kdy jich bylo 225, obce a školy tedy 
předpokládají pokles počtu narozených dětí. U opatření OPZ 4 může za nedostatečnou 
poptávku především stanovení přísných podmínek realizace myšlenky sociálního podniku 
v kombinaci s nízkou alokací, kdy v území nebyl nalezen ochotný žadatel, který by projekt 
za těchto podmínek realizoval.  

Klíčová zjištění:   

1. Pouze u 4 výzev ze 17 nedošlo k přijetí žádného projektu. 

2. Menší zájem žadatelů u patření IROP 4 a žádný potenciální žadatel u opatření OPZ 
2 

3. Za současných podmínek nezájem o fichi PRV 6 (čl. 44) 

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: Programové rámce až na níže zmíněné a diskutované tři opatření IROP 4, OPZ 
2 a PRV 6, obsahují potřebná opatření a fiche, o které je dle dosavadních žádostí, přijatých 
do vyhlášených výzev v území zájem. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Nezájem žadatelů o fichi PRV 6 
– vyjmutí a přesun na čl. 20 

Při následující 
aktualizaci SCLLD – 
rok 2019 

Pracovník pro realizaci 
SCLLD pro PRV 
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2. Nezájem žadatelů o opatření 
OPZ 2 – přesun na OPZ 4 

Při následující 
aktualizaci SCLLD – 
rok 2019 

Vedoucí pracovník pro 
realizaci SCLLD 
(OPZ) 

3. Malý zájem žadatelů o opatření 
IROP 4 (přesun alokace do 
opatření se zájmem žadatelů) 

Při následující 
aktualizaci SCLLD či 
další – rok 2019+ 

Pracovník pro realizaci 
SCLLD pro IROP 

 

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 Lanškorunsko 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 Lanškrounsko následující evaluační otázky: 

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

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

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

míry intervence splnila svůj účel)? 

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

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

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

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

 

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

- Obsahová analýza (výzvy, věcný a finanční pokrok)  

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

- Case Studies (případové studie).  
 

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

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

k dané žádosti/projektu) → jejich zpracování: obsahová analýza, příprava pro 

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

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

a výsledcích projektů, které nejsou vyjádřeny hodnotou stanovených indikátorů 

(se zaměřením na zamýšlené i nezamýšlené výstupy)  →  

3. zpracování záznamů: podrobný zápis z každého rozhovoru → 

4. zpracování případové studie ke každému vybranému projektu → 

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

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

→ 

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

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

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

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

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• Harmonogramy výzev  

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

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  

• Syntéza poznatků  

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

MAS vyplní připravený přehled výzev (viz níže).  
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Odpovědi na evaluační podotázky 

Pokrok v implementaci (realizaci) SCLLD – přehled výzev dle stavu k 31. 12. 2018 

 MAS dosud nevyhlásila žádnou výzvu  

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

 MAS má 1 výzvu, u které probíhá kontrola FNaP a věcné hodnocení žádostí o dotaci, z toho:  
- 1 v PR IROP,  
- 0 v PR PRV,  
- 0 v PR OPZ,  
- ___v PR OP ŽP  

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

 MAS má 10 výzev, ve kterých jsou projekty s vydaným právním aktem, z toho:  
- 5 v PR IROP,  
- 2 v PR PRV,  
- 3 v PR OPZ,  
- ___v PR OP ŽP  

 MAS má 3 výzvy, ve kterých jsou ukončené projekty (projekty, u kterých byla podána závěrečná 
žádost o platbu/závěrečná zpráva o realizaci), z toho:  

- 2 v PR IROP,  
- 1 v PR PRV,  
- 0 v PR OPZ,  
- ___v PR OP ŽP  

 
Celkový přehled výzev MAS k 31. 12. 2018:  

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

 2017 2018 Celkem 

IROP  4 6 10 

PRV 1 1 2 

OPZ 2 3 5 

OP ŽP - - - 

CELKEM 7 10 17 
 

Klíčová zjištění:   

1. MAS vyhlašuje výzvy v dostatečném počtu. 

2. Jediná dosud nevyhlášená fiche/opatření je PRV 6. 

3. Jediná aktivita v rámci všech opatření IROP, která nebyla vyhlášena do konce roku 
2018 je Stanice IZS (vyhlášeno 5/2019). 
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Tabulka 17 – Seznam přijatých a schválených projektů k 31. 12. 2018  

Opatření/ 
fiche 

Žadatel/místo 
realizace 

Název projektu 

CZV v Kč13/ 
výše 

podpory 
v Kč14 

- dle žádosti 

Splnil 
FNaP 

Splnil VH 
(případně 
informace 

zda 
nevybrán) 

Splnil ZoZ15/ 
mají 

podepsanou 
dohodu16 

Stav projektu 
k 31.12. 2018 

Stav 
projektu 

k 28. 5. 2019 

IROP 1 

Lanškroun/ 
Lanškroun 

Zvýšení bezpečnosti 
občanů města 
Lanškroun v lokalitě 
ulice Smetanova 

394 819,35 Ano Ano Ano Projekt ve 
fyzické 
realizaci 

Projekt ve 
fyzické 
realizaci 

Lanškroun/ 
Lanškroun 

Zvýšení bezpečnosti 
občanů města 
Lanškroun v lokalitě 
ulice Opletalova 

1 008 337,44 Ano Ano Ano Žádost o 
podporu 
doporučena k 
financování 

Projekt ve 
fyzické 
realizaci 

Tatenice/ 
Tatenice 

Bezpečnost dopravy 
v obci Tatenice – 
chodníky II. etapa 

1 959 846 Ano Ano Ne Žádost o 
podporu 
ukončena 
ŘO/ZS 

Žádost o 
podporu 
ukončena 
ŘO/ZS 

DSO 
Lanškrounsko/ 
Sázava a 
Lanškroun 

Cyklostezka Lanškroun-
Sázava 

3 000 000 V 
hodnocení 

- - - 

 

 

Žádost o 
podporu 
splnila 
podmínky 
způsobilosti 
k financování 
po doplnění 

                                                
13 Platí pro OPZ a IROP 
14 Platí pro PRV 
15 Platí pro OPZ a IROP 
16 Platí pro PRV 
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Opatření/ 
fiche 

Žadatel/místo 
realizace 

Název projektu 

CZV v Kč13/ 
výše 

podpory 
v Kč14 

- dle žádosti 

Splnil 
FNaP 

Splnil VH 
(případně 
informace 

zda 
nevybrán) 

Splnil ZoZ15/ 
mají 

podepsanou 
dohodu16 

Stav projektu 
k 31.12. 2018 

Stav 
projektu 

k 28. 5. 2019 

IROP 2 

Lanškroun/ 
Lanškroun 

Zkvalitnění spojení při 
mimořádných 
událostech 

71 292 Ano Ano Ano Projekt 
finančně 
ukončen ze 
strany ŘO 

Projekt 
finančně 
ukončen ze 
strany ŘO 

Tatenice/ 
Tatenice 

Vybavení pro JSDH 
Tatenice 

518 791 Ano Ano Ano Projekt ve 
fyzické 
realizaci 

Projekt ve 
fyzické 
realizaci 

IROP 3 

Tatenice/ 
Tatenice 

Komunitní centrum 
Tatenice 

1 290 000 Ano Ano Ano Projekt ve 
fyzické 
realizaci 

Projekt ve 
fyzické 
realizaci 

Sázava/ 
Sázava 

Komunitní centrum 
Sázava 

1 289 999 Ano Ano Ano Projekt ve 
fyzické 
realizaci 

Projekt ve 
fyzické 
realizaci 

IROP 4 - - - - - - - - 

IROP 5 

Lanškroun/ 
Lanškroun 

Přírodní odborná 
učebna 

515 669,94 Ano Ano Ano Projekt ve 
fyzické 
realizaci 

Projekt 
finančně 
ukončen ze 
strany ŘO 

Lanškroun/ 
Lanškroun 

Vybudování venkovní 
odborné učebny se 
zázemím zahrady 

4 644 327,8 Ano Ano V hodnocení - Projekt ve 
fyzické 
realizaci 

 

 

Klub Seniorů 
Luková, z. s./ 
Luková 

Komunitní centrum 
Cvičná dílna Luková 

515 517 Ne - - - Žádost o 
podporu 
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Opatření/ 
fiche 

Žadatel/místo 
realizace 

Název projektu 

CZV v Kč13/ 
výše 

podpory 
v Kč14 

- dle žádosti 

Splnil 
FNaP 

Splnil VH 
(případně 
informace 

zda 
nevybrán) 

Splnil ZoZ15/ 
mají 

podepsanou 
dohodu16 

Stav projektu 
k 31.12. 2018 

Stav 
projektu 

k 28. 5. 2019 

IROP 6 stažena 
žadatelem 

Klub Seniorů 
Luková, z. s./ 
Luková 

Komunitní centrum 
Učebna Luková 

480 370 Ne - - - Žádost o 
podporu 
stažena 
žadatelem 

Lanškroun/ 
Lanškroun 

Rekonstrukce interiéru a 
vybavení Rodinného 
centra dětský svět z. s., 
Lanškroun 

391 599,51 Ano Ano Ano Projekt 
finančně 
ukončen ze 
strany ŘO 

Projekt 
finančně 
ukončen ze 
strany ŘO 

Lanškroun/ 
Lanškroun 

O. K. klub v novém 974 866 Ano Ano V hodnocení - Žádost o 
podporu 
ukončena 
ŘO/ZS 

OPZ 1 

Rodinné 
integrační 
centrum, z.s./ 
Lanškroun 

Podpora a pomoc 
rodinám s dětmi a 
dospělým osobám 
s autismem na 
Lanškrounsku 

3 049 975 Ano Ano Ano Projekt ve 
fyzické 
realizaci 

Projekt ve 
fyzické i 
finanční 
realizaci 

DDM Damián/ 
Lanškroun 

Příměstské tábory a 
víkendové pobyty pro 
děti ohrožené 
kriminalitou na území 
MAS Lanškrounsko 

1 078 337,5 Ano Ne - Žádost 
nesplnila 
věcné 
hodnocení 

Žádost 
nesplnila 
věcné 
hodnocení 

OPZ 2 - - - - - - - - 
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Opatření/ 
fiche 

Žadatel/místo 
realizace 

Název projektu 

CZV v Kč13/ 
výše 

podpory 
v Kč14 

- dle žádosti 

Splnil 
FNaP 

Splnil VH 
(případně 
informace 

zda 
nevybrán) 

Splnil ZoZ15/ 
mají 

podepsanou 
dohodu16 

Stav projektu 
k 31.12. 2018 

Stav 
projektu 

k 28. 5. 2019 

OPZ 3 

DDM Damián/ 
Lanškroun  
 

D-klub 832 697,5 Ano Ano Ano Projekt ve 
fyzické 
realizaci 

Projekt ve 
fyzické 
realizaci 

Rudoltice/ 
Rudoltice 

Hravá družina 1 260 135 Ano Ano Ano Projekt ve 
fyzické 
realizaci 

Projekt ve 
fyzické i 
finanční 
realizaci 

DDM Damián 
Lanškroun/  
MAS 
Lanškrounsko 

Příměstské tábory na 
území MAS 
Lanškrounsko 

1 112 800 Ano Ano Ano Projekt ve 
fyzické 
realizaci 

Projekt ve 
fyzické 
realizaci 

 

Klub Seniorů 
Luková, z. s./ 
Luková 

Péče o děti od dvou let 
ve skupině „Lukovská 
babička“ 

1 999 500 Ano Ne - Žádost 
nesplnila 
věcné 
hodnocení 

Žádost 
nesplnila 
věcné 
hodnocení 

 

Klub Seniorů 
Luková, z. s./ 
Luková 

Společná doprava do 
dětské skupiny 
„Lukovská babička“ 

497 685,62 Ano Ne - Žádost 
nesplnila 
věcné 
hodnocení 

Žádost 
nesplnila 
věcné 
hodnocení 

 

TJ Lanškroun 
z.s./ 
MAS 
Lanškrounsko 

Příměstské tábory u 
vody 

1 235 375 Ano Ano Ano Žádost splnila 
podmínky 
věcného 
hodnocení 

Projekt ve 
fyzické 
realizaci 

OPZ 4 - - - - - - - - 
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Opatření/ 
fiche 

Žadatel/místo 
realizace 

Název projektu 

CZV v Kč13/ 
výše 

podpory 
v Kč14 

- dle žádosti 

Splnil 
FNaP 

Splnil VH 
(případně 
informace 

zda 
nevybrán) 

Splnil ZoZ15/ 
mají 

podepsanou 
dohodu16 

Stav projektu 
k 31.12. 2018 

Stav 
projektu 

k 28. 5. 2019 

PRV 1 

Jiří Kněžour/ 
Ostrov 

Nákup lisu 240 000 Ano Ano Ano V realizaci V realizaci 

Ondřej Karlík/ 
Ostrov 

Nákup 2 strojů 324 000 Ano Ano Ano Ukončený Ukončený 

Lukáš 
Fabiánek/ 
Cotkytel 

Nákup diskové sekačky 105 000 Ano Ano Ano Ukončený Ukončený 

Miroslav 
Valenta/ 
Cotkytle 

Pořízení rotační sekačky 
pro přípravu píce 

480 000 Ano Ano Ano Ukončený Ukončený 

Zámecký vrch, 
zemědělská 
společnost 
s.r.o./ 
Rudoltice 

Investice do chovu skotu 150 000 Ano Ano/ 
nebyl vybrán 
k podpoře 

- Nebyl vybrán k 
podpoře 

Nebyl vybrán 
k podpoře 

Zdeněk 
Knápek/ 
Cotkytle, 
Herbortice 

Pořízení čelního žacího 
stroje a čelní hydrauliky 

234 000 Ano Ano Ano V realizaci V realizaci 

Lukáš 
Fabiánek/ 
Cotkytle 

Nákup investic na farmu 379 000 Ano Ano Ano V realizaci V realizaci 
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Opatření/ 
fiche 

Žadatel/místo 
realizace 

Název projektu 

CZV v Kč13/ 
výše 

podpory 
v Kč14 

- dle žádosti 

Splnil 
FNaP 

Splnil VH 
(případně 
informace 

zda 
nevybrán) 

Splnil ZoZ15/ 
mají 

podepsanou 
dohodu16 

Stav projektu 
k 31.12. 2018 

Stav 
projektu 

k 28. 5. 2019 

Milan Michálek/ 
Lanškroun 

Stroj na dobývání 
výpěstků 

487 500 Ano Ano/ 
nebyl vybrán 
k podpoře 

- Nebyl vybrán k 
podpoře 

Nebyl vybrán 
k podpoře 

Miroslav 
Valenta/ 
Cotkytle 

Investice do 
zemědělských podniků – 
Valenta Miroslav 

234 000 Ano Ano/ 
nebyl vybrán 
k podpoře 

- Nebyl vybrán k 
podpoře 

Nebyl vybrán 
k podpoře 

Jiří Chládek/ 
Cotkytle, 
Mezilesí 

Ekologická elektrická 
sedačková čtyřkolka pro 
2 s korbou 

180 000 Ano Ano Ano V realizaci V realizaci 

Miroslav Skála 
 

Obnova strojového 
parku 

140 000 Ano Ano/ 
nebyl vybrán 
k podpoře 

- Nebyl vybrán k 
podpoře 

Nebyl vybrán 
k podpoře 

Zemědělsko-
obchodní 
družstvo 
Žichlínek/ 
Sázava 

Modernizace hrazení na 
výkrmových halách v 
Sázavě 

250 000 Ano Ano/ 
nebyl vybrán 
k podpoře 

- Nebyl vybrán k 
podpoře 

Nebyl vybrán 
k podpoře 

František Indra/ 
Strážná 

Nákup shrnovače na 
farmu Františka Indry 

156 695 Ne - - Nesplnil 
podmínky FN 

Nesplnil 
podmínky FN 

PRV 2 

Agrochem a.s. 
Lanškroun/ 
Damníkov 

Nákup ekologického 
vysokozdvižného vozíku 
pro výrobu krmných 
směsí 

140 000 Ano Ano Ne Žádost o 
podporu 
ukončena 
ŘO/ZS 

Žádost o 
podporu 
ukončena 
ŘO/ZS 
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Opatření/ 
fiche 

Žadatel/místo 
realizace 

Název projektu 

CZV v Kč13/ 
výše 

podpory 
v Kč14 

- dle žádosti 

Splnil 
FNaP 

Splnil VH 
(případně 
informace 

zda 
nevybrán) 

Splnil ZoZ15/ 
mají 

podepsanou 
dohodu16 

Stav projektu 
k 31.12. 2018 

Stav 
projektu 

k 28. 5. 2019 

Zemědělsko-
obchodní 
družstvo 
Žichlínek/ 
Žichlínek 

Zakoupení vozidla pro 
rozvoz a distribuci 
Žichlínského pudinku 

250 000 Ano Ano Ne V realizaci V realizaci 

PRV 3 

Radek Vitouch/ 
Sázava 

Nákup olepovačka 360 000 Ano Ano Ne V realizaci Žádost o 
podporu 
ukončena 
ŘO/ZS 

SKLENÁŘSTVÍ 
Šulák s.r.o./ 
Lanškorun 

Nákup užitkového vozu 225 000 Ano Ano Ne V realizaci Žádost o 
podporu 
ukončena 
ŘO/ZS 

PRV 4 

Město 
Lanškroun/  
Lanškroun, 
Sázava, 
Albrechtice 

Vstupní brány do 
lanškrounských lesů 

800 000 Ano Ano Ne Žádost o 
podporu 
ukončena 
ŘO/ZS 

Žádost o 
podporu 
ukončena 
ŘO/ZS 

PRV 5 

OPTIMA 
LANŠKROUN 
s.r.o./ 
Ostrov 

Investice do technologií 
pro výrobu palivového 
dříví 

235 000 Ano Ano Ano Ukončený Ukončený 

Obec Lubník/ 
Lubník 

Nákup štěpkovače 150 000 Ano Ano Ano Ukončený Ukončený 
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Opatření/ 
fiche 

Žadatel/místo 
realizace 

Název projektu 

CZV v Kč13/ 
výše 

podpory 
v Kč14 

- dle žádosti 

Splnil 
FNaP 

Splnil VH 
(případně 
informace 

zda 
nevybrán) 

Splnil ZoZ15/ 
mají 

podepsanou 
dohodu16 

Stav projektu 
k 31.12. 2018 

Stav 
projektu 

k 28. 5. 2019 

Miroslav 
Valenta/ 
Cotkytle 

Vyvážecí vlek pro 
efektivní manipulaci s 
kulatinou 

249 950 Ano Ano Ano Ukončený Ukončený 

Miroslav 
Valenta/ 
Cotkytle 

Pořízení techniky na 
zpracování dřeva – 
Miroslav Valenta 

245 000 Ano Ano Ano V realizaci V realizaci 

Optima 
Lanškroun, 
s.r.o./ 
Ostrov 

Investice do vybavení 
pro rozvoz palivového 
dříví a údržbu 
manipulačního skladu 

78 000 Ne - - Nesplnil 
podmínky FN 

Nesplnil 
podmínky FN 

PRV 6 - - - - - - - - 
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Tabulka 18 – Poslední verze schváleného harmonogramu pro IROP v září 2018  

 

Tabulka 19 – Poslední verze schváleného harmonogramu pro OPZ v září 2018 

 

Tabulka 20 – Poslední verze schváleného harmonogramu pro PRV v září 2018 
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Tabulka 21 – Přehled vyhlášených výzev z IROP za rok 2017 a 2018  

Číslo 
výzvy 

Název výzvy/návaznost 
na opatření SCLLD 

Vyhlášení 
výzvy 

Ukončení 
příjmu 
žádostí 

Alokace  
v CZV  
(v Kč) 

Max. výše 
dotace na 

žádost  
(v Kč) 

Podporované 
aktivity 

1 

1. Výzva MAS 
Lanškrounsko-IROP-Zvýšení 
připravenosti HZS k řešení  
a řízení rizik a katastrof I./ 

IROP 2 

1. 7. 2017 1. 10. 2017 645 tis. Kč 645 tis. Kč Technika pro IZS 

2 
2.Výzva MAS Lanškrounsko-

IROP-Komunitní centra I./ 
IROP 3 

1. 7. 2017 1. 10. 2017 
2,58 mil. 

Kč 
1,29 mil. Kč 

Rozvoj 
komunitních 

center 

3 

3.Výzva MAS Lanškrounsko-
IROP-Investice v oblasti 

základních a středních škol 
I./ 

IROP 5 

1. 8. 2017 1. 12. 2017 
3,225 tis. 

Kč 
645 tis. Kč 

Infrastruktura 
základních školy 

a 
Infrastruktura 

středních škol a 
vyšších 

odborných škol 

4 

4.Výzva MAS Lanškrounsko-
IROP-Rozvoj neformálního, 
zájmového a celoživotního 

vzdělávání I./ 
IROP 6 

1. 8. 2017 1. 12. 2017 
2,064 mil. 

Kč 
516 tis. Kč 

Infrastruktura pro 
zájmové 

neformální a 
celoživotní 
vzdělávání 

5 

5. Výzva MAS 
Lanškrounsko-IROP-Zvýšení 

bezpečnosti dopravy I./ 
IROP 1 

23. 2. 2018 7. 7. 2018 
3,363 mil. 

Kč 
2,58 mil. Kč 

Bezpečnost 
dopravy 

6 

6. Výzva MAS 
Lanškrounsko-IROP-Zvýšení 
připravenosti HZS k řešení  
a řízení rizik a katastrof II./ 

IROP 2 

23. 2. 2018 23. 4. 2018 645 tis. Kč 645 tis. Kč Technika pro IZS 

7 

7.Výzva MAS Lanškrounsko-
IROP-Rozvoj předškolního 

vzdělávání I./ 
IROP 4 

16. 3. 2018 16. 5. 2018 
1,548 tis. 

Kč 
1,548 tis. Kč 

Infrastruktura pro 
předškolní 
vzdělávání 

8 

8.Výzva MAS Lanškrounsko-
IROP-Investice v oblasti 

základních a středních škol 
II./ 

IROP 5 

16. 3. 2018 1. 10. 2018 
4,644 mil. 

Kč 
4,644 mil. Kč 

Infrastruktura 
základních škol 

a 
Infrastruktura 

středních škol a 
vyšších 

odborných škol 

9 

9.Výzva MAS Lanškrounsko-
IROP-Rozvoj neformálního, 
zájmového a celoživotního 

vzdělávání II./ 
IROP 6 

1. 8. 2018 
22. 10. 
2018 

3 736 mil. 
Kč 

3 736 mil. Kč 

Infrastruktura pro 
zájmové 

neformální a 
celoživotní 
vzdělávání 

10 

10. Výzva MAS 
Lanškrounsko-IROP-Zvýšení 

bezpečnosti dopravy II./ 
IROP 1 

16. 8. 2018 
14. 12. 
2018 

3 mil. Kč 3 mil. Kč Cyklodoprava 
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Tabulka 22 – Přehled vyhlášených výzev z OPZ za rok 2017 a 2018 

Číslo 
výzvy 

Název 
výzvy/návaznost 

na opatření 
SCLLD 

Vyhlášení 
výzvy 

Ukončení 
příjmu 
žádostí 

Alokace  
v CZV  
(v Kč) 

Max. 
výše 

dotace 
na 

žádost  
(v Kč) 

Podporované aktivity 

1 
Prorodinná opatření/ 

OPZ 3 
1. 6. 2017 1. 9. 2017 6 300 000 6 300 000 

-Zařízení péče o děti 
zajišťující péči o děti 
v době mimo školní 
vyučování 

-Doprovody na kroužky a 
zájmové aktivity 

-Příměstské tábory 

-Společná doprava dětí 
do/ze školy, dětské 
skupiny a příměstského 
tábory 

-Dětské skupiny 

-Vzdělávání pečujících 
osob 

2 

Podpora sociálního 
začleňování osob 

ohrožených sociálním 
vyloučením I./ 

OPZ 1 

1. 7. 2017 30. 9. 2017 3 050 000 3 050 000 

-Sociální služby 

-Další programy a 
činnosti v oblasti 
sociálního začleňování 

3 
OPZ_2_Sociální 

podnikání/ 
OPZ 2 

26. 3. 2018 30. 6. 2018 1 050 000 1 050 000 

-Integrační sociální 
podnik 

-Environmentální sociální 
podnik 

4 

OPZ_4_Komunitní 
sociální práce a 

komunitní centra/ 
OPZ 4 

26. 3. 2018 31. 8. 2018 1 200 000 1 200 000 
-Komunitní sociální práce 

-Komunitní centra 

5 
OPZ_3_Prorodinná 

opatření II/ 
OPZ 3 

26. 3. 2018 31. 8. 2018 3 544 305 3 544 305 

-Zařízení péče o děti 
zajišťující péči o děti 
v době mimo školní 
vyučování 

-Doprovody na kroužky a 
zájmové aktivity 

-Příměstské tábory 

-Společná doprava dětí 
do/ze školy, dětské 
skupiny a příměstského 
tábory 

-Dětské skupiny 

-Vzdělávání pečujících 
osob 
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Tabulka 23 – Přehled vyhlášených výzev z PRV za rok 2017 a 2018 

Číslo 
výzvy 

Název 
výzvy/návaz

nost na 
fiche SCLLD 

Vyhlášení 
výzvy 

Ukončení 
příjmu 
žádostí 

Alokace  
ve výši 

podpory 
(v Kč) 

Max. 
výše 

dotace 
na 

žádost  
(v Kč) 

Podporované aktivity 

1 
Výzva 1. PRV/ 
fiche PRV 1 a 

5 
3. 7. 2017 2. 8. 2017 3 436 240 Nebyla 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 
– Investice do zemědělských 
podniků/ Článek 26 Investice do 
lesnických technologií a zpracování 
lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh 

2 
Výzva 3. PRV/ 
fiche PRV 1, 2, 

3, 4 a 5 
29. 6. 2018 13. 7. 2018 4 760 100 Nebyla 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 
– Investice do zemědělských 

podniků/ Článek 17, odstavec 1., 
písmeno b) – Zpracování a uvádění 

na trh zemědělských produktů/ 
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 
– Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností/ 
Článek 25 – Neproduktivní investice 

v lesích/ Článek 26 Investice do 
lesnických technologií a zpracování 

lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh 

 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Odpověď:  

IROP: Veškeré stanovené výzvy pro roky 2017 a 2018 byly dle schválených harmonogramů 
IROP (10 výzev) vyhlášeny. Vyhlášené výzvy pokrývají všech 6 opatření a jejich aktivity, 
chybí pouze aktivita Stanice IZS, jenž byla již také vyhlášena v květnu 2019. 

OPZ: Veškeré stanovené výzvy pro roky 2017 a 2018 byly dle schválených harmonogramů 
OPZ (5 výzev) vyhlášeny. Vyhlášené výzvy pokrývají všechna 4 opatření. 

PRV: Obě dvě plánované fiche byly dle schváleného harmonogramů PRV pro rok 2017 
vyhlášeny v rámci 1 výzvy. Pro rok 2018 bylo plánováno vyhlásit všech 6 fichí, kdy nebyl 
harmonogram naplněn a vyhlásili se pouze fiche 1 až 5. Fiche PRV 6 nebyly vyhlášena 
z důvodu nevytvoření společného projektu pro spolupráci, jenž odráží současně nastavená 
pravidla fiche, MAS plánuje tuto fichi odebrat ze SCLLD. Došlo tedy již k vyhlášení všech 
fichí PRV, mimo fichi 6.   

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. V případě nerealizace projektů 
spolupráce odstranit tuto fichi i 
z harmonogramu výzev na další 
roky. 

Do konce roku 2019 Pracovník pro realizaci 
SCLLD pro PRV 
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EO C.2 Do jaké míry přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí 
Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů (věcný a finanční 
pokrok realizace SCLLD)? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je popsat a vyhodnotit, zda jsou vhodně nastaveny cílové 
hodnoty povinných indikátorů výsledku a výstupu u Opatření/Fichí Programových rámců. 
Evaluace (tj. zpracování údajů) MAS provádí za všechna Opatření/Fiche všech Programových 
rámců. Tam, kde se bude nastavení cílových hodnot jevit jako nereálné (hodnoty jsou výrazně 
podhodnoceny/nadhodnoceny), je žádoucí navrhnout potřebné úpravy s využitím 
argumentace získané prostřednictvím zodpovídání této otázky. Dále dokumentovat, jak 
vhodně/nevhodně byly zpočátku nastaveny cílové hodnoty indikátorů a získat užitečné 

poznatky pro budoucí strategie (vyhnout se opakování chyb/nedostatků, zachytit příklady 
dobré praxe v oblasti nastavování cílových hodnot, využití zdrojů informací pro stanovení 
cílových hodnot atp.).  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

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

• Žádosti o změnu, příp. Zprávy o plnění integrované strategie (část „Informace 
o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, 

za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření“, příp. další relevantní části 

Zprávy)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  

• Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  
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Tabulka 24 – Návrh úpravy tabulky g) pro účely mid-term evaluace 

Spec. 
cíl 

SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů k 31.12.1817 

Hodnota 
indikátoru u 

projektů 
předaných na 
CRR/SZIF/ŘO 

Hodnota 
indikátoru u 

projektů s PA/ 
se závazkem 

Dosažená hodnota 
indikátoru 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 31. 12. 
2018  (je-li 

ŘO 
vyžadován) 

Hodnota 
% 

plnění 
Hodnota 

% 
plnění 

Hodnota18 
% 

plnění 

I.3 IROP 1 

7 50 01 
 

Počet realizací vedoucích 
ke zvýšení bezpečnosti v 

dopravě 
realizace výstup 0 1.1.2014 3 31.12.2023 - 3 100 2 66,6 0 0 

7 61 00 
Délka nově vybudovaných 

cyklostezek a cyklotras 
km výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 - 0 0 0 0 0 0 

I.3 – 
I.3.2 

IROP 2 

5 75 01 
Počet nových a 

modernizovaných objektů 
sloužících složkám IZS 

počet výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 0 0 0 0 0 0 0 

5 70 01 
Počet nové techniky a 

věcných prostředků složek 
IZS 

Sety výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 - 6 600 6 600 1 100 

I.1, IV.1, 
III.2 

IROP 3 

6 75 10 
Kapacita služeb a sociální 

práce 
Klienti výsledek 151 1.1.2014 161 31.12.2023 - 191 118,63 191 118,63 0 0 

5 54 01 
Počet podpořených zázemí 
pro služby a sociální práci 

Zázemí výstup 0 1.1.2014 2 31.12.2023 - 2 100 2 100 0 0 

I.1, II.3 – 
II.3.1, 
III.2 – 
III.2.2, 
IV.1 

IROP 4 

5 01 20 
Počet osob využívajících 
zařízení péče o děti ve 

věku do 3 let 
Osoby Výsledek 0 

31. 12. 
2013 

20 31.12.2023 - 0 0 0 0 0 0 

5 00 00 
Počet podpořených 

vzdělávacích zařízení 
Zařízení Výstup 0 1.1.2014 8 31.12.2023 3 0 0 0 0 0 0 

5 00 01 
Kapacita podporovaných 
zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení 
Osoby Výstup 0 1.1.2014 80 31.12.2023 - 0 0 0 0 0 0 

I.1, II.3 – 
II.3.1 

IROP 5 

5 00 00 
Počet podpořených 

vzdělávacích zařízení 
Zařízení Výstup 0 1.1.2014 10 31.12.2023 4 2 20 1 10 0 0 

5 00 01 
Kapacita podporovaných 
zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení 
Osoby Výstup 0 1.1.2014 100 31.12.2023 - 100 100 25 25 0 0 

I.1, II.3 – 
II.3.1, 

IROP 6 5 00 00 
Počet podpořených 

vzdělávacích zařízení 
Zařízení Výstup 0 1.1.2014 8 31.12.2023 3 2 25 1 12,5 1 12,5 

                                                
17 V rámci IROP nejsou zmíněny indikátory, které MAS povinně přebírá od ŘO IROP. 
18 Plnění tohoto sloupce odpovídá součtu hodnot indikátorů načítaných ze Zpráv o realizaci projektu.  
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Spec. 
cíl 

SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů k 31.12.1817 

Hodnota 
indikátoru u 

projektů 
předaných na 
CRR/SZIF/ŘO 

Hodnota 
indikátoru u 

projektů s PA/ 
se závazkem 

Dosažená hodnota 
indikátoru 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 31. 12. 
2018  (je-li 

ŘO 
vyžadován) 

Hodnota 
% 

plnění 
Hodnota 

% 
plnění 

Hodnota18 
% 

plnění 

IV.1 – 
IV.1.1, 
IV.1.2 

5 00 01 
Kapacita podporovaných 
zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení 
Osoby Výstup 0 1.1.2014 80 31.12.2023 - 30 37,5 15 18,75 15 18,75 

II.1 – 
II.1.1, 
II.1.2, 
III.2.1 

OPZ 1  

6 00 00 Celkový počet účastníků Účastníci Výstup 0 
31. 12. 
2013 

52 31.12.2023 - 27 51,92 27 51,92 15 51,92 

6 70 01 
Kapacita podpořených 

služeb 
Místa Výstup 0 

31.12.20
13 

3 31.12.2023 - 27 900 27 900 27 900 

6 70 10 
Využívání podpořených 

služeb 
Osoby Výsledek 0 

31.12.20
13 

20 31.12.2023 - 11 55 11 55 10 50 

6 73 10 

Bývalí účastníci projektu, u 
nichž intervence formou 

sociální práce splnila svůj 
účel 

Osoby Výsledek 0 
31.12.20

13 
12 31.12.2023 - 0 0 0 0 0 0 

6 73 15 
Bývalí účastníci projektů v 

sociální oblasti, u nichž 
služba naplnila svůj účel 

Osoby Výsledek 0 
31.12.20

13 
4 31.12.2023 - 2 50 2 50 2 50 

III.1.1, 
III.2.1 

OPZ 2 

6 00 00 Celkový počet účastníků Účastníci Výstup 0 
31. 12. 
2013 

2 31.12.2023 - 0 0 0 0 0 0 

1 02 13 
Počet sociálních podniků 
vzniklých díky podpoře 

Organiza
ce 

Výstup 0 
31. 12. 
2013 

1 31.12.2023 - 0 0 0 0 0 0 

1 02 11 

Počet sociálních podniků 
vzniklých díky podpoře, 

které fungují i po ukončení 
podpory 

Organiza
ce 

Výsledek 0 
31. 12. 
2013 

1 31.12.2023 - 0 0 0 0 0 0 

6 26 00 
Účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své 
účasti 

Osoby Výsledek 0 
31. 12. 
2013 

2 31.12.2023 - 0 0 0 0 0 0 

6 27 00 
Účastníci zaměstnaní po 

ukončení své účasti, včetně 
OSVČ 

Osoby Výsledek 0 
31. 12. 
2013 

1 31.12.2023 - 0 0 0 0 0 0 

6 28 00 

Znevýhodnění účastníci, 
kteří po ukončení své účasti 
hledají zaměstnání, jsou v 

procesu vzdělávání/ 
odborné přípravy, rozšiřují 

si kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnání, a to i OSVČ 

Osoby Výsledek 0 
31. 12. 
2013 

1 31.12.2023 - 0 0 0 0 0 0 
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Spec. 
cíl 

SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů k 31.12.1817 

Hodnota 
indikátoru u 

projektů 
předaných na 
CRR/SZIF/ŘO 

Hodnota 
indikátoru u 

projektů s PA/ 
se závazkem 

Dosažená hodnota 
indikátoru 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 31. 12. 
2018  (je-li 

ŘO 
vyžadován) 

Hodnota 
% 

plnění 
Hodnota 

% 
plnění 

Hodnota18 
% 

plnění 

III.2.2 OPZ 3 

6 00 00 Celkový počet účastníků Účastníci Výstup 0 
31. 12. 
2013 

84 31.12.2023 - 270 321,43 270 321,43 173 205,95 

5 00 01 
Kapacita podpořených 

zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

Osoby Výstup 0 
31. 12. 
2013 

45 31.12.2023 - 130 288,89 130 288,89 92 204,44 

5 01 00 
Počet podpořených 
zařízení péče o děti 
předškolního věku 

Zařízení Výstup 0 
31. 12. 
2013 

3 31.12.2023 - 0 0 0 0 0 0 

5 01 10 
Počet osob využívajících 

zařízení péče o dítě 
předškolního věku 

Osoby Výsledek 0 
31. 12. 
2013 

28 31.12.2023 - 0 0 0 0 0 0 

5 01 20 
Počet osob využívajících 
zařízení péče o děti ve 

věku do 3 let 
Osoby Výsledek 0 

31. 12. 
2013 

14 31.12.2023 - 0 0 0 0 0 0 

6 26 00 
Účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své 
účasti 

Osoby Výsledek 0 
31. 12. 
2013 

8 31.12.2023 - 0 0 0 0 0 0 

6 27 00 
Účastníci zaměstnaní po 

ukončení své účasti, včetně 
OSVČ 

Osoby Výsledek 0 
31. 12. 
2013 

4 31.12.2023 - 0 0 0 0 0 0 

6 28 00 

Znevýhodnění účastníci, 
kteří po ukončení své účasti 
hledají zaměstnání, jsou v 

procesu vzdělávání/ 
odborné přípravy, rozšiřují 

si kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnání, a to i OSVČ 

Osoby Výsledek 0 
31. 12. 
2013 

4 31.12.2023 - 0 0 0 0 0 0 

II.1.2, 
IV.1.3 

OPZ 4 

5 51 02 
Počet podpořených 
komunitních center 

Zařízení Výstup 0 
31.12.20

13 
1 31.12.2023 - 0 0 0 0 0 0 

6 00 00 Celkový počet účastníků Osoby Výstup 0 
31.12.20

13 
30 31.12.2023 - 0 0 0 0 0 0 

6 70 01 
Kapacita podpořených 

služeb 
Místa Výsledek 0 

31.12.20
13 

5 31.12.2023 - 0 0 0 0 0 0 

6 70 10 
Využívání podpořených 

služeb 
Osoby Výsledek 0 

31.12.20
13 

15 31.12.2023 - 0 0 0 0 0 0 

6 73 10 
Bývalí účastníci projektů, u 

nichž intervence formou 
Osoby Výsledek 0 

31.12.20
13 

7 31.12.2023 - 0 0 0 0 0 0 
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Spec. 
cíl 

SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů k 31.12.1817 

Hodnota 
indikátoru u 

projektů 
předaných na 
CRR/SZIF/ŘO 

Hodnota 
indikátoru u 

projektů s PA/ 
se závazkem 

Dosažená hodnota 
indikátoru 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 31. 12. 
2018  (je-li 

ŘO 
vyžadován) 

Hodnota 
% 

plnění 
Hodnota 

% 
plnění 

Hodnota18 
% 

plnění 

sociální práce splnila svůj 
účel 

V.2.1, 
V.2.2 

PRV 1 

9 37 01 
Počet podpořených 
podniků/příjemců 

počet výstup 0 
1. 1. 
2014 

10 31.12.2022 5 7 70 7 70 3 30 

9 48 00 
Pracovní místa vytvořená v 
rámci podpořených projektů 

(Leader) 

pracovní 
místa 

výsledek 0 
1. 1. 
2014 

1 31.12.2022 0 0 0 0 0 0 0 

V.2.1, 
V.2.2 

PRV 2 

9 37 01 
Počet podpořených 
podniků/příjemců 

počet výstup 0 
1. 1. 
2014 

2 31.12.2022 1 2 100 1 50 0 0 

9 48 00 
Pracovní místa vytvořená v 
rámci podpořených projektů 

(Leader) 

pracovní 
místa 

výsledek 0 
1. 1. 
2014 

0 31.12.2022 0 0 0 0 0 0 0 

III.1, 
III.3.1, 

III.3.2 
PRV 3 

9 37 01 
Počet podpořených 
podniků/příjemců 

počet výstup 0 
1. 1. 
2014 

9 31.12.2022 5 2 22,2 2 22,2 0 0 

9 48 00 
Pracovní místa vytvořená v 
rámci podpořených projektů 

(Leader) 

pracovní 
místa 

výsledek 0 
1. 1. 
2014 

1 31.12.2022 0 0 0 0 0 0 0 

III.3.1, 
V.3.1 

PRV 4 

9 30 01 Celková plocha ha výstup 0 
1. 1. 
2014 

6 31.12.2022 4 135,11 
2 251 

,8 
0 0 0 0 

9 27 02 Počet podpořených operací akce výstup 0 
1. 1. 
2014 

3 31.12.2022 2 1 33,3 0 0 0 0 

V.3.1, 
III.3.1, 
III.1 

PRV 5 

9 37 01 
Počet podpořených 
podniků/příjemců 

počet výstup 0 
1. 1. 
2014 

5 31.12.2022 2 4 80 4 80 2 40 

9 48 00 
Pracovní místa vytvořená v 
rámci podpořených projektů 

(Leader) 

pracovní 
místa 

výsledek 0 
1. 1. 
2014 

0 31.12.2022 0 0 0 0 0 0 0 

IV.3, II.3, 
III.3 

PRV 6 9 25 01 Celkové veřejné výdaje EUR výstup 0 
1. 1. 
2014 

18929 31.12.2022 - 0 0 0 0 0 0 
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Tabulka 25 – Úpravy indikátorů u opatření IROP schváleném na jednání VH dne 26.9.2018 a 24. 1. 2019 a schváleny ŘO IROP dne 7. 5. 2019  

Opatře
ní 

SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Typ indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Provedená změna 
cílové hodnoty 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 31. 12. 
2018  (je-li 

ŘO 
vyžadován) 

Provedená 
změna 
milníku 

IROP 1 

7 50 01  
 

Počet realizací vedoucích ke zvýšení 
bezpečnosti v dopravě  

realizace výstup 0 1.1.2014 3 4 31.12.2023 - - 

7 61 00 
Délka nově vybudovaných cyklostezek 

a cyklotras  
km výstup 0 1.1.2014 1 - 31.12.2023 - - 

IROP 2 

5 75 01 
Počet nových a modernizovaných 

objektů sloužících složkám IZS  
počet výstup 0 1.1.2014 1 - 31.12.2023 0 - 

5 70 01 
Počet nové techniky a věcných 

prostředků složek IZS  
Sety výstup 0 1.1.2014 1 6 31.12.2023 - - 

IROP 3 

6 75 10 
Kapacita služeb a sociální práce 

 
Klienti výsledek 151 1.1.2014 161 191 31.12.2023 - - 

5 54 01 
Počet podpořených zázemí pro služby 

a sociální práci  
Zázemí výstup 0 1.1.2014 2 - 31.12.2023 - - 

IROP 4 

5 01 20 
Počet osob využívajících zařízení péče 

o děti ve věku do 3 let  
Osoby Výsledek 0 31. 12. 2013 20 8 31.12.2023 - - 

5 00 00 
Počet podpořených vzdělávacích 

zařízení  
Zařízení Výstup 0 1.1.2014 8 1 31.12.2023 3 0 

5 00 01 
Kapacita podporovaných zařízení péče 

o děti nebo vzdělávacích zařízení  
Osoby Výstup 0 1.1.2014 80 32 31.12.2023 - - 

IROP 5 

5 00 00 
Počet podpořených vzdělávacích 

zařízení  
Zařízení Výstup 0 1.1.2014 10 3 31.12.2023 4 1 

5 00 01 
Kapacita podporovaných zařízení péče 

o děti nebo vzdělávacích zařízení  
Osoby Výstup 0 1.1.2014 100 75 31.12.2023 - - 

IROP 6 

5 00 00 
Počet podpořených vzdělávacích 

zařízení  
Zařízení Výstup 0 1.1.2014 8 2 31.12.2023 3 1 

5 00 01 
Kapacita podporovaných zařízení péče 

o děti nebo vzdělávacích zařízení  
Osoby Výstup 0 1.1.2014 80 30 31.12.2023 - - 

 

Tabulka 26 – Návrh úpravy indikátorů opatření OPZ 

Opatře
ní 

SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Typ indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Navrhovaná změna 
cílové hodnoty 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 31. 12. 
2018  (je-li 

ŘO 
vyžadován) 

Navrhovaná 
změna 
milníku 

OPZ 1 

6 00 00 Celkový počet účastníků Účastníci Výstup 0 31. 12. 2013 52 27 31.12.2023 - - 

6 70 01 Kapacita podpořených služeb Místa Výstup 0 31.12.2013 3 27 31.12.2023 - - 

6 70 10 Využívání podpořených služeb Osoby Výsledek 0 31.12.2013 20 11 31.12.2023 - - 
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Opatře
ní 

SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Typ indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Navrhovaná změna 
cílové hodnoty 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 31. 12. 
2018  (je-li 

ŘO 
vyžadován) 

Navrhovaná 
změna 
milníku 

6 73 10 
Bývalí účastníci projektu, u nichž 

intervence formou sociální práce splnila 
svůj účel 

Osoby Výsledek 0 31.12.2013 12 - 31.12.2023 - - 

6 73 15 
Bývalí účastníci projektů v sociální 

oblasti, u nichž služba naplnila svůj účel 
Osoby Výsledek 0 31.12.2013 4 2 31.12.2023 - - 

OPZ 2 

6 00 00 Celkový počet účastníků Účastníci Výstup 0 31. 12. 2013 2 0 31.12.2023 - - 

1 02 13 
Počet sociálních podniků vzniklých díky 

podpoře 
Organizace Výstup 0 31. 12. 2013 1 0 31.12.2023 - - 

1 02 11 
Počet sociálních podniků vzniklých díky 

podpoře, které fungují i po ukončení 
podpory 

Organizace Výsledek 0 31. 12. 2013 1 0 31.12.2023 - - 

6 26 00 
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po 

ukončení své účasti 
Osoby Výsledek 0 31. 12. 2013 2 0 31.12.2023 - - 

6 27 00 
Účastníci zaměstnaní po ukončení své 

účasti, včetně OSVČ 
Osoby Výsledek 0 31. 12. 2013 1 0 31.12.2023 - - 

6 28 00 

Znevýhodnění účastníci, kteří po 
ukončení své účasti hledají 

zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ 
odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci 

nebo jsou zaměstnání, a to i OSVČ 

Osoby Výsledek 0 31. 12. 2013 1 019 31.12.2023 - - 

OPZ 3 

6 00 00 Celkový počet účastníků Účastníci Výstup 0 31. 12. 2013 84 270 31.12.2023 - - 

5 00 01 
Kapacita podpořených zařízení péče o 

děti nebo vzdělávacích zařízení 
Osoby Výstup 0 31. 12. 2013 45 130 31.12.2023 - - 

5 01 00 
Počet podpořených zařízení péče o děti 

předškolního věku 
Zařízení Výstup 0 31. 12. 2013 3 0 31.12.2023 - - 

5 01 10 
Počet osob využívajících zařízení péče 

o dítě předškolního věku 
Osoby Výsledek 0 31. 12. 2013 28 0 31.12.2023 - - 

5 01 20 
Počet osob využívajících zařízení péče 

o děti ve věku do 3 let 
Osoby Výsledek 0 31. 12. 2013 14 0 31.12.2023 - - 

6 26 00 
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po 

ukončení své účasti 
Osoby Výsledek 0 31. 12. 2013 8 0 31.12.2023 - - 

6 27 00 
Účastníci zaměstnaní po ukončení své 

účasti, včetně OSVČ 
Osoby Výsledek 0 31. 12. 2013 4 0 31.12.2023 - - 

6 28 00 

Znevýhodnění účastníci, kteří po 
ukončení své účasti hledají 

zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ 
odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci 

nebo jsou zaměstnání, a to i OSVČ 

Osoby Výsledek 0 31. 12. 2013 4 0 31.12.2023 - - 

                                                
19 Opatření bude v rámci změn v SCLLD zrušeno a finanční alokace přesunuta do OPZ 4.   
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Opatře
ní 

SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Typ indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Navrhovaná změna 
cílové hodnoty 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 31. 12. 
2018  (je-li 

ŘO 
vyžadován) 

Navrhovaná 
změna 
milníku 

OPZ 4 

5 51 02 Počet podpořených komunitních center Zařízení Výstup 0 31.12.2013 1 - 31.12.2023 - - 

6 00 00 Celkový počet účastníků Osoby Výstup 0 31.12.2013 30 - 31.12.2023 - - 

6 70 01 Kapacita podpořených služeb Místa Výsledek 0 31.12.2013 5 - 31.12.2023 - - 

6 70 10 Využívání podpořených služeb Osoby Výsledek 0 31.12.2013 15 - 31.12.2023 - - 

6 73 10 
Bývalí účastníci projektů, u nichž 

intervence formou sociální práce splnila 
svůj účel 

Osoby Výsledek 0 31.12.2013 7 - 31.12.2023 - - 

 

Tabulka 27 – Návrh úpravy indikátorů opatření PRV 

Opatře
ní 

SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Typ indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Navrhovaná změna 
cílové hodnoty 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 31. 12. 
2018  (je-li 

ŘO 
vyžadován) 

Navrhovaná 
změna 
milníku 

PRV 1 

9 37 01 Počet podpořených podniků/příjemců počet výstup 0 1. 1. 2014 10 12 31.12.2022 5 7 

9 48 00 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

pracovní 
místa 

výsledek 0 1. 1. 2014 1 - 31.12.2022 0 - 

PRV 2 

9 37 01 Počet podpořených podniků/příjemců počet výstup 0 1. 1. 2014 2 - 31.12.2022 1 - 

9 48 00 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

pracovní 
místa 

výsledek 0 1. 1. 2014 0 - 31.12.2022 0 - 

PRV 3 
9 37 01 Počet podpořených podniků/příjemců počet výstup 0 1. 1. 2014 9 5 31.12.2022 5 0-2 

9 48 00 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

pracovní 
místa 

výsledek 0 1. 1. 2014 1 - 31.12.2022 0 - 

PRV 4 
9 30 01 Celková plocha ha výstup 0 1. 1. 2014 6 130 31.12.2022 4 - 

9 27 02 Počet podpořených operací akce výstup 0 1. 1. 2014 3 2 31.12.2022 2 0 

PRV 5 
9 37 01 Počet podpořených podniků/příjemců počet výstup 0 1. 1. 2014 5 - 31.12.2022 2 4 

9 48 00 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

pracovní 
místa 

výsledek 0 1. 1. 2014 0 - 31.12.2022 0 - 

PRV 6 9 25 01 Celkové veřejné výdaje EUR výstup 0 1. 1. 2014 18929 0 31.12.2022 - - 
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Tabulka 28 – Návrh úpravy tabulky e) pro účely mid-term evaluace 

Specific-
ký cíl 

SCLLD 
Opatření SCLLD 

FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) k 31.12.18 

Nezpůsobi-
lé výdaje  

(v Kč) 

Stav projektů 
předaných na 
CRR/SZIF (v 

Kč) 

Skutečný 
stav 

projektů 
předaných – 
na CRR v % 

z CZV 
daného 

opatření/ na 
SZIF v % 

z podpory 
dané fiche 

Stav 
projektů 
s PA/se 

závazkem (v 
Kč) 

Skutečný 
stav 

projektů –  
s PA v % 

z CZV 
daného 

opatření/ se 
závazkem v 
% z podpory 
dané fiche 

Skutečný 
stav 

čerpání (v 
Kč) 

Skutečný stav 
čerpání u OPZ 

a IROP v % 
z CZV daného 

opatření/ u 
PRV v % 

z podpory 
dané fiche 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho  
Podpora 

Z toho  
Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěve
k Unie 
(a) – 
výše 

podpory 

Národní 
veřejné 
zdroje  

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje  

(kraj, obec, 
jiné) 
(c) 

Národní 
soukrom
é zdroje 

(d) 

I.3 
IROP 1 Zvýšení 

bezpečnosti dopravy 
6 450 000 

6 127 
500 

0 322 500 0 0 3 363 002,7920 52,1 394 819,35 6,1 0 0 

I.3 – I.3.2 

IROP 2 Zvýšení 
připravenosti HZS 

k řešení a řízení rizik a 
katastrof 

1 290 320 
1 225 
800 

0 64 520 0 0 590 083 45,7 590 083 45,7 71 292 5,5 

I.1, IV.1, 
III.2 

IROP 3 Komunitní centra 2 580 000 
2 451 
000 

0 64 500 64 500 0 2 579 999 100 2 579 999 100 0 0 

I.1, II.3 – 
II.3.1, III.2 
– III.2.2, 

IV.1 

IROP 4 Rozvoj 
předškolního vzdělávání 

3 870 000 
3 676 
500 

0 193 500 0 0 0 0 0 0 0 0 

I.1, II.3 – 
II.3.1, 

IROP 5 Investice v oblasti 
základního a středního 

vzdělávání 
6 450 000 

6 127 
500 

0 322 500 0 0 5 157 111,6521 80 512 783,85 8 0 0 

I.1, II.3– 
II.3.1, IV.1 
– IV.1.1 a 

IV.1.2 

IROP 6 Rozvoj 
neformální, zájmového a 
celoživotního vzdělávání 

5 160 000 
4 902 
000 

0 129 000 129 000 0 1 352 674,1322 26,2 377 808,13 7,3 377 808,13 7,3 

                                                
20 Součástí stavu je i 1 projekt v hodnotě 1 959 846 Kč, který byl v ZOZ na CRR vyřazen. Žadatel má zájem předložit znovu. Projekt v hodnotě 3 000 000 Kč, jenž byl 

k 31.12.2018 ve fázi hodnocení FNaP, není v tabulce zohledněn (jedná se o jediný projekt, jenž není zahrnut v této tabulce, mimo stažené během FNaP). 
21 1 projekt v hodnotě 4 644 327,8 Kč byl k datu 31.12.2018 v procesu ZOZ na CRR. 
22 1 projekt v hodnotě 974 866 Kč byl k datu 31.12.2018 v procesu ZOZ na CRR. 
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Specific-
ký cíl 

SCLLD 
Opatření SCLLD 

FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) k 31.12.18 

Nezpůsobi-
lé výdaje  

(v Kč) 

Stav projektů 
předaných na 
CRR/SZIF (v 

Kč) 

Skutečný 
stav 

projektů 
předaných – 
na CRR v % 

z CZV 
daného 

opatření/ na 
SZIF v % 

z podpory 
dané fiche 

Stav 
projektů 
s PA/se 

závazkem (v 
Kč) 

Skutečný 
stav 

projektů –  
s PA v % 

z CZV 
daného 

opatření/ se 
závazkem v 
% z podpory 
dané fiche 

Skutečný 
stav 

čerpání (v 
Kč) 

Skutečný stav 
čerpání u OPZ 

a IROP v % 
z CZV daného 

opatření/ u 
PRV v % 

z podpory 
dané fiche 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho  
Podpora 

Z toho  
Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěve
k Unie 
(a) – 
výše 

podpory 

Národní 
veřejné 
zdroje  

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje  

(kraj, obec, 
jiné) 
(c) 

Národní 
soukrom
é zdroje 

(d) 

 CELKEM IROP  25 800 320 
24 510 

300 
0 1 096 520 193 500 0 13 042 870,57 50,6 4 455 493,33 17,3 449 100,13 1,7 

II.1 – II.1.1, 
II.1.2, 
III.2.1 

OPZ 1 
Podpora sociálního 
začleňování osob 

ohrožených sociálním 
vyloučením  

3 050 000 
2 592 
500 

381 260 38 140 38 100 0 3 049 975 100 3 049 975 100 
1 640 256,2

5 
53,78 

III.1.1, 
III.2.1 

OPZ 2 Sociální podnikání 1 050 000 892 500 0 0 157 500 0 0 0 0 0 0 0 

III.2.2 
OPZ 3 Prorodinná 

opatření 
6 300 000 

5 355 
000 

472 500 236 260 236 240 0 4 441 007,5 70,5 4 441 007,5 70,5 1 549 987 34,9 

II.1.2, 
IV.1.3 

OPZ 4 Komunitní sociální 
práce a komunitní centra 

1 200 000 
1 020 
000 

150 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 

 CELKEM 11 600 000 
9 860 
000 

1 003 
760 

289 400 446 840 0 7 490 982,5 76 7 490 982,5 76 
3 190 243,2

5 
27,5 

V.2.1, 
V.2.2 

PRV 1 Investice do 
zemědělských podniků 

5 368 000 
2 013 
000 

671 000 0 
2 864 
000 

0 1 942 000 72,4 1 942 000 72,4 909 000 33,9 

V.2.1, 
V.2.2 

PRV 2  
Uvádění lokálních 

zemědělských produktů 
na trh  

 

3 068 000 805 500 268 500 0 
1 994 
000 

0 390 000 36,3 250 000 23,3 0 0 
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Specific-
ký cíl 

SCLLD 
Opatření SCLLD 

FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) k 31.12.18 

Nezpůsobi-
lé výdaje  

(v Kč) 

Stav projektů 
předaných na 
CRR/SZIF (v 

Kč) 

Skutečný 
stav 

projektů 
předaných – 
na CRR v % 

z CZV 
daného 

opatření/ na 
SZIF v % 

z podpory 
dané fiche 

Stav 
projektů 
s PA/se 

závazkem (v 
Kč) 

Skutečný 
stav 

projektů –  
s PA v % 

z CZV 
daného 

opatření/ se 
závazkem v 
% z podpory 
dané fiche 

Skutečný 
stav 

čerpání (v 
Kč) 

Skutečný stav 
čerpání u OPZ 

a IROP v % 
z CZV daného 

opatření/ u 
PRV v % 

z podpory 
dané fiche 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho  
Podpora 

Z toho  
Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěve
k Unie 
(a) – 
výše 

podpory 

Národní 
veřejné 
zdroje  

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje  

(kraj, obec, 
jiné) 
(c) 

Národní 
soukrom
é zdroje 

(d) 

III.1, III.3.1, 
III.3.2 

PRV 3  
Rozvoj a diversifikace 
drobného podnikání v 

regionu  
 

10 742 010 
2 819 
780 

939 930 0 
6 982 
300 

0 585 000 15,6 585 000 15,6 0 0 

III.3.1, 
V.3.1 

PRV 4  
Podpora neproduktivních 

funkcí lesů  
1 611 310 

1 208 
480 

402 830 0 0 0 800 000 49,6 0 0 0 0 

V.3.1, 
III.3.1, III.1 

PRV 5  
Investice v oblasti lesního 
hospodářství a zpracování 

dřeva  

3 222 610 
1 208 
480 

402 830 0 
1 611 
300 

0 879 950 54,6 879 950 54,6 385 000 23,9 

IV.3, II.3, 
III.3 

PRV 6 Projekty 
spolupráce 

640 000 384 000 128 000 0 128 000 0 0 0 0 0 0 0 

 CELKEM PRV 24 651 930 
8 439 
240 

2 813 
090 

0 
13 399 

600 
0 4 596 950 40,9 3 656 950 32,5 1 294 000 11,5 
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Tabulka 29 – Návrh úpravy alokací opatření IROP schváleném na jednání VH dne 26.9.2018 a 24. 1. 2019 a 
schválena ŘO IROP dne 7. 5. 2019  

Opatření Současná alokace CZV 
(v tis. Kč) 

Schválená úprava CZV 
(v tis. Kč) 

Rozdíl změny CZV 
(v tis. Kč) 

IROP 1 6 450 8 193,33 +1 743,33 

IROP 2 1 290,32 Beze změn Beze změn 

IROP 3 2 580 Beze změn Beze změn 

IROP 4 3 860 2 195,22 -1 664,7823 

IROP 5 6 450 8 514 +2 064 

IROP 6 5 160 1 352,67 -3 807,33 

CELKEM 25 800,32 24 125,5424 -1 644,78 

 

Tabulka 30 – Návrh úpravy alokací opatření OPZ 

Opatření Současná alokace CZV 
(v tis. Kč) 

Navrhovaná 
úprava CZV (v tis. Kč) 

Rozdíl úpravy CZV 
(v tis. Kč) 

OPZ 1 3 050  3 050 0 

OPZ 2 1 050  0 -1 050 

OPZ 3 6 300  6 300 0 

OPZ 4 1 200 2 250 + 1 050 

CELKEM 11 600 11 600 0 

 

Tabulka 31 – Návrh úpravy alokací opatření PRV 

Fiche Současná alokace ve 
výši podpory (v Kč) 

Navrhovaná úprava ve 
výši podpory (v Kč) 

Rozdíl úpravy ve 
výši podpory (v Kč) 

PRV 1 2 684 000 3 990 000 + 1 306 000 

PRV 2 1 074 00 379 000 - 695 000 

PRV 3 3 759 710  1 278 423,9 - 2 481 286,1 

PRV 4 1 611 310 1 305 000 - 306 310 

PRV 5 1 611 310 1 611 310 0 

PRV 6 512 000 0 - 512 000 

PRV 7 – 
čl. 20 

Není zařazeno 2 688 596,1 + 2 688 596,1 

CELKEM 11 252 330 11 252 330 0 

 

Tabulka 15 – Přehled potenciálních žadatelů k 31. 12. 2018, s. 56 

 

 

                                                
23 Jedná se o ponížení v hodnotě korekce alokace za celou SCLLD v důsledku změny kurzu Eura. 
24 ŘO v roce 2018 provedl přepočet alokací MAS dle aktuálního kurzu Eura, došlo tedy k ponížení celkové částky 

rezervovaných pro IROP. 
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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 této podotázce MAS porovná na základě výpočtů v připravených (podkladových) 
tabulkách dosažené hodnoty indikátorů s plánovanými cílovými hodnotami. Zhodnotí, zda je 
reálné plánované cílové hodnoty dosáhnout za nastavených podmínek nebo zda je třeba 
provést nějakou změnu (= navrhnout a implementovat manažerské doporučení např. taková 
kritéria pro výběr projektů, jež upřednostní výběr projektů přispívajících k plnění hodnot 
indikátorů). 

Odpověď:  

IROP:  

Vzhledem k vyhlášení prvních výzev k 7/17 a tedy pozdější počátku realizace není u mnoho 
projektů ukončena realizace a tím není načtena hodnota plnění indikátorů ze ZoR. Současné 
plnění je u projektu s podanou ZoR je následující: IROP 2 Počet nové techniky (5 70 01) 
100 % a u IROP 6 Počet podpořených zařízení (5 00 00) 12,5 % a Kapacita podporovaných 
zařízení (5 00 01) 18,75 %. Z dosavadně přijatých projektů je patrné, že není možné 
současné hodnoty indikátorů u opatření IROP 4, 5 a 6 plnit (i s ohledem na milník 2018). 
Jediné zaznamenané plnění indikátorů ke konci roku 2018 je skrze jeden projekt v opatření 
IROP 2 a taktéž skrze jeden projekt v opaření IROP 6. Změna indikátorů byla projednávána 
v regionu MAS od poloviny roku 2018 a byla podána k 28. 2. 2019, kdy byla k 7. 5. 2019 
schválena. Nastavení vyšších hodnot u vyjmenovaných třech opatření bylo především 
z očekávání podpory menších projektů zaměřených na vybavení škol/školek/zájmového 
vzdělávání bez bezbariérovosti. Naopak u dvou opatření došlo dle schválených projektů 
k navýšení některých indikátorů, kdy se jedná se o IROP 2 (z důvodu aktualizace SP přijaty 
dva projekty) a IROP 3 (dle přijatých projektů KC). K navýšení došlo taktéž u IROP č. 1 (zde 
z důvodu navýšení alokace opatření). Změny tedy reflektují současně nastavená pravidla 
IROP, možnosti jednotlivých žadatelů a potřebu regionu dle projednání s obcemi, které byly 
potvrzeny i skrze focus group. Souhrnně bylo k hodnocení přijato 14 projektů z nich je 10 
v realizaci či ukončeno, 2 byly během hodnocení FNaP staženy a 2 nesplnili podmínky ZOZ. 

Hodnoty indikátorů, by měli být naplněny bez problému, a to i dle přehledu potenciálních 
žadatelů dle tab. č. 15.  

 

OPZ 

V programovém rámci dochází k průběžnému plnění u dvou opatření a to u OPZ 1 a OPZ 
3. V OPZ 1 je pod opatřením realizován projekt, který bude čerpat celou alokaci opatření a 
z dosavadních výsledků vyplývá, že plán plnění je nastaven vhodně a dochází k naplňování 
stanovených milníků v projektu, včetně naplňování indikátorů. Indikátory v tomto opatření 
byly upraveny na základě plánovaného plnění v realizovaném projektu. V opatření OPZ 2 
nebyl na území identifikován vhodný žadatel a opatření bude v budoucnu zrušeno. Celková 
alokace bude přesunuta do OPZ 4. V rámci tohoto zrušení bude provedena i změna výše 
indikátorů. V OPZ 3 dochází k navýšení hodnot u indikátorů „Celkový počet účastníků“ a 
„Kapacita podpořených služeb zařízení péče o děti“ na základě hodnot stanovených 
v projektech realizovaných pod tímto opatřením. Zároveň dochází ke snížení hodnot 
ostatních indikátorů, protože v rámci opatření nejsou realizované předpokládané projekty, 
jako je dětská skupina apod.  

V rámci celkových změn v OPZ dojde ke zrušení opatření 2 Sociální podnikání a to z důvodu 
nedostatečných kapacit žadatelů na území a také nedostatečné alokace v opatření. Celá 
alokovaná částka na opatření bude přesunuta do OPZ 4 Komunitní sociální práce a 
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komunitní centra, kde aktuální absorbční kapacita převyšuje finanční možnosti opatření a 
tudíž je třeba ho navýšit.  

 

PRV: V rámci PRV dochází k největšímu zájmu žadatelů, ale z 23 přijatých projektů se nyní 
pouze 12 nachází ve stavu realizace či je již ukončených, kdy 2 projekty nesplnili FNaP, 4 
byly ukončena ŘO/ZS a 5 nebylo vybráno MAS. Dosažené hodnoty indikátorů lze 
zaznamenat pouze i dvou fichí, a to PRV 1 a 5, u zbylých fichí PRV 2 a 4 jsou nyní pouze 
s podepsanou dohodou a většina v realizaci. U fichí PRV 6 a 3 není žádný z projektů 
s podepsanou dohodou. Z 6 stanovených milníků ke konci roku 2018, docházelo k plnění 
jednoho, a to ve fichi PRV 5. 

Nyní dochází k naplnění indikátoru u ukončených projektů v PRV 1 a 5 Počet podpořených 
podniků/příjemců (9 73 01) ve výši 30 % resp. 70 %. V rámci PRV 1, 2 a 5 dojde k naplnění 
indikátorů, v rámci PRV 3 – neplníme indikátory z důvodu nižšího počtu žadatelů oproti 
předpokladu a také nižšímu procentu dotace nečerpáme plánovanou alokaci, snížíme 
indikátor celkový počet podpořených podniků na 5 

PRV 4 – v rámci této fiche dojde k navýšení indikátoru celková podpořená plocha ze 6ha na 
130ha, na základě již přijatých projektů ve výzvě č.4, dále dojde ke snížení indikátoru 
podpořené projekty ze 3 na 2, na základě přijatých projektů a vzhledem k tomu že již 
neplánujeme tuto výzvu znovu vyhlásit. 

Hodnoty indikátorů, by měli být naplněny bez problému, a to i dle přehledu potenciálních 
žadatelů dle tab. č. 15, ve kterém nejsou zohledněni nový pot. žadatelé o čl. 20. 

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

Odpověď:  

IROP:  

Vzhledem k vyhlášení prvních výzev k 7/17 a tedy pozdější počátku realizace není u mnoho 
projektů ukončena realizace a tím není načtena hodnota plnění finančního plánu z ŽoP. 
Současné plnění u projektů s ŽoP je následující: u IROP 2 5,5 % a IROP 6 7,3 %. 
Z dosavadně přijatých projektů je patrné, že není možné současné hodnoty nastaveného 
FP opatření IROP, především s ohledem na povinnost čerpání v jednotlivých letech, plnit. 
Jediné zaznamenané plnění FP ke konci roku 2018 je skrze jeden projekt v opatření IROP 
2 a taktéž skrze jeden projekt v opaření IROP 6. Změna FP a navýšení alokací (u opatření 
IROP 1 a 5) byla projednávána v regionu od poloviny roku 2018 a byla podána s povinnou 
úpravou FP dle pravidel ŘO IROP k 28. 2. 2019, kdy byla k 7. 5. 2019 schválena. Navýšení 
alokací u dvou opatření bylo především s ohledem na zájem pot. žadatelů v regionu a 
nezájmu dalších žadatelů o opatření IROP č. 6. V rámci opatření IROP č. 4 existuje pouze 
jeden pot. žadatele a zde došlo k snížení alokace o částku, kterou byla snížena alokace 
celého IROP z důvodu přepočtu kurzu Eura. Změny tedy reflektují současně nastavená 
pravidla IROP, možnosti jednotlivých žadatelů a potřebu regionu, která byla potvrzena i 
skrze focus group. 

Stav čerpání prostředků za celý IROP v CZV je následující: projekty předané na CRR jsou 
ve výši 50,6 % alokace, projekty s PA jsou ve výši 17,4 % alokace a projekty proplacené 
zahrnují pouze 1,7 % alokace. 

Průměrná velikost projektů v realizaci či již ukončených je u IROP 1 458 315 Kč v CZV 

Finanční plán a jeho čerpání by mělo být naplněno bez problému, a to i dle přehledu 
potenciálních žadatelů dle tab. č. 15 s doplněným expertním odhadem náročnosti projektů. 
Odhad náročnosti projektů převyšuje zbylou alokaci MAS pro IROP, kdy odhad činní 48 mil. 
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Kč, zbylá alokace k 18.6.2019 je 11 017 381,75 Kč CZV, kdy je již celá vyhlášena ve 
výzvách z 5/19. 

 

OPZ: 

Projekty v rámci OPZ jsou nyní v realizaci a dochází k postupnému načítání čerpání z ŽOP 

Stav čerpání prostředků za celý OPZ v CZV je následující: projekty předané na ŘO jsou ve 
výši 76 % alokace, projekty s PA jsou ve výši 76 % alokace a projekty proplacené zahrnují 
27,5 % alokace. 

Dle současného stavu plnění alokací a záměru zrušení opatření OPZ 2, bude nutná úprava 
FP pouze u tohoto opatření, kdy by měla být převedena alokace tohoto opatření ve výši 
1 050 000 Kč CZV ve prospěch opatření OPZ 4 s identifikovanými pot. žadateli.  

Průměrná velikost projektů v realizaci či již ukončených je u OPZ 1 498 197 Kč v CZV. 

Finanční plán a jeho čerpání by mělo být naplněno bez problému, a to i dle přehledu 
potenciálních žadatelů dle tab. č. 15 s doplněným expertním odhadem náročnosti projektů. 
Odhad náročnosti projektů převyšuje zbylou alokaci MAS pro OPZ, kdy odhad činní 5,2 mil. 
Kč, zbylá alokace k 18.6.2019 je 4 354 242,5 Kč CZV, kdy je již přes 3 mil. Kč ve 
vyhlášených výzvách z 4/19. 

 

PRV: Dosažené čerpání financí lze zaznamenat pouze i dvou fichí, a to PRV 1 a 5 s plněním 
33,9 % resp. 23,9 %. U ostatních fichí bude hodnota dosažena po ukončení realizace 
projektů. Po ukončení realizace projektů ze 3. a 4. výzvy bude plnění v jednotlivých fichích 
následující a to PRV 1 – 61 % (1043100 Kč), PRV 2 – 35,3 % (379000 Kč), PRV 3 – 7,4 % 
(277713,9 Kč), PRV 4 – 81 % (1305000 Kč), PRV 5 – 52,8 % (850368 Kč). 

Navrhované změny u jednotlivých fichí – PRV 1 – na základě vysokého zájmu žadatelů bude 
tato fiche navýšena o 1 306 000 Kč, PRV 2 – v této fichi máme pouze 2 zájemce a ti už 
žádost podali ve 4 výzvě, dojde ke splnění indikátorů a k podpoře 2 podniků, v dalším období 
již neplánujeme vyhlášení této fiche a zbylé peníze převedeme na článek 20 PRV, PRV 3 – 
v této fichi je zájem o podporu v nižších částkách než byl předpoklad, příjemci jsou 
podnikatelé kteří nejsou zvyklí na dotační administrativu a u 2 projektů došlo k ukončení 
realizace ze strany SZIF až před proplacením projektu, v dalším období plánujeme tuto fichi 
ještě vyhlásit ale snížíme alokaci o 2 481 286 Kč,1, která bude převedena část do fiche 1 a 
část na článek 20, indikátory v rámci této fiche budou sníženy, protože je neplníme,PRV 4 
– v této fichi máme 2 projekty, na základě průzkumu nemáme žádné další zájemce, 
nevyčerpaná část alokace bude převedena do fiche 1, indikátory – celková podpořená 
plocha je 135 ha, navýšíme indikátor, indikátor podpořené akce je 3, nebude dodržen, dojde 
ke snížení na 2, PRV 5 – v této fichi zůstane alokace tak jak je, plánujeme ještě vyhlášení 
2x, a dle zájmu žadatelů je předpoklad že dojde k vyčerpání alokace. 

Stav čerpání prostředků za celé PRV ve výši podpory je následující: projekty předané na 
SZIF jsou ve výši 40,9 alokace, projekty se závazkem jsou ve výši 32,5 % alokace a projekty 
proplacené zahrnují pouze 11,5 % alokace. 

Průměrná velikost projektů v realizaci či již ukončených je u PRV 255 996 Kč ve výši 
podpory. 

Finanční plán a jeho čerpání by mělo být naplněno bez problému, a to i dle přehledu 
potenciálních žadatelů dle tab. č. 15 s doplněným expertním odhadem náročnosti projektů. 
Odhad náročnosti projektů převyšuje zbylou alokaci MAS pro PRV, kdy odhad činní 7 mil. 
Kč ve výši podpory bez pot. žadatelů k plánovanému čl. 20, zbylá alokace k 18.6.2019 je 
6 286 638,1 Kč (ve výši podpory). 



                                                   
 

91 
 

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

Odpověď:  

IROP:  

Změny byly provedeny u následujících indikátorů. 
IROP 1:  

7 50 01, cílová hodnota 4 (původní výše 3)  
– dle stávajících projektů z důvodu navýšení alokace opatření 

IROP 2:  
5 70 01, cílová hodnota 6 (původní výše 1)  
– dle stávajících projektů, umožnila úprava SP č. 69 

IROP 3:  
6 75 10, cílová hodnota 191 (původní výše 161) 
5 54 01, doplněn pouze popis indikátoru 
– dle stávajících projektů a přílohy PA k SCLLD č. 3 

IROP 4:  
5 01 20, cílová hodnota 8 (původní výše 20) 
5 00 00, cílová hodnota 1, milník 0 (původní výše 8, milník 3) 
5 00 01, cílová hodnota 32 (původní výše 80) 
– dle potenciálních žadatelů a ponížení alokace 

IROP 5:  
5 00 00, cílová hodnota 3, milník 1 (původní výše 10, milník 4) 
5 00 01, cílová hodnota 75 (původní výše 100)  
– dle stávajících projektů a pot. žadatelů 

IROP 6:  
5 00 00, cílová hodnota 2, milník 1 (původní výše 8, milník 3) 

5 00 01, cílová hodnota 30 (původní výše 80) 

– dle stávajících projektů 

Změny projednány s obcemi MAS, na Radě a Valné hromadě MAS. Reflektují 
současný zájem pot. žadatelů a jejich možnosti dle SP. 

OPZ: Nebyly prováděny 

PRV: Nebyly prováděny 

Klíčová zjištění:   

1. Úpravy byly provedeny pouze v IROP, tak aby indikátory a finanční plán odpovídaly 
současnému stavu a možnostem regionu MAS. 

2. Z celkem 23 projektu PRV jich je pouze v realizaci/či zrealizována pouze 12.  

3. Projekty, které již MAS doporučila k financování pokrývají 76 % alokace OPZ,  
50,6 % alokace IROP a 40,9 % alokace PRV. 

4. Průměrná velikost projektů u OPZ a IROP se pohybuje kolem1,5 mil. Kč CZV a u 
PRV to je cca 300 tis. Kč ve výši podpory.  

5. V rámci IROP potenciální projekty převyšují více jak 4krát zbylou alokaci MAS. 

6. V rámci OPZ je dle přehledu pot. žadatelů výše alokace přiměřená.  

7. Alokace v rámci PRV je nižší, než projekty známých pot. žadatelů, a to i bez pot. 
žadatelů z čl. 20. 

8. Nutné změny indikátorů a FP u OPZ i PRV a to v návaznosti na plní i změny 
opatření/fichí vycházející ze současné realizace. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  
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C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců  
k dosahování hodnot indikátorů? 

Odpověď:  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Nutná úprava plnění indikátorů a 
FP v OPZ, a to s ohledem na 
plnění i připravované zrušení 
opatření. 

Do konce roku 2019 Vedoucí pracovník pro 
realizaci SCLLD 
(OPZ) 

2. Nutná úprava indikátorů a FP v 
PRV, a to i s ohledem na plnění i 
připravené změny alokací fichí a 
přidání čl. 20. 

Do konce roku 2019 Pracovník pro realizaci 
SCLLD pro PRV 

 

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

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

plní svůj účel. 

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

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

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

• Žadatelé – individuální rozhovory   

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  

• Dotazování   

• Případové studie 

• Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

Odpověď:  
IROP:  

MAS zpracovala dvě případové studie k projektům KC Tatenice (návaznost na IROP 3) a 
Rekonstrukce vybavení a interiéru RC Dětský svět (návaznost na IROP 6). 
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Případová studie k projektu Rekonstrukce vybavení a interiéru RC Dětský svět 
(návaznost na IROP 6): 

Projekt Rekonstrukce a vybavení RC Dětský svět byl zaměřen na rekonstrukci dvou učeben, 
projekt je již zrealizovaný a finančně ukončený a naplnil bez problému své stanové výstupy 
a výsledky projektu, tj. rekonstrukce interiéru a vybavení Rodinného centra Dětský svět za 
účelem zvýšení nedostatečné kapacity pro zájmové, neformální nebo celoživotní vzdělávání 
na území Lanškrounska. Došlo ke zatraktivnění prostor, větší nabídce vzdělávacích aktivit 
a zvýšený zájem cílových skupin a služby RC. Problém nastal jediný, a to s termínem dodání 
dveří na míru do podpořených učeben, problém byl vyřešen posunem termínu ukončení o 
jeden měsíc. 

Případová studie k projektům KC Tatenice (návaznost na IROP 3): 

Projekt KC Tatenice je fyzicky ukončen, avšak nedošlo ještě k proplacení. Projekt naplní své 
stanovené výstupy a výsledky bez problému, tj. vznik KC a zjištění vyžadované a potřebné 
kapacity prostor KC a jeho zázemí. Očekává se poskytování min. sociálního poradenství, 
pořádání sociální, vzdělávací, volnočasové aktivity a kulturní akcí, které vyplývají z místních 
tradic a zvyků a budou přístupné všem obyvatelům. U tohoto projektu byl zaznamenán 
problém u výběrového řízení, kdy bylo opakováno z důvodu vysoké nabídkové ceny. Druhé 
VZ již bylo přijatelné, problém vyřešen také posunem termínu ukončení realizace. Se 
samotnou realizací nebyl žádný problém. 

 

OPZ: 

MAS zpracovala dvě případové studie k projektům Příměstské tábory na území MAS 
Lanškrounsko (návaznost na OPZ 3) a Podpora a pomoc osobám s autismem na 
Lanškrounsku (návaznost na OPZ 1). 

Případová studie k projektu Příměstské tábory na území MAS Lanškrounsko 
(návaznost na OPZ 3): 

Projekt se nachází ve fázi realizace a dochází k postupnému načítání indikátoru ze ZoR, a 
to lépe, než bylo očekáváno. Projekt nyní bez problému plní své stanovené výstupy a 
výsledky, které jsi stanovil, tj. zajistit realizaci příměstských táborů po celou dobu trvání 
letních prázdnin se zapojením rodin s nízkými příjmy. Problém pří realizaci projektu není 
zatím zaznamenán. 

Případová studie k projektu Podpora a pomoc osobám s autismem na Lanškrounsku 
(návaznost na OPZ 1):  

Projekt se nachází ve fázi realizace a dochází k postupnému načítání indikátoru ze ZoR, a 
to lépe, než bylo očekáváno. Projekt nyní bez problému plní své stanovené výstupy a 
výsledky, které jsi stanovil, tj. v území začala fungovat dlouho postrádaná služba pro 
dospělé (raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace). 
Služby jsou také dostupné po celém území a tím, že pracovníci poskytují služby i v terénu, 
tvoří 50 % klientů lidé, sídlící mimo Lanškroun. Problém pří realizaci projektu není zatím 
zaznamenán. 

 

PRV: 

MAS zpracovala dvě případové studie k projektům Investice do technologie pro výrobu 
palivového dříví (návaznost na PRV 5) a Nákup dvou strojů (návaznost na PRV 1). 

Případová studie Nákup dvou strojů (návaznost na fichi PRV 1): 

Cílovou hodnotu indikátoru 93071 projekt bez problému splnil. Vytvoření pracovního místa 
nebylo součástí projektu. Žádný problém během realizace projektu nenastal 

Případová studie Investice do technologie pro výrobu palivového dříví (návaznost na 
fichi PRV 5): 
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Cílovou hodnotu indikátoru 93071 projekt bez problému splnil. Pouze v rámci marketingu 
došli tři nabídky, kde jedna byla výrazně vyšší než ostatní. 

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

Odpověď: 

IROP: 

Případová studie k projektu Rekonstrukce vybavení a interiéru RC Dětský svět 
(návaznost na IROP 6): 

Konkrétním výstupem pro cílové skupiny je zvýšení nabídky kurzů, kroužků. Výsledkem je 
zaznamenaný zvýšeným zájmem cílových skupin o tyto aktivity. Pozitivní efekt je 
zaznamenán v zapojením širokého spektra cílových skupin dochází k sociální integraci při 
jejich vzdělávání a k dochází k vlastnímu seberozvoji osob cílových skupin díky 
poskytnutému vzdělávání. Potřeby skupin byly zcela vyřešeny, jiné nejsou pozorovány. 
Žadatel v rámci projektu zapojuje 8 cílových skupin (viz výše). 

Potřeby cílových skupin jsou tedy plně naplňovány.  

Případová studie k projektům KC Tatenice (návaznost na IROP 3): 

Projekt KC Tatenice je aktuálně dokončen a obec rozbíhá činnost v tomto KC. Předpoklad 
je zapojení cílových skupin (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby se zdravotním postižením) do komunitního života odehrávajícího se 
v obci Tatenice. Dále se předpokládá, že další potřeby cílových skupin budou vyřešeny 
skrze sociální poradenství v rámci KC. Žadatel v rámci projektu bude zapojovat 3 cílové 
skupiny (viz výše). 

Lze tedy očekávat, že potřeby cílových skupin budou plně naplňovány. 

OPZ: 

Případová studie k projektu Příměstské tábory na území MAS Lanškrounsko 
(návaznost na OPZ 3): 

Projekt je v současnosti ve fázi realizace již nyní jsou identifikováno uspokojování potřeb 
CS. Největším přínosem je, že se podařilo zajistit realizaci příměstských táborů po celou 
dobu trvání letních prázdnin. Rodiče si tak mohou vybrat termíny, které jim plně vyhovují. 
Dalším přínosem je, že projekt umožňuje zapojení také rodinám s nízkými příjmy, které by 
v případě nedotovaných táborů neměly možnost se do takového programu přihlásit. 
Postupem času se ukazuje, že by kapacita táborů mohla být vyšší, nicméně s ohledem na 
personální a administrativní zajištění toto navýšení zatím žadatel zvažuje.  
Případová studie k projektu Podpora a pomoc osobám s autismem na Lanškrounsku 
(návaznost na OPZ 1):  

Projekt je v současnosti ve fázi realizace již nyní jsou identifikováno uspokojování potřeb 
CS. V rámci projektu došlo k zapojení většího počtu klientů a byla jim poskytnuta větší 
podpora a to zejména klientům, žijícím v okolních obcích mimo Lanškroun. V území začala 
fungovat dlouho postrádaná služba pro dospělé v území. Služby jsou také dostupné po 
celém území a tím, že pracovníci poskytují služby i v terénu, tvoří 50 % klientů lidé, sídlící 
mimo Lanškroun.  
 

PRV: 

Případová studie Nákup dvou strojů (návaznost na fichi PRV 1): 

Nerelevantní. 

Případová studie Investice do technologie pro výrobu palivového dříví (návaznost na 
fichi PRV 5): 
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SPOLEČNOST – výsledný produkt je přímo expedován cílovému spotřebiteli (obyvatelé 
obce a sousedních obcí), pokrytí zvýšeného zájmu obyvatel 

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

Odpověď: 

IROP: 

Případová studie k projektu Rekonstrukce vybavení a interiéru RC Dětský svět 
(návaznost na IROP 6): 

Tento projekt má udržitelnost 5 let od proplacení a již od 7. 12. 2018 projektu běží 
udržitelnost.  Výstupy a výsledky budou zachovány minimálně po celou dobu udržitelnosti. 
Zabezpečení udržitelnosti projektu má na starosti Odbor investic a majetku a podání ZoU 
spravuje Kancelář tajemníka a starosty – agenda dotací. Udržitelnost výstupů, výsledků a 
efektů projektu žadatel sleduje a garantuje jejich zachování. 

Případová studie k projektům KC Tatenice (návaznost na IROP 3): 

Udržitelnost bude zajištěna po dobu minimálně 5 let od proplacení dotace. Bude uzavřena 
smlouva/dohoda s Charitou Zábřeh pro poskytování min. sociálního poradenství v KC. 
Výstupy a jejich využití zajistí v době udržitelnosti zajistí obec a jejich spolky. Udržitelnost 
prozatím neběží, je podána ZoR/ŽoP. Udržitelnost výstupů, výsledků a efektů projektu tedy 
žadatel bude sledovat a bude tedy zajištěna 

 

Udržitelnost výstupu, výsledků a dopadů jsou u obou projektů skutečně udržitelné min. po 
celou dobu udržitelnosti (5 let). 

 

OPZ: 

Případová studie k projektu Příměstské tábory na území MAS Lanškrounsko 
(návaznost na OPZ 3): 

Realizátor plánuje podat návaznou žádost, která zajistní realizaci PT do roku 2022. Jiná 
udržitelnost není v tomto ohledu plánována.  
Případová studie k projektu Podpora a pomoc osobám s autismem na Lanškrounsku 
(návaznost na OPZ 1):  

Dlouhodobá udržitelnost projektu není plánována. Realizátor projektů očekává, že pokud 
bude možná další podpora z MAS Lanškrounsko, bude podána návazná žádost v příštím 
programovém období.  
 
Udržitelnost v projektech je plánována pouze skrze možnosti obdržení další podpory na 
jejich činnost. 
 
PRV: 

Případová studie Nákup dvou strojů (návaznost na fichi PRV 1): 

Stroje budou využívány i po skončení 5 leté lhůty udržitelnosti 

Případová studie Investice do technologie pro výrobu palivového dříví (návaznost na 
fichi PRV 5): 

Výsledky projektu jsou udržitelné i po skončení 5 leté doby udržitelnosti. 

 

S udržitelností je počítáno u obou z projektů.  

Klíčová zjištění:   

1. U projektů OPZ není plánována udržitelnost, pokud žadatel neudrží další podporu. 

2. V projektech IROP a PRV je vždy udržitelnost 5 let, projekty počítají s udržitelností 
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a měli by je bez problému zajistit.  

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:  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Nezaznemenáno  - - 

2.    

3.    

 

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

Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda bylo dosaženo výstupů 
a výsledků odpovídajících vynaloženým finančním prostředkům. Tedy zda s danými finančními 

prostředky mohlo či nemohlo být dosaženo více (co do kvality i kvantity) výstupů a výsledků.  

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

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

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

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

• Příjemci – individuální rozhovory   

• Záznamy z nepodpořených projektů  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  

• Dotazování   

• Případové studie 

• Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

IROP: 

Případová studie k projektu Rekonstrukce vybavení a interiéru RC Dětský svět 
(návaznost na IROP 6):  

Případová studie k projektům KC Tatenice (návaznost na IROP 3): 

V rámci IROP nejsou zpracovávány expertní posudky, ani MAS nemá k dispozici žádné 
stanovené limity ŘO. Projekty mají stavební rozpočty dle projektových dokumentací či 
doložený průzkum trhu k nákupu vybavení v rámci svých žádostí, které následně vysoutěží 
(popřípadě do 400 tis. Kč bez DPH provádí přímé nákupy). MAS nemá zdroje, kterými by 
mohla jednoznačně určit do jaké míry odpovídají vstupy výsledkům projektu. Projekt 
obsahoval i nezpůsobilé výdaje, které uhradil žadatel z důvodu omezené max. výše projektu 
na výzvě MAS. Lze říci, že projekt vzhledem ke své náročnosti byl přínosný a cena 
přiměřená.  

 

OPZ: 

Případová studie k projektu Příměstské tábory na území MAS Lanškrounsko 
(návaznost na OPZ 3): 

Dle expertních hodnotitelů, položkové náklady projektu odpovídaly cenám v místě a čase 
obvyklým a splňují limity stanovené OPZ. Nebylo nevrženo krácení rozpočtu projektu.  

Případová studie k projektu Podpora a pomoc osobám s autismem na Lanškrounsku 
(návaznost na OPZ 1): 

Dle expertních hodnotitelů, položkové náklady projektu odpovídaly cenám v místě a čase 
obvyklým a splňují limity stanovené OPZ. Nebylo nevrženo krácení rozpočtu projektu.  

 
PRV: 

Případová studie Nákup dvou strojů (návaznost na fichi PRV 1): 

V rámci PRV nejsou zpracovávány expertní posudky, ani MAS nemá k dispozici žádné 
stanovené limity ŘO. Žadatel při realizaci projektu vyhlašoval výběrové řízení s příjmem 
nabídek od min. tří zájemců, lze tedy usoudit, že cena byla přiměřená. Motivace k přiměřené 
ceně byla i výše podpora, která činila 60 %. 

Případová studie Investice do technologie pro výrobu palivového dříví (návaznost na 
fichi PRV 5): 

V rámci PRV nejsou zpracovávány expertní posudky, ani MAS nemá k dispozici žádné 
stanovené limity ŘO. Žadatel dokládal do žádosti cenový marketing a při realizaci projektu 
vyhlašoval výběrové řízení s příjmem nabídek od min. tří zájemců, lze tedy usoudit, že cena 
byla přiměřená. Motivace k přiměřené ceně byla i výše podpora, která činila 50 %  

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

Odpověď:  

IROP:  

Případová studie k projektu Rekonstrukce vybavení a interiéru RC Dětský svět 
(návaznost na IROP 6): 

Žadatel dosáhl pouze předpokládaných pozitivních výsledků. 

IROP: Případová studie k projektům KC Tatenice (návaznost na IROP 3): 

Žadatel dosáhl pouze předpokládaných pozitivních výsledků. 

 

OPZ: 
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Případová studie k projektu Příměstské tábory na území MAS Lanškrounsko 
(návaznost na OPZ 3): 

Za pozitivní určitě považujeme skutečnost, že se podařilo příměstské tábory rozšířit i do 
malých obcí a tím zajistit vyšší dostupnost pro zájemce z území MAS. Dále jsme na základě 
zájmu navázali spolupráci s Křesťanskou komunitou a otevřeli první příměstský tábor 
s křesťanskou tématikou. 

Případová studie k projektu Podpora a pomoc osobám s autismem na Lanškrounsku 
(návaznost na OPZ 1):  

Žadatel dosáhl pouze předpokládaných pozitivních výsledků. 

 

PRV: 

Případová studie Nákup dvou strojů (návaznost na fichi PRV 1): 

Neplánovaným výsledkem projektu je zvýšení rozsahu živočišné výroby, zlepšení 
pracovních podmínek zemědělce.  

Případová studie Investice do technologie pro výrobu palivového dříví (návaznost na 
fichi PRV 5): 

Žadatel dosáhl pouze předpokládaných pozitivních výsledků. 

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

Odpověď:  

IROP:  

Negativní výsledky nebyly ani u jedné případové studie zaznamenány. 

 

OPZ: 

Negativní výsledky jsou zaznamenány pouze na úrovni příjemce u projektu Příměstských 
táborů, a to dle vyjádření následující: V negativním smyslu nás určitě nepříjemně překvapilo 
množství administrativy, které je třeba při realizaci projektu vést a vyplňovat.  
 

PRV: 
Negativní výsledky nebyly ani u jedné případové studie zaznamenány. 

Klíčová zjištění 

1. Dosažené výstupy a výsledky u pozorovaných projektů, odpovídají výši 
vynaložených prostředků.  

2. Negativní výsledek je zaznamenán jeden u OPZ, avšak se netýká přímé realizace, 
ale jeho administrace, kde je tato administrace náročná.  

3. Neplánovaný výsledek byl zaznamenán u PRV, kdy došlo ke zlepšení pracovních 
podmínek zemědělce a u OPZ, kde došlo k navázání spolupráce s křesťanskou 
komunitou a tábory se rozšířily i do malých obcí v území MAS. 

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:  

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

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Nezaznamenáno - - 

2.    

3.    

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

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

Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z případových studií.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

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

• Inervenční logika (viz otázku B.1)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  

• Dotazování   

• Případové studie 

• Komparativní analýza  

• Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

Odpověď:  

IROP:  

Případová studie k projektu Rekonstrukce vybavení a interiéru RC Dětský svět 
(návaznost na IROP 6): 

Projekt je realizován v rámci opatření IROP 6 Rozvoj zájmového, neformálního  
a celoživotního vzdělávání. Dle zaměření je projekt ve vazbě na Oblast: II.3 Poskytovat 
kvalitní a dostupné formální, neformální i zájmové vzdělávání reflektující specifické potřeby 
regionu, konkrétně na Opatření: II.3.2 Podpora zájmového a neformálního vzdělávání 
(chyba v opatření viz výše bude napravena změnou SCLLD). Projekt má jasnou vazbu na 
dané opatření IROP, věnuje se podpoře tohoto typu vzdělávání skrze rekonstrukci  
a vybavení prostor za účelem navýšení kapacity pro zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání a tím dochází k naplnění indikátorů daného opatření. Cílem opatření je podpořit 
toto vzdělávání především v obcích, avšak již ve dvou vypsaných výzvách se nepodařilo 



                                                   
 

100 
 

dohledat žadatele přímo v obcích, jenž by projekt s tímto zaměřením zrealizoval. Prostory 
však mohou využívat i občané okolních obcí. 

Projekt zlepšuje slabé stránky dle SCLLD: Nedostatek financí na zájmové vzdělávání 

Projekt řeší problémy dle SCLLD: Nedostatek finančních prostředků na provoz, vybavení 
a investice, Špatný technický stav některých budov/Investice do technického stavu budov 

Projekt naplňuje potřeby dle SCLLD: Vyhledávání a využívání dotačních titulů v oblasti 
zájmového vzdělávání. Využívání dotačních titulů na provoz, vybavení a investice 

 

Případová studie k projektům KC Tatenice (návaznost na IROP 3): 

Projekt je realizován v rámci opatření IROP 3 Komunitní centra. Dle zaměření je projekt ve 
vazbě na Oblast: I.1 Zlepšit občanskou vybavenost v obcích Lanškrounska poskytující 
kromě základních služeb rozmanité možnosti v oblasti sportu a kultury, IV.1 Podpořit 
stávající spolkovou činnost a umožnit vznik nových spolků  s cílem rozšíření možností 
aktivního života v obcích Lanškrounska a III.2 Pomocí vhodných opatření umožnit 
znevýhodněným skupinám obyvatel začlenění na trh práce. Projekt má jasnou vazbu na 
dané opatření IROP, jedná o projekt vedoucí ke vzniku KC v obci Tatenice pro posílení 
komunitního života a začleňování a poskytování sociálního poradenství znevýhodněným 
skupinám obyvatel a tím dochází k naplnění indikátorů daného opatření. Cíle projektu tak 
naprosto odpovídají cílím opatření SCLLD, opatření IROP 3. 

Projekt zlepšuje slabé stránky dle SCLLD: Soustředěnost nabídky spolkové činnosti do 
Lanškrouna, Zhoršující se stav objektů, zařízení a vybavení k provádění spolkové činnosti 
včetně nedostatku finančních prostředků na jejich rekonstrukce 
Projekt řeší problémy dle SCLLD: Soustředěnost nabídky spolkové činnosti do 
Lanškrouna, nedostatečná nabídka zájmových činností v obcích, Chybějící prostory pro 
činnost zájmových spolků, Zhoršující se stav objektů, zařízení a vybavení k provádění 
spolkové činnosti včetně nedostatku finančních prostředků na jejich rekonstrukce, 
Nedostatečná nabídka zájmových činností pro seniory 
Projekt naplňuje potřeby dle SCLLD: Rozšíření nabídky spolkové činnosti do obcí 
Lanškrounska, Zajištění vhodných prostor pro činnost zájmových spolků, Vyhledávání 
vhodných dotačních titulů, investice do rekonstrukcí objektů, Rozšíření nabídky zájmových 
činností pro seniory v obcích 
 

OPZ: 

Případová studie k projektu Příměstské tábory na území MAS Lanškrounsko 
(návaznost na OPZ 3): 

Projekt je realizován pod opatřením SCLLD III.2.2 Prorodinná opatření ve specifickém cíli 
III.2 – pomocí vhodných opatření umožnit znevýhodněným skupinám obyvatel začlenění na 
trh práce. Projekt naprosto odpovídá danému opatření a tím, že pokrývá celé území MAS a 
není zaměřen pouze na město Lanškroun také splňuje předpoklady a soulad se specifickým 
cílem a celým dokumentem SCLLD. 

Projekt řeší problémy dle SCLLD: Nedostatečná podpora mladých rodin s dětmi 

Projekt naplňuje potřeby dle SCLLD: Pomoc mladým rodinám s dětmi 

 

Případová studie k projektu Podpora a pomoc osobám s autismem na Lanškrounsku 
(návaznost na OPZ 1):  

Projekt je realizován pod opatřením SCLLD II.1 Podpora sociálního začleňování osob 
ohrožených sociálním vyloučením ve specifickém cíli II.1 – poskytovat dostupné a kvalitní 
sociální služby (ambulantní, terénní i pobytové) pro všechny dotčené skupiny obyvatel, a 
III.2 Pomocí vhodných opatření umožnit znevýhodněným skupinám obyvatel začlenění na 
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trh práce. Projekt naprosto odpovídá danému opatření a tím, že pokrývá celé území MAS a 
není zaměřen pouze na město Lanškroun také splňuje předpoklady a soulad se specifickým 
cílem a celým dokumentem SCLLD. 

Projekt zlepšuje slabé stránky dle SCLLD: Nedostatek financí obcí na sociální služby, 
Absence navazujících služeb pro osoby se zdravotním postižením (denní stacionář)  
Projekt řeší problémy dle SCLLD: Nedostatek financí obcí na sociální služby,  
Projekt naplňuje potřeby dle SCLLD: Využívání dotačních prostředků v oblasti 
sociálních služeb 

 

 

PRV: 

Případová studie Nákup dvou strojů (návaznost na fichi PRV 1): 

Realizací projektu došlo ke splnění specifického cíle – podpora stávajících malých a 
středních podniků za účelem diversifikace drobného a středního podnikání v regionu. 

Projekt zlepšuje slabé stránky dle SCLLD: Stará, nevyhovující, případně chybějící 
technika  
Projekt řeší problémy dle SCLLD: Stará, nevyhovující, případně chybějící technika, 
Velký úbytek zemědělských podnikatelů 
Projekt naplňuje potřeby dle SCLLD: Pořízení moderní zemědělské techniky, mobilních 
zařízení, Podpora zemědělského podnikání 
 

Případová studie Investice do technologie pro výrobu palivového dříví (návaznost na 
fichi PRV 5): 

Projekt splnil hlavní specifický cíl PRV V.2 – Zamezit dalšímu úbytku zemědělských 
subjektů, podpořil udržení příznivého poměru mezi rostlinnou a živočišnou výrobou a také 
došlo k podpoření ekologického zemědělství. 

Projekt řeší problémy dle SCLLD: Nízký počet ekonomických subjektů v obcích mimo 
město Lanškroun 

Projekt naplňuje potřeby dle SCLLD: Podpora malého a středního podnikání. Přilákání 
investorů do obcí Lanškrounska 

 

Klíčová zjištění:   

1. Případové studie u všech 6 projektů potvrdily, že realizované projekty naplňují 
specifické cíle daného opatření/fiche. 

2. Projekty zabývají se problémy a potřeby definovanými v SCLLD pro dané oblasti. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.5 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosahování 

specifických cílů opatření/fichí Programových rámců? 

Odpověď:  

Projektové záměry prověřované skrze případové studie plní naplňovali specifické cíle jejich 
opatření/fichí. Dle srovnání s intervenční logikou, projekty dle své velikosti naplňují 
stanovené problémy a potřeby v území MAS Lanškrounsko. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 
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1. Nezaznamenáno - - 

2.    

3.    

C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích 
k dosažení přidané hodnoty LEADER/CLLD25? 

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: Dle předložených případových studií a zápisu skupiny identifikovala následující 
poznatky:   

PRV – nerelevantní 

OPZ – Identifikováno zapojení místní správy, a to Pardubického kraje, kdy došlo 
k rozšíření pověření sociálních služeb a realizaci projektu. Potřeby cílových skupin 
byly konzultovány s Rodinným centrem a zástupci odboru sociální péče, či proběhlo 
místní šetření. 

IROP – U projektů IROP proběhlo zapojení cílových skupin přímo do příprav 
projektu, došlo tedy k využití lokálního lidského potenciálu. Cílové skupiny byly 
dotazovány v dotazníkovém šetření, na veřejném projednání či přímo zapojeny do 
tvorby žádosti o podporu. Cílové skupin tedy formulovaly své problémy a potřeby na 

                                                
25 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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základě čehož vyzněla potřeba daných projektů, tedy byla využita znalost místního 
prostředí. 

C.6.2) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých Programových 
rámcích k posílení sociálního kapitálu26 v území MAS?   

Odpověď: Došlo k navázání a zlepšení kontaktů v rámci tvorby projektových žádostí, 
hodnocení i realizace projektů. Zároveň v rámci IROP a OPZ byla zapojena místní komunita, 
veřejná zpráva i některé organizace působící v území. Celkový vzájemný sociální kapitál 
jistě zaznamenal posílení.  

Posílení sociální kapitálu nastalo jistě i u všech zapojených žadatelů (u všech tří OP), u 
kterých jistě došlo ke zlepšení znalostí a dovedností v oblasti přípravy a podání žádosti o 
podporu u vybraných žadatelů (příjemců) dochází k nabytí nových zkušenosti v oblasti 
řízení projektů. 

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

Odpověď: Dle předložených případových studií a zápisu skupina identifikovala následující 
poznatky:   

PRV – Vyšší efektivita práce a zároveň zvýšení přidané hodnoty výrobků či 
zkvalitnění péče o půdu. 

OPZ – Došlo k rozšíření poskytování služeb v území MAS Lanškrounsko, kdy 50 % 
zapojených osob tvoří účastníci mimo město Lanškroun. V rámci projektu na 
podporu příměstských táborů došlo k zapojení rodin s nižšími příjmy a také rodin, 
které se nachází v menších obcích MAS.  

IROP – Vznik bezbariérového prostoru KC, jako jednoho z mála v obci. Zkvalitnění 
poskytovaného vzdělávání nejen pro Lanškroun ale i účastníky z ostatních obcí.  

C.6.4) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých Programových 
rámcích k dosažení synergických účinků27, kterých by nebylo dosaženo 
prostřednictvím projektů individuálních?     

Odpověď: Synergii lze očekávat mezi opatřeními IROP 3, kde jsou oba projekty s 
již ukončenou fyzickou realizací a opatřením OPZ 4, kde se očekává právě zapojení 
realizátorů projektů na Komunitní centra (Sázava a Tatenice) s projektem na podporu 
komunitních center v rámci OPZ. 

Synergický účinek lze spatřit u zrealizovaného projektu Přírodní odborná učebna a nyní 
realizovaného projektu Vybudování venkovní odborné učebny se zázemím zahrady s 
projektem Zvýšení bezpečnosti občanů města Lanškroun v lokalitě ulice Opletalova, kdy děti 
navštěvující obě školy s projektem učeben mohou v docházce do školy využívat i blízkého 
nyní realizovaného projektu přechodu s chodníkem. 

Jiné synergické vazby nejsou v současnosti detekovány.  

Klíčová zjištění:   

1. V rámci projektů IROP a OPZ došlo k využit lokálního místního lidského potenciálu 

                                                
26 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) 
27 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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a znalostí místního prostředí. U OPZ zaznamenána pozitivní spolupráce s krajem. 

2. Zapojení místní komunity do tvorby projektů a došlo k posílení sociální kapitálu. 

3. Žadatelé v rámci případových studií zaznamenali i některé inovace (bezbariérový 
prostor, zvýšená efektivita práce, zkvalitnění vzdělávání, zapojení rodin s nižšími 
příjmy do příměstských tábor).  

4. Synergický efekt mezi projekty odborných učeben a bezpečnostní opatření 
v Lanškrouně 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Odpověď: Přidanou hodnotu metody Leader lze spatřit především u projektů OPZ a PRV, 
kde dochází i k zapojení cílových skupin daného projektu a potřeby jsou tedy zjištěny přímo 
od nich a dochází tak k naplnění metody Leader (zdola nahoru, komunitní pánování) a 
přidané hodnotě daných projektů v rámci CLLD.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Nezaznamenáno - - 

2.    

3.    

 

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

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

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

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

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

• Případové studie 

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  

• Focus Group  

• Škálování  

• Syntéza  
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Odpovědi na evaluační podotázky 

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

Odpověď: Podpořené projekty dle shody přispívají k rozvoji venkovské oblasti MAS 
Lanškrounsko, kdy všech 12 projektu (v realizaci/zrealizovaných) je s místem realizace i 
mimo město Lanškroun, tedy pouze v malých obcích MAS. V rámci jednoho zrealizovaného 
projektu došlo ke zlepšení místní služby a přístupu k ní. V rámci současných projektů se 
nepořádají akce pro obyvatele. 

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

o  o  o  o  o  

služby a místní 
infrastruktura se 

rozhodně 
zlepšily 

služby a místní 
infrastruktura se 

spíše zlepšily  

služby a místní 
infrastruktura 

jsou zcela beze 
změny 

služby a místní 
infrastruktura se 

spíše zhoršily 

služby a místní 
infrastruktura se 

rozhodně 
zhoršily 

Odpověď: V rámci současně schválených projektu došlo ke zlepšení místních služeb skrze 
jeden projekt. Zlepšení v rámci infrastruktur prozatím neproběhlo, avšak je plánován projekt 
do výzvy v roce 2019. 

 

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

o  o  o  o  o  

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře se 
rozhodně zlepšil 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře se 

spíše zlepšil 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře se 

nezměnil 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře se 

spíše zhoršil 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře se 

rozhodně 
zhoršil 

Odpověď: V rámci jednoho zrealizovaného projektu došlo k rozšíření služeb (nabídka 
palivového dříví) pro obyvatele území MAS. 

 

Obyvatelé venkova (MAS) se zapojili do místních akcí 

o  o  o  o  o  

obyvatelé 
venkova se 
rozhodně 

zapojovali do 
místních akcí  

obyvatelé 
venkova se 

spíše zapojovali 
do místních 

akcí 

obyvatelé 
venkova se do 
místních akcí 
zapojovali ve 
shodné míře 

jako dříve 

obyvatelé 
venkova se do 
místních akcí 

spíše 
nezapojovali  

obyvatelé 
venkova se do 
místních akcí 

rozhodně 
nezapojovali 

Odpověď: Nerelevantní, žádný projekt s tímto zaměřením v rámci projektů spolupráce 
neproběhl.  

 

Obyvatelé venkova (MAS) měli z místních akcí prospěch 

o  o  o  o  o  

obyvatelé 
venkova měli 

z místních akcí 

obyvatelé 
venkova měli 

z místních akcí 
spíše prospěch 

obyvatelé 
venkova mají 

z místních akcí 

obyvatelé 
venkova spíše 

neměli 

obyvatelé 
venkova 
rozhodně 

neměli 
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rozhodně 
prospěch 

stejný prospěch 
jako dříve 

z místních akcí 
prospěch 

z místních akcí 
prospěch 

Odpověď: Nerelevantní, žádný projekt s tímto zaměřením v rámci projektů spolupráce 
neproběhl. 

 

 

Prostřednictvím SCLLD byly vytvořeny pracovní příležitosti 

Odpověď: Kritérium vytvoření nových pracovních míst (u fiche 1 a 3) je dle podkladů 
prozatím nesplněno, ale s předpokladem plnění ve výzvě č. 4 v roce 2019 v fiche č. 3 ve 
výši hodnoty povinného plnění 1. 

Zvýšila se velikost MAS a počet obyvatel MAS 

Odpověď: Počet obyvatel MAS je dle tabulky ukazatelů v období mezi lety 2013-2017 téměř 
shodná a pochybuje se okolo hodnoty 18 300 obyvatel.  

Klíčová zjištění:   

1. Došlo ke zlepšení jedné místní poskytované služby skrze projekt PRV. 

2. V rámci projektů nedochází k realizaci akcí pro obyvatele.  

3. Počet obyvatel MAS je téměř neměnný (18 300).  

4. Nedošlo k vytvoření pracovního místa v rámci.  

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Odpověď: V rámci současných projektů PRV nebylo vytvořeno pracovní místo. Došlo ke 
zlepšení jedné místní služby. Počet obyvatel MAS je téměř neměnný 18 300.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Nezaznamenáno - - 

2.    

3.    
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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 Stanovy MAS Lanškrounsko, z. s.  svěřena Valné hromadě MAS.  

Shrnutí dosavadní implementace strategie se týká Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje  

Název strategie: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lanškrounsko 2014-
2020. 
 
Strategie byla schválena Valnou hromadou MAS Lanškrounsko dne 27.1.2016.  
 
Doba realizace strategie je v období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2023. 

 

Dokument SCLLD je realizován v těchto operačních programech: 

IROP: 

IROP 1: Zvýšení bezpečnosti dopravy 

IROP 2: Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof 

IROP 3: Komunitní centra 

IROP 4: Rozvoj předškolního vzdělávání 

IROP 5: Investice v oblasti základního a středního vzdělávání 

IROP 6: Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání 

OPZ: 

OPZ 1: Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením 

OPZ 2: Sociální podnikání 

OPZ 3: Prorodinná opatření 

OPZ 4: Komunitní sociální práce a komunitní centra 

PRV: 

PRV 1: Investice do zemědělských podniků 

PRV 2: Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh 

PRV 3: Rozvoj a diversifikace drobného podnikání v regionu 

PRV 4: Podpora neproduktivních funkcí lesů 

PRV 5: Investice v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva 

PRV 6: Projekty spolupráce (pouze MAS) 

Při realizaci evaluace bylo postupováno dle vydané metodiky MMR, s využitím šablon.  
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Do zpracovaní evaluace – část A, se zapojili všichni pracovníci kanceláře MAS, kteří jsou 

zapojení do realizace SCLLD.  

Na zpracování části B a C se mimo pracovníků kanceláře podíleli příjemci podpory, členové 

orgánů MAS, členové MAS Lanškrounsko a osoby, které se v rámci území podílejí na realizaci 

strategie. Všichni zúčastnění poskytli plnou podporu a součinnost.  

Zpracování evaluační zprávy bylo započato v lednu 2019 a probíhala do konce června 2019. 

Čas na zpracování podkladů byl dostatečný a přiměřený. Zpracování podkladů a evaluační 

zprávy měli na starosti pracovníci kanceláře MAS, podílející se na realizaci strategie a to ve 

své standartní pracovní době. V průběhu realizace Mid – term evaluace se nevyskytly 

problémy.  

Klíčové závěry evaluace: 
1) Interní procesy a postupy na úrovni nositele SCLLD 
 

Pozitiva: 

• Příprava plánu výzev na celé programové období (rozvrhnutí jednotlivých prací) a jeho 

zveřejnění na webových stránkách (pozitivum i pro potencionální žadatele, kteří si 

mohou zavčas připravit žádost o dotaci a její přílohy). 

• Tvorba časového harmonogramu jednotlivých výzev. Harmonogram zajišťuje dodržení 

termínů, je návodný pro jednotlivé kroky v rámci přípravy výzvy, zajišťuje 

včasnou informaci o termínu setkání jednotlivých orgánů. 

• Zveřejňování informací o připravovaných výzvách v městských novinách, ve kterých 

MAS publikuje 4x do roka. 

• Dostatečná časová kapacita kanceláře MAS pro konzultace jednotlivých žadatelů. 

• Zapojení MAS do animace škol je hodnoceno jako velké pozitivum, kdy MAS přes 

konkrétní pomoc školám navázala se školami spolupráci, která se dále rozvíjí jak 

v podávání projektů do výzev MAS (potencionální žadatelé), tak i v dalších aktivitách 

MAS (např. projekt MAP). 

 

Negativa 

Jednotlivé činnosti v rámci přípravy výzev jsou u programových rámců PRV a IROP 

negativně ovlivňovány těmito skutečnostmi: 

• Není jasné, z které částky může MAS vypočítat alokaci pro vyhlašovanou výzvu 

(ze souhrnné částky registrovaných projektů ŘO nebo dle aktuálního stavu 

projektů z předchozí výzvy.) 

• Při nastavování preferenčních kritérií nemůže MAS reagovat na specifické 

požadavky z území (nastavování kritérií je dle ŘO). 

• Nízká účast na jednotlivých seminářích pro žadatele. Důvodem je struktura 

potencionálních žadatelů – obce, které si nechají zpracovat žádost u 

poradenských firem. Obecně jsou v oblasti informovanosti území o 

vyhlašovaných výzvách stále rezervy. 

• Předávání informací o MAS k některým skupinám (podnikatelé, neziskový 
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sektor) má stále rezervy. 

• návštěvnost webu MAS není vysoká 

 

2)Doporučení plynoucí ze zkoumaných zjištění: 

• Vedoucí pracovník MAS zajistí lepší propagaci webových stránek 

• Vedoucí pracovník MAS bude pravidelně kontrolovat propagaci MAS 

a komunikační kanály a toky informací plynoucí směrem ven 

• MAS zajistí lepší propagaci svojí činnosti při implementaci komunitně 

vedeného místního rozvoje 

• Vedoucí pracovník bude na jednáních s ŘO aktivně usilovat o možnost 

individuálních podmínek při nastavování kritérií ve výzvách 

 3.1 Evaluační postup  

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

3.2 Harmonogram zpracování mid-term evaluace  

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

Tabulka 32 – Skutečný harmonogram klíčových činností mid-term evaluace SCLLD MAS Lanškrounsko 

Aktivita 
Datum zahájení 

činnosti (od) 

Datum 
ukončení 

činnosti (do) 

Datum  

Zpracování mid-term evaluace 1.2.2019 30.6.2019  

Seznámení se Zadáním, šablonou 
Evaluační zprávy 

8.10.2018 30.4.2019 
 

Sebeevaluace v Oblasti A 1.2.2019 30.4.2019  

Evaluace v Oblasti B 1.5.2019 11.6.2019  

Příprava podkladů na jednání Focus 
Group  

1.5.2019 28.5.2019 
 

Jednání Focus Group    28.5.2019 

Zodpovězení Evaluačních otázek 

a podotázek v Oblasti B 
28.5.2019 11.6.2019 

- 

Evaluace v Oblasti C 1.5.2019 30.6.2019  

Příprava podkladů pro zpracování 
polostrukturovaných rozhovorů s příjemci  

17.4.2019 1.5.2019 
- 

Realizace polostrukturovaných rozhovorů 
s příjemci  

2.5.2019 17.5.2019 
- 

Zpracování případových studií k projektům 
v realizaci (ukončeným projektům)  

3.5.2019 24.5.2019 
 

Jednání Focus Group    28.5.2019 
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Aktivita 
Datum zahájení 

činnosti (od) 

Datum 
ukončení 

činnosti (do) 

Datum  

Zodpovězení Evaluačních otázek 

a podotázek v Oblasti C 
1.5.2019 30.6.2019 

 

Projednání a schválení Evaluační zprávy 
odpovědným orgánem  MAS 

  
26.6.2019 

Předložení Evaluační zprávy MMR-ORP 
skrze ISKP14+  

  
27.6.2019 

 


