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Seznam zkratek
APP
ČR
ČSÚ
EO
EU
EZFRV
FNaP
IROP
MAP
MAS
MMR–ORP
MPIN
NS MAS
OPZ
OP ŽP
PR
PRV
ŘO
SCLLD
VH

- Analýza problémů a potřeb
- Česká republika
- Český statistický úřad
- Evaluační otázka
- Evropská unie
- Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
- Formální náležitosti a přijatelnost
- Integrovaný regionální operační program
- místní akční plán
- Místní akční skupina
- Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky
- Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020
- Národní síť Místních akčních skupin ČR
- Operační program Zaměstnanost
- Operační program Životní prostředí
- Programový rámec
- Program rozvoje venkova
- Řídicí orgán
- SCLLD komunitně vedeného místního rozvoje
- Věcné hodnocení
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1. Cíle mid-term evaluace realizace SCLLD na úrovni MAS
Cílem mid-term evaluace realizace SCLLD MAS PODBRDSKO je provedení hodnocení realizace
integrované SCLLD komunitně vedeného místního rozvoje na úrovni nositele, tj. MAS PODBRDSKO,
v programovém období 2014–2020. Hodnotitel (evaluátor) provádí evaluaci na základě Zadání vydaného
MMR-ORP1.
MAS PODBRDSKO 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 PODBRDSKO 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
PODBRDSKO.
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 PODBRDSKO jako nositel SCLLD.

1

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

5

2. Odpovědi na evaluační otázky, doporučení (opatření)
Oblast A – Interní procesy a postupy implementace SCLLD na úrovni nositele SCLLD
MAS PODBRDSKO 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 PODBRDSKO podíleli pracovníci MAS,
uvedení v tabulce č. 1.
Tabulka 1 – Přehled osob zapojených do evaluace v Oblasti A – Interní procesy a postupy implementace SCLLD na úrovni
MAS

Jméno
Jana Filinová
Vendula Šedivá
Petra Benjáková

pracovník MAS / člen orgánu MAS / ostatní
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci Strategie MAS
Projektový manažer OPZ, IROP a OPŽP
Projektový manažer PRV

Účelem hodnocení v Oblasti A je pomocí zralé úvahy identifikovat nejdůležitější pozitiva a negativa,
nikoliv zpracovat vyčerpávající výčet pozitiv a negativ. MAS PODBRDSKO se zaměřuje právě na taková,
pro která lze navrhnout vhodná opatření s vysokou pravděpodobností jejich implementace (v
aktuálním, případně budoucím programovacím období).
Níže uvedené tabulky MAS vyplnila na základě svých zkušeností a znalostí. Postup vyplnění
jednotlivých hodnotících tabulek je následovný:
1. MAS u každého procesu zváží a zodpoví následující otázky:
- Jak jsme tuto činnost dělali?
- Kdo tuto činnost vykonával?
- Proč jsme postupovali tak, jak jsme postupovali?
- Co konkrétně nám v rámci dané činnosti působí největší problém/y?
- Jak bychom mohli příště postupovat lépe (efektivněji, správně)?
- Daří se nám dodržovat termíny, které jsme si nastavili? Pokud ne, proč tomu tak je?
- Jaké postupy a činnosti se nám osvědčily?
2. Na základě odpovědí na výše uvedené otázky k jednotlivým činnostem MAS do tabulky
zapíše:
- Nalezená pozitiva provádění dané činnosti (případy dobré praxe v dané činnosti, klíčové
faktory činnosti na její správné a efektivní fungování)
- Nalezená negativa provádění dané činnosti (případy špatné praxe v dané činnosti, klíčové
negativní skutečnosti, nedostatky, které negativně ovlivňují provádění dané činnosti na MAS),
- Návrh opatření, jak se v budoucnu daným negativům vyhnout, opatření pro zlepšení
(zrychlení, zefektivnění) dané činnosti.
3. Formulace (výběr) klíčových závěrů k danému procesu v části „Klíčové závěry“.
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Při hodnocení jednotlivých procesů, respektive činností MAS PODBRDSKO využívá zejména následující
zdroje dat a informací / metody:
• analýzy obsahu příslušných interních dokumentů2 a záznamů3 MAS (např. Implementační
část SCLLD, interní postupy MAS ve vztahu k implementaci jednotlivých Programových
rámců, seznamy žadatelů, záznamy z hodnocení a výběru projektů, analýza rizik – zejména
rizika finanční a organizační atp.),
• analýzy dat a informací z MS2014+ (ve vztahu k výzvám MAS, hodnocení MAS atd.),
• brainstorming/skupinová diskuse pracovníků MAS.

Hodnocené procesy
MAS PODBRDSKO hodnotí následující procesy probíhající na MAS:
1. Proces: Příprava výzev
2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí
3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů
4. Proces: Animační činnost (animace a komunikace)
MAS v rámci mid-term evaluace může dále posoudit následující procesy a činnosti prováděné na MAS
související s realizací SCLLD:
5. Proces: Financování realizace SCLLD z IROP 4.2
6. Proces: Příprava integrované SCLLD CLLD

2

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

3
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Sebehodnocení jednotlivých procesů a činností
Tabulka 2 – Sebeevaluační tabulka – 1. Proces: Příprava výzev

Činnost

1. Proces: Příprava výzev
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP (zodpovídá projektová manažerka IROP, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné
Opatření (Jak se může MAS uvedeným negativům
faktory s pozitivním vlivem na danou
praxe; klíčové faktory s negativním vlivem na
v budoucnu vyhnout?)
činnost)
danou činnost)

Shromáždění podkladů (vzorů,
šablon, sledování aktualizací)

• Před každou Výzvou MAS
shromážděny aktuální vzory
dokumentů
• Sledování aktualizací není složité - jsou
jen malé změny a jen velmi občas
• Existence Specifických pravidel ke
každému opatření velmi usnadňuje
práci (většina věcí je jasná a
srozumitelně uvedena v pravidlech)

• NT

• NT

Příprava textu výzvy (vč. návrhu
alokace výzvy)

• Dokument Výzvy MAS je
předpřipravená šablona, ve které jdou
jen malé změny
• Včasná konzultace ze strany MAS s ŘO
o nastavení Výzvy MAS

• NT

• NT

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

• Snaha o nastavení preferenčních
kritérií jednoduše, ale zároveň
s důrazem na nutnost, aby byly
projekty vyhodnoceny dobře

• NT

• NT

Schválení výzvy
orgánem MAS

• Proběhlo bez problémů a rychle

• NT

• Nyní již problém není, ale schválení první výzvy
MAS bylo časově velmi náročné a trvalo několik
měsíců.

odpovědným
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Činnost

1. Proces: Příprava výzev
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP (zodpovídá projektová manažerka IROP, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné
Opatření (Jak se může MAS uvedeným negativům
faktory s pozitivním vlivem na danou
praxe; klíčové faktory s negativním vlivem na
v budoucnu vyhnout?)
činnost)
danou činnost)

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

• Na Interní postupy je již nyní
připravena šablona od ŘO
• Schvalování ze strany MAS proběhlo v
pořádku

• Příprava Interních postupů byla složitá jen
v případě 1. Výzvy MAS v IROP, v té době
nebyl závazný vzor s pevnou osnovou a
z naší strany muselo proběhnout několik
doplnění a úprav, než byly postupy
schváleny od ŘO. Postup byl i časově velmi
dlouhý.
• Vše řádně konzultováno a přepracováno dle
požadavků ŘO

• Nyní již problém nevidíme, Interní postupy již
nastaveny správně dle platného vzoru, byť
dochází k aktualizacím, které znamenají
kompletní přepracování dokumentu. To je časově
náročné. Je nutné s těmito změnami počítat
v dlouhodobém horizontu s ohledem na časovou
náročnost schvalování ze strany ŘO.

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

• Jednotlivé Výzvy MAS uveřejňovány na
webu MAS, v regionálním tisku,
rozesílány prostřednictvím
elektronické pošty do všech obcí,
členům MAS a dalším subjektům,
kterých se Výzva MAS týká
• Probíhá aktivní konzultační proces a
pomoc s ŽOD jednotlivým žadatelům,
aby byly v projektech co nejvíce
eliminovány chyby a omyly

• NT

• NT

Komunikace
s
nadřazenými
orgány při přípravě výzev

• Komunikace s ŘO probíhá
nadstandardně a velmi kvalitně

• NT

• NT

9

Činnost

Proces: Příprava výzev
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ (zodpovídá projektová manažerka OPZ, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné
Opatření (Jak se může MAS uvedeným negativům
faktory s pozitivním vlivem na danou
praxe; klíčové faktory s negativním vlivem na
v budoucnu vyhnout?)
činnost)
danou činnost)

Shromáždění podkladů (vzorů,
šablon, sledování aktualizací)

• Před každou Výzvou MAS
shromážděny aktuální vzory
dokumentů
• Sledování aktualizací není složité – jsou
jen malé změny a jen velmi občas

• NT

• NT

Příprava textu výzvy (vč. návrhu
alokace výzvy)

• Dokument Výzvy MAS je
předpřipravená šablona, ve které jdou
jen minimální změny
• Včasná konzultace ze strany MAS s ŘO
o nastavení Výzvy MAS

• Některé přílohy Výzvy MAS a pravidla jsou
složitá - nutno více konzultovat s žadateli a
pracovníky ŘO o nastavení projektů a
některých detailů v ŽOD

• MAS neovlivní

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

• Přílohy Výzvy MAS jsou
předpřipravená šablona, ve které jdou
jen minimální změny

• NT

• NT

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

• Proběhlo bez problémů a rychle

• NT

• NT

• Na Interní postupy je předpřipravená
šablona, ve které jdou jen malé změny
• Schvalování ze strany MAS proběhlo v
pořádku

• Příprava Interních postupů byla složitá jen
v případě 1. Výzvy MAS v OPZ - naše
představa byla doplnit některé naše
postupy fungování MAS
• Vše řádně konzultováno a přepracováno dle
požadavků ŘO

• Nyní již problém nevidíme, Interní postupy již
nastaveny správně dle platného vzoru

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

• Jednotlivé Výzvy MAS uveřejňovány na
webu MAS, v regionálním tisku,
rozesílány prostřednictvím
elektronické pošty do všech obcí,

• NT

• NT
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Činnost

Komunikace
s
nadřazenými
orgány při přípravě výzev

Činnost

Proces: Příprava výzev
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ (zodpovídá projektová manažerka OPZ, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné
Opatření (Jak se může MAS uvedeným negativům
faktory s pozitivním vlivem na danou
praxe; klíčové faktory s negativním vlivem na
v budoucnu vyhnout?)
činnost)
danou činnost)
členům MAS a dalším subjektům,
kterých se Výzva MAS týká
• Probíhá aktivní konzultační proces a
pomoc s ŽOD jednotlivým žadatelům,
aby byly v projektech co nejvíce
eliminovány chyby a omyly
• Komunikace s ŘO probíhá
nadstandardně a velmi kvalitně

• NT

• NT

Proces: Příprava výzev
PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV (zodpovídá projektová manažerka PRV, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné
Opatření (Jak se může MAS uvedeným negativům
faktory s pozitivním vlivem na danou
praxe; klíčové faktory s negativním vlivem na
v budoucnu vyhnout?)
činnost)
danou činnost)

Shromáždění podkladů (vzorů,
šablon, sledování aktualizací)

• Sledování aktualizací vzorových
dokumentů na webu SZIF, sledování
webu NS MAS a tiskových zpráv
SZIF/MZe

• Mnohdy nepřehlednost v tiskových
zprávách vs. Pravidla PRV (nepřehledné
webové stránky OP, dohledávání dodatků
k Pravidlům PRV)
• MAS musí být skutečně velmi ve střehu, aby
neunikla žádná informace od SZIF

• MAS neovlivní
• Nutno lépe sledovat a ukládat jednotlivé tiskové
zprávy a aktualizace pravidel

Příprava textu výzvy (vč. návrhu
alokace výzvy)

• Výzva MAS připravována včas, aby
měli potencionální žadatelé dostatek
času na přípravu svých ŽOD

• Nejasnosti kolem nastavení podpory
hraničního projektu apod. - při výsledném
hodnocení projektů se ukázalo nastavení
nesprávné

• Na základě zkušeností z předchozích hodnocení
Výzev MAS již lépe nastavena v dalších Výzvách
MAS podpora hraničních projektů s ohledem na
správné čerpání alokace MAS
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Činnost

Proces: Příprava výzev
PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV (zodpovídá projektová manažerka PRV, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné
Opatření (Jak se může MAS uvedeným negativům
faktory s pozitivním vlivem na danou
praxe; klíčové faktory s negativním vlivem na
v budoucnu vyhnout?)
činnost)
danou činnost)
• Výzva MAS je připravována do vzoru daném
SZIF a není možné upravit/vymezit některé
nežádoucí způsobilé výdaje - nutno držet se
pouze pravidel, i když mnohdy dle SCLLD
MAS nechceme tyto oblasti podpořit
• MAS nesmí přidávat do Výzvy MAS vlastní
omezení jednotlivých Fichí (např. že nechce
podporovat nákup aut aj.)
• Dle SZIF je omezení ve Výzvě diskriminace a
nelze omezovat pravidla 19.2.1 ve výzvě

• MAS nemůže ovlivnit a musí přijmout pravidla
daná ŘO (pro všechny regiony nastavena stejná
pravidla - pro periferie i bohatší regiony)
• Držet se nastavených vzorů dokumentů a
nepřidávat vlastní omezení či pravidla, abychom
nediskriminovali žadatele

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

• Jednotlivé Fiche připravovány a
konzultovány v dostatečném
předstihu, aby nebylo ohroženo
vyhlášení Výzvy MAS
• MAS využila vzorové dokumenty při
přípravě Výzvy MAS

• Nezkušenost MAS z předchozího období díky tomu vyladění preferenčních kritérií
trvalo neúměrně dlouhou dobu
• Není možnost subjektivních kritérií - z jedné
strany správně (hodnocení je možno ověřit
čísly), ale z druhé strany chyba, neboť nelze
posoudit potřebu projektů pro region či
vyřadit z hodnocení projekty od žadatelů,
kteří již do Výzev MAS žádali a nedají
prostor jiným
• MAS má pouze omezenou alokaci a není
možné podpořit všechny projekty v našem
chudém periferním regionu

• Díky získaným zkušenostem z prvních Výzev MAS
bude možné v budoucnu při nastavování
preferenčních kritérií lépe, jednodušeji a rychleji
pro jednotlivé Fiche nastavit

Schválení výzvy
orgánem MAS

• Proběhlo bez problémů a rychle

• NT

• NT

odpovědným
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Činnost

Proces: Příprava výzev
PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV (zodpovídá projektová manažerka PRV, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné
Opatření (Jak se může MAS uvedeným negativům
faktory s pozitivním vlivem na danou
praxe; klíčové faktory s negativním vlivem na
v budoucnu vyhnout?)
činnost)
danou činnost)

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

• Na základě vzoru od SZIF proběhlo
rychle, vč. schválení ze strany MAS
• Spokojenost s nastavením jednotlivých
postupů v Interních dokumentech nemůže dojít k nejasnosti v postupech
při hodnocení projektů atd.

• Interní předpisy jsou pro každé OP jiné

• Jsme spokojeni s existencí Interních postupů z důvodu rozdílných přístupů jednotlivých OP se
držíme nastavených pravidel v interních
dokumentech a nemůže dojít k omylu
• Budeme rádi za tento postup i při dalších
Výzvách MAS

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

• Jednotlivé Výzvy MAS uveřejňovány na
webu MAS, v regionálním tisku,
rozesílány prostřednictvím
elektronické pošty do všech obcí,
členům MAS a dalším subjektům,
kterých se Výzva MAS týká
• Probíhá aktivní konzultační proces a
pomoc s ŽOD jednotlivým žadatelům,
aby byly v projektech co nejvíce
eliminovány chyby a omyly

• Proběhlo velké informování území ze strany
MAS o nadcházejících výzvách - mnozí
žadatelé nereagovali na četné informace od
MAS, že budou vyhlášeny Výzvy MAS a že
mají možnost získat finance přes MAS

• MAS neovlivní nepozornost potencionálních
žadatelů
• MAS dostatečně dlouho avizuje vyhlášení Výzev
MAS, maximálně je možné ještě více informovat
veřejnost o možnostech získat dotace přes Výzvy
MAS

Komunikace
s
nadřazenými
orgány při přípravě výzev

• Probíhal konzultační proces
s jednotlivými pracovníky SZIF, kteří
mají naši MAS na starost

• Z důvodu nezkušenosti MAS z minulého
období a nezkušenosti zaměstnanců MAS s
PRV bylo nutno řešit mnoho detailů, co je a
není možné uskutečnit v některých
projektech

• Využít více poradenství od zkušenějších a
zároveň už sami po 1. Výzvě MAS máme možnost
lépe žadatelům pomoci
• V případě složitějších projektů je lepší doporučit
žadatelům firmu, která jim projekt zpracuje a
následně zadministruje
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Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 1. Procesu: Příprava výzev:
1.
2.
3.
4.

Sledování aktualizací jednotlivých dokumentů a podkladů pro vyhlašované Výzvy MAS.
Nutno včas a s dostatečně velkým předstihem připravovat Výzvy MAS, vč. příloh a Interních postupů, a konzultovat s ŘO.
Včas uveřejnit avízo výzvy v území MAS.
Více informovat žadatele o možnostech bezplatné konzultace a pomoci s ŽOD.

Tabulka 3 – Sebeevaluační tabulka – 2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí

Činnost

2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP (zodpovídá projektová manažerka IROP, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady
Opatření (Jak se může MAS uvedeným
faktory s pozitivním vlivem na danou
špatné praxe; klíčové faktory s negativním
negativům v budoucnu vyhnout?)
činnost)
vlivem na danou činnost)

Shromáždění
metodických
podkladů pro práci s MS2014+/PF

• Pravidelné shromažďování aktualizovaných
podkladů před vyhlášením každé Výzvy MAS

• NT

• NT

Školení

• Účast na seminářích pro MAS a na
platformách, které pořádají MAS
Středočeského kraje na účelem sdílení
zkušeností z jednotlivými OP
• Semináře nám daly základ, ale stejně bylo
nutno si vše vyzkoušet na 1. Výzvě v praxi a
poučit se z případných chyb

• NT

• NT

Zadání výzvy do MS/PF

• Nutno držet se metodických postupů a při
zadání výzvy postupovat dle pokynů

• NT

• NT

Provádění změn ve výzvách

• V případě, že nějaké nastaly, byly změny
vykomunikovány s ŘO bez problému a
zadány do MS

• NT

• NT

Příprava a realizace semináře pro
žadatele

• Po vyhlášení Výzvy MAS uspořádáno
v horizontu 14 dnů školení pro žadatele
s podrobnými podklady a prezentacemi

• Neúčast žadatelů, kteří při přípravě ŽOD
následně nekonzultují nebo konzultují, ale
ptají se na věci (kolikrát i banality), které
mohli zjistit při školeních a při

• Více apelovat na žadatele, aby účastnili se
seminářů k jednotlivým Výzvám MAS
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Činnost

2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP (zodpovídá projektová manažerka IROP, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady
Opatření (Jak se může MAS uvedeným
faktory s pozitivním vlivem na danou
špatné praxe; klíčové faktory s negativním
negativům v budoucnu vyhnout?)
činnost)
vlivem na danou činnost)
prostudování dostupných materiálů a
příloh k Výzvě MAS

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

• Probíhá aktivní konzultační proces a pomoc
s ŽOD jednotlivým žadatelům, aby byly
v projektech co nejvíce eliminovány chyby a
omyly

• Žadatelé nečtou pravidla

• Více apelovat na žadatele, aby studovali
podklady k jednotlivým Výzvám MAS

Příjem žádostí o dotaci (PRV –
listinné přílohy)

• Průběžná kontrola bezprostředně po
zaregistrování ŽOD na MAS

• Není možná průběžná kontrola ŽOD –
pokud žadatelé nekonzultují, tak jsou
podány ŽOD s chybami

• Větší apel na žadatele, aby nepodávali ŽOD
s pravopisnými a věcnými chybami a
konzultovali své žádosti

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

• Informování a avíza jednotlivých Výzev MAS
uveřejňovány v dostatečném předstihu na
webu MAS, v regionálním tisku, rozesílány
prostřednictvím elektronické pošty do všech
obcí, členům MAS a dalším subjektům,
kterých se Výzva MAS týká.

• NT

• NT

Činnost
Shromáždění
metodických
podkladů pro práci s MS2014+/PF

Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ (zodpovídá projektová manažerka OPZ, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady
Opatření (Jak se může MAS uvedeným
faktory s pozitivním vlivem na danou
špatné praxe; klíčové faktory s negativním
negativům v budoucnu vyhnout?)
činnost)
vlivem na danou činnost)
• Pravidelné shromažďování aktualizovaných
podkladů před vyhlášením každé Výzvy MAS

• NT

• NT

15

Činnost

Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ (zodpovídá projektová manažerka OPZ, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady
Opatření (Jak se může MAS uvedeným
faktory s pozitivním vlivem na danou
špatné praxe; klíčové faktory s negativním
negativům v budoucnu vyhnout?)
činnost)
vlivem na danou činnost)

Školení

• Účast na seminářích pro MAS a na
platformách, které pořádají MAS
Středočeského kraje na účelem sdílení
zkušeností z jednotlivými OP
• Semináře nám daly základ, ale stejně bylo
nutno si vše vyzkoušet na 1. Výzvě v praxi a
poučit se z případných chyb

• NT

• NT

Zadání výzvy do MS/PF

• Nutno držet se metodických postupů a při
zadání výzvy postupovat dle pokynů

• NT

• NT

Provádění změn ve výzvách

• V případě, že nějaké nastaly, byly změny
vykomunikovány s ŘO bez problému a
zadány do MS

• NT

• NT

Příprava a realizace semináře pro
žadatele

• Po vyhlášení Výzvy MAS uspořádáno
v horizontu 14 dnů školení pro žadatele
s podrobnými podklady a prezentacemi

• Neúčast žadatelů, kteří při přípravě ŽOD
následně nekonzultují a nebo sice
konzultují, ale ptají se na věci (kolikrát i
banality), které mohli zjistit při školeních a
při prostudování dostupných materiálů a
příloh k Výzvě MAS

• Více apelovat na žadatele, aby účastnili se
seminářů k jednotlivým Výzvám MAS

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

• Probíhá aktivní konzultační proces a pomoc
s ŽOD jednotlivým žadatelům, aby byly
v projektech co nejvíce eliminovány chyby a
omyly

• Není možná průběžná kontrola ŽOD pokud žadatelé nekonzultují, tak jsou
podány ŽOD s chybami
• Některé přílohy Výzvy MAS a pravidla jsou
složitá - nutno více konzultovat s žadateli
a pracovníky ŘO o nastavení projektů a
některých detailů v ŽOD

• Větší apel na žadatele, aby nepodávali ŽOD
s pravopisnými a věcnými chybami a
konzultovali své žádosti

16

Činnost

Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ (zodpovídá projektová manažerka OPZ, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady
Opatření (Jak se může MAS uvedeným
faktory s pozitivním vlivem na danou
špatné praxe; klíčové faktory s negativním
negativům v budoucnu vyhnout?)
činnost)
vlivem na danou činnost)

Příjem žádostí o dotaci (PRV –
listinné přílohy)

• Průběžná kontrola bezprostředně po
zaregistrování ŽOD na MAS

• Není možná průběžná kontrola ŽOD pokud žadatelé nekonzultují, tak jsou
podány ŽOD s chybami, které mnohdy
nelze napravit a projekt musí být vyřazen

• Více apelovat na žadatele, aby studovali
podklady k jednotlivým Výzvám MAS a
konzultovali s pracovníky kanceláře MAS

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

• Informování a avíza jednotlivých Výzev MAS
uveřejňovány v dostatečném předstihu na
webu MAS, v regionálním tisku, rozesílány
prostřednictvím elektronické pošty do všech
obcí, členům MAS a dalším subjektům,
kterých se Výzva MAS týká.

• NT

• NT

Činnost

Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí
PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV (zodpovídá projektová manažerka PRV, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady
Opatření (Jak se může MAS uvedeným
faktory s pozitivním vlivem na danou
špatné praxe; klíčové faktory s negativním
negativům v budoucnu vyhnout?)
činnost)
vlivem na danou činnost)

Shromáždění
metodických
podkladů pro práci s MS2014+/PF

• Pravidelné shromažďování aktualizovaných
podkladů před vyhlášením každé Výzvy MAS

• NT

• NT

Školení

• Účast na seminářích pro MAS a na
platformách, které pořádají MAS
Středočeského kraje na účelem sdílení
zkušeností z jednotlivými OP

• Semináře nám daly velmi malý základ, ale
bylo nutno si vše vyzkoušet na 1. Výzvě
v praxi a poučit se z chyb dle aktuálních
problémů, které při administraci výzev a
hodnocení přišly

• Nezkušená MAS již nejsme a díky
zrealizovaným Výzvám a pečlivosti se snažíme
problémy eliminovat
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Činnost

Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí
PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV (zodpovídá projektová manažerka PRV, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady
Opatření (Jak se může MAS uvedeným
faktory s pozitivním vlivem na danou
špatné praxe; klíčové faktory s negativním
negativům v budoucnu vyhnout?)
činnost)
vlivem na danou činnost)

Zadání výzvy do MS/PF

• Využití aktuálního vzoru Výzvy MAS a
čerpání informací z postupů sestavených
SZIF

• NT

• NT

Provádění změn ve výzvách

• V případě, že nějaké nastaly, byly změny
vykomunikovány s ŘO bez problému a
zadány do MS

• NT

• NT

Příprava a realizace semináře pro
žadatele

• Po vyhlášení Výzvy MAS uspořádáno
v horizontu 14 dnů školení pro žadatele
s podrobnými podklady a prezentacemi

• Neúčast žadatelů, kteří při přípravě ŽOD
následně nekonzultují a nebo sice
konzultují, ale ptají se na věci (kolikrát i
banality), které mohli zjistit při školeních a
při prostudování dostupných materiálů a
příloh k Výzvě MAS

• Více apelovat na žadatele, aby se účastnili
seminářů k jednotlivým Výzvám MAS

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

• Probíhá aktivní konzultační proces a pomoc
s ŽOD jednotlivým žadatelům, aby byly
v projektech co nejvíce eliminovány chyby a
omyly

• Žadatelé nečtou pravidla
• Někteří žadatelé nekomunikují a podávají
své ŽOD přímo bez informování MAS - tím
vzniká chybovost a nutnost vracení ŽOD
doplnění

• Více apelovat na žadatele, aby studovali
podklady k jednotlivým Výzvám MAS

Příjem žádostí o dotaci (PRV –
listinné přílohy)

• Průběžná kontrola bezprostředně po
zaregistrování ŽOD na MAS
• Přílohy v listinné podobě byly předány bez
problémů po domluvě s žadateli

• Není možná průběžná kontrola ŽOD pokud žadatelé nekonzultují, tak jsou
podány ŽOD s chybami

• Větší apel na žadatele, aby nepodávali ŽOD
s pravopisnými a věcnými chybami a
konzultovali své žádosti

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

• Informování a avíza jednotlivých Výzev MAS
uveřejňovány v dostatečném předstihu na
webu MAS, v regionálním tisku, rozesílány
prostřednictvím elektronické pošty do všech

• Někteří žadatelé nekomunikují a podávají
své ŽOD přímo bez informování MAS - tím
vzniká chybovost a nutnost vracení
doplnění

• Větší apel na žadatele, aby konzultovali své
projekty
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Činnost

Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí
PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV (zodpovídá projektová manažerka PRV, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady
Opatření (Jak se může MAS uvedeným
faktory s pozitivním vlivem na danou
špatné praxe; klíčové faktory s negativním
negativům v budoucnu vyhnout?)
činnost)
vlivem na danou činnost)
obcí, členům MAS a dalším subjektům,
• Ještě více informovat veřejnost o možnostech
kterých se Výzva MAS týká.
Výzvy MAS, aby žadatelé komunikovali s MAS
a řešili své problémy s nastavením svých ŽOD

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 2. Procesu: Vyhlášení výzev a příjem žádostí:
1.
2.

Apelovat na potencionální žadatele, aby se účastnili seminářů k výzvám, četli pravidla a přílohy k výzvě.
Větší apel na žadatele, aby více konzultovali své projekty, než je podají do systému MS2014+/PF.
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Tabulka 4 – Sebeevaluační tabulka – 3. Proces: Hodnocení žádosti o dotaci a výběr projektů

Činnost

3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP (zodpovídá projektová manažerka IROP, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné
Opatření (Jak se může MAS uvedeným
faktory s pozitivním vlivem na danou
praxe; klíčové faktory s negativním vlivem na
negativům v budoucnu vyhnout?)
činnost)
danou činnost)

Školení hodnotitelů (věcné
hodnocení)

• Členům Výběrové komise MAS
představeny jednotlivé Interní postupy OP,
hodnotící kritéria, Výzvy MAS a další
dokumenty
• Všechna pravidla vždy detailně vysvětlena

• NT

• NT

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

• Kontroly FNaP proběhly vždy na základě
připravených kritérií
• Bylo nutné načerpat zkušenosti z 1. výzvy,
nyní se proces provedení kontroly zlepšuje
díky zkušenostem pracovníků kanceláře

• NT

• NT

Spolupráce
s (externími)
hodnotiteli (výběr, zadávání,
komunikace, kvalita výstupů
– částkových kontrolních
listů atp.)
Příprava
a
předávání
podkladů
členům
hodnotícího orgánu, předání
podkladů (záznamy)

• Pro potřeby IROP jsme externího experta
nevyužili

• NT

• NT

• Předání všech informací členům Výběrové
komise probíhalo buď osobně nebo emaily
• Vždy předány ŽOD k prostudování
v dostatečném předstihu před samotným
zasedáním a hodnocením projektů

• NT

• NT

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

• Na základě pravidel informován ŘO o
konání zasedání Výběrové komise MAS

• Při 1. Výzvě MAS v IROP na základě
nedorozumění při telefonické domluvě
chybně domluvena kontrola MAS při

• Náprava – domluva se zástupci ŘO probíhá
písemnou formou a v dostatečném předstihu
před zasedáním Výběrové komise MAS
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Činnost
dodržování lhůt stanovených
ŘO a v interních postupech
k jednotlivým programovým
rámcům)

3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP (zodpovídá projektová manažerka IROP, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné
Opatření (Jak se může MAS uvedeným
faktory s pozitivním vlivem na danou
praxe; klíčové faktory s negativním vlivem na
negativům v budoucnu vyhnout?)
činnost)
danou činnost)
hodnocení projektů přihlášených do Výzvy
• Výběrová komise řádně svolána
MAS v IROP
pozvánkou (emailem), případně svolána
telefonicky
• Lhůty byly plněny dle aktuálních Interních
postů MAS

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

• Ze zasedání Výběrové komise připraveny
zápisy, prezenční listiny, kontrolní listy a
další povinné dokumenty
• Etický kodex vždy řešen se členy Výběrové
komise tak, aby byla vždy komise
usnášeníschopná dle ZS a sektorů a
zároveň byl správně posouzen střet zájmů

• NT

• NT

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

• Neproběhlo přezkumné řízení

• NT

• NT

• Všechny podklady z hodnocení uveřejněny
ihned po zasedání orgánů MAS na
webových stránkách MAS

• NT

• NT

Informování
žadatelů
o výsledcích hodnocení FNaP
a
VH
(prostřednictvím MS2014+/
e-mailem)
Postoupení
vybraných
žádosti řídícím orgánům
(MS/Portál farmáře)

• Žadatelé byli informováni o výsledcích
hodnocení FNaP a VH prostřednictvím
předepsaných vzorů depeší ze systému
CSSF

• NT

• NT

• Ihned po výběru projektů Správní radou
MAS, zadáno hodnocení do CSSF a předání

• NT

• NT
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP (zodpovídá projektová manažerka IROP, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné
Opatření (Jak se může MAS uvedeným
faktory s pozitivním vlivem na danou
praxe; klíčové faktory s negativním vlivem na
negativům v budoucnu vyhnout?)
činnost)
danou činnost)
projektů ŘO k závěrečnému ověření
způsobilosti

Činnost

Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ (zodpovídá projektová manažerka OPZ, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné
Opatření (Jak se může MAS uvedeným
faktory s pozitivním vlivem na danou
praxe; klíčové faktory s negativním vlivem na
negativům v budoucnu vyhnout?)
činnost)
danou činnost)

Činnost
Školení hodnotitelů (věcné
hodnocení)

• Členům Výběrové komise MAS
představeny jednotlivé Interní postupy OP,
hodnotící kritéria, Výzvy MAS a další
dokumenty
• Všechna pravidla vždy detailně vysvětlena

• NT

• NT

Kontrola
FNaP
(vč.
opakované kontroly, je-li to
dle pravidel příslušného
programu možné)
Spolupráce
s (externími)
hodnotiteli (výběr, zadávání,
komunikace, kvalita výstupů
– částkových kontrolních
listů atp.)

• Kontroly FNaP proběhly vždy na základě
připravených kritérií

• NT

• NT

• Pro potřeby OPZ jsme externího experta
využili ve všech vyhlášených Výzvách MAS
– proběhlo osobní předání přijatých ŽOD
ihned po přijetí na MAS, aby měl expert
dostatek času na prostudování a přípravu
návrhu hodnocení do kontrolních listů

• NT

• NT

• Předání všech informací členům Výběrové
komise probíhalo buď osobně nebo emaily

• NT

• NT

Příprava
podkladů

a

předávání
členům
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Činnost

Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ (zodpovídá projektová manažerka OPZ, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné
Opatření (Jak se může MAS uvedeným
faktory s pozitivním vlivem na danou
praxe; klíčové faktory s negativním vlivem na
negativům v budoucnu vyhnout?)
činnost)
danou činnost)

hodnotícího orgánu, předání
podkladů (záznamy)

• Vždy předány ŽOD k prostudování
v dostatečném předstihu před samotným
zasedáním a hodnocením projektů
• Předán členům Výběrové komise také
návrh hodnocení od externího experta

Informování
o
datech
jednání orgánů MAS (vč.
komunikace s ŘO, příprava
pozvánek,
distribuce,
dodržování lhůt stanovených
ŘO a v interních postupech
k jednotlivým programovým
rámcům)
Věcné hodnocení výběrovým
orgánem MAS (vč. např.
zpracování
závěrečného
kontrolního listu a zápisu)

• Na základě pravidel informován ŘO o
konání zasedání Výběrové komise MAS
• Výběrová komise řádně svolána
pozvánkou (emailem), případně svolána
telefonicky
• Lhůty byly plněny dle aktuálních Interních
postů MAS

• NT

• NT

• Ze zasedání Výběrové komise připraveny
zápisy, prezenční listiny, kontrolní listy a
další povinné dokumenty – v případě OPZ
dodržovány závazné vzory dokumentů
• Při hodnocení vždy posouzen návrh
hodnocení externím expertem
• Etický kodex vždy řešen se členy Výběrové
komise tak, aby byla vždy komise
usnášeníschopná dle ZS a sektorů a
zároveň byl správně posouzen střet zájmů

• Je nutná součinnost s expertním posudkem.
Věcné hodnocení u měkkých projektů je pro
členy Výběrové komise složité. Je nutná
součinnost.

• Spolupráce s expertem
• Stálý tým členů Výběrové komise (zkušenosti)

Vyřizování
řízení

• Neproběhlo přezkumné řízení

• NT

• NT

přezkumného
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Činnost

Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů
PROGRAMOVÝ RÁMEC: OPZ (zodpovídá projektová manažerka OPZ, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné
Opatření (Jak se může MAS uvedeným
faktory s pozitivním vlivem na danou
praxe; klíčové faktory s negativním vlivem na
negativům v budoucnu vyhnout?)
činnost)
danou činnost)

Uveřejňování
záznamů
(přehled
podpořených
projektů, zápisy atp.)

• Všechny podklady z hodnocení uveřejněny
ihned po zasedání orgánů MAS na
webových stránkách MAS

• NT

• NT

Informování
žadatelů
o výsledcích hodnocení FNaP
a
VH
(prostřednictvím MS2014+/
e-mailem)
Postoupení
vybraných
žádosti řídícím orgánům
(MS/Portál farmáře)

• Žadatelé byli informováni o výsledcích
hodnocení FNaP a VH prostřednictvím
předepsaných vzorů depeší ze systému
CSSF

• NT

• NT

• Ihned po výběru projektů Správní radou
MAS, zadáno hodnocení do CSSF a předání
projektů ŘO k závěrečnému ověření
způsobilosti

• NT

• NT

Činnost
Školení hodnotitelů (věcné
hodnocení)

Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů
PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV (zodpovídá projektová manažerka PRV, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné
Opatření (Jak se může MAS uvedeným
faktory s pozitivním vlivem na danou
praxe; klíčové faktory s negativním vlivem na
negativům v budoucnu vyhnout?)
činnost)
danou činnost)
• Členům Výběrové komise MAS
představeny jednotlivé Interní postupy OP,
hodnotící kritéria, Výzvy MAS a další
dokumenty
• Všechna pravidla vždy detailně vysvětlena

• NT

• NT
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Činnost

Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů
PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV (zodpovídá projektová manažerka PRV, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné
Opatření (Jak se může MAS uvedeným
faktory s pozitivním vlivem na danou
praxe; klíčové faktory s negativním vlivem na
negativům v budoucnu vyhnout?)
činnost)
danou činnost)

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

• Administrativní kontrola projektů proběhla
vždy na základě připravených kontrolních
listů – překontrolovány detailně všechny
přílohy i ŽOD a případně žadatelé vyzváni
k doplnění ve lhůtách stanovených ŘO

• NT

• NT

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

• Externího experta jsme využili v 1. Výzvě
MAS z PRV z důvodu nezkušenosti s tímto
programem – proběhlo osobní předání
přijatých ŽOD ihned po přijetí na MAS, aby
měl expert dostatek času na prostudování
• Administrativní kontrola a věcné
hodnocení probíhaly ve spolupráci a na
základě konzultací s expertem PRV

• NT

• NT

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

• Předání všech informací členům Výběrové
komise probíhalo buď osobně nebo emaily
• Vždy předány ŽOD k prostudování
v dostatečném předstihu před samotným
zasedáním a hodnocením projektů

• NT

• NT

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

• Výběrová komise řádně svolána
pozvánkou (emailem), případně svolána
telefonicky
• Lhůty byly plněny dle aktuálních Interních
postů MAS

• NT

• NT
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Činnost
k jednotlivým programovým
rámcům)
Věcné hodnocení výběrovým
orgánem MAS (vč. např.
zpracování
závěrečného
kontrolního listu a zápisu)

Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů
PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV (zodpovídá projektová manažerka PRV, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné
Opatření (Jak se může MAS uvedeným
faktory s pozitivním vlivem na danou
praxe; klíčové faktory s negativním vlivem na
negativům v budoucnu vyhnout?)
činnost)
danou činnost)

• Ze zasedání Výběrové komise připraveny
zápisy, prezenční listiny, kontrolní listy a
další povinné dokumenty – dodržovány
závazné vzory dokumentů
• Při hodnocení Výběrovou komisí MAS byl
přítomen jako poradní orgán externí
expert PRV při 1. Výzvě MAS z PRV,
v ostatních výzvách již expert nevyužit
• Etický kodex vždy řešen se členy Výběrové
komise tak, aby byla vždy komise
usnášeníschopná dle ZS a sektorů a
zároveň byl správně posouzen střet zájmů

• NT

• NT

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

• Neproběhlo přezkumné řízení

• NT

• NT

• Všechny podklady z hodnocení uveřejněny
ihned po zasedání orgánů MAS na
webových stránkách MAS

• NT

• NT

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

• Žadatelé byli informováni o výsledcích
hodnocení FNaP a VH prostřednictvím
Portálu farmáře a info emaily

• NT

• NT
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Činnost
Postoupení
vybraných
žádosti řídícím orgánům
(MS/Portál farmáře)

Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů
PROGRAMOVÝ RÁMEC: PRV (zodpovídá projektová manažerka PRV, vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné
Opatření (Jak se může MAS uvedeným
faktory s pozitivním vlivem na danou
praxe; klíčové faktory s negativním vlivem na
negativům v budoucnu vyhnout?)
činnost)
danou činnost)
• Ihned po výběru projektů Správní radou
MAS, předány jednotlivé verifikované ŽOD
vč. příloh žadatelům
• Podklady z hodnocení předány ŘO
k závěrečnému ověření způsobilosti

• NT

• NT

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

1. Pokračovat v nastaveném dobře fungujícím modelu - předání všech informací nutných k výběru projektů členům výběrové komise a správní radě včas, aby mohli vše
prostudovat v klidu doma.

2. Nastavit příjemné klima a detailně připravit všechny podklady pro jednání orgánů.
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Tabulka 5 – Sebeevaluační tabulka – 4. Proces: Animační činnost

Činnost

4. Proces: Animační činnost (animace a komunikace) (zodpovídá vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné
Opatření (Jak se může MAS uvedeným
faktory s pozitivním vlivem na danou
praxe; klíčové faktory s negativním vlivem na
negativům v budoucnu vyhnout?)
činnost)
danou činnost)

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

• Informování a avíza jednotlivých Výzev
MAS uveřejňovány v dostatečném
předstihu na webu MAS, v regionálním
tisku, rozesílány prostřednictvím
elektronické pošty do všech obcí, členům
MAS a dalším subjektům, kterých se Výzva
MAS týká.
• MAS vytvořila informační letáky
k jednotlivým Výzvám
• MAS pravidelně informuje území o své
činnosti a o plnění SCLLD MAS
• Pořádání Podbrdských trhů + účast na
akcích v regionu - na zviditelnění MAS a
s ukázkou, co je podpořeno za projekty a
co MAS v území dělá

• Lepší a viditelnější propagace
• Žadatelé v realizaci nebo po realizaci projektů
plní pouze svoji publicitu, ale zapomínají na
propagaci MAS, bez které by dotaci na svůj
projekt nezískali

• Chceme pokračovat v nastaveném modelu a
zároveň žádáme obce na území MAS o větší
sdílení tiskových zpráv o MAS na obecních
webových stránkách
• Vytvoření bannerů MAS na weby obcí z území
MAS
• Setkávání se starosty obcí - na neformálních
akcích, zasedání Valné hromady MAS aj.
• Nutno, aby MAS mohla zařadit do kritérií či
pravidel k Výzvě MAS, že žadatel musí
propagovat nejen ŘO, ze kterého získal dotaci,
ale i MAS, která byla zprostředkovatelem a
poradním orgánem a která projekt doporučila k
financování

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

• Na přípravu letáků, plakátů a dalších
propagačních tiskovin máme sjednánu
šikovnou grafičku

• Nedostatek finančních prostředků na
propagační materiály - bylo by vhodné nechat
tisknout mapy, letáky aj. oblíbené propagační
materiály, které by veřejnosti představily naši
činnost (vše řešíme v omezené míře
s ohledem na výši finančních prostředků na
tuto položku rozpočtu režií MAS)

• Nutno počítat s omezenými finančními
prostředky i do budoucna
• 1x v roce vytvoření informačního letáku o
činnosti MAS a plánovaných aktivitách - předání
zastupitelům obcí a veřejnosti na akcí v území
MAS

Uveřejňování na webu
MAS (v jiných médiích)

• Pravidelná aktualizace webu MAS a
facebookového profilu MAS

• NT

• NT
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Činnost

4. Proces: Animační činnost (animace a komunikace) (zodpovídá vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové
Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné
Opatření (Jak se může MAS uvedeným
faktory s pozitivním vlivem na danou
praxe; klíčové faktory s negativním vlivem na
negativům v budoucnu vyhnout?)
činnost)
danou činnost)
• Nový/ moderní design webu MAS
s možností responzivní funkce webu
(možnost hezky sledovat web na jakékoli
velikosti obrazovky)

Získávání
informací
od potenciálních žadatelů
– komunikace

• Žadatelé se na malém území MAS mezi
sebou znají a sami předávají dobré
reference na MAS dalším potencionálním
žadatelům
• Dobrá zkušenost veřejnosti s příměstskými
tábory, sociálními službami aj., které MAS
podporuje, je samo o sobě nejdůležitější
komunikační kanál!!

• NT

• NT

NEPOVINNÉ HODNOCENÍ
• Školy byly informovány o Šablonách I a II
• NT
• NT
prostřednictvím setkávání s řediteli škol
nebo při individuálních konzultacích
• Školám tato konzultace stačí a dále pomoc
MAS většinou nepotřebují
• Pravidelně probíhá aktualizace a zjišťování
informací, zda školy při realizaci šablon
nepotřebují pomoc
Pozn.: Tabulku prosím vyplňte souhrnně za celou SCLLD, neopomeňte prosím případné různé aktivity animačních činností v rámci jednotlivých programových rámců.

Animace škol

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 4. Procesu:: Animační činnost (animace a komunikace):
Nadále pořádat akce pro veřejnost, rozesílat na obce tiskové zprávy, informovat veřejnost v tisku a snažit se dobře propagovat MAS a její činnosti.
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Tabulka 6 – Sebeevaluační tabulka – 5. Proces: Financování realizace SCLLD z IROP 4.2 – NEPOVINNÉ HODNOCENÍ

Činnost

5. Proces: Financování realizace SCLLD z IROP 4.2 (zodpovídá vedoucí pro realizaci SCLLD MAS)
Pozitiva (příklady dobré praxe;
Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné
Opatření (Jak se může MAS uvedeným
klíčové faktory s pozitivním vlivem
praxe; klíčové faktory s negativním vlivem na
negativům v budoucnu vyhnout?)
na danou činnost)
danou činnost)

Příprava žádosti o dotaci
z 4.2 IROP

• Na základě podkladů od ŘO
vypracována žádost celkem bez
problémů

• Obtížné nastavení rozpočtu v roce 2016 nevěděli jsme, kolik bude zaměstnanců a jaké
náklady budou na fungování kanceláře pro
novou MAS potřeba

• V průběhu času se tým i finance na chod
kanceláře ustálily

Plánování
nákladů
na období projektu

• Rozdělení alokace na režie na 2
projekty - nejdříve podán 1.
projekt na období 2016-2019, zde
bylo financování odhadnuto, a
následně podán další projekt na
období 2019-2023

• Zpočátku bylo složité nastavit, jak bude MAS
financována - v roce 2016 byl zaměstnán 1
člověk na MAS a bylo nutno vše se začátkem
projektu nastavit a zjistit kolik bude nutno
přijmout zaměstnanců
• Omezené finanční prostředky na mzdy, aby
bylo možné adekvátně zaplatit všechny
potřebné úvazky

• Nyní je již počet zaměstnanců ustálen a
rozpočet na režie propočítán do roku 2023
• MAS realizuje další doplňkové projekty, aby
mohly být 3 úvazky pro zaměstnance
adekvátně ohodnoceny a aby byl zajištěn
bezproblémový chod kanceláře MAS

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

• Podávání průběžných plateb
probíhá pravidelně cca po 3-4
měsících

• Riziko při ZOR a ŽOP, že dojde ke krácení
schválených financí při průběžných platbách

• MAS založila Fond územního financování, aby
v případě krácení a v případě financování
spoluúčasti měla dostatek prostředků toto
hradit (Fond je plněn z příspěvků členských
obcí na území MAS)

Pozn.: Tabulku prosím vyplňte souhrnně za celou SCLLD.

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 5. Procesu: Financování realizace SCLLD z IROP 4.2:
Snažíme se neutrácet režie MAS za zbytečnosti a poctivě vést náklady na režie.
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Oblast B – Relevance SCLLD
Cílem evaluace v rámci oblasti B. Relevance SCLLD je zhodnocení relevance SCLLD, a to ve dvou
rovinách:
1) relevance zaměření SCLLD ve vztahu k aktuálním problémům a potřebám území MAS
PODBRDSKO,
2) soulad zaměření SCLLD MAS PODBRDSKO s aktuálně platnými strategickými dokumenty
příslušné regionální a národní úrovně.
V rámci evaluace oblasti B tedy MAS PODBRDSKO 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 SCLLD?
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 PODBRDSKO 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 PODBRDSKO ověřuje platnost analytických závěrů SCLLD (může aktualizovat
Analytickou část SCLLD, ale nemusí) a zpracuje, případně aktualizuje jednoduchou intervenční logiku
SCLLD.
Při hodnocení této oblasti se MAS PODBRDSKO zaměřuje na Programové rámce, případně na cíle a
opatření mimo Programové rámce, k jejichž dosažení byly v území provedeny jakékoliv aktivity
(které jsou MAS známy).
Evaluace v rámci oblasti B zodpovídá tyto základní evaluační otázky a jejich podotázky:
• B.1 Do jaké míry jsou východiska pro realizaci SCLLD, tj. závěry SWOT analýzy a Analýzy
problémů a potřeb (APP) a identifikovaná rizika stále platná?
• B.2 Do jaké míry odpovídají cíle a opatření SCLLD aktuálním problémům a potřebám území
MAS?
• B.3 Do jaké míry jsou alokované finanční prostředky na jednotlivá opatření/fiche
Programových rámců dostatečné pro vyřešení identifikovaných problémů a potřeb v území
MAS?
• B.4 Do jaké míry obsahují Programové rámce právě taková opatření/fiche, o které je ze
strany potenciálních žadatelů zájem?
Klíčovým nástrojem při zodpovídání evaluačních otázek a jejich podotázek v části B jsou tyto metody:
- Obsahová analýza
- Focus Group (fokusní skupina)
- Syntéza poznatků
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Obecná logika (postup) zodpovídání evaluačních otázek v oblasti B – Relevance SCLLD:
1. Shromáždění dostupných dat, dokumentů (SWOT, APP, Analýza rizik, Programové rámce
atd.) a záznamů
2. → jejich zpracování: obsahová analýza, zpracování jednoduché intervenční logiky, příprava
podkladů pro jednání Focus Group →
3. projednání, skupinová diskuse (zaměřená na získání informací k zodpovězení podotázek,
respektive evaluačních otázek oblasti B.), sběr informací od stakeholderů na setkání Focus
Group →
4. zpracování záznamů: podrobný zápis z Focus Group, případně zvuková nahrávka z jednání
Focus Group →
5. formulace odpovědí na podotázky →
6. syntéza/shrnutí odpovědí na podotázky: formulace odpovědí na evaluační otázky →
7. identifikace hlavních zjištění →
8. vypracování návrhů pro zlepšení implementace (výkonnosti, výsledků ad.) SCLLD,
vypracování návrhů na úpravy v dokumentu SCLLD (např. SWOT analýzy apod.), příp.
vypracování návrhů na úpravy v Programových rámcích atd.
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EO: B.1 Do jaké míry jsou východiska pro realizaci SCLLD, tj. závěry SWOT analýzy a Analýzy problémů a potřeb (APP) a identifikovaná rizika
stále platná?
Tabulka 7 – Tabulka intervenční logiky opatření/fichí programových rámců schválené SCLLD

SWOT

Slabá stránka
Chybějící dopravně bezpečnostní
prvky zajišťující bezpečnost
účastníků silničního provozu

Silná stránka

Příležitost

Existence cyklotras a pěších
tras

Realizace dopravně bezpečnostních
opatření; rozšíření cyklotras

Nedostatečná vybavenost
školských zařízení

Kompletní vzdělávací
infrastruktura

Rozvoj dalších mimoškolních aktivit
s využitím stávající vzdělávací
infrastruktury

Nedostatečné zázemí pro
specializované soc. služby

Existence základních soc.
služeb v mikroregionálních
centrem

Rozvoj dostupnosti sociálních
služeb i mimo centra MAS, rozvoj
sociálních služeb se zaměřením na
terénní a odlehčovací služby

Nedostatečné pokrytí území
terénními sociálními službami

Existence základních soc.
služeb v mikroregionálních
centrem

Rozvoj dostupnosti sociálních
služeb i mimo centra MAS, rozvoj
sociálních služeb se zaměřením na
terénní a odlehčovací služby

Ekonomická stagnace regionu;
Vysoká míra nezaměstnanosti

Úpadek tradičních výrobních či
zpracovatelských odvětví

Hrozba

Rušení vzdělávacích zařízení
Problém se zajištěním
základních a doprovodných soc.
služeb pro seniory; Pokračující
nedostupnost služeb soc.
poradenství a prevence
Problém se zajištěním
základních a doprovodných soc.
služeb pro seniory; Pokračující
nedostupnost služeb soc.
poradenství a prevence

Posílení ekonomické základny a
zvýšení zaměstnanosti v území

Zaměření ekonomických
subjektů na zemědělství

Opatření /
Aktivita
Programového
rámce

Specifický
cíl

C.1.1 - IROP cyklodoprava

C.1

A.1.1 - IROP vzdělávání

A.1

Rozvoj a dostupnost
sociálních a
zdravotnických služeb

A.1.2 - IROP sociální služby

A.1

Rozvoj a dostupnost
sociálních a
zdravotnických služeb

A.1.2 - OPZ sociální služby

A.1

B.1.5 - OPZ zaměstnanost

B.1

B.1.3 - PRV 17.1.a

B.1

Analýza problémů a
potřeba

Podpora rozvoje MSP se
zaměřením na zemědělství

Pokles subjektů se zaměřením
na zemědělství a průmysl

Problém/potřeba
Zlepšení stavu a
funkční rozvoj
místních komunikací
Stabilizace sítě a
vybavenost školských
zařízení na území

Podpora
zaměstnanosti
produktivního
obyvatelstva
Podpora rozvoje
stávajících
podnikatelských
aktivit
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Analýza problémů a
potřeba

SWOT

Slabá stránka

Silná stránka

Příležitost

Hrozba

Úpadek tradičních výrobních či
zpracovatelských odvětví

Zaměření ekonomických
subjektů na zemědělství

Podpora rozvoje MSP se
zaměřením na zemědělství

Pokles subjektů se zaměřením
na zemědělství a průmysl

Úpadek tradičních výrobních či
zpracovatelských odvětví

Rozvinuté MSP

Podpora rozvoje MSP

Pokles subjektů se zaměřením
na zemědělství a průmysl

Hustá síť lesních a polních
cest

Péče o krajinu
Intenzivní zemědělská činnost
nerespektující charakteristickou
venkovskou krajinu

Eliminace záplavových lokalit a
realizace protierozních opatření

Zanedbaná veřejná zeleň a
přírodní prvky v intravilánech
obcí.

Problém/potřeba
Podpora šetrných
forem zemědělského
využívání krajiny,
služeb a obchodu
Rozvoj MSP ve
venkovském regionu

Podpora péče o přírodní rezervace,
přírodní parky, přírodní památky a
památné stromy

Zdravé životní
prostředí, udržovaná
krajina a veřejná
zeleň
Zdravé životní
prostředí, udržovaná
krajina a veřejná
zeleň

Opatření /
Aktivita
Programového
rámce

Specifický
cíl

B.1.2 - PRV 17.1.b

B.1

B.1.4 - PRV 19.1.b
E.1.3 - PRV - 25.
stezky v lesích

B.1
E.1

E.1.3 - OPŽP protieroze

E.1

E.1.2 - OPŽP zeleň

E.1
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Tabulka 8 – Přehled kontextových ukazatelů o území MAS PODBRDSKO

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

2013 (31.12.)

2014 (31.12.)
9,05%

2015 (31.12.)
7,67%

2016 (31.12.)
6,43%

2017 (31.12.)
4,61%

2 296
48
4 821,55
19 989,06
11 257,34

2 288
39
4 823,56
19 988,11
11 258,73

2 244
37
4 795,00
19 954,10
11 288,96

2 259
49
4 860,61
20 121,74
14 261,94

2 321
4 861,31
20 022,15
14 262,82

427,59
34 992,24
37
17 968

428,13
34 993,55
37
18 038

427,98
34 993,8
37
17 986

427,89
38 162,29
37
18 013

428,64
38 166,63
37
17 960

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)
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Odpovědi na evaluační podotázky
B.1.1) Do jaké míry došlo v území MAS ke změnám ve slabých a silných stránkách (SWOT), potřebách a problémech (APP) aktérů, která jsou východisky pro
Programové rámce?
Odpověď: Viz tabulka níže…

Analýza problémů
a potřeba

SWOT

Slabá stránka

Silná stránka

Chybějící dopravně
bezpečnostní prvky
zajišťující bezpečnost
účastníků silničního
provozu

Existence cyklotras a pěších
tras

Nedostatečná vybavenost
školských zařízení

Kompletní vzdělávací
infrastruktura

Nedostatečné zázemí pro
specializované soc. služby

Existence základních soc.
služeb v mikroregionálních
centrem

Nedostatečné pokrytí
území terénními
sociálními službami

Existence základních soc.
služeb v mikroregionálních
centrem

ODPOVĚĎ
Stále platí slabá stránka – nutné zlepšení stavu
pěších cest, cyklotras a obecně místních komunikací,
vč. bezpečnostních prvků
O toto opatření IROP ale není v území aktuálně
zájem, protože jsou pravidla IROP složitá a lze
realizovat jen některé aktivity.
Stále platí slabá stránka – nutné zlepšení vybavenosti
školských zařízení. Školská zařízení se vesměs
potýkají se zastaralými prostory a potřebují
rekonstrukce a modernizaci vybavení

Zázemí pro sociální služby zbudováno z 1. Výzvy MAS
v IROP – funguje zde sociální služba podpořená
z Výzva MAS v OPZ

Opatření /
Aktivita
Programového
rámce

Specifický
cíl

REVIZE

Problém/potřeba

Ponecháno v SCLLD (obce řeší tyto
problémy z jiných zdrojů) a
mnohokrát potřebují soulad
s místní Strategií rozvoje

Zlepšení stavu a
funkční rozvoj
místních
komunikací

C.1.1 - IROP cyklodoprava

C.1

Ponecháno v SCLLD – alokace na
Výzvu MAS na podporu vzdělávání
byla jen kapka v moři – nutno se
dále věnovat této problematice
nadále

Stabilizace sítě a
vybavenost
školských zařízení
na území

A.1.1 - IROP vzdělávání

A.1

Slabá stránka regionu díky Výzvám
MAS částečně eliminována – nutno
ještě zabezpečit další možnosti
služeb v regionu (např. pro seniory,
pečující apod.)

Rozvoj a dostupnost
sociálních a
zdravotnických
služeb
Rozvoj a dostupnost
sociálních a
zdravotnických
služeb

A.1.2 - IROP sociální služby

A.1

A.1.2 - OPZ sociální služby

A.1
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Analýza problémů
a potřeba

SWOT

Slabá stránka

Silná stránka

Ekonomická stagnace
regionu; Vysoká míra
nezaměstnanosti

Úpadek tradičních
výrobních či
zpracovatelských odvětví

Úpadek tradičních
výrobních či
zpracovatelských odvětví

Úpadek tradičních
výrobních či
zpracovatelských odvětví

Zaměření ekonomických
subjektů na zemědělství

ODPOVĚĎ
V současné době je nezaměstnanosti v celé ČR
nejnižší za velmi dlouhou dobu, proto aktivity na
podporu zaměstnanosti typu rekvalifikace apod.
využity nebyly
Jsou ale ve velké míře řešeny aktivity na podporu
zaměstnanosti rodičů dětí o letních prázdninách a
jedny z nejlépe využitých aktivit jsou projekty na
příměstské tábory napříč celým územím MAS
Vzhledem z omezené alokaci MAS nelze podpořit
větší množství subjektů v regionu.
V PRV podpořeny subjekty, jež mohou díky podpoře
z PRV zefektivnit svoji činnosti, případně zaměstnají
další zaměstnance z regionu.

Zaměření ekonomických
subjektů na zemědělství

V regionu oproti původně plánovanému množství
zpracovatelů je jen několik málo subjektů, kteří se
tímto zabývají.

Rozvinuté MSP

Vzhledem z omezené alokaci MAS nelze podpořit
větší množství subjektů v regionu.
V PRV podpořeny subjekty, jež mohou díky podpoře
z PRV zefektivnit svoji činnosti, případně zaměstnají
další zaměstnance z regionu.

Hustá síť lesních a polních
cest

V opatření řešeny 3 naučné stezky v lesích, další
realizaci neplánujeme.

Opatření /
Aktivita
Programového
rámce

Specifický
cíl

REVIZE

Problém/potřeba

Opatření ponecháno v SCLLD – dle
ekonomických prognóz období
téměř plné zaměstnanosti brzy
skončí. Jsme periferním regionem
Středočeského kraje a v regionu
chybí velcí zaměstnavatelé.
Obyvatelé dojíždí do Příbrami,
Dobříše, Prahy za prací.

Podpora
zaměstnanosti
produktivního
obyvatelstva

B.1.5 - OPZ zaměstnanost

B.1

Podpora rozvoje
stávajících
podnikatelských
aktivit

B.1.3 - PRV 17.1.a

B.1

Podpora šetrných
forem
zemědělského
využívání krajiny,
služeb a obchodu

B.1.2 - PRV 17.1.b

B.1

Rozvoj MSP ve
venkovském
regionu

B.1.4 - PRV 19.1.b

B.1

Péče o krajinu

E.1.3 - PRV - 25.
stezky v lesích

E.1

Na podporu subjektů v regionu je
nutná větší podpora i do budoucna,
aby se v našem periferním regionu
zabezpečila zaměstnanost a udržely
se stávající podniky.

Na podporu subjektů v regionu je
nutná větší podpora i do budoucna,
aby se v našem periferním regionu
zabezpečila zaměstnanost a udržely
se stávající podniky.
Dle komunikace v území již obce
stezky realizovat nechtějí (spíše
z důvodu složitosti administrativy
než že by byl nezájem v území).

37

Analýza problémů
a potřeba

SWOT

Slabá stránka

Silná stránka

ODPOVĚĎ

REVIZE

Eliminace záplavových
lokalit a realizace
protierozních opatření

Platné stále.

Zanedbaná veřejná zeleň
a přírodní prvky
v intravilánech obcí.

Připravovány projekty na veřejnou zeleň v několika
obcích na území MAS v aktuálně vyhlášené výzvě
OPŽP.

Problém/potřeba
Zdravé životní
prostředí,
udržovaná krajina a
veřejná zeleň
Zdravé životní
prostředí,
udržovaná krajina a
veřejná zeleň

Opatření /
Aktivita
Programového
rámce

Specifický
cíl

E.1.3 - OPŽP protieroze

E.1

E.1.2 - OPŽP zeleň

E.1

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: Viz tabulka níže…

Analýza
problémů a
potřeba

SWOT

ODPOVĚĎ
Stále platí – nutné zlepšení stavu pěších cest,
cyklotras a obecně místních komunikací, vč.
bezpečnostních prvků
O toto opatření IROP ale není v území aktuálně
zájem, protože jsou pravidla IROP složitá a lze
realizovat jen některé aktivity.

REVIZE

Příležitost

Ponecháno v SCLLD (obce řeší tyto
problémy z jiných zdrojů a nebo
finance nejsou a jen se „vytlouká klín
klínem“). Pokud bude možnost
podpořit přes MAS, rádi tyto aktivity
v budoucnu podpoříme.

Realizace dopravně
bezpečnostních opatření;
rozšíření cyklotras

Hrozba

Opatření /
Aktivita
Programového
rámce

Specifický
cíl

C.1.1 - IROP cyklodoprava

C.1

Problém/potřeba

Zlepšení stavu a
funkční rozvoj
místních
komunikací
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Analýza
problémů a
potřeba

SWOT

ODPOVĚĎ

Problém/potřeba

Rozvoj dalších
mimoškolních aktivit s
využitím stávající
vzdělávací infrastruktury

Rušení vzdělávacích zařízení

Stabilizace sítě a
vybavenost
školských zařízení
na území

A.1.1 - IROP vzdělávání

A.1

Zaměření na terénní služby v podpořených
projektech MAS je jedním z hlavních cílů MAS.
Do budoucna se chceme zaměřit nejen na podporu
rodin s dětmi, ale i na podporu seniorů - dle našich
zjištění bude obyvatelstvo regionu rapidně
stárnout.
Jen to musí ve větší míře dovolovat dotační
programy, příp. apel na rozšíření služeb ze strany
kraje a částečně i podpora ze strany obcí v regionu.

Rozvoj dostupnosti
sociálních služeb i mimo
centra MAS, rozvoj
sociálních služeb se
zaměřením na terénní a
odlehčovací služby
Rozvoj dostupnosti
sociálních služeb i mimo
centra MAS, rozvoj
sociálních služeb se
zaměřením na terénní a
odlehčovací služby

Problém se zajištěním
základních a doprovodných
soc. služeb pro seniory;
Pokračující nedostupnost
služeb soc. poradenství a
prevence
Problém se zajištěním
základních a doprovodných
soc. služeb pro seniory;
Pokračující nedostupnost
služeb soc. poradenství a
prevence

Rozvoj a
dostupnost
sociálních a
zdravotnických
služeb

A.1.2 - IROP sociální služby

A.1

Rozvoj a
dostupnost
sociálních a
zdravotnických
služeb

A.1.2 - OPZ sociální služby

A.1

Udržet stávají podnikatelské a zemědělské subjekty
v regionu. Větší podpora a motivace ze strany obcí,
aby MSP zůstávali v regionu a zaměstnávali naše
obyvatele.

Posílení ekonomické
základny a zvýšení
zaměstnanosti v území

B.1.5 - OPZ zaměstnanost

B.1

B.1.3 - PRV 17.1.a

B.1

Prodlužuje se pracovní doba zaměstnanců,
současní rodiče dětí většinou řeší problémy
s hlídáním, neboť mají pracující prarodiče. Podpora

Možno s další světovou krizí nastane
pokles subjektů MSP v regionu a
hrozby budou naplněny. Nyní je
celkem dobrá míra zaměstnanosti a
mnoho subjektů stále zaměstnance
hledá.

Příležitost

Specifický
cíl

Hrozba

V současné době nelze podpořit ZUŠ v investičních
projektech, vč. vybavení.

REVIZE
V současné době nehrozí rušení
vzdělávací zařízení nehrozí větším
školám v regionu. Menší obce, které
zřizují MŠ a ZŠ s nižším stupněm
budou existenční problémy řešit
vždy. Záleží na přístupu a motivaci
rodičů, kam dávají své děti do MŠ a
ZŠ…

Opatření /
Aktivita
Programového
rámce

Podpora rozvoje MSP se
zaměřením na
zemědělství

Pokles subjektů se
zaměřením na zemědělství
a průmysl

Podpora
zaměstnanosti
produktivního
obyvatelstva
Podpora rozvoje
stávajících
podnikatelských
aktivit

39

SWOT

ODPOVĚĎ
příměstských táborů ze strany MAS je chystána i
do budoucna.

REVIZE

Příležitost

Hrozba

Podpora rozvoje MSP se
zaměřením na
zemědělství

Pokles subjektů se
zaměřením na zemědělství
a průmysl

Podpora rozvoje MSP

Pokles subjektů se
zaměřením na zemědělství
a průmysl

Stezky v lesích byly podporovány ve 2 Výzvách
MAS z PRV. Pro složitost procesu využili Fichi jen 3
projekty. Další zájemci v regionu již nejsou.

Nutno v celostátním měřítku donutit majitele
pozemků, aby se lépe starali o své majetky.

Komunitní zájem - udržet přírodní památky
v dobrém stavu pro další generace. Lze i pomocí
spolků, obcí, jednotlivců atd. se postarat o zdravé
ŽP.

Lépe udržovat krajinu a financovat,
sucho, protierozní opatření a
zadržovat vodu v krajině jak pomocí
dotačních titulů, ale i svépomocí.
Rekultivace mnoha rybníků a
výstavba nových, obnova a vytvoření
nových tůní. v regionu.
Je nutno také předat našim dětem
pozemky ve funkčním stavu a ne
vyprahlou poušť…
Některé dotační programy mají vyšší
míru spolufinancování než MAS a tím
pádem ohrožují čerpání v SCLLD
v OPŽP …

Opatření /
Aktivita
Programového
rámce

Specifický
cíl

B.1.2 - PRV 17.1.b

B.1

B.1.4 - PRV 19.1.b

B.1

Péče o krajinu

E.1.3 - PRV - 25.
stezky v lesích

E.1

Zdravé životní
prostředí,
udržovaná krajina
a veřejná zeleň

E.1.3 - OPŽP protieroze

E.1

Zdravé životní
prostředí,
udržovaná krajina
a veřejná zeleň

E.1.2 - OPŽP zeleň

E.1

Analýza
problémů a
potřeba

Intenzivní zemědělská
činnost nerespektující
charakteristickou
venkovskou krajinu

Podpora péče o přírodní
rezervace, přírodní parky,
přírodní památky a
památné stromy

Problém/potřeba
Podpora šetrných
forem
zemědělského
využívání krajiny,
služeb a obchodu
Rozvoj MSP ve
venkovském
regionu
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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:
Stále platné potřeby území dle Programových rámců SCLLD:
Stabilizace sítě a vybavenost školských zařízení na území
Na základě zjištění potřeb škol v území MAS dle MAP I a II a dle naší znalosti území je nutno dále aktivně
pomáhat školám v regionu. Plánujeme zbytkovou alokaci IROP a podporu MŠ a ZŠ z článku 20 PRV zaměřit
na další projekty, které pomohou školám zlepšení vybavenosti a vzhledu škol.
Rozvoj a dostupnost sociálních a zdravotnických služeb
Do budoucna chceme podpořit další sociální služby v regionu – především pro širokou skupinu seniorů.
Podpora zaměstnanosti prostřednictvím příměstských táborů
Podpora MSP v regionu pro zabezpečení stávajících aktivit, udržení ekonomické stability a zaměstnanosti
v regionu
Péče o krajinu a prostupnost krajiny, revitalizace zeleně v obcích i mimo ně.
Platné potřeby území dle Specifických cílů SCLLD (jsou již součástí SCLLD od počátku, ale nejsou zahrnuty
do Progr. rámců - z důvodu nemožnosti dosud čerpat finance na tato opatření):
Podpora spolkové činnosti a podpora malých obcí v regionu.
Podpora malých obcí do 5000 obyvatel v různých sférách - revitalizace/rekonstrukce/obnova veřejných
prostranství, drobných kulturních památek, místních komunikací a chodníků, prostupnost krajiny, škol a
školských zařízení, kulturních zařízení a dalších spolkových zázemí.
Rizika nová:
- nemožnost naplnit všechny nastavené indikátory v SCLLD MAS z let 2014-2016 – vzhledem
k rychlým změnám v této době nešlo na počátku tvorby SCLLD nastavit indikátory přesně (mnoho
pravidel bylo měněno ještě v době vyhlašování výzev MAS v letech 2017 a žadatelé nakonec od
úmyslu podávání projektů do výzev MAS upustili, nebo podali menší projekty apod.)
- chybovost v ŽOD a následné realizaci projektů – opatření k eliminaci rizika: vzhledem k některým
nejasnostem především v PRV je toto riziko stále platné, ale MAS vyvíjí velmi aktivní pomoc
žadatelům
- nedostatečnou alokaci MAS nelze ovlivnit – některé regiony nejsou schopny finance ze svých
alokací utratit a my bychom potřebovaly pro některá opatření mnohonásobně více financí
- nízká míra úspěšnosti v dotacích z národních zdrojů a velký převis žádostí do těchto programů –
přestože obce z území se snaží řešit dotace i z jiných zdrojů než z MAS, mají jen omezené možnosti
získání financí na své projekty ve velkém množství žádostí oproti alokacím národních dotací
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Klíčová zjištění:
Stále je většina programových rámců platná a předpokládáme podporu i do budoucna. Dále se
chceme zaměřit na podporu malých obcí do 5tis. obyv. a podporu spolkové činnosti. Spolky jsou duší
obce - starají se o komunitní život, pořádají akce v regionu a stmelují obyvatele.

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:
Stále je většina programových rámců platná a předpokládáme podporu i do budoucna. Realizace
SCLLD MAS pomáhá regionu nastartovat řešení několika dlouhodobých problémů, které pálí obce i
veřejnost - např. sociální služby, podpora prorodinných opatření, investice do škol, podpora MSP aj.
Podporou ze strany MAS a realizací SCLLD nebudou však některá opatření stále vyřešena a bude
nutno se zaměřit na tyto potřeby formou další podpory z MAS, větším zapojením obcí apod.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Odpovědnost
Termín (do
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)
za implementaci
kdy)
doporučení
1. Přidáno v květnu 2018 OPŽP a v roce 2019 konec r. 2020 Vedoucí pro realizaci SCLLD,
vyhlášené 2 výzvy na realizaci sídelní zeleně a
projektový manažer MAS
protierozních opatření
2. Změna SCLLD MAS v IROP - zrušeno opatření konec r. 2020 Vedoucí pro realizaci SCLLD,
na cyklostezky - zůstatek alokace přispěje
projektový manažer MAS
k další podpoře škol na území MAS
3. Článek 20 PRV - podpora spolků a obcí konec r. 2021 Vedoucí pro realizaci SCLLD,
v regionu (veřejná prostranství, zázemí pro
projektový manažer MAS
spolkovou činnost, malé MŠ a ZŠ)
4. Změna v OPZ - navýšena alokace na zač. r. 2020
Vedoucí pro realizaci SCLLD,
prorodinná opatření a sociální služby ŽOZ
projektový manažer MAS
v lednu 2019 (byli jsme vybráni jako jedny z 1.
MAS, které mohli alokaci navýšit - využijeme
ji na projekty ve výši 6mil. Kč)
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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 SCLLD. V této Evaluační otázce MAS hodnotí, zda jsou vhodně
nastavena opatření/fiche programových rámců. Tj. zda nelze některé slabé stránky, problémy a potřeby
řešit jinými opatřeními/fichemi, příp. zda je potřeba některá opatření/fiche programových rámců
s ohledem na známé problémy a potřeby přidat či ubrat a proč. Společnou aktivitou při hledání
odpovědi na tuto a předchozí evaluační otázku je vytvoření jednoduché intervenční logiky (viz předchozí
evaluační otázku) a diskuse situace (současných problémů a potřeb území) ve Focus Group.
MAS tedy v návaznosti na situaci v území uvažuje, zda nastala nějaká důležitá změna, která by měla
vliv na vazby v intervenční logice, a na kterou by bylo třeba reagovat nějakým manažerským
doporučením (např. zavedením nového opatření/fiche s využitím prostředků z jiného opatření/fiche).

Zdroje dat/informací
MAS při zodpovídání EO využije MAS tyto dokumenty/záznamy:
• Zpracovaná intervenční logika pro jednotlivá opatření/fiche programových rámců
• Návrhy na úpravy SWOT, APP (bude-li taková potřeba identifikována) – vize EO B.1
• Návrh na úpravy Analýzy rizik (bude-li taková potřeba identifikována) - viz EO B.1
• Metodiky pro zpracování opatření/fichí programových rámců (např. Metodika pro tvorbu Fichí,
Doporučení pro zpracování programového rámce IROP, výzva č. 047 ŘO OPZ, Pravidla PRV
19.2.1 atp.)

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat
•
•
•
•

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

Odpovědi na evaluační podotázky
B.2.1) Do jaké míry jsou cíle a Opatření/Fiche Programových rámců v souladu s intervenční logikou,
tj. reagují na aktuální problémy a potřeby území a do jaké míry přispěje jejich dosažení, resp.
realizace k řešení/naplnění těchto problémů/potřeb?
Odpověď:
MAS není jediným možným nástrojem k řešení problémů v regionu. Ale na mnoho důležitých
problémů a potřeb upozornila, rozproudila debatu s aktéry v regionu a zafinancovala ze své alokace
projekty, které pomohou nastartovat řešení našich problémů v regionu.
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Specifický
cíl

C.1

Opatření /
Aktivita
Programovéh
o rámce
C.1.1 - IROP cyklodoprava

Analýza problémů a potřeba

Zlepšení stavu a funkční rozvoj
místních komunikací

A.1

A.1.1 - IROP vzdělávání

Stabilizace sítě a vybavenost
školských zařízení na území

A.1

A.1.2 - IROP sociální
služby

Rozvoj a dostupnost sociálních
a zdravotnických služeb

A.1

A.1.2 - OPZ sociální
služby

Rozvoj a dostupnost sociálních
a zdravotnických služeb

B.1

B.1.5 - OPZ zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti
produktivního obyvatelstva

B.1

B.1.3 - PRV 17.1.a

B.1

B.1.2 - PRV 17.1.b

Podpora rozvoje stávajících
podnikatelských aktivit
Podpora šetrných forem
zemědělského využívání
krajiny, služeb a obchodu
Rozvoj MSP ve venkovském
regionu

B.1

E.1

E.1

E.1

B.1.4 - PRV 19.1.b
E.1.3 - PRV 25. stezky v
lesích
E.1.3 - OPŽP protieroze
E.1.2 - OPŽP zeleň

Péče o krajinu
Zdravé životní prostředí,
udržovaná krajina a veřejná
zeleň
Zdravé životní prostředí,
udržovaná krajina a veřejná
zeleň

Opatření změnou SCLLD vyrušeno
SCLLD spíše přispívá - z IROP lze řešit jen dílčí problémy (tedy
rekonstruovat specializované učebny a moderně je vybavit),
- z článku 20 předpokládáme pomoci malým školám, které zřizují malé
obce (rekonstrukce sociálního zázemí, podlah ve třídách apod.)
- malé venkovské obce, které zřizují školy a školky potřebují větší pomoc školy jsou většinou ze 60. a 70. let a nízké obecní rozpočty nemohou bez
dotačních titulů školy opravit…
Podpořeny zázemí pro sociální služby v regionu MAS - SCLLD přispěla
velmi významně k nastartování řešení nedostatečného pokrytí a
podpory sociálních služeb v regionu
SCLLD velmi významně přispívá - podpořeny sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi v regionu a do budoucna chceme podpořit větší
mírou seniory.
MAS nastartovala v regionu komunikaci o nedostatečném pokrytí
sociálními službami, větší zájem o pomoc veřejnosti a sociální
poradenství v regionu.
SCLLD velmi významně přispívá - podpořeny prorodinná opatření
(příměstské tábory)
SCLLD původně nastavena na podporu zaměstnanosti v jiné oblasti - tedy
na podporu rekval. kurzů apod. Příměstské tábory jsou ale za dobu
realizace od r. 2017 natolik oblíbené, že jsou to především ony, jež
přispívají k podpoře zaměstnanosti rodičů v době letních prázdnin.

SCLLD přispívá k podpoře MSP v regionu - přispěla ke
konkurenceschopnosti firem, k efektivnosti/inovacím ve výrobě a
k udržitelnosti subjektů v regionu.

SCLLD přispívá k posílení turismu v obcích, přilákání veřejnosti do méně
navštěvovaných oblastí a ke sportovnímu vyžití v přírodě.

SCLLD velmi významně přispívá - budou podpořeny projekty na
revitalizace zeleně v mnoha obcích v území
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B.2.2) Do jaké míry byly v území MAS identifikovány problémy, které nejsou řešeny prostřednictvím
Programových rámců, a které by mohly mít negativní vliv na dosažení cílů Opatření/Fichí
Programových rámců?
Odpověď:
Zadržování vody v krajině, protipovodňové opatření
- větší zadržování vody v krajině, aby nedocházelo k ničení majetku občanů při náhlých lokálních
povodních
- jsou obce, které nemají obecní vodovod a kanalizaci
- díky zlepšení zadržení vody nebudou lidem vysychat studny, budou lépe zásobené rybníky
- sucho způsobí zničení revitalizovaných ploch sídelní zeleně v projektech podpořených z OPŽP
Eliminace:
- realizací těchto opatření dojde k ochraně majetku obyvatel, obcí a dalších subjektů v regionu
- řešení problémů s vodou z vlastních zdrojů obcí, svépomocí, ale i prostřednictvím dalších možných
dotačních titulů přes MAS i z národních dotací
Dlouhodobě z důvodů finančních neřešena situace se zastaralou technickou infrastrukturou, nebyly
vyřešeny nové vodovodní řady a kanalizace, stávající čistírny odpadních vod potřebují po letech
fungování výměnu technologií
- obce z vlastních rozpočtů nejsou schopni platit - řeší vše úvěry a nebo řešení situace odkládají
- pokud se příliš obce zadluží, nebudou mít finance na dofinancování dalších projektů a ohrozí se
podávání projektů do výzev MAS
Podpora malých obcí do 5000 obyvatel v různých sférách
- revitalizace/rekonstrukce/obnova veřejných prostranství, drobných kulturních památek, místních
komunikací a chodníků, prostupnost krajiny, škol a školských zařízení, kulturních zařízení a dalších
spolkových zázemí.
Pokud nebude MAS podporovat malé obce v regionu, dojde k ohrožení MAS jako takové a celkově ke
spolupráci v komunitě. Mnozí starostové obcí vnímají, že potřebují podporu k řešení problémů, které
je trápí - rozpadající se obecní úřady, zastaralé vybavení, špatný technických malých škol v regionu,
zastaralá technická infrastruktura, nedostatečné vybavení technických služeb v obci aj. MAS všechny
problémy samozřejmě nevyřeší, ale měla by mít finance alespoň na některé problémy v obcích, které
by byly možné zaplatit z dotací přes MAS a obce by tím pádem ušetřily na řešení jiných aktivit…. Což
v tomto období zachráníme již jen článkem 20.
Nedostatek volných nemovitostí (byty a domy) k bydlení - lidé chtějí v regionu bydlet, ale neprodávají
a nestaví se nové byty, nemovitosti jsou neúměrně drahé, nejsou nájemní byty
- ohrožení porodnosti v regionu, stárnutí obyvatelstva regionu (do budoucna velmi přibude podíl
seniorů v regionu)
- potřeba levného bydlení pro seniory a mladé lidi
- odcházení lidí s regionu - mladí lidé se stěhují pryč za prací s vyššími výdělky
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Eliminace:
- podnikatelé v regionu - stavba nájemních bytů
- větší zapojení obcí a snaha o získání dotací na levné bydlení pro seniory
Když se bude region vylidňovat, bude problém udržet financování obcí a MSP nebudou zůstávat
v regionu. Je to začarovaný kruh, který MAS není schopna finančně podpořit…
Podpora péče o seniory - do roku 2030 bude v regionu mnohonásobně více seniorů než produktivního
obyv. (na základě predikce obyv. v regionu, které si MAS nechala zpracovat v rámci projektu
Komunitního plánování soc. služeb)
Malé venkovské obce, které zřizují školy a školky potřebují větší pomoc - školy jsou většinou ze 60. a 70.
let a nízké obecní rozpočty nemohou bez dotačních titulů školy opravit… Je nutno mít finance na
základní věci - lina do tříd, rekonstrukce starých kuchyní a jídelen, sociální zázemí aj.
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:
Rozšířit OPŽP o dotace na zadržení vody v krajině a na protipovodňová opatření
Podpora malých obcí v regionu do 5000 obyvatel - opatření v SCLLD uvedeno od počátku, jen nebyly
možnosti, jak obce podpořit
- obce si samozřejmě žádají i z národních dotačních titulů apod., ale mají jen omezené možnosti ve velké
konkurenci žádostí, že jen někteří na své projekty finance získají
- zachovat opatření na podporu škol a školských zařízení s tím, že by byla podpořena rekonstrukce
základní vybavenosti škol
Rozšíření terénních služeb o podporu seniorů v rámci rozvoje sociálních služeb na území MAS.
Klíčová zjištění:
1. Nutná podpora malých obcí v regionu
2. Podpora sociálních služeb pro seniory
3. Podpora zadržení vody v krajině a realizace na protipovodňová opatření
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Odpověď na evaluační otázku, doporučení
B.2 Do jaké míry odpovídají cíle a opatření SCLLD aktuálním problémům a potřebám území MAS?
Odpověď:
Opatření ve Strategii MAS ať již ta, která jsou podporována prostřednictvím programových rámců, tak i
některá další opatření a cíle, jsou stále platná - problémy se v čase proměňují, ale jsou stále.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Odpovědnost
Termín (do
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)
za implementaci
kdy)
doporučení
1.

Implementace článku 20 PRV

konec r. 2021

2.

Změna v OPZ - navýšena alokace na prorodinná opatření a
sociální služby ŽOZ v lednu 2019 (byli jsme vybráni jako jedny
z 1. MAS, které mohli alokaci navýšit - využili jsme na projekty
ve výši 6mil. Kč)
IROP - Změna SCLLD MAS - zrušeno opatření na cyklostezky zůstatek alokace přispěje k další podpoře škol na území MAS

zač. r. 2020

3.

konec r. 2020

Vedoucí pro realizaci
SCLLD,
projektový
manažer MAS
Vedoucí pro realizaci
SCLLD,
projektový
manažer MAS
Vedoucí pro realizaci
SCLLD,
projektový
manažer MAS

EO: B.3 Do jaké míry jsou alokované finanční prostředky na jednotlivá Opatření/fiche
Programových rámců dostatečné pro vyřešení identifikovaných problémů a potřeb
v území MAS?
Hlavním účelem této evaluační otázky je zvážit a ověřit, zda jsou finanční prostředky alokované na
jednotlivá opatření/fiche programových rámců vhodně alokovány s ohledem na problémy a potřeby
území revidované v evaluační otázce B.1
MAS tedy souhrnně vyhodnotí, jak implementace SCLLD přispívá k daným (věcně příslušným
problémům k Opatřením/Fichím Programových rámců) problémům v území MAS.

Zdroje dat/informací
MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:
• Výzvy
• Programové rámce
• Seznamy projektů
• Data z MS2014+ o schválených, ukončených projektech (žádostech)
• Metodiky pro zpracování programových rámců (např. Metodika pro tvorbu Fichí, Doporučení
pro zpracování programového rámce IROP atp.)

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat
•
•
•

Obsahová analýza
Skupinová diskuse členů Focus Group (tj. partnerů a žadatelů, příjemců MAS, členů kanceláře
MAS, příp. dalších)
Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)
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VYČERPANÁ ALOKACE CELKEM k 31.5.2019
PRV
IROP
OPZ
OPŽP

13 666 041
15 962 041
9 604 908
0

Zůstatek alokace MAS k 31.5.2019
PRV
IROP
OPZ
OPŽP

4 660 079
6 861 607
5 900 000
10 000 000
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Tabulka 9 – čerpání alokace MAS k 31.5.2019
FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)
Z toho PODPORA
Specifický
cíl SCLLD

Opatření SCLLD

Celkové
způsobilé
výdaje (CZV)

Příspěvek Unie
(a)

Národní
veřejné
zdroje

ALOKACE MAS

Zazávazkované
projekty (CZV)
do 31.12.2018

%

Zazávazkované
projekty (CZV)
od 1.1. do
31.5.2019

Zazávazkované
projekty
celkem do
31.5.2019

%

Zůstatek
alokace k
31.5.2019

(SR, SF)
(b)

A.1

10 122 530,00

9 616 410,00

0,00

9 616 410,00

0,00

9 680 825,02

8 228 701,26

1 452 123,76

9 680 825,02

3 780 825,00

7 591 890,00

7 212 310,00

7 212 310,00

7 211 928,91

927 280,00

625 920,00

208 640,00

834 560,00

0,00

A.3

0,00

0

834 560

B.1

B.1.2 - PRV - 17.1.b

9 717 500,00

3 279 670,00

1 093 210,00

4 372 880,00

1 425 000,00

33

340 000,00

1 765 000,00

40

2 607 880

B.1

B.1.3 - PRV - 17.1.a

19 677 980,00

5 903 400,00

1 967 800,00

7 871 200,00

2 980 520,00

38

4 673 300,00

7 653 820,00

97

217 380

B.1

B.1.4 - PRV - 19.1.b
B.1.5 - OPZ zaměstnanost
C.1.1 - IROP cyklodoprava

7 774 030,00

2 623 730,00

874 590,00

3 498 320,00

1 882 575,00

54

1 198 925,00

3 081 500,00

88

416 820

5 942 638,76

5 051 242,95

744 653,78

5 795 896,73

2 937 351,25

7 591 890,00

7 212 310,00

0,00

7 212 310,00

0,00

8 400 000,00

5 040 000,00

5 040 000,00

0,00

1 749 160,00

1 311 870,00

1 749 160,00

875 721,00

6 200 000,00

4 960 000,00

A.1
A.1

B.1
C.1
E.1
E. 1
E. 1

E.1.2 - OPŽP - zeleň
E.1.3 - PRV - 25. stezky v
lesích
E.1.3 - OPŽP - protieroze

95 375 723,78

437 290,00

0

8 750 111,89

A.1.1 - IROP - vzdělávání
A.1.2 - OPZ - sociální
služby
A.1.2 - IROP - sociální
služby
A. 3. 1 - PRV - projekt
spolupráce

39
100
0

51
0
0
18

0,00
0,00
0,00

2 886 731,25
0,00
0,00
290 000,00

8 750 111,89

91

866 298

3 780 825,00

39

5 900 000

7 211 928,91 100

5 824 082,50 100
0,00

0

7 212 310

0,00

0

5 040 000

1 165 721,00

24

583 439

4 960 000,00
67 843 871,75

4 960 000
39 232 989,30
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Odpovědi na evaluační podotázky
B.3.1) Do jaké míry žadatelé předkládají do jednotlivých výzev projektové žádosti v alokaci, která
je výrazně nižší nebo vyšší než alokace dané výzvy?
Odpověď:
Alokace MAS na všechny Programové rámce činí 67mil. Kč.
Alokace nedostačuje velmi - min. 3-4 velké školy v regionu by
potřebovaly větší podporu na specializované učebny a vybavení, vč.
bezbariérovosti, konektivity apod. Jedná se o školy s mnohdy
vybavením a technickým zázemím 20-30let starým - nutno řešit
základní věci (podlahy, elektřina aj. rozvody, osvětlení, toalety,
nábytek, atd…)
Alokaci bychom v IROP potřebovali minimálně trojnásobnou - na
A.1.1 - IROP - vzdělávání
podporu vzdělávání v regionu.
A.1.2 - OPZ - sociální
Alokace vyčerpána na zázemí pro sociální služby na území MAS.
služby
Vyčleněná alokace na toto opatření dle našeho názoru postačovala.
A.1.2 - IROP - sociální
Alokace byla navýšena pomocí ŽOZ v OPZ na podporu fakultativních
služby
služeb pro seniory.
Alokaci PRV bychom potřebovali na článek 19.1.b - na podporu MSP,
B.1.2 - PRV - 17.1.b
na 17.1.a - na podporu zemědělců, a na článek 20 - podpora obcí a
B.1.3 - PRV - 17.1.a
spolků, minimálně trojnásobnou…
B.1.4 - PRV - 19.1.b
Jsme nová MAS, která nebyla podpořena v min. dotačním období
E.1.3 - PRV - 25. stezky v
2007-2013, a je nutno více pomoci obcím v našem periferním regionu
lesích
Středočeského kraje!!
Alokace byla navýšena pomocí ŽOZ V OPZ na podporu velmi oblíbených
B.1.5 - OPZ - zaměstnanost příměstských táborů na území MAS.
C.1.1 - IROP cyklodoprava
Alokace nebyla využita a změnou SCLLD přesunuta na školy.
Alokace 10mil. Kč - rozdělena změnou SCLLD na polovinu mezi obě
E.1.2 - OPŽP - zeleň
opatření. Bohužel se při konzultacích a příjmu žádostí v obou výzvách
ukazuje, že by bylo potřeba více financí na zeleň v obcích.
Přestože MAS v roce 2018 přijetí OPŽP konzultovala v regionu, tak nyní
by bylo potřeba více financí na zeleň a méně na protierozní opatření.
E.1.3 - OPŽP - protieroze
Jinak alokace bude pravděpodobně dostačovat.
B.3.2) Do jaké míry by musely být finanční prostředky v Opatřeních/Fichích Programových rámců
navýšeny, aby SCLLD efektivně přispěla k řešení identifikovaných problémů území, respektive
uspokojení potřeb, respektive dosažení cílů SCLLD?
Odpověď:
Náš region je periferním územím Středočeského kraje a již k nám nedosahuje podpora ITI a IPRÚ.
MAS v okolí Prahy alokované finanční prostředky nejsou schopni na některá opatření utratit, my
potřebuje velké navýšení.
Především v opatření:
A.1.1 - IROP - vzdělávání: Alokaci bychom v IROP potřebovali minimálně trojnásobnou, tj. cca 25mil.
Kč - na podporu vzdělávání v regionu. Nyní máme i s přesunem alokace z cyklodopravy kolem 13mil.
Kč pro školy.
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PRV - Alokaci PRV bychom potřebovali na článek 19.1.b - na podporu MSP, na 17.1.a - na podporu
zemědělců, a na článek 20 - podpora obcí a spolků, minimálně trojnásobnou…
Především podpora článku 20 - obce v regionu by potřebovaly na toto alespoň 10-15mil. Kč. My
máme zůstatek alokace cca 4,5mil. Kč.
Klíčová zjištění:
1. IROP - Konzultované a připravované projekty vyčerpaly alokace hned v prvních 2 Výzvách.
Alokace zbytková a poslední je nyní připravena na podporu vzdělávání.
2. PRV - potřebovali bychom navýšení alokace na podporu zemědělských a nezemědělských
subjektů.
3. PRV článek 20 - potřebovali bychom pro uspokojení potřeb razantní navýšení alokace na
podporu obcí v regionu a na spolkovou činnost.

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:
Alokace MAS na všechny Programové rámce činí 67mil. Kč a především v IROP a PRV nedostačuje alokace
velmi.
Náš region je periferním územím Středočeského kraje a již k nám nedosahuje podpora ITI a IPRÚ. MAS v okolí
Prahy alokované finanční prostředky nejsou schopni na některá opatření utratit, my potřebuje velké
navýšení.
Jsme nová MAS, která nebyla podpořena v min. dotačním období 2007-2013, a je nutno více pomoci obcím
v našem chudém regionu Středočeského kraje!!
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Termín (do
Odpovědnost za implementaci
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)
kdy)
doporučení
1. V rámci OPZ alokace navýšena v ŽOZ SCLLD
zač. r. 2020
Vedoucí pro realizaci SCLLD,
projektový manažer MAS
2. Implementace článku 20 PRV - navýšení konec r. 2021
Vedoucí pro realizaci SCLLD,
alokace
projektový manažer MAS
3. Přijetí OPŽP - podpora sídelní zeleně a konec r. 2020
Vedoucí pro realizaci SCLLD,
protierozních opatření
projektový manažer MAS
4. IROP - Změna SCLLD MAS - zrušeno opatření na konec r. 2020
Vedoucí pro realizaci SCLLD,
cyklostezky - zůstatek alokace přispěje k další
projektový manažer MAS
podpoře škol na území MAS
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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.4Tato otázka je orientována spíše výhledově a měla
by potvrdit, že se ve zvolených opatřeních podaří naplnit dané cíle a také čerpat alokované finanční
prostředky.

Zdroje dat/informací
MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:
• Zásobník projektů
• Informace od potenciálních žadatelů (vč. např. členů MAS), vč. informací z jednání
a pracovních setkání s aktéry v území MAS (např. zjišťování potřeb v rámci MAP (II), zjišťování
potřeb v rámci komunitního plánování sociálních služeb apod.)
• Metodiky pro zpracování programových rámců (např. Metodika pro tvorbu Fichí, Doporučení
pro zpracování programového rámce IROP atp.)

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat
•
•
•

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

4 Např. z toho důvodu, že svoji poptávku již uspokojili jinak (např. prostřednictvím „přímých“ žádostí do
příslušného OP/PRV, získáním jiných zdrojů atp.).
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Tabulka 10 – Uzavřené Výzvy MAS k 31.5.2019
Název výzvy MAS

číslo výzvy

1. Výzva MAS
PODBRDSKO z
IROP - "1.výzva
MAS
PODBRDSKOIROP-Podpora
infrastruktury pro
sociální služby I." 058/06_16_072/CLLD_16_01_036
2. Výzva MAS z
IROP - "2.výzva
MAS
PODBRDSKOIROPInfrastruktura pro
vzdělávání“
172/06_16_075/CLLD_16_01_036
3. Výzva MAS
z IROP - „3.výzva
MAS
PODBRDSKOIROPInfrastruktura
pro cyklodopravu“ 202/06_16_038/CLLD_16_01_036
1. Výzva MAS
PODBRDSKO –
OPZ - Prorodinná
opatření I.
081/03_16_047/CLLD_16_01_036
2. Výzva MAS
PODBRDSKO OPZ - Podpora
sociálních služeb I. 242/03_16_047/CLLD_16_01_036

Opatření
vyhlášena
SCLLD

uzavřena

alokace výzvy

přihlášené
projekty počet
celkem

CZV

alokace

Vybrané
projekty

CZV

alokace

Ukončené
projekty
*)

A.1.2

15.12.2017 28.02.2018

7 591 890,00

3

7 591 905,00

7 212 309,75

3

7 591 905,00

7 212 309,75

X

A.1.1

01.06.2018 31.08.2018

10 122 530,00

4

9 210 644,10

8 750 111,90

4

9 210 644,10

8 750 111,90

X

C.1.1

10.10.2018 14.12.2018

7 591 890,00
25 306 310,00

0
7

0,00
16 802 549,10

0,00
15 962 421,65

0
7

0,00
16 802 549,10

0,00
15 962 421,65

X

B.1.5

13.04.2017 15.05.2017

6 400 000,00

6

6 364 713,75

6 333 220,00

3

1 663 812,50

1 584 068,75

X

A.1.2

30.10.2017 30.11.2017

4 300 000,00

1

4 212 075,00

4 212 075,00

1

4 212 075,00

3 780 825,00

X
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Název výzvy MAS
3. Výzva MAS
PODBRDSKO OPZ - Prorodinná
opatření II.
4. Výzva MAS
PODBRDSKO –
OPZ - Prorodinná
opatření III.

číslo výzvy

Opatření
vyhlášena
SCLLD

uzavřena

alokace výzvy

přihlášené
projekty počet
celkem

CZV

alokace

Vybrané
projekty

CZV

alokace

Ukončené
projekty
*)

351/03_16_047/CLLD_16_01_036

B.1.5

29.01.2018 28.02.2018

1 419 302,00

3

1 419 301,25

1 394 307,50

3

1 380 076,25

1 356 132,50

X

797/03_16_047/CLLD_16_01_036

B.1.5

28.02.2019 05.04.2019

2 950 000,00
15 069 302,00

6
16,00

2 940 712,50
14 936 802,50

2 886 731,25
14 826 333,75

6
13,00

2 940 712,50
10 196 676,25

2 886 731,25
9 607 757,50

X

8 744 770,00

21,00

17 151 048,00

7 999 027,00

17,00

11 779 761,00

5 948 941,00

X

4 162 880,00

2,00

2 997 775,00

1 214 875,00

2,00

2 997 775,00

1 214 875,00

X

7 000 000,00
19 907 650,00

23,00
46,00

16 635 546,00
36 784 369,00

7 297 225,00
16 511 127,00

21,00
40,00

14 620 746,00
29 398 282,00

6 502 225,00
13 666 041,00

X

Fiche č.
1 - B.1.3
Fiche č.
2 - B.1.2
Fiche č.
3 - B.1.4
1. Výzva MAS
z PRV

15/000/00000/120/000091/V001

2. Výzva MAS
z PRV

15/000/00000/120/000091/V002

Fiche č.
4 - E.1.3 26.01.2018 28.03.2018
Fiche č.
2 - B.1.2
Fiche č.
3 - B.1.4 29.06.2018 27.07.2018
Fiche č.
1 - B.1.3
Fiche č.
2 - B.1.2
Fiche č.
3 - B.1.4

3. Výzva MAS
z PRV

15/000/00000/120/000091/V003

Fiche č.
4 - E.1.3 19.12.2018 22.02.2019

*) = projekty, které mají podanou závěrečnou ŽOP k 31.5.2019
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Opatření SCLLD

ALOKACE MAS

Zazávazkované projekty
celkem do 31.5.2019

Potencionální
žádosti na další
období

A.1.1 - IROP - vzdělávání

9 616 410,00

8 750 111,89

25 000 000,00

C.1.1 - IROP - cyklodoprava

7 212 310,00

0,00

0,00

A.1.2 - IROP - sociální služby

7 212 310,00

7 211 928,91

0,00

A.1.2 - OPZ - sociální služby

9 680 825,02

3 780 825,00

5 900 000,00

B.1.5 - OPZ - zaměstnanost

5 795 896,73

5 824 082,50

0,00

E.1.2 - OPŽP - zeleň

5 040 000,00

0,00

5 040 000,00

E.1.3 - OPŽP - protieroze

4 960 000,00

0,00

3 200 000,00

B.1.2 - PRV - 17.1.b

4 372 880,00

1 765 000,00

0,00

B.1.3 - PRV - 17.1.a

7 871 200,00

7 653 820,00

5 000 000,00

B.1.4 - PRV - 19.1.b

3 498 320,00

3 081 500,00

6 000 000,00

E.1.3 - PRV - 25. stezky v lesích
PRV - článek 20 = zůstatek alokace PRV k
31.5.2019

1 749 160,00

1 165 721,00

0,00

4 660 079,00

0,00

15 000 000,00

834 560,00

0,00

0,00

A. 3. 1 - PRV - projekt spolupráce

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:
Byl proveden střízlivý odhad situace v území MAS.
Na základě aktivní komunikace s potencionálními žadateli v území MAS, na základě komunitního
projednání, dle komunikace se zástupci obcí a díky realizaci MAP I a II, lze odhadnout, že alokace
MAS v Programových rámcích je velmi nedostatečná především v IROP - vzdělávání a v PRV.
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:
SCLLD MAS byla nastavena na základě identifikovaných potřeb v území a samozřejmě na základě
možností alokace, která nám byla v jednotlivých OP přidělena. Programové rámce jsou tedy
nastavené do oblastí, které jsou identifikovány dle potřeb regionu a dle možností a pravidel
jednotlivých OP. Respektujeme pravidla jednotlivých OP, i když je to mnohdy velmi složité.
Na druhou stranu ale nemohly být podpořeny některé oblasti, které jsme podpořit skutečně chtěli,
ale nebyly na tyto oblasti přiděleny finance do naší alokace - malé obce a spolky,
Samozřejmě SCLLD MAS nevyřeší všechny problémy v území, ale když MAS v regionu žije, ráda by
pomohla alespoň některé problémy území pomoci řešit - obce některé cíle realizují sami a shání si
finance z národních a dalších zdrojů tak poté vnímají, že MAS je v území zbytečně, když si stejně
musí pomoci sami!!
C.1.1 - IROP - cyklodoprava
Alokace nebyla využita a změnou SCLLD přesunuta na podporu vzdělávání. MAS v SCLLD plánovala
podpořit v území cyklotrasy. Bohužel pravidla IROP cyklotrasy podporovat nemohou.
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Stále platí slabá stránka – nutné zlepšení stavu pěších cest, cyklotras a obecně místních komunikací,
vč. bezpečnostních prvků. O toto opatření IROP ale není v území aktuálně zájem, protože jsou
pravidla IROP složitá a lze realizovat jen některé aktivity, na které máme jen omezenou alokaci a na
vyřešení problému by tato alokace byla jen kapka v moři.
Ponecháno v SCLLD (obce řeší tyto problémy z jiných zdrojů a nebo finance nejsou a jen se „vytlouká
klín klínem“). Pokud bude možnost podpořit přes MAS, rádi tyto aktivity v budoucnu podpoříme.
Alokace zůstatková u IROP krácena z důvodu kurzových rozdílů - zohledněno v ŽOZ IROP, která je
nyní na ŘO IROP.
B.1.5 - OPZ - zaměstnanost
Ve Strategii MAS bylo na opatření na podporu zaměstnanosti v regionu vyčleněno 6 mil. Kč z celé
původní 10mil. alokace OPZ. V mezičase se však změnila situace - je nízká nezaměstnanost a Úřad
práce sám má tuto oblast vyčleněny poměrně vysoké alokace a kurzy rekvalifikace a podporu
zaměstnanosti řeší pro celý region Příbramska. Proto na projednání MAS rozhodnuto o využití
alokace na velmi oblíbené a velmi hojně navštěvované příměstské tábory v území MAS.
4x Fiche PRV + 1x Fiche na projekt spolupráce + nový článek 20
Alokaci PRV bychom potřebovali na článek 19.1.b - na podporu MSP, na 17.1.a - na podporu
zemědělců, a na článek 20 - podpora obcí a spolků, minimálně trojnásobnou…
Ale vzhledem k tomu, že žádné navýšení ze strany MZe/SZIF nepředpokládáme, budeme muset
vystačit se zbytkem alokace PRV. Rádi bychom využili tyto prostředky, které jsou součtem zbytkové
alokace ze všech 5 Fichí v SCLLD MAS (tj. vč. Fiche na projekt spolupráce) na implementaci článku 20
v území MAS a podpořili obce v našem regionu. Zároveň bude využita na článek 20 zbytková alokace
z případných pokrácených ŽOD PRV ze 3 Výzev MAS, kde jsme již projekty předali na SZIF.
Nevidíme smysl v realizaci projektu spolupráce PRV, pokud potřebujeme pro naše obce využít
každou korunu a moci podpořit alespoň nějaké projekty v malých obcí regionu.
Podporu pro obce a spolkovou činnost identifikujeme již od roku 2013, kdy byla započata tvorba
SCLLD MAS a zahájena činnost naší MAS.
B.4.3) Do jaké míry je v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců zaznamenán
dlouhodobý nedostatek poptávky vzhledem k nabídce finančních prostředků (alokaci)?
Odpověď:
C.1.1 - IROP - cyklodoprava: viz popis u B.4.2)
B.1.5 - OPZ - zaměstnanost: viz popis u B.4.2)
PRV:
B.1.2 - PRV - 17.1.b: v průběhu psaní SCLLD byla identifikována potřeba podpory zpracovatelů dle
článku 17.1.b, bohužel v průběhu času při vyhlášení Výzev MAS v letech 2018 a 2019 se nepřihlásilo
tolik žadatelů jako bylo naplánování v indikátorech ve strategii…
Žadatelé, kteří žádat chtěli, na své projekty podporu dostali a další podporu neplánujeme. Zůstatek
alokace chceme ŽOZ SCLLD převést na článek 20.
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E.1.3 - PRV - 25. stezky v lesích: na základě komunikace v území MAS nakonec podány pouze 3
projekty na naučné stezky v lesích, o další realizace není zájem. Zůstatek alokace chceme ŽOZ SCLLD
převést na článek 20.
A. 3. 1 - PRV - projekt spolupráce: nevidíme smysl v realizaci projektu spolupráce PRV, pokud
potřebujeme pro naše obce využít každou korunu a moci podpořit alespoň nějaké projekty v malých
obcí regionu. Zůstatek alokace chceme ŽOZ SCLLD převést na článek 20.
Klíčová zjištění:
1. MAS má především v IROP - vzdělávání a v PRV v podpoře pro obce mnoho potencionálních
projektů, které by se mohly na území MAS realizovat
2. Navýšení alokace Programového rámce IROP - vzdělávání.
3. Navýšení alokace na Fichi článku 20.
4. … vzhledem k tomu, že máme mít střízlivý pohled na věc - k žádnému navýšení pro MAS
nedojde a budeme se muset spolehnout na nízké zbytkové alokace pro IROP a PRV…

Odpověď na evaluační otázku, doporučení
B.4 Do jaké míry obsahují Programové rámce právě taková opatření/fiche, o které je ze strany
potenciálních žadatelů zájem?
Odpověď:
Na základě komunikace MAS v území se všemi aktéry a potencionálními žadateli je o Výzvy MAS
vyhlašovaných na základě Programových rámců v SCLLD zájem - v některých opatření/fichích více a
v některých méně. Nestalo se však, že by nebyl zájem v žádné z Výzev MAS - pouze u opatření na
cyklodopravu. Toto považujeme za velký úspěch v realizaci SCLLD!!
Konzultujeme s žadateli jejich projekty a snažíme se propagovat MAS tak, aby byly projekty
smysluplné a aby se žadatelé zaměřovali na potřebné projekty pro region a pro své činnosti.
MAS u některých Programových rámců potřebuje navýšení alokace z důvodu velkého zájmu v území
- pokud by se toto podařilo alespoň o kus, budeme moc šťastní. Bohužel toto nepředpokládáme,
takže se budeme snažit smysluplně využít finance přidělené MAS na toto období a uvidíme, jaké
možnosti přinese období další.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Odpovědnost
Termín (do
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)
za implementaci
kdy)
doporučení
r. Vedoucí pro realizaci
1. Změna SCLLD MAS - zrušeno opatření na konec
2020
SCLLD,
projektový
cyklostezky - zůstatek alokace přispěje
manažer MAS
k další podpoře škol na území MAS z IROP

2. Implementace článku 20 PRV

konec
2021

r. Vedoucí pro realizaci
SCLLD,
projektový
manažer MAS
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Oblast C – Výstupy a výsledky implementace SCLLD
Cílem evaluace v rámci oblasti C je vyhodnocení výsledků intervencí realizovaných v rámci dané
SCLLD a příspěvku intervencí k dosahování cílů SCLLD. Předmětem evaluace v rámci oblasti C jsou
proto vstupy a výstupy implementace SCLLD, jejich vzájemné vazby a změny, které výstupy způsobily
v různých oblastech společnosti a hospodářství (tj. výsledky implementace SCLLD).
Evaluace v oblasti C podává informace o tom, zda:
1. Přináší nám vynaložené prostředky (zdroje) odpovídající a uspokojivé výsledky, které jsou
v území potřeba?
2. Dosahujeme naplánovaných cílů? Přináší realizace SCLLD do území plánované (i neplánované)
potřebné změny?
3. Co děláme pro dosahování vytýčených cílů dobře a co naopak špatně?
4. Co je třeba (je-li to možné) změnit, abychom dosahovali lepších výsledků s menším
vynaložením zdrojů?
5. Přispívá realizace SCLLD ke zlepšení života konkrétních cílových skupin? Jak? Proč ano, proč
ne?
6. Jakou přidanou hodnotu SCLLD do území MAS PODBRDSKO přináší?
Výstupem evaluace v rámci oblasti C je soubor manažerských doporučení k úpravě hodnocených
komponent SCLLD 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
SCLLD.
V rámci evaluace v Oblasti C zodpovídá MAS PODBRDSKO následující evaluační otázky:
• C.1 V jaké fázi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachází?
• C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování
hodnot indikátorů (věcný a finanční pokrok realizace SCLLD)?
• C.3 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účelně (tj. do jaké míry
intervence splnila svůj účel)?
• C.4 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účinně?
• C.5 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosahování
specifických cílů opatření/fichí Programových rámců?
• C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosažení přidané
hodnoty LEADER/CLLD?
• C.8 Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj
ve venkovských oblastech?
Klíčovým nástrojem při zodpovídání podotázek a otázek v Oblasti C jsou tyto metody:
- Obsahová analýza (výzvy, věcný a finanční pokrok)
- Individuální (příp. skupinové) rozhovory s žadateli/příjemci a cílovými skupinami (nutné pro
zpracování případových studií)
- Case Studies (případové studie).
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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 žádosti5/projektu) →
jejich zpracování: obsahová analýza, příprava pro realizaci rozhovorů6 s vybranými příjemci
a zpracování případových studií7 (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 rozhovoru8 →
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).

5 Tyto

dokumenty si MAS připraví a nastuduje právě jen u těch projektů, u kterých bude následně provádět rozhovory. V ŽoD,
studiích proveditelnosti a dalších přílohách ŽoD bývá zpravidla popsáno, čeho chce žadatel prostřednictvím daného projektu
dosáhnout – jaký je jeho účel. Před každým rozhovorem si tedy „tazatel“ nastuduje daný projekt a následně prostřednictvím
rozhovoru získává další detaily a informace o skutečných (vs. zamýšlených) efektech, výstupech a výsledcích daného projektu.
6 Viz přílohu Příloha č. 3: Návrh otázek pro realizaci rozhovoru ke zpracování Případové studie
7 Viz přílohu Příloha č. 2: Šablona případové studie
8 MAS zaznamená odpovědi na otázky do Přílohy č. 3.
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Odpovědi na evaluační podotázky
Pokrok v implementaci (realizaci) SCLLD – přehled výzev dle stavu








MAS dosud nevyhlásila žádnou výzvu
MAS má 1 výzev, u kterých probíhá příjem žádostí, z toho:
1x v PR PRV
MAS má 0 výzev, u kterých probíhá kontrola FNaP a věcné hodnocení žádostí o dotaci
MAS má 0 výzev, u kterých probíhá administrativní kontrola a ZoZ ze strany ŘO
MAS má 7 výzev, ve kterých jsou projekty s vydaným právním aktem, z toho:
2x v PR IROP,
2x v PR PRV,
3x v PR OPZ,
MAS má 0 výzev, ve kterých jsou ukončené projekty (projekty, u kterých byla podána závěrečná
žádost o platbu/závěrečná zpráva o realizaci)
Celkový přehled výzev MAS k 31. 12. 2018:
PR
Počet výzev s ukončeným příjmem žádostí o dotaci ve výzvě
MAS v jednotlivých letech
2017
2018
2019
IROP
0
3
0
PRV
0
2
1
OPZ
2
1
1
OP ŽP
0
0
0
CELKEM
2
6
2

Klíčová zjištění:
1. Vyhlášení Výzev MAS probíhá na základě SCLLD MAS.
2. V OPZ MAS dostala možnost změny a navýšení alokace na základě úspěšného vyhlášení
Výzev MAS. Po konzultaci s ŘO OPZ MAS Podbrdsko získala cca o 5mil. větší alokaci. V roce
2019 byla vyhlášena a předána na ŘO OPZ Výzva na podporu příměstských táborů. Na
podzim 2019 bude vyhlášena poslední Výzva na rozvoj soc. služeb - fakultativních i služeb
dle zákona.
3. IROP MAS vyhlásila všechny 3 plánované Výzvy MAS dle SCLLD MAS. Bohužel do 3. Výzvy na
rozvoj cyklodopravy se nepřihlásila žádná ŽOD. Alokace na toto opatření je řešena s ŘO IROP
a formou změny bude celá zbytková alokace IROP přesunuta na potřebnější opatření - rozvoj
vzdělávání pro MŠ a ZŠ v regionu.
4. PRV vyhlášeny 3 Výzvy MAS. ŽOD se přihlásily do všech 4 Fichí dle SCLLD MAS. Dále je
plánována 4. Výzva MAS, ve které bychom chtěli podpořit obce a spolky prostřednictvím
nového Článku 20 PRV. Tímto bude alokace na PRV vyčerpána.

Odpověď na evaluační otázku, doporučení
C.1 V jaké fázi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachází (do jaké míry je průběh realizace v souladu
s plánovaným harmonogramem výzev)?
Odpověď:
MAS plní Strategii MAS od roku 2017 postupným vyhlášením Výzev MAS dle nastavených alokací ve
finančním plánu a aktualizovaného ročního harmonogramu Výzev.
Dle našeho názoru plníme Strategii MAS úspěšně.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
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Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
apod.)

1. Podána ŽOZ PR OP ŽP

Termín (do kdy)
Květen 2018

2. Podána ŽOZ PR OPZ - Leden 2019
navýšení alokace MAS
Červenec 2019
3. ŽOZ PR IROP - probíhá

4. ŽOZ PRV - přesun alokace na Srpen 2019
Článek 20

Odpovědnost za implementaci
doporučení
Vedoucí pro realizaci SCLLD
MAS, Projektová manažerka OP
ŽP
Vedoucí pro realizaci SCLLD
MAS, Projektová manažerka OPZ
Vedoucí pro realizaci SCLLD
MAS, Projektová manažerka
IROP
Vedoucí pro realizaci SCLLD
MAS, Projektová manažerka PRV

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 SCLLD (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 SCLLD 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 SCLLD (část „Informace o problémech,
které se vyskytly v realizaci integrované SCLLD 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 11 – g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD - DATA K 31.12.2018, tj. k poslední předložení Zprávě o realizaci SCLLD MAS PODBRDSKO
IDENTIFIKACE indikátorů
Specif.
Opatření Podopatření
cíl
SCLLD
SCLLD
SCLLD

OP

Kód
NČI2014+

A. 1

A. 1. 1

IROP

5 00 00

A. 1

A. 1. 1

IROP

5 00 01

A. 1

A. 1. 1

IROP

5 00 20

A. 1

A. 1. 1

IROP

5 00 30

A. 1

A. 1. 2

A. 1. 2. 1

IROP

5 54 01

A. 1

A. 1. 2

A. 1. 2. 1

IROP

5 54 02

A. 1

A. 1. 2

A. 1. 2. 1

IROP

6 75 10

A. 1

A. 1. 2

A. 1. 2. 2

OPZ

6 00 00

Název indikátoru

Počet podpořených
vzdělávacích
zařízení
Kapacita
podporovaných
zařízení péče o děti
nebo vzdělávací
zařízení
Podíl tříletých dětí
umístěných v
předškolním
zařízení
Podíl osob
předčasně
opouštějících
vzdělávací systém
(%)
Počet podpořených
zázemí pro služby a
sociální práci
Počet
poskytovaných
druhů sociálních
služeb
Kapacita služeb a
sociální práce
Celkový počet
účastníků

Hodnoty indikátoru

Měrná
jednotka

Typ
indikátoru
(výstup /
výsledek)

Výchozí
hodnota

Datum
výchozí
hodnoty (k
31.12,
realizace
SCLLD)

zařízení

výstup

0

2014

8

osoby

výstup

0

2013

%

výsledek

77,3

%

výsledek

zázemí

Datum
Cílová
cílové
hodnota hodnoty (k
31.12.)

Dosažená hodnota indikátoru

Milník
31.12.2018
(je-li ŘO
vyžadován)

Hodnota - dle
Zprávy o SCLLD k
31.12.2018

Plnění%

2023

2

4

50,00

20

2023

ne

0

0

2013

90,5

2023

ne

0

0

5,4

2013

5

2023

ne

0

0

výstup

0

2014

2

2023

ne

3

150,00

služby

výstup

0

2014

2

2023

Ne

3

150,00

klienti

výsledek

0

2014

2

2023

ne

15

750,00

účastníci

výstup

0

2016

362

2023

ne

105

29,01
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IDENTIFIKACE indikátorů
Specif.
Opatření Podopatření
cíl
SCLLD
SCLLD
SCLLD

OP

Kód
NČI2014+

A. 1

A. 1. 2

A. 1. 2. 2

OPZ

6 70 01

A. 1

A. 1. 2

A. 1. 2. 2

OPZ

6 70 10

A. 1

A. 1. 2

A. 1. 2. 2

OPZ

6 73 10

A. 1

A. 1. 2

A. 1. 2. 2

OPZ

6 73 15

B. 1

B. 1. 2

PRV

9 37 01

B. 1

B. 1. 2

PRV

9 48 00

B. 1

B. 1. 3

PRV

9 37 01

B. 1

B. 1. 3

PRV

9 48 00

B. 1

B. 1. 4

PRV

9 37 01

B. 1

B. 1. 4

PRV

9 48 00

Název indikátoru

Kapacita
podpořených
služeb
Využívání
podpořených
služeb
Bývalí účastníci
projektů, u nichž
intervence formou
sociální práce
naplnila svůj účel
Bývalí účastníci
projektů v oblasti
sociálních služeb, u
nichž služba
naplnila svůj účel
Počet podpořených
podniků/příjemců
Pracovní místa
vytvořená v rámci
podpořených
projektů (Leader)
Počet podpořených
podniků/příjemců
Pracovní místa
vytvořená v rámci
podpořených
projektů (Leader)
Počet podpořených
podniků/příjemců
Pracovní místa
vytvořená v rámci
podpořených
projektů (Leader)

Hodnoty indikátoru

Měrná
jednotka

Typ
indikátoru
(výstup /
výsledek)

Výchozí
hodnota

Datum
výchozí
hodnoty (k
31.12,
realizace
SCLLD)

místa

výstup

0

2016

2

osoby

výsledek

0

2016

osoby

výsledek

0

osoby

výsledek

příjemci

Datum
Cílová
cílové
hodnota hodnoty (k
31.12.)

Dosažená hodnota indikátoru

Milník
31.12.2018
(je-li ŘO
vyžadován)

Hodnota - dle
Zprávy o SCLLD k
31.12.2018

Plnění%

2023

ne

3

150,00

30

2023

ne

100

333,33

2016

20

2023

ne

0

0

0

2016

15

2023

ne

0

0

výstup

0

2014

15

2022

5

1

6,67

úvazek

výsledek

0

2014

0,8

2022

0,3

0

0

příjemci

výstup

0

2014

8

2022

3

3

37,50

úvazek

výsledek

0

2014

1,8

2022

0,6

0

0

příjemci

výstup

0

2014

7

2022

2

3

42,86

úvazek

výsledek

0

2014

0,6

2022

0,2

0

0
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IDENTIFIKACE indikátorů
Specif.
Opatření Podopatření
cíl
SCLLD
SCLLD
SCLLD

OP

Kód
NČI2014+

B. 1

B. 1. 5

OPZ

6 00 00

B. 1

B. 1. 5

OPZ

5 00 01

B. 1

B. 1. 5

OPZ

5 01 00

B. 1

B. 1. 5

OPZ

6 26 00

B. 1

B. 1. 5

OPZ

6 27 00

B. 1

B. 1. 5

OPZ

6 28 00

B. 1

B. 1. 5

OPZ

6 29 00

Název indikátoru

Celkový počet
účastníků
Kapacita
podpořených
zařízení péče o děti
nebo vzdělávací
zařízení
Počet podpořených
zařízení péče o děti
předškolního věku
Účastníci, kteří
získali kvalifikaci po
ukončení své
účasti, včetně OSVČ
Účastníci
zaměstnaní po
ukončení své
účasti, včetně OSVČ
Znevýhodnění
účastníci, kteří po
ukončení své účasti
hledají zaměstnání,
jsou v procesu
vzdělávání/odborné
přípravy, rozšiřují si
kvalifikaci nebo
jsou zaměstnaní, a
to i OSVČ
Účastníci
zaměstnaní 6
měsíců po ukončení
své účasti, včetně
OSVČ

Hodnoty indikátoru

Měrná
jednotka

Typ
indikátoru
(výstup /
výsledek)

Výchozí
hodnota

Datum
výchozí
hodnoty (k
31.12,
realizace
SCLLD)

účastníci

výstup

0

2016

396

osoby

výstup

0

2016

Zařízení

výstup

0

osoby

výsledek

osoby

Datum
Cílová
cílové
hodnota hodnoty (k
31.12.)

Dosažená hodnota indikátoru

Milník
31.12.2018
(je-li ŘO
vyžadován)

Hodnota - dle
Zprávy o SCLLD k
31.12.2018

Plnění%

2023

ne

197

49,75

20

2023

ne

75

375,00

2016

1

2023

ne

0

0

0

2016

10

2023

ne

0

0

výsledek

0

2016

6

2023

ne

0

0

osoby

výsledek

0

2016

8

2023

ne

0

0

osoby

výsledek

0

2016

2

2023

ne

0

0
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IDENTIFIKACE indikátorů
Specif.
Opatření Podopatření
cíl
SCLLD
SCLLD
SCLLD

OP

Kód
NČI2014+

Název indikátoru

Účastníci ve věku
nad 54 let
zaměstnání 6
měsíců po ukončení
své účasti, včetně
OSVČ
Délka nově
vybudovaných
cyklostezek a
cyklotras
Délka
rekonstruovaných
cyklostezek a
cyklotras
Počet parkovacích
míst pro jízdní kola
Podíl cyklistiky na
přepravních
výkonech
Počet podpořených
operací

Hodnoty indikátoru

Měrná
jednotka

Typ
indikátoru
(výstup /
výsledek)

Výchozí
hodnota

Datum
výchozí
hodnoty (k
31.12,
realizace
SCLLD)

osoby

výsledek

0

2016

2

km

výstup

0

2014

km

výstup

0

parkovací
místa

výstup

%

Datum
Cílová
cílové
hodnota hodnoty (k
31.12.)

Dosažená hodnota indikátoru

Milník
31.12.2018
(je-li ŘO
vyžadován)

Hodnota - dle
Zprávy o SCLLD k
31.12.2018

Plnění%

2023

ne

0

0

10

2023

ne

0

0

2014

5

2023

ne

0

0

0

2014

40

2023

ne

0

0

výsledek

7

2011

10

2023

ne

0

0

akce

výstup

0

2014

5

2022

2

2

40,00

výstup

0

2014

5

2022

2

32,52

650,40

B. 1

B. 1. 5

OPZ

6 31 00

C. 1

C. 1. 1

IROP

7 61 00

C. 1

C. 1. 1

IROP

7 62 00

C. 1

C. 1. 1

IROP

7 64 01

C. 1

C. 1. 1

IROP

7 63 10

E. 1

E. 1. 3

PRV

9 27 02

E. 1

E. 1. 3

PRV

9 30 01

Celková plocha

ha

E. 1

E. 1. 3

E.1.3.2

OPŽP

46500

Plocha stanovišť

ha

0

2018

5

2023

ne

0

0

E. 1

E. 1. 3

E.1.3.2

OPŽP

45415

Počet lokalit

lokalita

0

2018

5

2023

ne

0

0

E. 1

E. 1. 2

OPŽP

46500

Plocha stanovišť

ha

0

2018

4,2

2023

ne

0

0

0

2018

5

2023

ne

0

0

E. 1

E. 1. 2

OPŽP

45412

Počet ploch a prvků
plocha/prvek
zeleně
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Tabulka 12 – Financování k 31.12.2018

FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)

Specifický
cíl SCLLD

Opatření SCLLD

Celkové
způsobilé
výdaje (CZV)

Z toho

Z toho

Podpora

Vlastní zdroje příjemce

Příspěvek
Unie (a)

Národní
veřejné zdroje

Národní veřejné
zdroje

Národní
soukromé
zdroje

(SR, SF)

(kraj, obec, jiné)

(d)

(b)

(c)

Soukromé
zdroje

skutečný stav
čerpání k
31.12.2018
(v Kč)

skutečný stav
čerpání k
31.12.2018
(v % z CZV)

A.1

A.1.1

10 122 530,00

9 616 410,00

0,00

404 900,00

101 220,00

0,00

0%

A.1

A.1.2 - podopatření OPZ

9 680 825,02

8 228 701,26

1 452 123,76

0,00

0,00

666 927,18

6,89 %

A.1

A.1.2 - podopatření IROP

7 591 890,00

7 212 310,00

303 670,00

75 910,00

0,00

0%

A.3

A. 3. 1

927 280,00

625 920,00

208 640,00

0,00

92 720,00

0,00

0%

B.1

B. 1. 2

9 717 500,00

3 279 670,00

1 093 210,00

0,00

5 344 620,00

0,00

0%

B.1

B. 1. 3

19 677 980,00

5 903 400,00

1 967 800,00

0,00

11 806 780,00

0,00

0%

B.1

B. 1. 4

7 774 030,00

2 623 730,00

874 590,00

0,00

4 275 710,00

0,00

B.1
C. 1

B. 1. 5

5 942 638,76

5 051 242,95

744 653,78

146 742,03

C. 1. 1

7 591 890,00

7 212 310,00

0,00

303 670,00

75 910,00

0,00

0%
19,97 %
0%

E.1

E.1.2

8 400 000,00

5 040 000,00

1 680 000,00

1 680 000,00

0,00

0%

E. 1

E. 1. 3 - podopatření OPŽP

1 749 160,00

1 311 870,00

0,00

0,00

0,00

0%

E. 1

E. 1. 3 - podopatření PRV

6 200 000,00

4 960 000,00

0,00

0%

437 290,00

1 240 000,00

1 186 625,18
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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 PRV jsou indikátory plněny dle průběhu realizace projektů. Bohužel k 31.12.2018 byly splněny jen
velmi málo. ŽOP v projektech zatím nebyly podávány (na přelomu roku dostávaly projekty dohody a
teprve na jaře začínala realizace, ŽOP se rozjíždí až od cca od května 2019). V PRV byly bodově
zvýhodněny projekty, které se zavázaly zaměstnat zaměstnance.
IROP k 31.12.2018 - není možno hodnotit, není čerpání a zatím nulové indikátory.
OPZ k 31.12.2018 - plnění indikátorů probíhá v souladu s plánem, vč. čerpání realizovaných projektů
od roku 2017.
OPŽP - vyhlášeny výzvy až v roce 2019.
C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu SCLLD
(opatření/fiche)?
Zazávazkované projekty mají realizaci na cca 12-36 měsíců v jednotlivých OP, proto nesouhlasí
čerpání. V několika OP máme již alokaci vyčerpanou nebo se vyčerpání blíží. Na jednotlivých ŘO OP
ale nějaký čas trvá závěrečné ověření způsobilosti a většina žadatelů chce začít realizovat projekty
až po vydání dohody/právního aktu, proto musely některé projekty prostřednictvím ŽOZ
prodlužovat dobu realizace projektů (především PRV a IROP).
Některé hodnoty výsledkových indikátorů jsou nastaveny napříč celou SCLLD chybně. Bude nutno
provést dle konzultací s jednotlivými OP změny SCLLD a indikátory opravit…
C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti (žádostí) o
změnu SCLLD (u jakých indikátorů, jak a proč)?
Nově byly indikátory přidány na realizaci přidaného OPŽP - květen 2018.
IROP - indikátory v průběhu času do 31.12.2018 zatím neměněny.
OPZ: Indikátory měněny nebyly při ŽOZ OPZ na poč. roku 2019, protože víme, že hodnoty indikátorů
jsou chybně. Nakonec po konzultacích s OPZ jsme nerealizovali žádné plánované opatření na
podporu zaměstnanosti - resp. opatření na rekval. kurzy apod.
Indikátory dle konzultace s ŘO OPZ neměněny. Až budeme po evaluaci vyzváni, indikátory změníme
na správné stavy.
Klíčová zjištění:
1. Indikátory jsou plněny dle průběhu realizace projektů v jednotlivých OP.
2. Zazávazkované projekty mají realizaci na cca 12-36 měsíců v jednotlivých OP, proto
nesouhlasí čerpání a hodnoty indikátorů. V několika OP máme již alokaci vyčerpanou nebo
se vyčerpání blíží.
3. Indikátory, které jsou identifikovány, jako chybně nastavené, budou na základě konzultací
s ŘO upraveny prostřednictví změny SCLLD v následujícím období.
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Odpověď na evaluační otázku, doporučení
C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot
indikátorů?
Odpověď:
Indikátory jsou nastaveny dle SCLLD MAS a v mnohých případech po 2,5 letech realizace a plnění
SCLLD nastaveny dle našeho zjištění chybně. Některé Programové rámce byly řešeny drobet jinak,
někde se aktivity přidaly, někde ubraly… Indikátory jsou plněny v průběhu realizace projektů
většinou úspěšně. Bude nutno provést dle konzultací s jednotlivými OP změny SCLLD a indikátory
opravit…
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Odpovědnost
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)
Termín (do kdy)
za implementaci
doporučení
1. Bude nutno provést dle konzultací konec r. 2021/ Vedoucí pro realizaci
s jednotlivými OP změny SCLLD a indikátory zač. r. 2022
SCLLD MAS, Projektová
opravit…
manažerka OP ŽP

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
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Opatření SCLLD

A.1.1 - IROP - vzdělávání
C.1.1 - IROP - cyklodoprava

A.1.2 - IROP - sociální služby
A.1.2 - OPZ - sociální služby

Případové studie k 31.12.2018
- projekty v realizaci/ ukončené projekty
Projekty dostaly Právní akty až v dubnu 2019
a projekty teprve začínají své realizace.
NT - nepřihlášeni žádní žadatelé
Právní akty dostaly projekty k 30.10.2018.
Realizace projektů probíhala v zimě a na jaře
2019.
Realizace jednoho projektu- Farní charita
Příbram
Realizace dvou projektů - příměstské tábory
Pampeliška a v Milíně

B.1.5 - OPZ - zaměstnanost
E.1.2 - OPŽP - zeleň
E.1.3 - OPŽP - protieroze
B.1.2 - PRV - 17.1.b
B.1.3 - PRV - 17.1.a
B.1.4 - PRV - 19.1.b

K 31.12.2018 nerealizován žádný projekt.
K 31.12.2018 nerealizován žádný projekt.
K 31.12.2018 nerealizován žádný projekt.

E.1.3 - PRV - 25. stezky v lesích

K 31.12.2018 nerealizován žádný projekt.

Vyhlášeny první výzvy až v roce 2019
Pro vyhodnocení
evaluačních otázek
použity 3 projekty, které
byly realizovány na jaře
2019. Projekty jsou
popsány z Fiche B.1.3,
B.1.4 a E.1.3.

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:
OPZ:
Nepodařila se aktivita na podporu zaměstnanosti - v rekvalifikačních kurzech.
V obou opatřeních bylo dosaženo plánovaných aktivit, které jsme chtěli přinést primárně do regionu
- podpora prorodinných opatření, a tudíž i podpora zaměstnanosti v regionu o letních prázdninách,
a rozvoj sociálních služeb pro rodiny s dětmi v regionu. Další podporu sociálních služeb plánujeme.
Problémy v realizaci projektů zažívali žadatelé na počátku, kdy nezkušenost s realizací projektů
samozřejmě přinášela počáteční problémy. Nyní je již zkušenost ze strany MAS i prvních žadatelů
větší a může být eliminována chybovost u dalších žadatelů či návazných projektů.
IROP:
Podařila se podpora dvou opatření ze tří.
Naplánovaná podpora cyklodopravy a bezpečnosti v dopravě řešena nebude. Ale podařilo se
podpořit zázemí pro sociální služby pro rodiny s dětmi a další cílové skupiny v našem venkovském
regionu a zároveň podporujeme děti a kvalitnější vzdělávání dle opatření A.1.1.
K investičním projektům si jednotliví žadatelé vzali odborníky - projektové manažery a projektanty,
díky tomu není velká chybovost v projektech.
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PRV:
Do naplánovaných 4 Fichí se projekty hlásí ve všech vyhlášených výzvách. Projekty vedou
k naplánovaným výstupům:
- pro zemědělské žadatele je hlavním přínosem zefektivnění práce, úspora času a financí a
soběstačnost v rámci hospodaření
- pro nezemědělské žadatele je hlavním přínosem podpora a zefektivnění výroby a
konkurenceschopnosti vč. možnosti rozšíření výroby
- naučné stezky v lesích - posílení turismu v malých obcích v regionu, přilákání veřejnosti do méně
navštěvovaných oblastí a ke sportovnímu vyžití v přírodě.
Chybovost v projektech jsme se snažili velmi intenzivními konzultacemi zmírnit a pomoci žadatelům
v maximální možné míře. Zároveň se snažíme pomáhat v průběhu realizace a snažíme se eliminovat
chyby předkládané na SZIF.
C.3.2) Do jaké míry vedou intervence k uspokojování potřeb cílových skupin daného projektu
(relevantních k Opatřením/Fichím Programových rámců)?
Odpověď:
OPZ:
Zde se daří velmi dobře uspokojovat potřeby cílových skupin. Jedná se především o rodiny s dětmi
a zaměstnané rodiče.
IROP:
Nelze vyhodnotit 100%, protože projekty nebyly v realizaci.
PRV:
Do naplánovaných 4 Fiche se projekty hlásí ve všech vyhlášených výzvách. Každý žadatel se
projektem zaměřuje na cílovou skupinu, kterou zná a přichází s ní pravidelně do kontaktu, zná její
potřeby a problémy, a svým projektem některé z nich řeší.
C.3.3) Do jaké míry jsou výstupy a výsledky a dopady dosažené v jednotlivých Programových
rámcích skutečně udržitelné?
Odpověď:
OPZ:
Podporované projekty jsou v regionu nové a ukázalo se, že jsou velmi žádané a potřebné. Cílové
skupiny budou uspokojeny i v budoucnu z vlastních zdrojů některých žadatelů, případně podporou
z obcí a kraje.
Obě opatření OPZ ve Strategii MAS budou fungovat dále - již nyní je ze strany několika obcí vyvíjena
podpora pro realizovaná opatření a budou tyto aktivity udržovány i v budoucnu bez podpory MAS.
IROP:
Nelze vyhodnotit 100%, protože projekty nebyly v realizaci. Udržitelnost projektů v IROP má
samozřejmě danou povinnou udržitelnost, kterou se budou žadatelé řídit a počítají s ní.
V případě udržitelnosti na zázemí soc. služeb - obce plánují, že i když nebude podpora pro soc. služby
ze strany MAS, jsou schopné zafinancovat část aktivit soc. služeb ze svých rozpočtů.
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PRV:
Do naplánovaných 4 Fiche se projekty hlásí ve všech vyhlášených výzvách. Předpokladem projektu
je udržitelnost a podpořené projekty jsou vždy ty, které garantují min. 5letou udržitelnost. Dle
vyjádření žadatelů je ale skutečná udržitelnost projektů dlouhodobější a s fungováním nakoupených
věcí počítají na roky...
Klíčová zjištění:
1. Velmi dobře probíhá podpora rodin s dětmi na území MAS pomocí různých opatření SCLLD.
2. V realizovaných projektech se daří velmi dobře uspokojovat potřeby cílových skupin.
3. Díky MAS došlo k „nakopnutí“ problému - SCLLD MAS pomohla problémy v území
pojmenovat a pomoci zahájit aktivity na pomoc identifikovaným problémům v regionu.
Některé obce jsou připraveny v zahájených aktivitách pokračovat v budoucnu i bez podpory
MAS - nyní je důležitá podpora od MAS, která díky SCLLD pomůže řešení problémů v regionu
rozhýbat!!

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:
Podpora v jednotlivých opatřeních/fichích je plněna účelně a efektivně pro všechny oslovené
žadatele. Dle názoru MAS i zúčastněných stran jsou projekty potřebné pro region v případě
sociálních služeb, příměstských táborů a naučných stezek a v případě podpory podnikatelských
subjektů jsou projekty přínosem pro zefektivnění práce a výroby.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění - NT

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
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•

Záznamy z nepodpořených projektů

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat
•
•
•
•

Obsahová analýza
Dotazování
Případové studie
Syntéza

Odpovědi na evaluační podotázky
C.4.1) Do jaké míry odpovídají dosažené výstupy a výsledky výši vynaložených prostředků (vstupů)
v daném Opatření/fichi Programového rámce?
Odpověď:
OPZ:
Byly respektovány limity dané ŘO OPZ na mzdy i provozní výdaje. Žadatelé respektovali doporučení
MAS a nastavili povětšinou své projekty účelně, hospodárně a efektivně. V případě OPZ bylo vždy
výběrovou komisí na základě expertního posudku posouzena efektivnosti projektu a nastavených
výstupů.
Žadatelé mají při realizaci projektů problémy se složitými pravidly OPZ a jejich limity. Mnohé důležité
položky rozpočtu, jako jsou mzdy apod. jsou nastaveny mimo současný stav na trhu práce a některé
pozice nelze zafinancovat z přímých výdajů, přestože logikou do nich spadají.
IROP:
Projekty IROP na sociální služby a podporu vzdělávání jsou nastaveny efektivně v závislosti na alokaci
MAS pro jednotlivá opatření a na základě hodnotících kritérií.
PRV:
Dle názoru MAS i zúčastněných stran jsou finanční stránky projektů nastaveny dle limitů alokace
MAS. Z důvodu nízké alokace většina žadatelů respektovala nastavené fiche a přihlásili se s menšími
projekty, využili finance účelně na potřebné věci.
C.4.2) Do jaké míry vedly intervence (projekty) v Programových rámcích k dosažení předem
nepředpokládaných pozitivních výsledků?
Odpověď:
OPZ:
Projekty OPZ na sociální služby a podporu příměstských táborů pomohou obecně komunitě
v regionu více než bylo předpokládáno. Příměstských táborů se nakonec v regionu koná mnohem
více, jsou velmi oblíbené a mají velmi dobré ohlasy na náplň a návštěvnost dětí.
IROP:
Projekty IROP na sociální služby pomohou obcím a komunitě s řešením nedostatečné dostupnosti
služeb v regionu.
Projekty IROP na podporu vzdělávání pomohou i malým obcí „sáhnout“ na finance IROP, které by se
ve výzvách na přímo nepodařily…
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PRV:
Jedná se zároveň o několik žadatelů, kteří v přímých výzvách jen velmi málo mohou dosáhnout na
podporu a za podporu MAS jsou vděční. MAS nezkušeným žadatelům pomáhá s jejich projekty a díky
tomu se eliminuje chybovost.
C.4.3) Do jaké míry vedly intervence (projekty) v jednotlivých Programových rámcích k dosažení
předem nepředpokládaných negativních výsledků?
Odpověď:
Dle názoru MAS i zúčastněných stran negativní výsledky neevidujeme, maximálně v rovině:
Jsou žadatelé, kteří si podání svých projektů rozmysleli a své projekty stáhli - důvodem byla příliš
velká administrativní zátěž a složitost nejen při podání projektů, ale i při následné administraci.
Klíčová zjištění
1. Žadatelé respektovali nastavené limity jednotlivých OP ve svých projektech a nastavili
většinou své projekty účelně a efektivně.
2. MAS podpořila v území spíše menší projekty žadatelů, kteří respektovali omezené možnosti
alokace MAS v jednotlivých OP, a podpořila projekty, které přináší přínos široké komunitě.
3. Jsou žadatelé, kteří si podání svých projektů rozmysleli a své projekty stáhli - důvodem byla
příliš velká administrativní zátěž a složitost nejen při podání projektů, ale i při následné
administraci.

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:
Žadatelé respektovali nastavené limity jednotlivých OP ve svých projektech a nastavili většinou své
projekty účelně a efektivně.
MAS podpořila v území spíše menší projekty žadatelů, kteří respektovali omezené možnosti alokace
MAS v jednotlivých OP, a podpořila projekty, které přináší přínos široké komunitě.
Žadatelé jsou velmi zahlceni administrativní zátěží - MAS neovlivní, ale v silách MAS může být aktivní
pomoc žadatelům s vyúčtováním apod.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění - NT

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:
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•
•

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat
•
•
•
•
•

Obsahová analýza
Dotazování
Případové studie
Komparativní analýza
Syntéza

Odpovědi na evaluační podotázky
C.5.1) Do jaké míry naplňovaly cíle jednotlivých intervencí (projektů) specifický cíl daného
Opatření/Fiche, tj. vedly k dosahování specifických cílů v jednotlivých Programových rámcích?
Odpověď:
IROP + OPZ - sociální služby:
Cílem projektů je zvýšit kapacitu a efektivitu sociálních služeb, a tím uspokojit stále se zvyšující počet
uživatelů terénních sociálních služeb v MAS Podbrdsko. To znamená udržet zajištění služeb v rozsahu
a dostupnosti dle potřebnosti tohoto regionu. Cíle projektu byly v souladu se SCLLD a zároveň jsou
v souladu i při realizaci projektů.
OPZ - příměstské tábory:
Hlavní cíle SCLLD a realizovaných projektů se shodují - je podpořena zaměstnanost v regionu tím, že
jsou podpořeni zaměstnaní rodiče z regionu, kteří mohou umístit své děti do kvalitních a velmi
kladně hodnocených příměstských táborů.
PRV:
Žadatelé při podávání projektů i při realizaci drželi nastavených pravidel a kritérií daných
v jednotlivých Fichích, tzn. že se dodržují nastavené cíle v SCLLD MAS.
MAS kontroluje v místě realizace všechny projekty a nebyly shledány žádné nesrovnalosti.
Klíčová zjištění:
1. Jednotlivé podpořené projekty plní specifické cíle v jednotlivých Programových rámcích
SCLLD MAS.

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:
Cíle projektů v jednotlivých opatření/fichí Programových rámců byly v souladu se SCLLD a zároveň
jsou v souladu i při realizaci projektů.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění - NT
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C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosažení přidané
hodnoty LEADER/CLLD?
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:
Díky realizaci Strategii MAS a realizaci podpořených projektů je naplňuje slovo KOMUNITNĚ!!
- Veřejnost se více setkává
- Větší spolupráce a setkávání zástupců obcí z území MAS
- MAS aktivizuje veřejnost na různých akcích v regionu
- Větší spolupráce sektoru neziskového, veřejného a podnikatelského
- Využit lokální lidský potenciál - dobrovolníci z řad členů MAS pracují bez nároku na honorář
v orgánech MAS
- MAP - díky realizaci projektu na úrovni vzdělávání na území MAS došlo k navázání spolupráce mezi
školami a zároveň i k detailnější identifikaci potřeb škol na území MAS
- Díky realizaci projektu Plánování soc. služeb se promítá i do realizace SCLLD v regionu potřebnost
sociálních služeb především terénního charakteru
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C.6.2) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých Programových rámcích k posílení
sociálního kapitálu9 v území MAS?
Odpověď:
Realizace SCLLD přispívá ke zlepšení znalostí a dovedností příjemců/ žadatelů v jednotlivých
opatřeních /Fichích velmi. MAS konzultuje intenzivně všechny projekty se všemi žadateli, kteří
konzultovat chtějí. Zároveň při pořádání seminářů pro žadatele a následné realizaci projektů dochází
k nastartování spolupráce v regionu - jednotliví žadatelé se potkávají, komunikují o svých
problémech a sdílí příklady dobré i špatné praxe, předávají své zkušeností dalším potencionálním
žadatelů dále.
C.6.3) Do jaké míry MAS přispěla k inovativnosti projektů?
Odpověď:
Díky realizaci Výzev MAS, tedy díky plnění SCLLD MAS, žadatelé připravili projekty, které dosud
v regionu nebyly a využili prostor pro realizaci projektů, které přinesly do regionu nové aktivity
v různých sférách - prorodinná opatření, sociální služby, podpora vzdělávání, zaměstnanosti,
podnikatelských subjektů aj.
C.6.4) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých Programových rámcích k dosažení
synergických účinků10, kterých by nebylo dosaženo prostřednictvím projektů individuálních?
Odpověď:
Jedná se především o podporu sociálních služeb na území MAS:
A.1.2: Rozvoj a dostupnost sociálních a zdravotnických služeb na území MAS Podbrdsko
podopatření - A.1.2.1 - IROP - sociální služby
z 1.výzvy MAS z IROP - Podpora infrastruktury pro sociální služby I., vybrány projekty na zbudování
zázemí pro sociální služby na území MAS.
+ podopatření - A.1.2.2 - OPZ - sociální služby
Výzva MAS z OPZ - Podpora sociálních služeb I.
Projekt Farní charity Příbram započal realizaci 1.6.2018 a v rámci projektu se plánuje zabezpečit na
území MAS terénní sociální službu SAS. Tuto službu Farní charita zabezpečí zároveň ve 3 zázemích,
které budou zbudovány díky výše uvedené výzvě MAS z IROP. Čtvrté zázemí poskytlo město Rožmitál
pod Třemšínem z vlastních zdrojů.
Klíčová zjištění:
1. Díky realizaci Výzev MAS, tedy díky plnění SCLLD MAS, žadatelé připravili projekty, které
9

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)
10
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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dosud v regionu nebyly a využili prostor pro realizaci projektů, které přinesly do regionu
nové aktivity v různých sférách
2. Díky realizaci Strategii MAS a realizaci podpořených projektů je naplňuje slovo
KOMUNITNĚ!!
3. Projekty na podporu sociálních služeb vytvořily synergický efekt a zasahují do více oblastí
života v regionu.

Odpověď na evaluační otázku, doporučení
C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosažení přidané
hodnoty LEADER/CLLD?
Odpověď:
Díky realizaci SCLLD MAS a realizaci podpořených projektů se naplňuje slovo KOMUNITNĚ!!
V regionu se pomocí MAS nastartovala spolupráce na několika úrovních a mezi různými aktéry.
Díky realizaci Výzev MAS, tedy díky plnění SCLLD MAS, žadatelé připravili projekty, které dosud v
regionu nebyly, a využili prostor pro realizaci projektů, které přinesly do regionu nové aktivity v
různých sférách. Projekty na podporu sociálních služeb vytvořily synergický efekt a zasahují do více
oblastí života v regionu.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění - NT

C.7 Do jaké míry dochází k naplnění cílů SCLLD jako celku?
kap. nebyla povinná

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:
Dle našeho názoru intervence PRV přispěly středně.
Služby a místní infrastruktura ve venkovských oblastech (v území MAS) se zlepšily
X
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:
Služby a místní infrastruktura se realizací SCLLD MAS se mírně zlepšily. Bohužel na vyřešení mnoha problémů
ale malá alokace MAS v PRV nedosáhne - bylo by potřeba větší podpory malých obcí na území MAS a podpora
ne/zemědělských subjektů.
Přístup ke službám a místní infrastruktuře ve venkovských oblastech (v území MAS) se zlepšil

o

X

o

přístup ke
přístup ke
přístup ke
službám a místní službám a místní službám a místní
infrastruktuře se infrastruktuře se infrastruktuře se
rozhodně zlepšil
spíše zlepšil
nezměnil
Odpověď:
Viz předchozí odpověď.
Obyvatelé venkova (MAS) se zapojili do místních akcí

X
obyvatelé
venkova se
rozhodně
zapojovali do
místních akcí

o
obyvatelé
venkova se spíše
zapojovali do
místních akcí

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

o
přístup ke
službám a místní
infrastruktuře se
spíše zhoršil

o
obyvatelé
venkova se do
místních akcí
spíše
nezapojovali

o
přístup ke službám a místní
infrastruktuře se rozhodně
zhoršil

o
obyvatelé venkova se do
místních akcí rozhodně
nezapojovali

Odpověď:
Obyvatelé venkova se účastní slavnostních otevření naučných stezek, slavnostních otevření realizovaných
projektů IROP, akcí, které pořádá MAS apod.
Obyvatelé venkova (MAS) měli z místních akcí prospěch

o

X

o

o

o

obyvatelé
obyvatelé
obyvatelé
obyvatelé
obyvatelé venkova
venkova měli
venkova měli
venkova mají
venkova spíše
rozhodně neměli
z místních akcí
z místních akcí
z místních akcí
neměli z místních
z místních akcí prospěch
rozhodně
spíše prospěch
stejný prospěch
akcí prospěch
prospěch
jako dříve
Odpověď:
Veřejnost se setkává a mají příležitost k odpočinku a setkání se známými - o tom je komunitní život…
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Prostřednictvím SCLLD byly vytvořeny pracovní příležitosti
Odpověď:
V rámci projektů přihlášených do výzev MAS v PRV budou vytvořeny pracovní místa napříč Fichí č. 1-3.
Zvýšila se velikost MAS a počet obyvatel MAS
Odpověď:
MAS zvýšila rozlohu pouze o část území CHKO Brdy, která byla zřízena 1.1.2016 a několika obcím byly vráceny
katastry v bývalém VÚ Brdy. Jiná změna území, např. přijetí další obce apod., řešena nebyla!!
Počet obyvatel s pohybuje stále stejně kolem počtu 18.tis.
Klíčová zjištění:
1. Služby a místní infrastruktura se realizací SCLLD MAS se mírně zlepšily. Bohužel na vyřešení mnoha
problémů ale malá alokace MAS v PRV nedosáhne - bylo by potřeba větší podpory malých obcí na
území MAS a podpora ne/zemědělských subjektů.
2. Obyvatelé venkova se účastní slavnostních otevření naučných stezek, slavnostních otevření
realizovaných projektů IROP, akcí, které pořádá MAS apod.
3. MAS zvýšila rozlohu pouze o část území CHKO Brdy, která byla zřízena 1.1.2016 a několika obcím byly
vráceny katastry v bývalém VÚ Brdy. Jiná změna území, např. přijetí další obce apod., řešena nebyla!!
4. Počet obyvatel s pohybuje stále stejně kolem počtu 18.tis.

Odpověď na evaluační otázku, doporučení
C.8 Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj ve venkovských oblastech?
Odpověď:
Služby a místní infrastruktura se realizací SCLLD MAS se mírně zlepšily. Bohužel na vyřešení mnoha problémů
ale malá alokace MAS v PRV nedosáhne - bylo by potřeba větší podpory malých obcí na území MAS a podpora
ne/zemědělských subjektů. Obyvatelé venkova se účastní slavnostních otevření naučných stezek, slavnostních
otevření realizovaných projektů IROP, akcí, které pořádá MAS apod.
MAS zvýšila rozlohu pouze o část území CHKO Brdy, která byla zřízena 1.1.2016 a několika obcím byly vráceny
katastry v bývalém VÚ Brdy. Jiná změna území, např. přijetí další obce apod., řešena nebyla!!
Počet obyvatel s pohybuje stále stejně kolem počtu 18.tis.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Odpovědnost za implementaci
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)
Termín (do kdy)
doporučení
1. ŽOZ PRV - přesun alokace na Článek 20 Srpen 2019
Vedoucí pro realizaci SCLLD MAS,
Projektová manažerka PRV
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3. Manažerské shrnutí výstupů a výsledků dosavadní implementace SCLLD
Stručný popis SCLLD MAS Podbrdsko
Název:
Schválení:
Platnost:

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS PODBRDSKO 2014-2020
prosinec 2016
do 31.12.2023

Počet Programových rámců:
Specifický cíl
Opatření / Aktivita Programového rámce
C.1
C.1.1 - IROP - cyklodoprava
A.1
A.1.1 - IROP - vzdělávání
A.1
A.1.2 - IROP - zázemí pro sociální služby
A.1
A.1.2 - OPZ - sociální služby
B.1
B.1.5 - OPZ - zaměstnanost (prorodinná opatření - příměstské tábory)
B.1
B.1.3 - PRV - 17.1.a (zemědělci)
B.1
B.1.2 - PRV - 17.1.b (zpracovatelé)
B.1
B.1.4 - PRV - 19.1.b (MSP)
E.1
E.1.3 - PRV - 25. naučné stezky v lesích
E.1
E.1.3 - OPŽP - protieroze
E.1
E.1.2 - OPŽP - veřejná zeleň
Popis:
MAS pracovala na vytvoření SCLLD MAS Podbrdsko 2014-2020 od počátku roku 2014. Strategie je
zpracována v souladu s dostupnou verzí příslušné metodiky. SCLLD je zpracována jako ucelený
rozvojový dokument, který spojuje nejen jednotlivé subjekty zapojené do MAS, ale především jsou na
jejím základě propojeny jejich záměry, projekty a v neposlední řadě také zdroje, a to jak finanční a
materiální, tak i lidské.
Na přípravě strategie a záměru MAS se účastnili zástupci veřejné, soukromé a neziskové sféry
reprezentující široké hospodářské i politické spektrum území MAS. V SCLLD byla využita statistická data
z veřejných informačních zdrojů, dostupné materiály z jednotlivých obcí, data získaná z dotazníkových
šetření mezi občany a v jednotlivých obcích MAS a na základě vlastní znalosti území. Nejvýznamnější
informace byly získány aktivní spoluprací se zástupci obcí na území MAS - komunitní projednávání a
setkání s členy MAS.
Program rozvoje venkova, IROP a OPZ jsou hlavními zdroji podpory pro území MAS Podbrdsko. SCLLD
MAS Podbrdsko je především zaměřena na opatření pro rozvoj sociálních služeb, vzdělávání, bezpečná
doprava, zemědělské a nezemědělské činnosti a na podporu zaměstnanosti.
Nově byla v roce 2018 dvě opatření na podporu životního prostředí z OPŽP, resp. podpora
protierozních opatření a zeleně v obcích.
Veřejnost je informována o činnosti MAS a realizaci SCLLD v regionálním tisku či na nových webových
stránkách www.maspodbrdsko.cz.
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Průběh evaluace
Za kompletní zpracování Zprávy o evaluaci nese zodpovědnost kancelář MAS, resp. vedoucí
zaměstnanec pro realizaci Strategie MAS. Evaluace byla zpracovávána od počátku května 2019 s tím,
že se předtím MAS zúčastnila několika seminářů, které pořádala NS MAS a MMR. Kancelář MAS
zpracovala Zprávu o evaluaci sama, bez využití externího evaluátora.
Na zpracování všech podkladů se podíleli:
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci Strategie MAS
Projektová manažerka MAS na OPZ, IROP a OPŽP
Projektová manažerka MAS na PRV
Správní rada MAS - rozhodovací orgán (7 členů z 9)
Dozorčí rada MAS - kontrolní orgán (všichni 3 členové)
Zástupci Výběrové komise MAS
Zástupci z řad členů MAS
Zástupce z řad žadatelů a realizátorů projektů, které jsou přes MAS podpořeny
Focusní skupina
Představa kanceláře MAS byla, že se bude moci podílet ještě více lidí na Focusních skupinách a při
zpracování případových studií. Komunikací v území bylo zjištěno, že vzhledem k časovým možnostem
oslovených lidí toto nepůjde úplně lehce.
MAS uspořádala Focusní skupinu dne 13.6.2019, na kterou byli pozváni členové správní rady, dozorčí
rady a zástupci členů výběrové komise, aktivní členové MAS, kteří se podíleli na tvorbě SCLLD při
komunitních projednáních v letech 2014-15, a také zástupci z řad žadatelů v jednotlivých OP. Sešli se
všichni, kteří měli ten den čas a chuť přijít - v celkovém počtu 17 lidí. Nikdo nebyl nucen přijít, když
v této aktivitě neviděl smysl a nechtěl přijít. Přestože jsou v území lidé, kteří by byli přínosem do
diskuse, chtěli jsme, aby se lidé na jednání a při diskusi cítili dobře a spokojeně. Pokud někdo nechtěl
přijít a diskutovat - nenutili jsme ho.
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci Strategie MAS, Jana Filinová, představila všem přítomným
souhrnné informace v realizaci a pokroku SCLLD MAS Podbrdsko, v čerpání alokací aj. a poté si mohli
přítomní vybrat tak, aby se při diskusi při zodpovídání evaluačních otázek cítili dobře - rozdělení na 2
skupiny, aby diskuse probíhaly v užším kruhu, a nebo setrvání v 1 skupině a diskuse dohromady.
Přítomní zvolili diskusi v 1 skupině o 17 lidech.
Setkání bylo příjemné a přínosné. Hlavní závěr - MAS přinesla do území mnoho novinek a nápadů, které
v území chyběly (příměstské tábory, sociální služby, spolupráce škol napříč územím, podpora MSP aj.)
a také přinesla větší komunikaci a setkávání napříč regionem… prostě žijeme komunitně!
Oddíl A
Kancelář MAS na základě zkušeností s přípravou a vyhlášenými Výzvami MAS v letech 2017-2018
zhodnotila své činnosti napříč celou administrací Výzev MAS, vč. čerpání režií a animace území MAS.
Snažili jsme se o poctivý obraz pozitivních i negativních zkušeností a poctivě zhodnotit naši práci.
Klíčová zjištění:
1. Sledování aktualizací jednotlivých dokumentů a podkladů pro vyhlašované Výzvy MAS.
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2. Nutno včas a s dostatečně velkým předstihem připravovat Výzvy MAS, vč. příloh a Interních
postupů, a konzultovat s ŘO.
3. Včas uveřejnit avízo výzvy v území MAS.
4. Více informovat žadatele o možnostech bezplatné konzultace a pomoci s ŽOD.
5. Apelovat na potencionální žadatele, aby se účastnili seminářů k výzvám, četli pravidla a přílohy
k výzvě.
6. Větší apel na žadatele, aby více konzultovali své projekty, než je podají do systému
MS2014+/PF.
7. Pokračovat v nastaveném dobře fungujícím modelu - předání všech informací nutných
k výběru projektů členům výběrové komise a správní radě včas, aby mohli vše prostudovat
v klidu doma.
8. Nastavit příjemné klima a detailně připravit všechny podklady pro jednání orgánů.
9. Nadále pořádat akce pro veřejnost, rozesílat na obce tiskové zprávy, informovat veřejnost
v tisku a snažit se dobře propagovat MAS a její činnosti.
10. Snažíme se neutrácet režie MAS za zbytečnosti a poctivě vést náklady na režie.
Oddíl B
Ke zpracování celého oddílu byly využity poznatky a zkušenosti zaměstnanců kanceláře MAS, které jsou
průběžně získávány na základě komunikace s územím MAS, a dále informace od aktivních členů a
orgánů MAS, zástupců obcí a veřejnosti napříč celým územím MAS.
Klíčová zjištění:
1. Stále je většina programových rámců platná a předpokládáme podporu i do budoucna.
Opatření v SCLLD MAS ať již ta, která jsou podporována prostřednictvím programových rámců,
tak i některá další opatření a cíle, jsou stále platná - problémy se v čase proměňují, ale jsou
stále.
2. Realizace SCLLD MAS pomáhá regionu nastartovat řešení několika dlouhodobých problémů,
které pálí obce i veřejnost a které dosud v území řešeny nebyly - např. sociální služby, podpora
prorodinných opatření, investice do škol, podpora MSP aj. MAS tyto aktivity aktivně podporu
morálně i finančně!!
3. Podporou ze strany MAS a realizací SCLLD nebudou však některá opatření stále vyřešena a
bude nutno se zaměřit na tyto potřeby formou další podpory z MAS, větším zapojením obcí
apod.
4. Konzultujeme s žadateli jejich projekty a snažíme se propagovat MAS tak, aby byly projekty
smysluplné a aby se žadatelé zaměřovali na potřebné projekty pro region a pro své činnosti.
5. Alokace MAS na všechny Programové rámce činí 67mil. Kč a především v IROP a PRV
nedostačuje alokace velmi.
Náš region je periferním územím Středočeského kraje a již k nám nedosahuje podpora ITI a
IPRÚ. MAS v okolí Prahy alokované finanční prostředky nejsou schopni na některá opatření
utratit, my potřebuje velké navýšení.
Jsme nová MAS, která nebyla podpořena v min. dotačním období 2007-2013, a je nutno více
pomoci obcím v našem chudém regionu Středočeského kraje!!
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6. Článek 20 PRV - podpora spolků a obcí v regionu (veřejná prostranství, zázemí pro spolkovou
činnost, malé MŠ a ZŠ).
Chceme se více zaměřit na podporu malých obcí do 5tis. obyv. a podporu spolkové činnosti.
Spolky jsou duší obce - starají se o komunitní život, pořádají akce v regionu a stmelují
obyvatele. Potřebovali bychom pro uspokojení stávajících potřeb razantní navýšení alokace na
podporu obcí v regionu a na spolkovou činnost.
7. Přidáno v květnu 2018 OPŽP a v roce 2019 vyhlášené 2 výzvy na realizaci sídelní zeleně a
protierozních opatření. Pokud bude do budoucna možnosti, rádi bychom využili ještě možnost
SCLLD rozšířit o podporu zadržení vody v krajině, revitalizaci vodních ploch a realizaci
protipovodňových opatření.
8. IROP - Konzultované a připravované projekty vyčerpaly alokace ze 2 opatření hned v prvních 2
Výzvách.
Změna SCLLD MAS v IROP - zrušeno opatření na cyklostezky - zůstatek alokace přispěje k další
podpoře škol na území MAS.
9. Dle zjištění MAP a dle konzultací se školami by školy v území MAS potřebovaly pro podporu
vzdělávání v regionu razantní navýšení alokace - ať v IROP nebo v PRV, článek 20!! Toto
nepředpokládáme - proto alokace na IROP zbytková a poslední, ve výši 6mil. Kč po korekci ze
strany IROP, je nyní připravena právě na podporu vzdělávání. A dále zbytková alokace PRV
bude také ze strany některých obcí využita pro školy.
10. Změna v OPZ - navýšena alokace na prorodinná opatření a sociální služby ŽOZ v lednu 2019
(byli jsme vybráni jako jedny z 1. MAS, které mohli alokaci navýšit - využijeme ji na projekty ve
výši 6 mil. Kč - prorodinná opatření a sociální služby v regionu pro seniory a rodiny s dětmi).
11. Budeme se snažit smysluplně využít finance přidělené MAS na toto období a uvidíme, jaké
možnosti přinese období další.
Shrnutí oddílu B:
Na základě komunikace MAS v území se všemi aktéry a potencionálními žadateli je o Výzvy MAS
vyhlašovaných na základě Programových rámců v SCLLD zájem - v některých opatření/fichích více a
v některých méně. Nestalo se však, že by nebyl zájem v žádné z Výzev MAS - pouze u opatření na
cyklodopravu. Toto považujeme za velký úspěch v realizaci SCLLD MAS PODBRDSKO!!
Oddíl C
Ke zpracování celého oddílu byly využity poznatky a zkušenosti zaměstnanců kanceláře MAS, které jsou
průběžně získávány na základě komunikace s územím MAS - tedy informace o realizovaných
projektech, o tom, jak jsou s projekty žadatelé daleko, jaké mají ještě plány před sebou apod. A dále
jsme využili případové studie - tedy rozhovory s těmi žadateli, kteří mají již své projekty v realizaci
(především žadatelé v OPZ - soc. služby a příměstské tábory). Projektů v realizaci bylo a je zatím v PRV
a IROP k 31.12.2018 i k 31.5.2019 jen málo. Proto jsme se snažili popsat oddíl C této Zprávy i s využitím
konzultací/informací od žadatelů, kteří teprve začínají realizovat, našich zkušeností a monitoringu
současného stavu na projektech a také ze setkání Valné hromady MAS a Focusní skupiny.
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Klíčová zjištění:
1. MAS plní Strategii MAS od roku 2017 postupným vyhlášením Výzev MAS dle nastavených
alokací ve finančním plánu a aktualizovaného ročního harmonogramu Výzev.
2. Některé Programové rámce byly řešeny drobet jinak, někde se aktivity přidaly, někde ubraly…
3. V realizovaných projektech se daří velmi dobře uspokojovat potřeby cílových skupin. Velmi

dobře probíhá podpora rodin s dětmi na území MAS pomocí různých opatření SCLLD.
4. Díky MAS došlo k „nakopnutí“ několika problémů v regionu - SCLLD MAS pomohla problémy v
území pojmenovat a pomoci zahájit aktivity na pomoc identifikovaným problémům v regionu.
Některé obce jsou připraveny v zahájených aktivitách pokračovat v budoucnu i bez podpory
MAS - nyní je důležitá podpora od MAS, která díky SCLLD pomůže řešení problémů v regionu
rozhýbat!!
5. Indikátory jsou plněny dle průběhu realizace projektů v jednotlivých OP.
6. Zazávazkované projekty mají realizaci na cca 12-36 měsíců v jednotlivých OP, proto nesouhlasí
čerpání a hodnoty indikátorů a nelze toto porovnávat. V několika OP máme již alokaci
vyčerpanou nebo se vyčerpání blíží.
7. Indikátory, které jsou identifikovány, jako chybně nastavené, budou na základě konzultací s ŘO
upraveny prostřednictví změny SCLLD v následujícím období.
8. Podpora v jednotlivých opatřeních/fichích je plněna účelně a efektivně pro všechny oslovené
žadatele. Žadatelé respektovali nastavené limity jednotlivých OP ve svých projektech a
nastavili většinou své projekty účelně a efektivně.
9. MAS podpořila v území spíše menší projekty žadatelů, kteří respektovali omezené možnosti
alokace MAS v jednotlivých OP, a podpořila projekty, které přináší přínos široké komunitě.
10. Dle názoru MAS i zúčastněných stran jsou projekty potřebné pro region v případě sociálních
služeb, příměstských táborů a naučných stezek a v případě podpory podnikatelských subjektů
jsou projekty přínosem pro zefektivnění práce a výroby.
11. Cíle projektů v jednotlivých opatření/fichí Programových rámců byly v souladu se SCLLD a
zároveň jsou v souladu i při realizaci projektů.
12. Žadatelé jsou velmi zahlceni administrativní zátěží - MAS neovlivní, ale v silách MAS může být
aktivní pomoc žadatelům s vyúčtováním apod.
Shrnutí oddílu C:
Díky realizaci SCLLD MAS a realizaci podpořených projektů se naplňuje slovo KOMUNITNĚ!! V regionu
se pomocí MAS nastartovala spolupráce na několika úrovních a mezi různými aktéry.
Díky realizaci Výzev MAS, tedy díky plnění SCLLD MAS, žadatelé připravili projekty, které dosud v
regionu nebyly, a využili prostor pro realizaci projektů, které přinesly do regionu nové aktivity v
různých sférách. Projekty na podporu sociálních služeb vytvořily synergický efekt a zasahují do více
oblastí života v regionu.
Odpovědnost za evaluaci SCLLD, respektive za schválení Evaluační zprávy je v souladu se Stanovami
MAS Podbrdsko, platná verze, svěřena Dozorčí radě MAS.

85

Souhrn opatření/ úkolů pro úspěšnou implementaci SCLLD MAS Podbrdsko do konce
programového období
Většina programových rámců v SCLLD MAS Podbrdsko je stále platná a předpokládáme podporu těchto
aktivit i do budoucna. Realizace SCLLD MAS pomáhá regionu nastartovat řešení několika dlouhodobých
problémů, které pálí obce i veřejnost - např. sociální služby, podpora prorodinných opatření, investice
do škol, podpora MSP aj.
Na základě komunikace MAS v území se všemi aktéry a potencionálními žadateli je o Výzvy MAS
vyhlašovaných na základě Programových rámců v SCLLD zájem - v některých opatření/fichích více a v
některých méně. Nestalo se však, že by nebyl zájem v žádné z Výzev MAS - pouze u opatření na
cyklodopravu. Toto považujeme za velký úspěch v realizaci SCLLD!!
Konzultujeme s žadateli jejich projekty a snažíme se propagovat MAS tak, aby byly projekty smysluplné
a aby se žadatelé zaměřovali na potřebné projekty pro region a pro své činnosti.
Podporou ze strany MAS a realizací SCLLD nebudou však některá opatření stále vyřešena a bude nutno
se zaměřit na tyto potřeby formou další podpory z MAS, dále větším zapojením obcí apod.
Jsme nová MAS, která nebyla podpořena v min. dotačním období 2007-2013. Náš region je periferním
územím Středočeského kraje a již k nám nedosahuje podpora ITI a IPRÚ. MAS v okolí Prahy alokované
finanční prostředky nejsou schopni na některá opatření utratit, my potřebuje velké navýšení. Alokace
MAS na všechny Programové rámce činí 67mil. Kč a především v IROP a PRV nedostačuje alokace velmi.
MAS u některých Programových rámců potřebuje navýšení alokace z důvodu velkého zájmu v území pokud by se toto podařilo alespoň o kus, budeme moc šťastní. Bohužel toto nepředpokládáme, takže
se budeme snažit smysluplně využít finance přidělené MAS na toto období a uvidíme, jaké možnosti
přinese období další.
Do konce programového období 2014+ je nutno zrealizovat ještě tyto aktivity pro úspěšné dokončení
tohoto období a splnění závazků daných v SCLLD MAS:
Termín (do
Odpovědnost
kdy)
za implementaci doporučení
1. Přidáno do SCLLD v květnu 2018 OPŽP formou ŽOZ konec r. 2020 Vedoucí pro realizaci SCLLD,
a v roce 2019 vyhlášené dvě výzvy na realizaci
projektový manažer MAS
sídelní zeleně a protierozních opatření
- MAS předpokládá podporu cca 10 projektů
- pokud nebude úspěšné čerpání v prvních dvou
výzvách, budou vyhlášeny výzvy znovu do konce
roku 2019, příp. na základě komunikace s ŘO OPŽP
ještě v roce 2020
2. Změna SCLLD MAS v IROP
konec r. 2020 Vedoucí pro realizaci SCLLD,
- zrušeno opatření na cyklostezky
projektový manažer MAS
- zůstatek alokace přispěje k další podpoře škol na
území MAS
- podána ŽOZ v IROP v roce 2019 - narovnán
finanční plán s ohledem na kurzové rozdíly a
poslední díl alokace formou ŽOZ přesunut na
podporu vzdělávání v území MAS
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)
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Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)

Termín (do
kdy)

- vyhlášení poslední Výzvy MAS v IROP
předpokládáme na zač. roku 2020 - tímto bude naše
alokace IROP vyčerpána
3. Článek 20 PRV
konec r. 2021
- podpora spolků a obcí v regionu (veřejná
prostranství, zázemí pro spolkovou činnost, malé
MŠ a ZŠ)
- po schválení Zprávy o evaluaci bude požádáno
formou ŽOZ SCLLD MAS o připojení článku 20 v PRV
+ MAS požádá o zrušení Fiche na projekt spolupráce
- celý zůstatek alokace ze 4 Fichí PRV + celá alokace
přidělená na 5. Fichi na projekty spolupráce dané
dle finančního plánu SCLLD bude formou ŽOZ SCLLD
MAS přesunut na článek 20 tak, abychom mohli
uspokojit co nejvíce žadatelů
- plánujeme na jaře 2020 vyhlásit poslední 4. Výzvu
MAS v PRV na článek 20
- pokud bude zůstatková alokace PRV vykazovat
ještě nějaké zůstatky, zváží MAS vyhlášení 5. Výzvy
v PRV v roce 2021
4. Změna v OPZ
zač. r. 2020
- navýšena alokace na prorodinná opatření a
sociální služby ŽOZ v lednu 2019 (byli jsme vybráni
jako jedny z 1. MAS, které mohli alokaci navýšit využijeme ji na projekty ve výši 6mil. Kč)
- na jaře 2019 vyhlášena poslední Výzva MAS na
prorodinná opatření - projekty na příměstské tábory
jsou zazávazkovány do konce roku 2022 (jinou
Výzvu MAS neplánuje - alokace na prorodinná
opatření je vyčerpána)
- Výzva MAS na sociální vyhlášena na obd. zářílistopad 2019 s tím, že budou podpořeny na území
MAS projekty na podporu pečujících osob o seniory,
seniortaxy a další fakultativní služby (jinou Výzvu
MAS neplánuje - alokace bude tímto vyčerpána)

Odpovědnost
za implementaci doporučení

Vedoucí pro realizaci SCLLD,
projektový manažer MAS

Vedoucí pro realizaci SCLLD,
projektový manažer MAS

Úkol - Indikátory:
Indikátory v jednotlivých programových rámcích v SCLLD MAS jsou nastaveny v mnohých případech po
2,5 letech realizace a plnění SCLLD dle našeho zjištění chybně. Některé programové rámce byly řešeny
drobet jinak, někde se aktivity přidaly, někde ubraly…
Bude nutno provést dle konzultací s jednotlivými OP změny SCLLD a indikátory opravit.
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3.1 Evaluační postup
Evaluační postup, tj. způsob zodpovídání jednotlivých evaluačních otázek a jejich podotázek je vždy
uveden u příslušné evaluační otázky, respektive podotázky.

3.2 Harmonogram zpracování mid-term evaluace
MAS PODBRDSKO realizovala příslušné činnosti mid-term evaluace dle harmonogramu uvedeného
v následující tabulce.
Tabulka 13 – Skutečný harmonogram klíčových činností mid-term evaluace SCLLD MAS PODBRDSKO

Aktivita

Datum zahájení
činnosti (od)

Datum ukončení
činnosti (do)

Zpracování mid-term evaluace

1.5.2019

28.6.2019

Seznámení se Zadáním, šablonou Evaluační
zprávy

1.5.2019

15.5.2019

Sebeevaluace v Oblasti A

1.5.2019

15.5.2019

15.5.2019

21.6.2019

1.6.2019

13.6.2019

Evaluace v Oblasti B
Příprava podkladů na jednání Focus Group
Jednání Focus Group

15.5.2019

13.6.2019

Zodpovězení Evaluačních otázek a podotázek
v Oblasti B

15.5.2019

21.6.2019

Evaluace v Oblasti C

15.5.2019

21.6.2019

Příprava podkladů pro zpracování
polostrukturovaných rozhovorů s příjemci

15.5.2019

1.6.2019

Realizace polostrukturovaných rozhovorů
s příjemci

15.5.2019

17.6.2019

Zpracování případových studií k projektům
v realizaci (ukončeným projektům)

15.5.2019

17.6.2019

Jednání Focus Group
Zodpovězení Evaluačních otázek a podotázek
v Oblasti C

Datum

13.6.2019
15.5.2019

21.6.2019

Projednání a schválení Evaluační zprávy
odpovědným orgánem MAS

24.6.2019

Předložení Evaluační zprávy MMR-ORP skrze
ISKP14+

28.6.2019
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