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Seznam zkratek
APP

- Analýza problémů a potřeb

ČR

- Česká republika

ČSÚ

- Český statistický úřad

EO

- Evaluační otázka

EU

- Evropská unie

EZFRV

- Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

FNaP

- Formální náležitosti a přijatelnost

IROP

- Integrovaný regionální operační program

MAS

- Místní akční skupina

MMR–ORP

- Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky

MPIN

- Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období

NS MAS

- Národní síť Místních akčních skupin ČR

OPZ

- Operační program Zaměstnanost

OP ŽP

- Operační program Životní prostředí

PR

- Programový rámec

PRV

- Program rozvoje venkova

ŘO

- Řídicí orgán

SCLLD

- Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

VH

- Věcné hodnocení
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2014–2020

1. Cíle mid-term evaluace realizace SCLLD na úrovni MAS
Cílem mid-term evaluace realizace SCLLD MAS Aktivios, z.s. je provedení hodnocení realizace integrované strategie komunitně vedeného místního
rozvoje na úrovni nositele, tj. MAS Aktivios, z.s., v programovém období 2014–2020. Hodnotitel (evaluátor) provádí evaluaci na základě Zadání vydaného
MMR-ORP1.
MAS Aktivios, z.s., 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 Aktivios, z.s., 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 Aktivios, z.s.
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 MAS Aktivios, z.s. jako
nositel SCLLD.

1

Viz http://mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/Evaluace-IN.
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2. Odpovědi na evaluační otázky, doporučení (opatření)
Oblast A – Interní procesy a postupy implementace SCLLD na úrovni nositele SCLLD
MAS Aktivios, z.s., provádí evaluaci interních procesů a postupů implementace SCLLD na úrovni MAS vyplněním níže uvedených sebeevaluačních
tabulek, a to na základě svých znalostí a zkušeností z dosavadní realizace SCLLD. Na hodnocení oblasti A se v MAS Aktivios, z.s., podíleli
pracovníci MAS/členové orgánů MAS/ostatní2, uvedení v tabulce č. 1.
Tabulka 1 – Přehled osob zapojených do evaluace v Oblasti A – Interní procesy a postupy implementace SCLLD na úrovni MAS

Jméno

pracovník MAS / člen orgánu MAS / ostatní

Ing. Hana Bouchnerová

Pracovník MAS

Mgr. Martina Hanzlíková

Pracovník MAS

Ing. Lenka Šrámková

Pracovník MAS

Účelem hodnocení v Oblasti A je pomocí zralé úvahy identifikovat nejdůležitější pozitiva a negativa, nikoliv zpracovat vyčerpávající výčet pozitiv a
negativ. MAS Aktivios, z.s., se zaměřuje právě na taková, pro která lze navrhnout vhodná opatření s vysokou pravděpodobností jejich implementace
(v aktuálním, případně budoucím programovacím období).
Níže uvedené tabulky MAS vyplnila na základě svých zkušeností a znalostí. Postup vyplnění jednotlivých hodnotících tabulek je následovný:
1. MAS u každého procesu zváží a zodpoví3 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:
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- Nalezená pozitiva provádění dané činnosti (případy dobré praxe v dané činnosti, klíčové faktory činnosti na její správné a efektivní fungování)
- Nalezená negativa provádění dané činnosti (případy špatné praxe v dané činnosti, klíčové negativní skutečnosti,nedostatky které negativně
ovlivňují provádění dané činnosti na MAS),
- Návrh opatření, jak se v budoucnu daným negativům vyhnout, opatření pro zlepšení (zrychlení, zefektivnění) dané činnosti.
3. Formulace (výběr) klíčových závěrů k danému procesu v části „Klíčové závěry“.

Při hodnocení jednotlivých procesů, respektive činností MAS Aktivios, z.s. využívá zejména následující zdroje dat a informací / metody:




analýzy obsahu příslušných interních dokumentů4 a záznamů5 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 Aktivios, z.s. hodnotí následující procesy probíhající na MAS:
1.
2.
3.
4.

Proces: Příprava výzev
Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí
Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů
Proces: Animační činnost (animace a komunikace)

Sebehodnocení jednotlivých procesů a činností

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.).
4
5
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Tabulka 2 – Sebeevaluační tabulka – 1. Proces: Příprava výzev

1. Proces: Příprava výzev
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / OPZ / PRV / OP ŽP6
Činnost

Pozitiva (příklady dobré praxe;
klíčové faktory s pozitivním vlivem
na danou činnost)
- Účast na seminářích od
ŘO
- Práce se sdíleným diskem
v rámci kanceláře a třídění
složek

Shromáždění podkladů
(vzorů, šablon, sledování
aktualizací)

Příprava textu výzvy (vč.
návrhu alokace výzvy)




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

Schválení
výzvy
odpovědným orgánem MAS

Dobrá spolupráce se všemi
ŘO
Schválení alokace provádí
výbor spolku
Uvědomujeme si, že jsou to
důležité přílohy výzvy a
pomáhají nám eliminovat
chyby při samotné kontrole a
hodnocení projektů

Odpovědné orgány MAS
reagují velice rychle přesto,

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

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

- Široký záběr zvládnutí všech
programových rámců a
sledování změn, aktualizací
tedy někdy nestihneme sledovat
- Několik zdrojů/kanálů, ze
kterých nám přichází informace
a někdy se ztratí
Bez problémů

-

IROP – FN a KP hodně pracné,
není jasné, co kontroluje MAS a
co CRR (pocit, že se dubluje a
nikdo neví…)
PRV – pracné kontrolní
listy/nepřehledné/složité
Preferenční kritéria – oproti
minulému období (týká se hlavně
PRV) je MAS hodně omezená
v nastavení kritérií i za
cenu zodpovědnosti za plnění
kritéria
Bez problémů

Častá komunikace s ŘO
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------------

-------------------

1. Proces: Příprava výzev
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / OPZ / PRV / OP ŽP6
Činnost

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

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

Pozitiva (příklady dobré praxe;
klíčové faktory s pozitivním vlivem
na danou činnost)
že jsou to zástupci různých
zájmových skupin, různých
sektorů, z celého území a
vážíme si jejich ochotu
věnovat čas a ihned se zapojit
do schvalování
Interní předpisy vnímáme
jako
velmi
důležité
a
pomáhají nám při samotném
hodnocení, máme je neustále
při ruce

- Zveřejnění na webu, fb,
Zpravodaj MAS, místní
periodika,
informační
setkání (Den s Aktiviosem,
semináře pro žadatele,
využití
dalších
setkání
k informační
kampani),
mailin
členům
a
potencionálním žadatelům,
obcím s žádostí o další

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

Přestože máme s administrací
projektů zkušenosti z předchozího
období, je nastavení interních
postupů velmi složité a hlavně
zásadní. Zde více spoléháme na
odbornost a vedení ze strany ŘO.
IROP má zpracovanou metodiku a
probíhají
konzultace.
Při
zpracování Interních postupů pro
PRV se také spoléháme na
metodickou pomoc ŘO, ale
nikdy ani zpracované interní
postupy
nezachytí
všechny
možnosti, které v reálu nastanou.
Vzhledem k sídlu kanceláře na
Přešticku se zdá, že více se
pracuje s územím Přešticka a
Blovicka,
i
Staroplzenecka.
Zatímco oblast Mirošovska přece
jen je vzdálenější a práce
s územím je i přes naši velkou
snahu méně intenzivní.
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Opatření (Jak se může MAS uvedeným
negativům v budoucnu vyhnout?)

Více se zamyslet nad jednotlivými
kroky v hodnocení projektů a sdílet
zkušenosti s ostatními MAS. Velmi by
nám pomoh.lo, aby se pravidla měnila
co nejméně.

- Vytvořit propagační bannery + letáky
atd. a umístit na delší dobu v oblasti
Mirošovska

1. Proces: Příprava výzev
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / OPZ / PRV / OP ŽP6
Pozitiva (příklady dobré praxe;
klíčové faktory s pozitivním vlivem
na danou činnost)

Činnost

Komunikace s nadřazenými
orgány při přípravě výzev



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

přeposlání
relevantním
příjemcům.
Komunikace
z našeho
pohledu
k oboustranné
spokojenosti

-----------------

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

------------

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







Velmi dobrá metodická pomoc ze strany ŘO, výborná komunikace s orgány SZIF (jak CP – centrální pracoviště v Praze, tak s RO –
regionálním odborem v Č.B.). Ze strany MAS jsou organizována školení pro žadatele, kde lze konzultovat podrobně jednotlivé záměry
žadatelů.
Složité vyjednávání u některých preferenčních kritérií, jsme omezeni ve výběru pref. kritérií, oproti minulému období (týká se hlavně PRV)
je MAS hodně omezená v nastavení kritérií i za cenu zodpovědnosti za plnění kritéria
Nastavení preferenčních kritérií je vždy složité a je nutné pečlivě zhodnotit jak vlastní PK, tak i bodovací škálu PK. Každé PK je více či méně
diskriminační pro určitou skupinu žadatelů, proto je nutné velmi důkladně zvážit jejich nastavení a případný výsledek (např. že ve 2. výzvě
v F4 nejsou požadovány žádné traktory, naopak je mnoho malých projektů do 400 000 Kč).
IROP – FN a KP hodně pracné, není jasné, co kontroluje MAS a co CRR (pocit, že se dubluje a nikdo neví…)
PRV – pracné kontrolní listy/nepřehledné/složité

Tabulka 3 – Sebeevaluační tabulka – 2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí
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2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / OPZ / PRV / OP ŽP7
Činnost

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

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

Shromáždění metodických
podkladů
pro
práci
s MS2014+/PF

- Stažené aktualizované verze pro
práci s MS2014+ / PF

Školení

Pokud ze strany ŘO je školení,
snažíme
se
vždy
min.
v zastoupení
jednoho
projektového manažera účastnit.



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

-------

Někdy není dovoleno ze strany
ŘO více jak jeden účastník za
MAS, což je opravdu škoda.
Vnímáme
důležité
pro
vzájemnou
zástupnost
být
proškoleni co nejvíce.
Časově i technicky velice, velice
náročné (MS2014+)

--------



Zadání výzvy do MS/PF



Vhodné jako archivace



Provádění změn ve výzvách



nerelevantní





Příprava a realizace semináře
pro žadatele



Ke všem výzvám min. jeden
seminář pro žadatele
Účast min. dvou projektových
manažerů MAS
Žadatelům
je
k dispozici
prezentace + listy fiche se
stručným přehledem
Bannery s přehledem
Konzultace probíhá v podstatě
kdykoli po domluvě s žadatelem
Někdy návštěva v místě realizace,
která je přínosná pro další
konzultaci a přípravu projektů








Konzultační
činnost
pro
žadatele (průběh, množství
dotazů, složitost dotazů,
dostupnost informací)
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někdy
bohužel
zbytečně
strávený čas v tom ohledu, že
konzultujeme něco, doporučíme
a žadatel pak předloží někdy i





Ze strany MAS v podstatě nelze

Nelze



Žadatelům
věnujeme

se

opravdu

hodně




Příjem žádostí o dotaci (PRV
– listinné přílohy)



kvitujeme



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



Kancelář MAS/ve Zpravodaji +web+
valné hromady mikroregionů…. Cca
2 měsíce před vyhlášením výzvy
avízo, v okamžiku vyhlášení výzvy je
to ihned na webu + v systému.
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zcela odlišný záměr (především
projekty PRV)
někdy nejsme schopni žadateli
odpovědět, protože nevyplývá
jednoznačně z pravidel a musí
se využívat metodická pomoc (v
PRV funguje výborně) , IROP –
zde metodická pomoc ze strany
CRR, kam odkazujeme žadatele
v případě, že si nejsme jisti, není
dostatečná
za jedno plánovací období ani
bohužel nemohou projektoví
manažeři ani dostatečně využít
nabyté zkušenosti, poněvadž se
neustále
mění
pravidla,
upřesnují, zakazují,….a je vše
jinak.
V PRV – pro žadatele neznalé
systému PF (kromě zemědělců) je
PF nepřehledný a podání žádosti a
další úkony s tím následně spojené –
doplnění žádostí, ŽoZ, ŽoP atd jsou
pro ně komplikované. Žadatelé
často volají, mnohdy i pozdě večer
nebo o víkendech neboť potřebují
naši pomoc s orientací v systému.





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






MAS poskytuje metodickou i technickou pomoc žadatelům, především při otázkách k práci s PF. Ze strany MAS výrazná až nadstandartní
pomoc pro žadatele, pokud mají zájem o konzultaci. Konzultace vítají i zaměstnanci MAS, je to úspora času při následné administrativní
kontrole.
PRV - portál je pro žadatele nepřehledný a je složité se v něm orientovat. Co je ale nejvíce problematické jsou neustálé aktualizace Pravidel,
které se mění v průběhu výzvy a je nutné na ně zareagovat.
MS2014+ pro žadatele dosti složitý a uživatelsky ne moc příjemný.
MAS při výzvě poskytuje dostatečný časový prostor žadatelům k přípravě žádostí (nad rámec požadovaný v Pravidlech – vyhlašujeme na
delší dobu) i ke konzultacím jejich záměrů. Pomáhá též při technických otázkách vztahujícím se na vkládání žádostí do PF, který je pro
mnohé žadatele (kromě zemědělců) nepřehledný. S kontrolou přijatých projektů je spojená velká administrativa (kontrolní listy 3x pro
každou žádost, chybníky, výzvy k doplnění žádosti, atd..).
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Tabulka 4 – Sebeevaluační tabulka – 3. Proces: Hodnocení žádosti o dotaci a výběr projektů

3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / OPZ / PRV / OP ŽP8
Činnost

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

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

Školení hodnotitelů (věcné
hodnocení)



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.)



Výborná spolupráce – externí
hodnotitel pouze na OPZ

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



Máme vynikající tiskárnu a
scanner – to je obrovská pomoc
Vše o.k.



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



Zajišťuje vedoucí zaměstnanec
pro realizaci SCLLD
Posláno vždy mailem/depeší,







Školíme výběrovou komisi vždy
před
zahájením
věcného
hodnocení
OPZ – vše o.k.



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


IROP – FN a KP hodně pracné,
není jasné, co kontroluje MAS a co
CRR (pocit, že se dubluje a nikdo
neví…)
PRV
–
pracné
kontrolní
listy/nepřehledné/složité



Dobře je proškolit a motivovat též
finančně za jejich odpovědnou
práci a strávený čas





PRV – z PF se musí vše stáhnout a
vytisknout, dát do složek, oproti
minulému období znamenají pro
MAS zvýšení nákladů spojené
s administrativou – jen tisk všech
žádostí včetně všech příloh jde za
MAS.
členy hodnotící komise i výboru
spolku je mnohdy nutno telefonicky
obvolat, někdy nereagují na maily,
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pokračovat
v komunikaci
s trpělivostí a vstřícnotí

3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / OPZ / PRV / OP ŽP8
Pozitiva (příklady dobré praxe;
klíčové faktory s pozitivním vlivem na
danou činnost)

Činnost

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

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)

což je pochopitelné vzhledem
k jejich pracovní vytíženosti v jejich
zaměstnání




přezkumného



Uveřejňování
záznamů
(přehled
podpořených
projektů, zápisy atp.)



Vyřizování
řízení

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

IROP/OPZ
–
většinou
zpracovává zaměstnanec MAS
přímo na zasedání výběrového
orgánu a zápis schvaluje a
podepisují všichni přítomní
členové výběrové komise a
zodpovídá za to předseda
výběrové komise
PRV – zápis zpracovává
předseda výběrové komise
Zatím nerelevantní



Zveřejňujeme
webu/Zpravodaji MAS




na

Do struktury a obsahu zápisu
zasahují jednotlivé ŘO svými
požadavky






Nejednotnost pokynů z ŘO:
PRV – zde např. není doporučeno
zveřejňovat seznam projektů i
s názvem žadatele, jedná-li se o
fyzickou osobu – prý s ohledem na
opatření GDPR x v rámci OPZ i
PRV je nutno zveřejnovat i
prezenční listiny ze zasedání
výběrové komise, tedy i s podpisy
hodnotitelů.
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Řešení na straně ŘO

3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / OPZ / PRV / OP ŽP8
Činnost

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

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



Postoupení
vybraných
žádosti řídícím orgánům
(MS/Portál farmáře)



Je dobré informovat co nejdříve

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


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




PF – zde musí žadatel ve finále
postoupit žádost řídícímu orgánu
(registrace na SZIF) a je to tedy
závislé na konkrétním žadateli a
MAS musí „ohlídat“ závěrečné
odeslání, což je při velkém počtu
žadatelů velmi obtížné, obzvláště
když jste v časové tísni.



Chybí auditní stopa přímo v PF,
když tam mají zůstat pouze
poslední verze žádostí a příloh.
Navíc, za přiložené přílohy ve finále
( k registraci projektu na SZIF) je
odpovědná MAS, což není v našich
silách ohlídat.
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Změnit postup ze strany ŘO (SZIF
?)

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







dobrá metodická pomoc, výborná komunikace s orgány SZIF;
Hodnocení je administrativně dosti náročné jak v rámci AK pro manažery, tak pro výběrovou komisi
Pro hodnotitele je velice náročné to, že se musí zorientovat de facto v úplně diferenciálně odlišném systému hodnocení tří různých programových rámců
Je složité zajistit složení hodnotitelů tak, aby zájmové skupiny a sektory byly dle pokynů standartizace
Členové výběrové komise nejsou kmenovými pracovníky MAS, tedy mají svá zaměstnání a pracovní povinnosti a je velmi náročné určit společný termín
a čas, který bude vyhovovat všem. Jedná se většinou od odpolední hodiny a tudíž i zaměstnanci MAS (vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD a
projektoví manažeři ) zůstávají velmi často v práci až do pozdních odpoledních hodin.

Vzhledem k velkému počtu žádostí a jejich příloh je organizačně ( i finančně) náročné vše připravit v tištěné podobě k předložení
hodnotitelům.
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Tabulka 5 – Sebeevaluační tabulka – 4. Proces: Animační činnost

4. Proces: Animační činnost (animace a komunikace)
Činnost

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

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



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



Uveřejňování na webu
MAS (v jiných médiích)




Získávání
informací
od potenciálních
žadatelů – komunikace



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

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

web MAS, fb MAS, mailová
korespondence, Zpravodaj MAS
Aktivios, z.s. (2x do roka), výroční
zpráva MAS, místní periodika,
využití
všech
setkání
pro
komunikaci (valné hromady a
pracovní schůzky mikroregionů,
ASZ, setkání ředitelů škol, ITEP
veletrh cestovního ruchu,…..)
Plánujeme vydání publikace o již
zrealizovaných projektech



Vzhledem k sídlu kanceláře na
Přešticku se zdá, že více se pracuje
s územím Přešticka a Blovicka, i
Staroplzenecka. Zatímco oblast
Mirošovska přece jen je vzdálenější
a práce s územím je i přes naši
velkou snahu méně intenzivní.





Z časových i kapacitních důvodů
není informačních článků/tiskových
zpráv tolik, kolik bychom si
představovali



Webové stránky prošly úpravou
za účelem lepší přehlednosti pro
veřejnost
Pravidelná aktualizace informací
na webu
Všichni zaměstnanci MAS jsou
komunikativní
a
vstřícní
v komunikaci s potencionálními
žadateli



Chybí proškolení práce s webovým
portálem



Nechat se proškolit



Chybí
aktualizace
zásobníku
projektových
záměrů
(resp.
požadavky v území se neustále a
rychle mění)



Vzhledem ke zkušenosti, že se data
v zásobníku projektů mění skutečně
velmi rychle a vynaložené úsilí na
aktualizaci pak neodpovídá výsledku,
resp. efektu přehledu o projektech,
nenavrhujeme žádné opatření
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Vytvořit propagační bannery + letáky
atd. a umístit na delší dobu v oblasti
Mirošovska

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



Zaměřit se více na žadatelé z oblasti Mirošovska, ale pro celé území platí, zaměřit se na informace hlavně v oblasti IROP – Infrastruktura
do vzdělávání a Infrastruktura do sociál. služeb a v PRV se více zaměřit na čl. 20, kde cílovou skupinou jsou svazky obcí, obce, NNO

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 Aktivios, z.s.,
2) soulad zaměření SCLLD MAS Aktivios, z.s., s aktuálně platnými strategickými dokumenty příslušné regionální a národní úrovně.
V rámci evaluace oblasti B tedy MAS Aktivios, z.s. vyhodnotila, zda vymezené cíle a Programové rámce (resp. jejich složení) jsou pro její území
stále vhodné/relevantní. Tj. obecně řečeno odpoví na otázky typu:
1. Jdeme správným směrem?
2. Jsou naše cíle stále platné a dosažitelné?
3. Je žádoucí nadále realizovat intervence tak, jak jsme si to naplánovali před 3–5 lety při přípravě strategie?
4. Podporujeme správné aktivity (projekty) odpovídající našim cílům?
5. Alokujeme finanční prostředky na správné intervence (aktivity, projekty), po kterých je v našem území poptávka?
Prostřednictvím hodnocení této oblasti MAS Aktivios, z.s., 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 Aktivios, z.s. ověřuje platnost analytických závěrů SCLLD (může aktualizovat Analytickou část SCLLD, ale nemusí) a
zpracuje, případně aktualizuje jednoduchou intervenční logiku strategie.
Při hodnocení této oblasti se MAS Aktivios, z.s., 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?
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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
Obecná logika (postup) zodpovídání evaluačních otázek v oblasti B – Relevance SCLLD:
1. Shromáždění dostupných dat, dokumentů (SWOT, APP, Analýza rizik, Progrmové rámce atd.) a záznamů
2.  jejich zpracování: obsahová analýza, zpracování jednoduché intervenční logiky, příprava podkladů pro jednání Focus Group

3. projednání, skupinová diskuse (zaměřená na získání informací k zodpovězení podotázek, respektive evaluačních otázek oblasti
B.), sběr informací od stakeholderů na setkání Focus Group9 
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 6 – Vzor tabulky pro zpracování jednoduché intervenční logiky opatření/fichí programových rámců schválené SCLLD

SWOT

APP (analýza problémů a potřeb)
Problém/potřeba

Silné stránky: Dopravní propojení do centra
Plzeňského kraje
Slabé stránky: Špatný stav infrastruktury,
Nadměrná doprava, Špatná kvalita silnic
Příležitosti: Zlepšení územního plánován

Silné stránky: Občanská
v malých sídlech

vybavenost

i

Slabé stránky: Chybí domácí zdravotní a
sociální péče + kapacita a plošná dostupnost
sociálních služeb, Chybí denní stacionáře a
odlehčovací a asistenční služby, zařízení pro
poradenské služby, Chybí startovací byty pro
mladé rodiny, nízkoprahová centra pro
mládež,

Opatření
/
Aktivita
Specifický cíl
Programového
rámce

Problémem obcí je zvýšené dopravní zatížení
(zejména v obcích, kterými prochází silnice I.
třídy). Zejména je nutné zvýšit bezpečnost
chodců, snížit bariéry pro osoby s tělesným
hendikepem a zlepšit podmínky pro formy
dopravy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

1.1
Zvyšování
bezpečnosti
a
environmentální
šetrnosti dopravy

1.4 Zkvalitnění infrastruktury v obcích MAS Aktivios

Zaměřit se na snižování nezaměstnanosti,
zkvalitnění péče o seniory, sociální bydlení,
sladění rodinného a profesního života, podporu
kvalitního trávení volného času dětí a mládeže.
Vedle sociálních a návazných služeb pro tyto
cílové skupiny je nutné se zaměřit i na prevenci
jevů vedoucích ke zhoršení sociální situace těchto
cílových skupin či jejich sociálního vyloučení.

1.2 Infrastruktura pro
sociální služby

2.1 Dostupná a kvalitní zdravotní a sociální péče

Příležitosti: Rozvoj sociálních služeb
(domácí péče + vyšší kapacita pobytových),
Hrozby: Dopady odluky církve od státu
v oblasti sociálních služeb
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2.3 Prevence sociálně patologických jevů a podpora rodin

Silné stránky: Přibývají mladí lidé
Slabé stránky: Chybí péče o mladé lidi
(volnočasové aktivity), Podmínky pro prevenci
sociálně patologických jevů,

Jedním z největších problémů regionů MAS je
špatný technický stav budov a kvalita vybavení
škol i dalších vzdělávacích zařízení.

1.3 Infrastruktura pro
vzdělávání

2.7 Zkvalitnění občanské vybavenosti

Zaměřit se na snižování nezaměstnanosti,
zkvalitnění péče o seniory, sociální bydlení,
sladění rodinného a profesního života, podporu
kvalitního trávení volného času dětí a mládeže.
Vedle sociálních a návazných služeb pro tyto
cílové skupiny je nutné se zaměřit i na prevenci
jevů vedoucích ke zhoršení sociální situace těchto
cílových skupin či jejich sociálního vyloučení.

2.1
Podpora
sociálních
a
návazných služeb

2.1 Dostupná a kvalitní zdravotní a sociální péče

Zaměřit se na snižování nezaměstnanosti,
zkvalitnění péče o seniory, sociální bydlení,
sladění rodinného a profesního života, podporu
kvalitního trávení volného času dětí a mládeže.
Vedle sociálních a návazných služeb pro tyto
cílové skupiny je nutné se zaměřit i na prevenci
jevů vedoucích ke zhoršení sociální situace těchto
cílových skupin či jejich sociálního vyloučení.

2.2
opatření

2.3 Prevence sociálně patologických jevů a podpora rodin

2.8 Kvalitní předškolní, základní i střední vzdělávání

Příležitosti: Podpora a vytvoření podmínek
pro práci s mládeží
Hrozby: Stárnutí populace a odliv lidí do měst

Silné stránky: Občanská
v malých sídlech

vybavenost

i

Slabé stránky: Chybí domácí zdravotní a
sociální péče + kapacita a plošná dostupnost
sociálních služeb, Chybí denní stacionáře a
odlehčovací a asistenční služby, zařízení pro
poradenské služby, Chybí startovací byty pro
mladé rodiny, nízkoprahová centra pro
mládež,

2.3 Prevence sociálně patologických jevů a podpora rodin

Příležitosti: Rozvoj sociálních služeb
(domácí péče + vyšší kapacita pobytových),
Hrozby: Dopady odluky církve od státu
v oblasti sociálních služeb, Legislativa
Silné stránky: Relativně nízký věk obyvatel,
Občanská vybavenost i v malých sídlech,
Přibývají mladí lidé
Slabé stránky: Podmínky pro prevenci
sociálně patologických jevů, Chybí péče o
mladé lidi (volnočasové aktivity), Zánik
prostranství pro matky s dětmi a pro setkávání
Příležitosti: Podpora žen po mateřské
dovolené, Podpora a vytvoření podmínek pro
práci s mládeží
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Prorodinná

Hrozby: Stárnutí populace a odliv lidí do měst

Silné stránky: Fenomén krajiny – lesy, řeky
(specifičnost), Kvalitní zemědělská půda,
Zachovalé životní prostředí,

Zhoršuje se průchodnost krajiny, zaniká tradiční
síť místních cest.

3.1
Obnova
a
rozšíření cestní sítě
v nezalesněné krajině

3.1 Obnova a doplnění původní cestní sítě

Krajina MAS Aktivios je výrazně ovlivněna
zemědělskou činností a nese v sobě všechny
atributy, které souvisí s intenzivní zemědělskou
činností – odvodňování, používání chemických
hnojiv, herbicidů, pesticidů či pěstování stejných
plodin na velkých plochách.

3.2
Obnova
a
zachování krajinného
rázu

3.3 Komplexní hospodaření s vodou v krajině

V regionech MAS je docela velký počet
maloplošně chráněných území, což může být
potenciál pro udržitelné formy cestovního ruchu.
Pro cestovní ruch by bylo dobré využít i historickou
paměť krajiny (území MAS patří k nejstarším
lidským sídlům).

3.3
Neproduktivní
investice v lesích

3.5 Udržitelné hospodaření v lesích

Slabé stránky: Zdevastovaná cestní síť
(polní cesty), Neudržovaná krajina
Příležitosti: Obnova tradiční sítě cest, Rozvoj
péče o krajinu, Zlepšení územního plánování,
Komplexní pozemkové úpravy
Silné stránky: Fenomén krajiny – lesy, řeky
(specifičnost), Kvalitní zemědělská půda,
Zachovalé životní prostředí
Slabé stránky: Neudržovaná
Hospodaření s vodou v krajině

krajina,

3.4 Ochrana biodiverzity v regionech MAS Aktivios

Příležitosti: Rozvoj péče o krajinu, Zlepšení
územního plánování, Komplexní pozemkové
úpravy
Hrozby: Další devastace půdy a krajiny

Silné stránky: Fenomén krajiny – lesy, řeky
(specifičnost), Zachovalé životní prostředí
Slabé stránky: Neudržovaná krajina,
Hospodaření s vodou v krajině, propagace
regionu
Příležitosti: Rozvoj péče o krajinu, Rozvoj
základní infrastruktury cestovního ruchu
Hrozby: Další devastace půdy a krajiny
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Silné stránky: Kvalitní zemědělská půda
Slabé stránky: Zdevastovaná cestní síť
(polní cesty), Neudržovaná krajina, Absence
zpracovatelského průmyslu

Regiony MAS mají výrazně zemědělský charakter,
tudíž ekonomickou stabilitu sídel lze zkvalitnit
prostřednictvím
podpory
zemědělského
a
lesnického sektoru.

3.4
Podpora
zemědělských
podnikatelů

5.2 Podpora drobného, malého a středního podnikání vč. zemědělců

Přímo v regionu funguje pouze farmářský trh
v Blovicích. Nicméně místní producenti a
zemědělci mohou spolupracovat s Farmářským
obchodem i farmářskými trhy v nedaleké Plzni.
Důležité je vytvářet zázemí pro místní drobné,
malé a střední podnikání a podporovat tradiční
řemesla, služby a místní produkty.

3.5
Uvádění
zemědělských
produktů na trh

5.2 Podpora drobného, malého a středního podnikání vč. zemědělců

Důležité je vytvářet zázemí pro místní drobné,
malé a střední podnikání a podporovat tradiční
řemesla, služby a místní produkty.

3.6
Podpora
nezemědělských
podnikatelů

5.1 Rozvoj venkovského cestovního ruchu

Příležitosti: Obnova tradiční sítě cest, Rozvoj
cestovního ruchu zejména agroturistiky,
Prodej ze dvora, farmářské trhy, bedýnkování
Hrozby: Další devastace půdy a krajiny,
Administrativní překážky pro podnikání
Silné stránky: Kvalitní zemědělská půda
Slabé stránky: Absence zpracovatelského
průmyslu
Příležitosti: Prodej ze dvora, farmářské trhy,
bedýnkování, Podpora zpracovatelského
průmyslu a místního prodeje
Hrozby: Administrativní
podnikání

překážky

pro

Silné stránky: Velké množství hodnotných
kulturních památek, Sportovní zázemí,
volnočasové aktivity pro děti, Bohatá historie
území, Zachovalé tradice, Bohaté kulturní
zázemí, Slavné osobnosti, Zachovalé životní
prostředí

5.2 Podpora drobného, malého a středního podnikání vč. zemědělců
4.2 Interpretace a propagace kulturního dědictví regionu

Slabé stránky: Technický stav prostor pro
sport a relaxaci, Špatný stav infrastruktury,
Propagace regionu, Špatný stav velkých
kulturních
památek,
Velké
množství
sakrálních památek ve špatném stavu,
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Provádění
cyklotras
po
nevhodných
komunikacích, Malá nabídka pro návštěvníky
regionu, Nabídka ubytování, Vysoké ceny
nemovitostí
Příležitosti: Podpora místního podnikání,
Zefektivnění propagace území, Poloha území
MAS, Brdy
Hrozby: Administrativní překážky pro
podnikání, Stárnutí populace a odliv lidí do
měst, Přesun podnikání do velkých sídel
Silné stránky: Fenomén krajiny – lesy, řeky
(specifičnost), Zachovalé životní prostředí
Slabé stránky: Špatná průchodnost krajiny a
zaniklá tradiční cestní síť, Neudržovaná
krajina

Regiony MAS mají výrazně zemědělský charakter,
tudíž ekonomickou stabilitu sídel lze zkvalitnit
prostřednictvím
podpory
zemědělského
a
lesnického sektoru.

3.7
Podpora
lesnických
podnikatelů

5.2 Podpora drobného, malého a středního podnikání vč. zemědělců

Regiony MAS mají výrazně zemědělský charakter,
tudíž ekonomickou stabilitu sídel lze zkvalitnit
prostřednictvím
podpory
zemědělského
a
lesnického sektoru.

3.8
Předávání
znalostí a informační
akce

3.9 Vzdělávání a poradenství v oblasti ochrany životního prostředí

Příležitosti: Obnova tradiční sítě cest, Brdy
Hrozby: Další devastace půdy a krajiny,
Administrativní překážky pro podnikání
Silné stránky: Fenomén krajiny – lesy, řeky
(specifičnost), Kvalitní zemědělská půda,
Čisté řeky, Zachovalé životní prostředí
Slabé stránky: Špatná průchodnost krajiny a
zaniklá tradiční cestní síť
Příležitosti: Podpora místního podnikání
Hrozby: Další devastace půdy a krajiny,
Administrativní překážky pro podnikání

Tabulka 7 – Přehled kontextových ukazatelů o území MAS Aktivios, z.s
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4.3 Zkvalitnění vzdělávání v oblasti péče o kulturní dědictví regionu
5.3 Poradenství a vzdělávání pro podnikatele

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 (ha)
Počet obcí v území MAS
Celkový počet obyvatel MAS

2013 (31.12.)
5,28%

2014 (31.12.)

2015 (31.12.)

2016 (31.12.)

2017 (31.12.)

4,69%

3,86%

2,78%

1,92%

6 270

6 133

6 137

6 214

6 438

177

150

161

183

214

7 024,03
33 661,62
16 705,58
1 019,99
56 009,08
68
52 258

7 034,37
33 617,63
16 707,53
1 016,72
56 011,71
68
52 472

7 011,08
33 565,56
16 720,30
1 019,89
56 017,22
68
52 559

7 081,74
33 566,10
20 004,46
1 022,23
59 875,81
68
52 992

7 154,50
33 530,93
20 022,34
1 025,80
59 876,65
68
53 418

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: Na základě zpracované intervenční logiky a diskuse v rámci Fokus Group proběhla úprava některých výroků ze silných stránek
SWOT analýzy SCLLD MAS Aktivios. Jednotlivé úpravy se netýkají obsahu silných stránek, ale spíše zpřesnění jednotlivých výroků. Jedinou
výjimkou byl výrok „Relativně nízký věk obyvatelstva“, který byl ze silných stránek vypuštěn. Zpřesněny byly následující výroky:
1. Kvalitní myslivecká sdružení
1. Výrok změněn na Aktivní myslivecké spolky
2. Aktivní mikroregiony a spolupráce mezi nimi
1. Výrok změněn na Fungující mikroregiony a spolupráce mezi nimi
3. Dopravní propojení do centra Plzeňského kraje
1. Výrok změněn na Dobré dopravní propojení do centra Plzeňského kraje
4. Kvalitní dobrovolní hasiči (práce s dětmi)
1. Výrok změněn na Aktivní dobrovolní hasiči
V oblasti slabých stránek SWOT analýzy bylo doporučeno změn více. Vypuštěny byly následující výroky:
5. Technický stav prostor pro sport a relaxaci
6. Zánik prostranství pro matky s dětmi a pro setkávání lidí obecně
7. Zábor zemědělské půdy pro fotovoltaiku
8. Neudržovaná krajina
9. Úbytek obyvatel v malých obcích
10. Nabídka pracovních rekvalifikací
11. Špatná komunikace v rámci MAS (mimo samosprávu)
Dále byly do slabých stránek SWOT analýzy MAS Aktivios doplněny následující výroky:
12. Chybí drobní podnikatelé
13. Nedostatek kvalifikovaných sil
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Vedle těchto úprav došlo také ke zpřesnění či doplnění některých výroků ze slabých stránek SWOT analýzy:
14. Podmínky pro prevenci sociálně patologických jevů
1. Výrok byl změněn na Podmínky pro prevenci sociálně patologických jevů (nedostatečná péče o mladé lidi nad
15 let)
15. Nárůst heren a úbytek tradičních hospod
1. Výrok změněn na Úbytek tradičních hospod
16. Málo možností koupání v přírodě
1. Výrok byl změněn na Málo možností koupání
17. Bezbariérové přístupy do veřejných prostor
1. Výrok byl změněn na Stále chybí bezbariérové přístupy do veřejných prostor
Na základě úprav silných a slabých stránek SWOT analýzy proběhla i následující úprava Analýzy problémů a potřeb (červeně je označen text,
který byl vypuštěn či upraven):
– V území by bylo dobré tedy rozšířit stávající nabídku hřišť, sportovních hal, dětských hřišť nebo hřišť pro seniory. (Výrok byl upraven
na: Technický stav prostor pro sport a relaxaci je dobrý.)
– Území MAS Aktivios má ve srovnání s Plzeňským krajem i ČR nižší nezaměstnanost, nicméně v rámci okresů Plzeň – jih a Rokycany
patří mezi území s nadprůměrnou nezaměstnaností (výrok změněn na: V území MAS Aktivios se nezaměstnanost pohybuje okolo 2%
a lze říci, že v současné době nabídka pracovních příležitostí převyšuje poptávku, což nutí firmy najímat agenturní zaměstnance z jiných
regionů resp. zemí.. Bylo by vhodné ekonomický rozvoj měst přizpůsobit možnostem i charakteru regionu.).
– Mezi nejrizikovější skupiny z hlediska nezaměstnanosti patří lidé mezi 20 – 24 lety, kteří mají střední odborné vzdělání s výučním listem.
Z hlediska profese patří mezi nejrizikovější pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. (výrok byl změněn na: Problémem regionu je velká
ekonomická závislost na automobilovém průmyslu. Útlum tohoto průmyslového segmentu může mít negativní vliv na zaměstnanost.)
– Doplněný výrok: V území MAS by měli být realizovány systémové změny, které povedou k adaptaci krajiny na měnící se klimatické
podmínky.
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: Na základě diskuse účastníku Focus Group proběhly následující úpravy (zpřesnění) výroků v oblasti příležitostí SWOT analýzy
SCLLD MAS Aktivios:
 Rozvoj sociálních služeb (domácí péče + vyšší kapacita pobytových)
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 Výrok byl změněn na Rozvoj sociálních služeb (domácí péče + vyšší kapacita pobytových a ambulantní péče)
Rozvoj středního i učňovského školství
 Výrok byl změněn na Podpora spolupráce středního a učňovského školství s místními podnikateli
Brdy
 Výrok byl změněn na Brdy – turisticky zajímavá lokalita

V oblasti hrozeb SWOT analýzy SCLLD MAS Aktivios došlo na základě diskuse Focus Group k vypuštění následujících výroků:
 Ztráta chuti něco změnit (vandalismus)
 Úbytek příležitostí pro bydlení v malých obcích
 Úbytek financí
 Špatná komunikace Plzeňského kraje ve směru k venkovským obcím (neochota)
 Nevrácený historický majetek
Do této oblasti byly členy Focus Group přidány následující výroky:
 Klimatické změny
 Odumírání lesů
 Přílišná závislost na automobilovém průmyslu
 Příliv zahraničních agenturních zaměstnanců
Upraven byl následující výrok:
 Současné nastavení rozpočtového určení daní pro malé obce
 Výrok byl upraven na Nastavení rozpočtového určení daní pro malé obce
B.1.3) Do jaké míry jsou rizika a opatření uvedená v Analýze rizik stále platná a do jaké míry se objevila nová rizika ohrožující realizaci
Programových rámců?
Odpověď:
V rámci diskuse Focus Group nebyla formulována žádná doporučení na změnu Analýzy rizik. Stávající rizika jsou platná, včetně hodnocení
jejich pravděpodobnosti a dopadu.
Klíčová zjištění:
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1. Ze SWOT analýzy a APP byly vyjmuty problémy týkající se nezaměstnanosti a technického stavu prostor pro sport a volnočasové
aktivity.
2. Do SWOT analýzy APP byly zahrnuty problémy spojené s klimatickými změnami a nevhodnou ekonomickou činností bez vazby na
možnosti území.
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:
V rámci SWOT analýzy proběhly úpravy zejména v oblastech slabých stránek a hrozeb, kde přibyly resp. byly vypuštěny výroky tematicky se
týkající stavu sportovních a volnočasových zařízení, zaměstnanosti a péče o krajinu. V oblasti silných stránek a příležitostí příliš změn
neproběhlo. Úpravy se týkaly především zpřesňování znění jednotlivých výroků. Analýza problémů a potřeb byla upravena na základě změn
ve SWOT analýze. Jednotlivé změny jsou podrobně popsány v předchozích podotázkách.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
Odpovědnost za implementaci doporučení
Termín (do kdy)
apod.)
Kancelář MAS
1. Upravit SWOT analýzu dle výše 31.12.2019

uvedených změn.
2. Upravit Analýzu problémů a 31.12.2019
potřeb dle výše uvedených změn.

Kancelář MAS

EO: B.2 Do jaké míry odpovídají cíle a opatření SCLLD aktuálním problémům a potřebám území MAS?
Zodpovídání Evaluační otázky je velmi úzce provázáno se zpracováním podkladů a zodpovídáním evaluační otázky č. B.1, ve které MAS hodnotí,
zda v okolním prostředí SCLLD nedošlo k zásadním změnám, které by měly vliv na směřování strategie. V této Evaluační otázce MAS hodnotí,
zda jsou vhodně nastavena opatření/fiche programových rámců. Tj. zda nelze některé slabé stránky, problémy a potřeby řešit jinými
opatřeními/fichemi, příp. zda je potřeba některá opatření/fiche programových rámců s ohledem na známé problémy a potřeby přidat či ubrat a
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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:
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V tabulce intervenční logiky jsou uvedeny problémy a potřeby z Analýzy problémů a potřeb, které jsou řešeny prostřednictvím jednotlivých
opatření resp. fichí programových rámců. Na každý tento problém/potřebu bude aplikována metoda škálování, prostřednictvím které je (na
základě diskuse účastníků Focus Group a dostupných dat z implementace SCLLD MAS Aktivios) stanoveno, jak realizace SCLLD přispívá
k řešení daného problému resp. k naplnění dané potřeby:
 Problémem obcí je zvýšené dopravní zatížení (zejména v obcích, kterými prochází silnice I. třídy). Zejména je nutné zvýšit bezpečnost
chodců, snížit bariéry pro osoby s tělesným hendikepem a zlepšit podmínky pro formy dopravy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
(4)

 Zaměřit se na snižování nezaměstnanosti, zkvalitnění péče o seniory, sociální bydlení, sladění rodinného a profesního života, podporu

kvalitního trávení volného času dětí a mládeže. Vedle sociálních a návazných služeb pro tyto cílové skupiny je nutné se zaměřit i na
prevenci jevů vedoucích ke zhoršení sociální situace těchto cílových skupin či jejich sociálního vyloučení. (3)
 Jedním z největších problémů regionů MAS je špatný technický stav budov a kvalita vybavení škol i dalších vzdělávacích zařízení. (3)
 Zhoršuje se průchodnost krajiny, zaniká tradiční síť místních cest. (3)
 Krajina MAS Aktivios je výrazně ovlivněna zemědělskou činností a nese v sobě všechny atributy, které souvisí s intenzivní
zemědělskou činností – odvodňování, používání chemických hnojiv, herbicidů, pesticidů či pěstování stejných plodin na velkých
plochách. (4)
 V regionech MAS je docela velký počet maloplošně chráněných území, což může být potenciál pro udržitelné formy cestovního ruchu.
Pro cestovní ruch by bylo dobré využít i historickou paměť krajiny (území MAS patří k nejstarším lidským sídlům). (4)
 Regiony MAS mají výrazně zemědělský charakter, tudíž ekonomickou stabilitu sídel lze zkvalitnit prostřednictvím podpory
zemědělského a lesnického sektoru. (2)
 Přímo v regionu funguje pouze farmářský trh v Blovicích. Nicméně místní producenti a zemědělci mohou spolupracovat s Farmářským
obchodem i farmářskými trhy v nedaleké Plzni. (3)
 Důležité je vytvářet zázemí pro místní drobné, malé a střední podnikání a podporovat tradiční řemesla, služby a místní produkty. (2)
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:
Toto jsou problémy a potřeby, které byly identifikovány při tvorbě SCLLD a nebyly zohledněny v rámci jednotlivých opatření a fichí. Nicméně
díky změně podmínek CLLD je bude možné zahrnout do implementace MAP pro následující období:
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– Území MAS disponuje řadou kulturně – historických atraktivit. Vedle obnovy místního kulturního dědictví je důležitá i prezentace těchto
atraktivit pro návštěvníky regionu i místní obyvatele
– Stav nemovitého kulturního dědictví v regionech MAS se postupně zlepšuje, nicméně i přes to je důležité hledat zdroje na obnovu
nemovitého kulturního dědictví
– V obcích MAS probíhá množství kulturních a společenských akcí, které vychází z dávných i moderních tradic jižního Plzeňska. Důležité
je tyto aktivity nejenom udržet, ale dále rozvíjet a prezentovat v rámci regionu i za jeho hranicemi
– Důležité je také mapovat a interpretovat místní historii, osobnosti a tradice. Jednou z priorit by mělo být zakomponování místní historie
i současnosti do výuky škol. Přínosný by byl také rozvoj místních výstavních expozic a muzeí zaměřených na místní hmotné i nehmotné
kulturní dědictví a tradice
– V území chybí také dostatečně kvalitní a široká nabídka zařízení pro kulturní a společenské aktivity. Bylo by dobré zlepšit kvalitu
kulturních zařízení, zřizovat komunitní centra či klubovny.
– Obnova a péče o veřejná prostranství byla v období 2007 – 2013 jedním z hlavních témat programu LEADER. Ze záměrů obcí vyplývá,
že i v následujícím období bude revitalizace a výsadba veřejné zeleně, budování hřišť a parků, rekonstrukce autobusových zastávek,
obnova návsí, okolí kulturních památek, sakrálních staveb a hřbitovů jedním z nejdůležitějších témat.
Tato témata lze řešit rozšířením programového rámce PRV o aktivity, které jsou řešeny v rámci operace PRV 19.2.1. (článek 20 – Základní
služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech).
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:
Jak již bylo uvedeno v předchozí otázce, tak je možné řešit problémy a potřeby identifikované v rámci analýz SCLLD prostřednictvím operace
PRV 19.2.1. (článek 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech).
Klíčová zjištění:
1. Pro řešení dalších problémů SCLLD je nutné vytvořit novou fichi PRV.

Odpověď na evaluační otázku, doporučení
B.2 Do jaké míry odpovídají cíle a opatření SCLLD aktuálním problémům a potřebám území MAS?
Odpověď:
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Cíle a opatření SCLLD odpovídají problémům a potřebám území. Nicméně vzhledem k rozloze území MAS a finanční alokaci na realizaci
SCLLD nelze předpokládat, že budou díky implementaci jednotlivých programových rámců komplexně vyřešeny problémy a potřeby, které
byly v rámci analýzy SCLLD identifikovány. Lze ale říci, že realizace SCLLD k řešení těchto problémů a potřeb pomůže popř. nastartuje
multiplikační efekt, který k řešení problémů přispěje. Pro řešení dalších problémů a potřeb identifikovaných v rámci SCLLD je možné použít
rozšíření programového rámce PRV o další fichi.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Odpovědnost
za implementaci
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD apod.)
Termín (do kdy)
doporučení
Kancelář MAS
1. Vytvořit fichi na základě operace PRV 30.10.2019

2.

3.





19.2.1 (článek 20)
Do nově vytvořené fiche převést finanční 30.10.2019
prostředky dle doporučení účastníků
Focus Group (viz. zápis z jednání FG)
V rámci fiche vytvořené na základě článku 30.10.2019
20 podpořit následující oblasti:
Veřejná prostranství v obcích
Vybrané kulturní památky
Kulturní a spolková zařízení včetně
knihoven
Muzea a expozice pro obce

Kancelář MAS

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

Zdroje dat/informací
MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:






Výzvy
Programové rámce
Seznamy projektů
Data z MS2014+ o schválených, ukončených projektech (žádostech)
Metodiky pro zpracování programových rámců (např. Metodika pro tvorbu Fichí, Doporučení pro zpracování programového rámce IROP
atp.)

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat




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

Odpovědi na evaluační podotázky
B.3.1) Do jaké míry žadatelé předkládají do jednotlivých výzev projektové žádosti v alokaci, která je výrazně nižší nebo vyšší než
alokace dané výzvy?
Odpověď:
Výzvy z operačního programu IROP: v dosud vyhlašovaných výzvách byla alokace dané výzvy vždy dostačující pro podané projektové žádosti
(vždy min. 2/3 z alokace na výzvu byly vyčerpány). Pouze ve výzvě na infrastrukturu pro sociální služby byla alokace výrazně vyšší než podané
projektové žádosti. Tedy nic zásadního.
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Operační program OPZ: alokace těchto výzev nejsou samy o sobě nikterak finančně vysoké. Podaných projektů není mnoho především
z důvodu složitosti dotačního titulu a podmínkám ke způsobilosti projektu (systém financování soc. služeb), které de facto již dopředu vyřadí
některé potenciální žadatele. Závěrem tedy: alokace podaných žádostí v poměru k alokaci vyhlášených výzev byla poloviční, přičemž ale byly
na výzvy alokovány veškeré finanční prostředky tohoto operačního programu a předpokládalo se, že nevyčerpané se přesunou do dalších
výzev.
Programový rámec PRV: v tomto programovém rámci se liší míra předložených žádostí a součtu jejich alokací(požadovaných výší dotace)
k alokaci dané výzvy dle jednotlivých fichích. Obecně lze konstatovat, že je alokace (požadovaná výše dotace) podaných projektových žádostí
zaměřených na podporu zemědělských podnikatelů vyšší v řádu milionů, tedy alokace na opatření nepostačuje. Naproti tomu v opatřeních typu
Obnova a zachování krajinného rázu podali žádost pouze dva žadatelé, přičemž jeden z nich odstoupil od projektu a částka alokace není
vyčerpána. Ve fichi Podpora nezemědělských podnikatelů též byla alokace na výzvě dostačující pro podporu podaných projektových žádostí.
S ohledem na zpoždění celého CLLD ze strany řídících orgánů a na základě podmínek, které bylo nutné dodržovat při tvorbě finančních plánů,
nebylo možné nastavit výzvy pro jednotlivé skupiny žadatelů s ohledem na jejich potřeby, i přes konzultace s žadateli, přes znalost území –
ovšem vše je dynamické a nelze ve zdlouhavém administrativním procesu dotačních titulů – např. i schválení výzev atd. reagovat na všechny
změny (například někteří potencionální žadatelé projekt již zrealizovali, někteří již od svého záměru upustili, někteří nežádali z důvodu velice
přísných dotačních podmínek atd.)
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:
V rámci zjišťování absorpční kapacity území zjišťované při tvorbě SCLLD byly vyčísleny náklady na realizaci záměrů předkládaných obcemi,
NNO a podnikatelskými subjekty na částku 287 206 651,-Kč. Z této částky největší položku tvoří záměry, jejichž cílem je zajistit bezpečnost
dopravy a zkvalitnit organizaci pěší, železniční, automobilové a cyklistické dopravy. Tyto záměry byly vyčísleny na 81 150 000,-Kč. Zde je
důležité zmínit, že výše uvedená částka by řešila problémy a potřeby MAS v případě, že by podmínky a oblasti podpory CLLD byly více
spoluvytvářeny místními partnerstvími a ne řídícími orgány bez vazby na podmínky v jednotlivých regionech.
Programový rámec PRV – v oblasti PRV na základě zkušeností s vyhlašovanými výzvami je finanční alokace stále nedostačující, zatím
vztahováno pouze na možnosti k 31.12. 2018. Se vstupem článku 20 se rozšiřují možnosti pro dosahování cílů stanovených v SCLLD MAS
Aktivios, z.s., ale zde je skutečně velmi malý „balík“ peněz. Proto se ve výzvách v rámci čl. 20 PRV budeme muset zaměřit pouze na vybrané
aktivity (podpora kulturních a spolkových zařízení včetně knihoven, podpora muzeí a expozic pro obce, podpora vybraných kulturních památek
a veřejná prostranství v obcích). Pro uspokojení potřeb v území by jistě nestačilo 50 mil. Kč. Výsledky z obou výzev dále ukazují na velkou
absorpční kapacitu v opatření na Podporu zemědělských podnikatelů.
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Programový rámec IROP – v oblasti vzdělávání by byla potřeba částka téměř 100 mil. Kč, ovšem opět bez ohledu na svazující pravidla IROP
(kde je zaměření projektů pouze na klíčové kompetence, u mateřských škol pak pouze na rozšiřování kapacit, bez možnosti např. úpravy
školních zahrad, sportovišť a tělocvičen atd.) Velkou finanční položku tvoří záměry, jejichž cílem je zajistit bezpečnost dopravy a zkvalitnit
organizaci pěší, železniční, automobilové a cyklistické dopravy. Tyto záměry byly vyčísleny na 81 150 000,-Kč. V oblasti sociální infrastruktury
byly identifikovány záměry na sociální byty, rozšíření sociálních služeb v celkové výši až 100 mil. Kč, ovšem opět některé záměry nelze za
současných podmínek programového rámce realizovat.
Programový rámec OPZ – finanční alokace se současně nastavenými pravidly by zřejmě byla i pro příští období postačující. Ovšem území
potřebuje na základě analýzy intervenci i finanční v oblasti zajištění péče o nesoběstačné, propojení zdravotní a sociální péče atd. (viz strategie
SCLLD). Zde si netroufáme odhadnout částku pro zajištění lidského potenciálu s intervencí v území, ale řádově v milionech Kč.
Klíčová zjištění:
1. Na realizaci problémů a potřeb definovaných v rámci APP by bylo nutné navýšit finanční alokaci na realizaci SCLLD na částku cca.
300 000 000,-Kč.
2. Největší část finančních prostředků z výše uvedeného odhadu by mělo jít na investice do zvýšení bezpečnosti a organizaci různých
forem dopravy.

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:
Alokované finanční prostředky nejsou dostatečné pro komplexní řešení problémů a potřeb definovaných v rámci APP SCLLD MAS Aktivios.
V rámci APP jsou i problémy a potřeby, které nebylo možné prostřednictvím stávajících podmínek CLLD řešit. Částečně se toto změnilo
zavedením článku 20 PRV, který umožní řešit další problémy a potřeby uvedené v SCLLD.
Lze tedy konstatovat, že s ohledem na výši alokace i zaměření CLLD nelze komplexně vyřešit. Nicméně přesunem finančních prostředků v rámci
programového rámce PRV lze využití finančních prostředků CLLD efektivněji zaměřit na problémy a potřeby území MAS.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
Termín (do kdy)
Odpovědnost za implementaci doporučení
apod.)
Kancelář MAS
1. Vytvořit fichi na základě operace 30.10.2019

PRV 19.2.1 (článek 20) – viz.
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předchozí otázka.
2. Preferenčními kritérii zvýhodnit 30.10.2019
menší projekty a umožnit tím
rozdělení alokace nové fiche do
co největšího množství obcí.

Kancelář MAS

EO: B.4 Do jaké míry obsahují Programové rámce právě taková Opatření/Fiche, o které je ze strany potenciálních žadatelů
zájem?
Hlavním cílem této evaluační otázky je ověřit si, zda je v území reálný potenciál realizovat projekty v navržených opatřeních/fichích. V předchozích
otázkách šlo o to ověřit, že opatření/fiche reagují na známé problémy v území. Smyslem této evaluační otázky je potvrdit/vyvrátit, že jsou v území
MAS opravdu připraveny projekty, respektive potenciální žadatelé, kteří budou v těchto opatřeních/fichích realizovat projekty (tj. je někdo, kdo
skutečně svou aktivitou přispěje k řešení identifikovaných problémů?). Případně zjistit, zda jsou potenciální žadatelé spíše připraveni realizovat
své aktivity v jiných opatřeních/fichích (a přispívat tak k řešení jiných problémů, respektive dosahování jiných cílů SCLLD). Nebo zda v území již
nejsou a pravděpodobně již nebudou žadatelé pro některé z opatření/fichí, kde nebylo dosaženo finančního a věcného plnění.10Tato otázka je
orientována spíše výhledově a měla by potvrdit, že se ve zvolených opatřeních podaří naplnit dané cíle a také čerpat alokované finanční
prostředky.

Zdroje dat/informací
MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:




Zásobník projektů
Informace od potenciálních žadatelů (vč. např. členů MAS)
Metodiky pro zpracování programových rámců (např. Metodika pro tvorbu Fichí, Doporučení pro zpracování programového rámce IROP
atp.)

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat

10

Obsahová analýza

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

Odpovědi na evaluační podotázky
B.4.1) Do jaké míry dokáže MAS pro každé Opatření/Fichi Programových rámců identifikovat potenciální žadatele, případně připravené
projekty?
Odpověď:
Programový rámec IROP – v současné době lze říci, že nejvíce problematický z hlediska čerpání je opatření 1.2. Část alokace zbývá i v opatření
1.1. Na obě opatření eviduje MAS zájemce s připravenými záměry. Pokud nebudou projekty podané či jejich kvalita nebude naplňovat podmínky
MAS, tak budou finanční prostředky přesunuty do opatření 1.3, kde MAS v rámci tabulky investičních potřeb Strategického rámce MAP registruje
velký zájem potenciálních předkladatelů.
Programový rámec OPZ – na obě opatření MAS má eviduje záměry, které by měli alokaci vyčerpat.
Programový rámec PRV – MAS realizovala rychlý průzkum absorpční kapacity z důvodu změn podmínek a možného vytvoření nové fiche
(článek 20 PRV). Tento průzkum identifikoval 69 záměrů na témata, která lze v rámci článku 20 PRV podporovat. Z tohoto důvodu budou
finanční alokace z nedočerpaných fichí 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.8 a 3.9 převedeny do nově vytvořené fiche na základě článku 20 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:
Programový rámec IROP: na jednotlivá opatření jsou evidovány záměry. Nicméně podmínky IROP jsou natolik komplikované, že je možné, že
některý z potenciálních žadatelů si svůj projekt rozmyslí a bude ho řešit jiným způsobem. Opatření 1.2 bude kráceno v důsledku kurzových
ztrát.
Programový rámec OPZ – na jednotlivá opatření jsou evidovány záměry a proto se nepočítá s krácením jednotlivých opatření.
Programový rámec PRV: zde bude provedeno krácení stávajících fichí ve prospěch nově vzniklé fiche, která bude utvořena na základě článku
20 PRV. Konkrétní krácení není primárně z důvodu vyřešení problémů a potřeb řešených prostřednictvím krácených fichí, ale kvůli tomu, že se
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v rámci PRV objevila možnost řešit i další problémy definované v SCLLD. Konkrétně focusní skupina navrhuje členské schůzi MAS Aktivios,
z.s., jako nejvyššímu orgánu MAS Aktivios, z.s. následující změny:
Fiche 3.1 – bude převedeno zbývajících cca 0,2 mil Kč (tím bude fiche vyčerpána)
Fiche 3.2 – bude převedeno na čl. 20 - 1,5 mil. Kč (fiche není dostatečně čerpána, nicméně MAS téma fiche považuje za důležité a tudíž na
zbývající částku vyhlásí další výzvu)
Fiche 3.3 – bude převedeno cca 0,7 Kč do Fiche 7 (fiche není dostatečně čerpána a tudíž bude alokace přesunuta
Fiche 3.4 – pokud něco zbyde, pak převést na čl. 20
Fiche 3.5 – bude vyhlášena ještě jedna výzva
Fiche 3.6 – bude převedeno 1,5 mil. Kč na čl. 20 a na zbývající alokaci bude vyhlášena výzva
Fiche 3.8 – celá alokace 0,5 mil Kč bude převedena na čl. 20
Fiche 3.9 – MAS vzhledem k podmínkám PRV nemá zájem o projekty spolupráce, tudíž bude alokace převedena na čl. 20 – cca 1,5 Kč
Všechny výše uvedené převody by byly ve prospěch nové fiche (článek 20). Tato doporučení budou přednesena na členské schůzi dne 25.6.
2019 a dle hlasování na ČS upravena.
Odpověď:
V rámci programových rámců IROP a OPZ nejsou žádná nečerpaná opatření. V rámci programového rámce PRV nebyly dostatečně čerpány
následující fiche:
Fiche 3.2 – není čerpána zejména proto, že aktivity, které nabízí, financuje také pozemkový úřad v rámci realizace společných zařízení
pozemkových úprav.
Fiche 3.3 – v rámci MAS chybí infrastruktura cestovního ruchu a interpretace území pro cestovní ruch. Řešení tohoto problému nelze hledat
pouze tím, že proběhnou neproduktivní investice v lesích, ale komplexně, nejlépe v rámci integrovaných projektů mikroregionů.
Fiche 3.8 – v území není žadatel, který by chtěl řešit vzdělávání zemědělců. Nabídku školení pro zemědělce zajišťují subjekty, které nepotřebují
realizovat projekt v rámci CLLD.
Fiche 3.9 – MAS vzhledem k podmínkám PRV nemá zájem o projekty spolupráce.
Klíčová zjištění:
1. Fiche, které nejsou čerpány bude vhodné převést do oblastí o které je v území zájem.
2. Témata, která je možné řešit v rámci článku 20 PRV jsou pro území MAS velmi důležitá, což dokazuje analýza absorpční kapacity,
v rámci které bylo definováno 68 záměrů.
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Odpověď na evaluační otázku, doporučení
B.4 Do jaké míry obsahují Programové rámce právě taková opatření/fiche, o které je ze strany potenciálních žadatelů zájem?
Odpověď: Největší zájem ze strany žadatelů je o následující oblasti:
1.3 – tabulka investičních potřeb Strategického rámce MAP obsahuje záměry, které svým rozpočtem přesahují stávající alokaci opatření.
2.2 – téma opatření je řešeno jako klíčový projekt MAS.

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
Termín (do kdy)
apod.)
1. Vytvořit fichi na základě operace 30.10.2019

PRV 19.2.1 (článek 20) – viz.
předchozí otázky.
2. Preferenčními kritérii zvýhodnit 30.10.2019
menší projekty a umožnit tím
rozdělení alokace nové fiche do
co největšího množství obcí.

Odpovědnost za implementaci doporučení
Kancelář MAS

Kancelář MAS

Oblast C – Výstupy a výsledky implementace SCLLD
Cílem evaluace v rámci oblasti C je vyhodnocení výsledků intervencí realizovaných v rámci dané SCLLD a příspěvku intervencí k dosahování
cílů SCLLD. Předmětem evaluace v rámci oblasti C jsou proto vstupy a výstupy implementace SCLLD, jejich vzájemné vazby a změny, které
výstupy způsobily v různých oblastech společnosti a hospodářství (tj. výsledky implementace SCLLD). Evaluace v oblasti C podává informace
o tom, zda:
1. Přináší nám vynaložené prostředky (zdroje) odpovídající a uspokojivé výsledky, které jsou v území potřeba?
2. Dosahujeme naplánovaných cílů? Přináší realizace SCLLD do území plánované (i neplánované) potřebné změny?
3. Co děláme pro dosahování vytýčených cílů dobře a co naopak špatně?
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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 Aktivios, z.s., přináší?

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









C.1 V jaké fázi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachází?
C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů (věcný a finanční pokrok
realizace SCLLD)?
C.3 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účelně (tj. do jaké míry intervence splnila svůj účel)?
C.4 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účinně?
C.5 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosahování specifických cílů opatření/fichí Programových
rámců?
C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosažení přidané hodnoty LEADER/CLLD?
C.7 Do jaké míry dochází k naplnění cílů strategie jako celku? - není zpracováno (nepovinná otázka)
C.8 Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj ve venkovských oblastech?

Klíčovým nástrojem při zodpovídání podotázek a otázek v Oblasti C jsou tyto metody:
- Obsahová analýza (výzvy, věcný a finanční pokrok)
- Individuální (příp. skupinové) rozhovory s žadateli/příjemci a cílovými skupinami (nutné pro zpracování případových studií)
- Case Studies (případové studie).
Obecná logika (postup) zodpovídání evaluačních otázek v Oblasti C – Výstupy a výsledky implementace SCLLD:
1. Shromáždění dostupných dat, dokumentů a záznamů (vč. žádostí o dotaci, studií proveditelnosti, příp. dalších příloh popisujících
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

podrobnosti k dané žádosti11/projektu)  jejich zpracování: obsahová analýza, příprava pro realizaci rozhovorů12 s vybranými
příjemci a zpracování případových studií13 (příprava / individualizace otázek pro rozhovory, výběr a kontaktování příjemců,
oslovení, domluvení termínů rozhovorů) 
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) 
zpracování záznamů: podrobný zápis z každého rozhovoru14 
zpracování případové studie ke každému vybranému projektu 
syntéza poznatků z případových studií a formulace odpovědí na podotázky 
realizace Focus Group k zodpovězení EO C.6 a C.8 (postup a metodologie fokusní skupiny viz Obecný postup zodpovídání u
oblasti B) 
syntéza/shrnutí odpovědí na podotázky: formulace odpovědí na evaluační otázky 
identifikace hlavních zjištění 
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)
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Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat



Obsahová analýza
Syntéza poznatků

Záznamy, které MAS vytvoří při zodpovídání EO, a které použije pro její zodpovězení
MAS vyplní připravený přehled výzev (viz níže).

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









MAS dosud nevyhlásila žádnou výzvu
MAS má výzev, u kterých probíhá příjem žádostí, z toho:
_2__v PR IROP,
_0__v PR PRV,
_1__v PR OPZ,
_0__v PR OP ŽP
MAS má _0_ výzev, u kterých probíhá kontrola FNaP a věcné hodnocení žádostí o dotaci, z toho:
0 v PR IROP,
0 v PR PRV,
0 v PR OPZ,
0 v PR OP ŽP
MAS má __1_ výzev, u kterých probíhá administrativní kontrola a ZoZ ze strany ŘO, z toho:
_v PR IROP,
__1_v PR PRV,
___v PR OPZ,
___v PR OP ŽP
MAS má _4__ výzev, ve kterých jsou projekty s vydaným právním aktem, z toho:
__2_ v PR IROP,
__1 v PR PRV,
__1 v PR OPZ,
___v PR OP ŽP
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MAS má _2__ výzev, ve kterých jsou ukončené projekty (projekty, u kterých byla podána závěrečná žádost o platbu/závěrečná zpráva o realizaci), z toho:
__1_ v PR IROP,
__1_v PR PRV,
___v PR OPZ,
___v PR OP ŽP
Celkový přehled výzev MAS k 31. 12. 2018:
PR
Počet výzev s ukončeným příjmem žádostí o dotaci ve výzvě MAS
v jednotlivých letech
2017
2018
2019
IROP
0
2
2
PRV
0
1
1
OPZ
0
2
2
CELKEM
0
5
5,ale ukončené 2
Poznámka: IROP v roce 2017 – vyhlášeny v prosinci 2 výzvy, ale ukončeny až v roce 2018
A ve 12/2018 vyhlášeny 2 výzvy, ukončeny 2019
OPZ – v roce 2017 vyhlášeny 2 výzvy a obě ukončeny v roce 2018, v roce 2018 vyhlášena 1 výzva OPZ, a v roce 2019 vyhlášeny poslední dvě výzvy, z toho již jedna
ukončena.
PRV – v roce 2018 vyhlášena 1 výzva, v roce 2019 vyhlášena 1 výzva, další bude 2020

Klíčová zjištění:
Pokrok v implementaci není takový, jaký jsme očekávali při přípravě strategie CLLD, kdy byl předpoklad, že ke konci roku 2018 bude
vyčerpaná velká část alokace, tedy že každé opatření programového rámce bude vyhlášeno min. jednou. Bohužel zdlouhavým procesem
schvalování strategie ze strany řídících orgánů a dalších zdlouhavých procesů při připravování a schvalování výzev posouvala začátek
samotné implementace. K 31.12. 2018 tedy celkový počet vyhlášených výzev je 8, z toho pouze 5 výzev (výzvy vyhlášené v roce 2017 a
jedna výzva PRV z roku 2018) jsou výzvy s ukončeným příjmem žádostí (stav k 31.12.2018). Nicméně jsme přesvědčeni, že soustavnou
prací v území a kontaktem s potencionálními žadateli, kterým se opravdu věnujeme, budou pokroky v implementaci po roce 2018 znatelnější
(samozřejmě s ohledem na časem vzniklé okolnosti, vývoj potřeb území a další vlivy, které na základě této mid-term evaluace chceme
zohlednit v úpravách strategie).

Odpověď na evaluační otázku, doporučení
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C.1 V jaké fázi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachází (do jaké míry je průběh realizace v souladu s plánovaným harmonogramem
výzev)?
Odpověď: Bohužel jestliže vycházíme ze dvou schválených !!!! dokumentů, nemůžeme být nikdy v souladu, ovšem průběh realizace se snažíme
být v souladu s harmonogramem. 1) SCLLD schválené 15. března 2016 na členské schůzi a podáno na MMR 30.3. 2016, následně za rok tedy
4.4. 2017 přišly potvrzení z jednotlivých řídících orgánů – akceptační dopisy(MPSV, MMR a MZe) s potvrzenou alokací téměř 112 mil. Kč. 2)
projekt na Zlepšení řídících a administrativních schopností podaný dne 29.6. 2017, tedy rok po podání SCLLD na MMR.
Nyní dle plánu v podkladech pro hodnocení žádosti o podporu (ad 2)
2017 – plán: 2 výzvy IROP – skutečnost: 2 výzvy --) o.k.
1 výzva OPZ – skutečnost: 2 výzvy ---)
2018 – plán: 1 výzva PRV – skutečnost: 1 výzva --) o.k.
2 výzvy IROP – skutečnost: 2 výzvy ----) o.k.
2019 – plán: 1 výzva PRV – skutečnost: 1 výzva ---) o.k.
2 výzvy OPZ – skutečnost: bude vyhlášeno v září 2019
POZN. Dle nařízení ŘO MPSV musí MAS vyhlásit poslední výzvy OPZ v září 2019 !! Tudíž opět neočekáváné nařízení!

Pozn.: MAS jasně, stručně a výstižně formuluje odpověď na evaluační otázku s využitím získaných zjištění a záznamů. MAS v odpovědi uvede
klíčová zjištění, na která naváže doporučeními pro jejich řešení (viz následující bod).
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
Odpovědnost za implementaci doporučení
Termín (do kdy)
apod.)
Vedoucí zaměstnance pro realizaci SCLLD
1. Upravit finanční plán s ohledem 31.12. 2019

na aktuální situaci (za kterou
nemůžeme)
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EO C.2 Do jaké míry přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů
(věcný a finanční pokrok realizace SCLLD)?
Hlavním cílem této evaluační otázky je popsat a vyhodnotit, zda jsou vhodně nastaveny cílové hodnoty povinných indikátorů výsledku a výstupu
u Opatření/Fichí Programových rámců. Evaluace (tj. zpracování údajů) MAS provádí za všechna Opatření/Fiche všech Programových rámců.
Tam, kde se bude nastavení cílových hodnot jevit jako nereálné (hodnoty jsou výrazně podhodnoceny/nadhodnoceny), je žádoucí navrhnout
potřebné úpravy s využitím argumentace získané prostřednictvím zodpovídání této otázky. Dále dokumentovat, jak vhodně/nevhodně byly
zpočátku nastaveny cílové hodnoty indikátorů a získat užitečné poznatky pro budoucí strategie (vyhnout se opakování chyb/nedostatků, zachytit
příklady dobré praxe v oblasti nastavování cílových hodnot, využití zdrojů informací pro stanovení cílových hodnot atp.).

Zdroje dat/informací
MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:


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



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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat



Obsahová analýza
Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)

Tabulka č. 8 Návrh úpravy tabulky g) pro účely mid-term evaluace
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Identifikace indikátorů
Specifický
SCLLD

1.4

Opatř
cíl ení
SCLL
D

Hodnoty indikátorů
Typ
indikátoru
(výstup
výsledek)

Vých
ozí
/ hodn
ota

75120

Podíl
veřejné
osobní dopravy
na
celkových
výkonech
v osobní
dopravě
%

výsledkový

30

31.12.20
11

35

31.12.20
23

není vyžadován Převzato z IROP

76310

Podíl cyklistiky
na přepravních
výkonech
%

výsledkový

7

31.12.20
11

10

31.12.20
23

není vyžadován Převzato z IROP

75110

Počet
osob
přepravených
veřejnou
dopravou
osoby/rok

31.12.20
11

125 000/
hodnota
k 31.12. 2018 31.12.20
450 000
23

Kód
NČI2014
+

Název
indikátoru

Měrná jednotka

výsledkový

0

Datum
výchozí
hodnoty

Cílová
hodnota

Datum
cílové
hodnoty

2/

O 1.1

76100

Délka
nově
vybudovaných
cyklostezek a
cyklotras
km

výstupový

0

31.12.20
15

hodnota
k 31.12. 2018 0/
návrh
na
úpravu
31.12.20
SCLLD: 0
23

Milník
Plnění (v %) / Poznámka
31.12.2018 (jeli
ŘO
vyžadován)

Indikátor naplněn (téměř ze 360 %)
není vyžadován
V rámci analýzy absorpční kapacity byl
evidován jeden projektový záměr na
vybudování cyklostezky o celkové délce 2
km a o celkové výši nákladů 8 mil. Kč. S
ohledem na finanční alokaci MAS,
orientační hodnoty cen IROP pro výstavbu
cyklostezek (5,5 mil. Kč/km cyklostezky)
nepředpokládáme podání projektu na
není vyžadován budování cyklostezek a cyklotras.

10/hodnota k

76401

Počet
parkovacích
míst pro jízdní
kola
parkovací místo

74001

Počet
vytvořených
parkovacích
míst

parkovací místa

výstupový

výstupový

0

0

31.12.20
15

31.12. 2018 28 /
návrh
na
úpravu
31.12.20
SCLLD: 28
23

není vyžadován Indikátor naplněn z 280%

31.12.20
15

10/
hodnota
k 31.12. 2018
85/ návrh na
úpravu
31.12.20
SCLLD: 85
23

není vyžadován Indikátor naplněn z 850%

50

75201

Počet nových
nebo
zrekonstruovan
ých přestupních
terminálů
ve
veřejné
dopravě
terminály

výstupový

75001

Počet realizací
vedoucích ke
zvýšení
bezpečnosti
v dopravě
realizace

výstupový

2/
hodnota
k 31.12. 2018 1/

0

31.12.20
15

Návrh
úpravu
SCLLD: 1

na

0

31.12.20
15

2/
Hodnota 31.12.20
k 31.12. 2018 1 23

31.12.20
23

2.1

O 1.2

67510

Kapacita služeb
a sociální práce klienti

výsledkový

80

31.12.20
15

na
31.12.20
23

7 / Hodnota
k 31.12. 2018 i
k25.6. 2019 0

55320

Průměrný počet
osob využívající
sociální bydlení osoby/rok

55310

Nárůst kapacity
sociálních bytů lůžka

výsledkový

výsledkový

0

31.12.20
15

Návrh
úpravu
SCLLD: 0

0

31.12.20
15

10/
Hodnota
k 31.12. 2018 i 31.12.20
k 25.6. 2019 0
23

51

Plněno na 50%

není vyžadován Plněno na 50%
Dle předpokladů v době podání SCLLD
byla uvážana absorpční kapacita, kdy
jedním z potenc. žadatelů mělo být
Centrum Hájek s cca 90 klienty, žadatel
využil z časového hlediska (pozdní
schválení SCLLD) z jiných zdrojů. Též
navrhujeme ponížit indikátor z důvodu
snížení alokace -v důsledku změn kurzu
k 31.10. 2018 (kurz 25,715 CZK/EUR) –
MAS tak přijde o 4 538 898 Kč už jen
z tohoto důvodu – částka min. jednoho
projektu

120/ Hodnota
k 31.12. 2018 0/
hodnota
k 25.6. 2019 44

Návrh
úpravu
SCLLD:46

0

na
31.12.20
23

Plněno k 31.12. 2018 na 0%, k 25.6. 2019
na cca 36%.
není vyžadován .
Dle absorpční analýzy území byli v době
zpracování SCLLD zájemci, ovšem
všechny odradily příliš přísné a zavazující
podmínky pro udržitelnost projektu.
Z tohoto důvodu navrhuje fokusní skupina
i výbor spolku zrušit toto opatření pro další
výzvy. Zároveň toto navrhují i na základě
finanční
ztráty
4,5
Kč.(přepočet
k 31.10.2018)
není vyžadován Plněno k 31.12. 2018 i k 25.6. 2019 na0%

není vyžadován Viz výše

Návrh
úpravu
SCLLD: 0

na

7/
Hodnota
k 31.12. 2018 0/
Hodnota
k 25.6. 2019 4

55402

Počet
poskytovaných
druhů
sociálních
služeb

55401

Počet
podpořených
zázemí
pro
služby
a
sociální práci
zázemí

služby

výstupový

0

31.12.20
15

výstupový

0

31.12.20
15

Návrh
úpravu
SCLLD: 5

na
31.12.20
23

Plnění k 31.12. 2018 na 0%, k 25.6. 2019
není vyžadován na více jak 50%

3/
hodnota 31.12.20
k 25.6. 2019 4
23

Plnění k 31.12. 2018 na 0%, k 25.6. 2019
není vyžadován na více jak 100%

10/
Hodnota
k 31.12. 2018 0

2.8

O 1.3

55301

Počet
podpořených
bytů
pro
sociální bydlení byty

výstupový

50020

Podíl tříletých
dětí umístěných
v předškolním
zařízení
%

50030

Podíl
osob
předčasně
opouštějících
vzdělávací
systém
%

50001

Kapacita
podporovaných
zařízení péče o
děti
nebo
vzdělávacích
zařízení
osoby

0

31.12.20
15

Návrh
úpravu
SCLLD: 0

výsledkový

77,3

31.12.20
13

výsledkový

5,4

31.12.20
13

na
31.12.20
23

Plnění k 31.12. 2018 na 0%. Dále viz výše
není vyžadován – návrh na zrušení opatření

90,5

31.12.20
23

není vyžadován Převzato z IROP

5

31.12.20
23

není vyžadován Převzato z IROP

135/ Hodnota
k 31.12. 2018
207

výstupový

0

31.12.20
15

52

Návrh
na
úpravu
31.12.20
SCLLD: 250
23

Plnění k 31.12. 2018 na více než 150%.
Předpoklad dalších projektů v dalších
není vyžadován výzvách.

2.1

5 / Hodnota
k 31.12. 2018 5

50000

Počet
podpořených
vzdělávacích
zařízení

zařízení

výstupový

67010

Využívání
podpořených
služeb

osoby

výsledkový

67310

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

67315

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

O 2.1

výsledkový

výsledkový

0

31.12.20
15

Návrh
úpravu
SCLLD: 7

0

31.12.20
15

120

0

0

na
31.12.20
23

0

31.12.20
23

není vyžadován

Plněno k 31.12. 2018 na 100%.
Předpoklad dalších projektů v dalších
výzvách.

25/ návrh na
31.12.201 úpravu
31.12.20
5
SCLLD: 10
23

Opět jak výše uváděno u jiných opatření.
Časová prodleva mezi přípravou SCLLD a
možným
čerpáním.
Také
spoustu
potencionálních žadatelů nemohlo podat
není vyžadován žádost z důvodu omezení v pravidlech.

15/ návrh na
úpravu
31.12.20
SCLLD:5
23

Opět jak výše uváděno u jiných opatření.
Časová prodleva mezi přípravou SCLLD a
možným
čerpáním.
Také
spoustu
potencionálních žadatelů nemohlo podat
není vyžadován žádost z důvodu omezení v pravidlech.

31.12.20
15

130/ Hodnota
k 31.12. 2018 0/
Hodnota
k 25.6. 2019 45

60000
62000

Celkový počet
účastníků
účastníci
Počet projektů,
které
zcela projekty
nebo
zčásti

výstupový

0

31.12.20
15

výstupový

0

31.12.20
15
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Návrh
na
úpravu
31.12.20
SCLLD: 70
23

Plnění k 31.12. 2018 na 0%, k 25.6. 2019
není vyžadován na cca 35%

2/
Hodnota 31.12.20
k 31.12. 2018 1 23

není vyžadován Plnění na 50%

provádějí
sociální partneři
nebo nevládní
organizace
105/ Hodnota
k 31.12. 2018 0/
Hodnota
k 25.6. 2019 40

3.1

3.1

67001

Kapacita
podpořených
služeb

Návrh
na
úpravu
31.12.20
SCLLD: 60
23

výstupový

0

31.12.20
15

67401

Nové
nebo
inovované
sociální služby
týkající
se
bydlení
Služby

výstupový

0

31.12.20
15

1/
Hodnota 31.12.20
k 31.12. 2018 0/ 23

60000

Celkový počet
účastníků
účastníci

výstupový

0

31.12.20
15

130/
73

50001

Kapacita
podpořených
zařízení péče o
děti
nebo
v;zdělávacích
zařízení
osoby

31.12.20
15

160/ Hodnota
k 31.12. 2018
173 - možno 31.12.20
navýšit
23

F 3.1

místa

93701

Počet
podpořených
podniků/příjemc
ů
podniky/příjemci

94301

Celková délka
cest zajišťující
zpřístupnění
pozemků,
zvýšení
prostupnosti
krajiny a její
diverzifikaci
km

F 3.2

výstupový

0

Hodnota 31.12.20
23

není vyžadován Plnění na necelých 40%

Plnění 0%
není vyžadován Plnění na více jak 55%

není vyžadován Plnění na více jak 100%

6/ Hodnota k
31.12. 2018 2/
Hodnota
k 25.6. 2019 4

výstupový

0

31.12.20
15

Návrh
úpravu
SCLLD: 4

na
31.12.20
22

1

Plnění k 31.12. 2018 cca 33%. K 25.6.
2019 - Vyčerpána alokace

0

Plněno k 31.12. 2018 na 0%, Jedná se o
pozemkové úpravy, kde cesty tvoří pouze
část úprav, jinak kompletní pozemkové
úpravy zahrnují remízky atd., indikátor
délka cest je v tomto případě +těžké
naplnit.

6 / Hodnota
k 31.12. 2018 0

výsledkový

0

31.12.20
15

54

Návrh
úpravu
SCLLD: 0

na
31.12.20
22

93701

Počet
podpořených
podniků/příjemc
ů
podniky/příjemci

6/
Hodnota
k 31.12.2018 0/
Hodnota
k 25.6. 2019 1

výstupový

0

31.12.20
15

Návrh
úpravu
SCLLD: 2

na
31.12.20
22

0

Plněno k 31.12. 2018 na 0%, k 25.6. 2019
na necelých 20%.

31.12.20
22

0

Plněno k 31.12. 2018 na 0%, k 25.6. 2019
na 50%.

0

Plněno k 31.12. 2018 na 0%, k 25.6. 2019
na pouhých cca 10%. Analýza absorpční
kapacity území

31.12.20
22

0

Plněno na více jak 100%

12/
Hodnota
k 31.12. 2018
13/
Hodnota
k 25.6. 2019 19/
Návrh
na
úpravu
31.12.20
SCLLD:20
22

2

Plněno k 31.12. 2018 na více jak 100%.

2/
Hodnota
k 31.12 2018 0/
Hodnota
k 25.6. 2019 1

92702
3.5

operace

výstupový

0

31.12.20
15

F 3.4

Návrh
úpravu
SCLLD: 1

na

400/ Hodnota
k 31.12. 2018 0/
Hodnota k 25.6.
2019 44,4 ha

F 3.3

93001

5.2

Počet
podpořených
operací

94800

93701

Celková plocha

ha

Pracovní místa
vytvořená
v rámci
podpořených
projektů
(Leader)
pracovní místa

Počet
podpořených
podniků/příjemc
ů
podniky/příjemci

výstupový

0

31.12.20
15

Návrh
na
úpravu
realizace
31.12.20
SCLLD: 44,4
22
2/
Hodnota
k 31.12. 2018
2,5/ Hodnota
k 25.6. 2019 5,5

výsledkový

výstupový

0

0

31.12.20
15

31.12.20
15
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Návrh
úpravu
SCLLD:
4

na

5.2

5.2

5.2

F 3.5

94800

Pracovní místa
vytvořená
v rámci
podpořených
projektů
(Leader)
pracovní místa

93701

Počet
podpořených
podniků/příjemc
ů
podniky/příjemci

94800

Pracovní místa
vytvořená
v rámci
podpořených
projektů
(Leader)
pracovní místa

1/Hodnota
k 31.12. 2018 0/
Hodnota
k 25.6.2019 2/

výsledkový

0

31.12.20
15

výstupový

31.12.20
22

0

Plněno k 31.12. 2018 na 0%, k 25.6. 2019
na 200%

0

31.12.20
15

31.12.20
22

0

Plněno na 0% k 31.12.2018. K 25.6. 2019
však již na 400%. Analýza absorpční
kapacity území

Návrh
na 31.12.20
úpravu SCLLD 22

0

Vzhledem k vysoké „přezaměstnanosti“
složité plnění. Plněno na 0%

Návrh
úpravu
SCLLD: 5

na

2/
výsledkový

0

31.12.20
15

7/Hodnota
k 31.12. 2018 4/
Hodnota
k 25.6. 2019 9/

93701

Počet
podpořených
podniků/příjemc
ů
podniky/příjemci

výstupový

94800

Pracovní místa
vytvořená
v rámci
podpořených
projektů
(Leader)
pracovní místa

výsledkový

0

31.12.20
15

Návrh
na
úravu SCLLD: 31.12.20
10
22

1

Plněno na více jak 50% Analýza absorpční
kapacity území

0

31.12.20
15

1
/Hodnota 31.12.20
k 31.12.2018 1 22

0

Plněno na 100%. Analýza absorpční
kapacity území

0

Plněno z 600 %. Analýza absorpční
kapacity území

F 3.7

93701

na

1/
Hodnota
k 31.12. 2018 0/
Hodnota
k 25.6.2019 4

F 3.6

Počet
podpořených
podniků/příjemc
ů
podniky/příjemci

Návrh
úpravu
SCLLD: 2

1 / Hodnota
k 31.12. 2018 /
hodnota
k 25.6. 2019 6/

výstupový

0

31.12.20
15

56

Návrh
úpravu
SCLLD: 8

na
31.12.20
22

5.3

F 3.8

T3

Celkový počet
vyškolených
účastníků podle
čl.14 nařízení
EU
č.
1305/2013
vzdělávací akce

92301

Počet účastníků
vzdělávání
účastnící

92501

Celkové
veřejné výdaje
(0.1)
EUR

F 3.9

výsledkový

výstupový

výstupový

0

31.12.20
15

30/ Návrh na
úpravu
31.12.20
SCLLD: 0
22

0

31.12.20
15

30/ Návrh na
úpravu
31.12.20
SCLLD: 0
22

31.12.20
15

56 086 / Návrh
na
úpravu 31.12.20
SCLLD: 0
22

0

0

Ve výzvě nebyl podán žádný projekt, na
základě analýzy absorpční kapacity území
se navrhuje převést na čl. 20

0

Ve výzvě nebyl podán žádný projekt, na
základě analýzy absorpční kapacity území
se navrhuje převést na čl. 20

28 043

MAS Aktivios nechce čerpat na projekty
spolupráce PRV a navrhuje převést na čl.
20

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?
Bereme-li v úvahu, že skutečné čerpání začalo oproti plánovanému roku 2014 téměř o tři roky později, tedy v roce 2017, je plnění hodnot
indikátorů uspokojivé. V některých opatřeních dokonce překročeny, což je pozitivní. Posunem realizace někteří žadatelé nečekali na výzvy
přes MAS a žádali z jiných dostupných zdrojů. Bohužel se obáváme, že tato situace se bude opakovat. Z pohledu MAS byla příprava ze
strany řídících orgánů nedostatečná, podceněná a začala pozdě. Očekávali jsme,
Co se týká cílových že veškeré výstupy z MAS za předchozí období budou využita a nezdá se. hodnot indikátorů navrhujeme drobné změny
vyznačené v tabulce. Plnění indikátory také zohledňují již od začátku nastavená preferenční kritéria na výzvách
Programový rámec PRV – plnění hodnot výstupů a výsledků indikátorů v tomto opatření je podrobně popsáno výše v tabulce č. 8. Téměř několikanásobně
je plněn indikátor Počet podpořených příjemců, což odpovídá hlavní myšlence MAS podporovat menší projekty, drobné podnikatele, prostě venkov. Daří
se i přes vysokou zaměstnanost v území naplňovat indikátor Počty nových pracovních míst (v průměru plnění na 50% (k 31.12. 2018), i když je plnění
vzhledem ke zmiňované „přezaměstnanosti“ složité. Na základě plnění indikátorů a absorpční kapacity území navrhujeme změny hodnot indikátorů úpravou
SCLLD (viz tabulka č. 8).
Programový rámec IROP – plnění hodnot výstupů a výsledků indikátorů v tomto opatření je podrobně popsáno výše v tabulce č.8. V opatření pro sociální
infrastrukturu je k 31.12. 2018 plněno na 0% (vzhledem k tomu, první projekty byly podávány v 1.pol. r.2019), v opatření pro infrastrukturu ve vzdělávání
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plněno na více jak 100% (návrh na úpravu/navýšení hodnot indikátorů na základě úpravy SCLLD). V opatření pro dopravní infrastrukturu a terminály je
k 31.12. 2018 plnění některých indikátorů také více jak 100%, některé jsou plněny pouze z 50% (např. počet terminálů) a ty navrhuje MAS v rámci úprav
SCLLD ponížit vzhledem ke zbývající finanční alokaci, kdy není možné aktivity pro plnění těchto indikátorů naplnit (z důvodu finanční náročnosti takovýchto
projektů). Indikátor na nově vybudované cyklostezky a cyklotrasy navrhujeme též upravit/ponížit vzhledem k absorpční analýze území.
Programový rámec OPZ – indikátory v tomto programovém rámci, opět jak je podrobně popsáno výše v tabulce č. 8, jsou plněny k 31.12. 2018 pouze
z poloviny (i přes to, že byla ve výzvách vždy vyhlášena celá alokace na programový rámec/opatření), MAS navrhuje úpravu SCLLD – ponížení hodnot
indikátorů. Pouze indikátor kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení bylo již k 31.12. 2018 plněno na více jak 100% (návrh na
navýšení hodnoty indikátoru) a přepokládá se v rámci další vyhlášené výzvy další projekt, který bude plnit tento indikátor.

C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu SCLLD (opatření/fiche)?
Evaluace se nazývá sice mid term, ovšem ve skutečnosti se zpracovává tato evaluace k 31.12. 2018, tedy pouze po necelém roce a půl od
začátku, tedy skutečně na hodnocení je krátká doba.
Ovšem v souhrnu se dá říci, že čerpání i plnění indikátorů ve vztahu čerpání financí je vyvážené a odpovídající.
Tam, kde se předpokládá, že opatření nebude již vyhlašováno, je navržen přesun finanční prostředků do jiných opatření v daného
programového rámce a s tím souvisí a zároveň navrhujeme tedy i úpravu indikátorů.
Programový rámec IROP - čerpání i plnění indikátorů ve vztahu čerpání financí je vyvážené a odpovídající. V opatření pro dopravní infrastrukturu
a terminály je k 31.12. 2018 plnění některých indikátorů více jak 100%, některé jsou plněny pouze z 50% (např. počet terminálů) a ty navrhuje MAS v rámci
úprav SCLLD ponížit vzhledem ke zbývající finanční alokaci, kdy není možné aktivity pro plnění těchto indikátorů naplnit (z důvodu finanční náročnosti
takovýchto projektů). Indikátor na nově vybudované cyklostezky a cyklotrasy navrhujeme též upravit/ponížit vzhledem k absorpční analýze území. Také
z důvodu ponížení celkové alokace na IROP téměř o 5 mil. Kč, z důvodu kurzovních přepočtů a ztrát (z roku 2018) musí dojít k úpravám finančního plánu i
indikátorů. MAS navrhuje úpravu a ponížení v opatření pro sociální infrastrukturu (sociální bydlení – počet podpořených bytů pro sociální bydlení a s tím
související nárůst kapacity sociálních bytů, a s tím částečně související kapacita služeb a sociální práce). Podrobně vysvětleno opět v tabulce č. 8

Programový rámec OPZ - Vzhledem k tomu, že k 31.12. 2018 byl podpořen pouze jeden projekt v tomto programovém rámci ve výši cca 3 mil. Kč, tedy
necelá třetina celkové alokace na tento programový rámec, a plnění indikátorů je z poloviny, dá se konstatovat, že plnění indikátorů ve vztahu čerpání financí
je pozitivní, tedy vyvážené a odpovídající.

Programový rámec PRV F1 – celková alokace 4 mil.Kč, vyčerpáno k 31.12. 2018 1,9 mil.Kč, plnění indikátorů 33 %
F2 – celková alokace 4 mil. Kč, vyčerpáno k 31.12.2018 1 mil.Kč, plnění indikátorů na 0%( z důvodů ze strany řídícího orgánu nevhodně
zvolených indikátorů – viz komentář v tab.č.8)
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F3 – celková alokace 1 mil. Kč, vyčerpáno k 31.12. 2018 0Kč, plnění indikátorů 0%
F4 – celková alokace 12 mil.Kč, vyčerpáno k 31.12. 2018 7 mil.Kč, plnění indikátorů více jak 100%
F5 – celková alokace 2 mil.Kč, vyčerpáno k 31.12. 2018 0Kč, plnění indikátorů 0%
F6 – celková alokace 6,3 mil.Kč, vyčerpáno k 31.12. 2018 0,9 mil.Kč, plnění indikátorů na více jak 50%, u obtížně plnitelného indikátoru
pracovní místa (z důvodu vysoké zaměstnanosti v regionu) 0%
F7 – celková alokace 2 mil.Kč, vyčerpáno k 31.12. 2018 0,9 mil.Kč, plnění indikátorů na více jak 100% (tedy za „málo peněz hodně muziky
F8 – celková alokace 0,5 mil.Kč, vyčerpáno k 31.12. 2018 0 Kč, plnění indikátorů na 0%
F9 – celková alokace 1,5 mil.Kč, vyčerpáno k 31.12. 2018 0 Kč, plnění indikátorů na 0%
Čerpání i plnění indikátorů ve vztahu čerpání financí je vyvážené a odpovídající
C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých
indikátorů, jak a proč)?
MAS dosud neupravovala cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti o změnu strategie.
Klíčová zjištění:
1. Vzhledem k posunu začátku vlastní realizace SCLLD (místo 2014 až v roce 2017) je plnění uspokojivé.

Odpověď na evaluační otázku, doporučení
C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů?
Odpověď:
Realizace jednotlivých opatření/fichí vždy přispívají k dosahování hodnot indikátorů. V tabulce č. 11 je plnění zřetelné, ovšem např. indikátor
94301 Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci není u daného opatření z našeho
pohledu vypovídající, poněvadž toto opatření řeší komplexní pozemkové úpravy, které řeší realizace plánu společných zařízení, tedy nejen
cesty, ale převážně protierozní opatření, retenční nádrže atd.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
Termín (do kdy)
apod.)

Odpovědnost za implementaci doporučení
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1. Úprava dle návrhu v tabulce č. 11 31.12.2019

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

C.3 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účelně (tj. do jaké míry intervence splnila svůj účel)?
Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda podpořené intervence (projekty), respektive vynaložené prostředky vedou
k dosahování stanoveného efektu, tj. do jaké míry plní svůj účel.
Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z případových studií. Zaměřuje se na skutečnost, zda projekty (intervence) přináší právě
ty efekty, které jsou očekávány.

Zdroje dat/informací
MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:



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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat





Obsahová analýza
Dotazování
Případové studie
Syntéza

Odpovědi na evaluační podotázky
C.3.1) Do jaké míry vedly projekty v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců k dosažení předpokládaných
(plánovaných) výstupů a výsledků?
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Odpověď: Upozorňujeme, že k 31.12.2018 je velká většina projektů teprve ve fázi počátku realizace a tedy není možné objektivně hodnotit.
U dvou projektů IROP jsou předpokládané výstupy a výsledky splněny/dosaženy.
C.3.2) Do jaké míry vedou intervence k uspokojování potřeb cílových skupin daného projektu (relevantních k Opatřením/Fichím
Programových rámců)?
Odpověď:
Projekty vedou k uspokojování potřeb cílových skupin daného projektu vždy podle plánu, viz z případové studie:
„Vybavení pořizované v rámci projektu zmodernizuje výuku a žáky více motivuje k výuce přírodních předmětů a využívání jejich praktických
dovedností. Navíc zkvalitní a zefektivní výuku pomocí moderních interaktivních technologíí – tabule a umožní pedagogům začlenit do výuky
moderní způsoby a metody. Na výběru vybavení uvedeného v projektu se podíleli učitelé přírodních předmětů. Praktické dovednosti žáků
získané a rozvíjené při hodinách se zlepší.“ (opatření IROP – Infrastruktura do vzdělávání – žadatel základní škola)
„Les je dík využití štěpkovače uklizen, což je kladně kvitováno místními občany. Proto je příjemce toho názoru, že projekt měl smysl a
vynaložené prostředky byly využity ku prospěchu věci a pro dobro občanů.! (opatření PRV – fiche č. 7 Podpora lesnických podnikatelů –
žadatel obec)
„Došlo ke zlepšení ekologie vytápění a přínosem by mělo být zlepšení ekonomiky provozu v území je stále nedostatek ubytovacích kapacit a
ač projekt neřešil zvýšení počtu lůžek, každopádně podpořil komfort pro ubytované“. (opatření PRV – fiche č. 6 – Podpora nezemědělských
podnikatelů – žadatel NNO)
C.3.3) Do jaké míry jsou výstupy a výsledky a dopady dosažené v jednotlivých Programových rámcích skutečně udržitelné ?
Odpověď:
Udržitelnost předkládaných projektů je vždy ze strany žadatele zajištěna, např. ve Studiích proveditelnosti projektů v programovém rámci
IROP je již popsána a např. školy mají navíc podporu zřizovatele (obce). Všichni žadatelé si uvědomují případná rizika a jsou připraveni je
eliminovat, případně řešit tak, aby byla udržitelnost dodržena.
Klíčová zjištění:
1. MAS působí na území již od roku 2005 a díky svým zkušenostem a znalosti území má přehled, pracuje intenzivně s žadateli, a tak se
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daří vše plnit dle předpokladů.

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:
OPZ – prorodinná opatření – realizován projekt na příměstské tábory v území (klíčový projekt MAS) – odezva z území velmi dobrá, předčila
očekávání, je navrženo podání pokračujícího projektu v další výzvě.
OPZ – sociální a návazné služby – k 31.12. 2018 nebyl podpořen žádný projekt, až v roce 2019 je nyní doporučen jeden projekt k finanční
podpoře (nyní probíhá ZoZ na ŘO MPSV). Bohužel podmínky pravidel neumožňují podpořit dle našeho mínění smysluplné projekty a záměry
v území v této oblasti.
IROP – Infrastruktura do vzdělávání – vzhledem k tzv. Strategickému rámci, který vzniká v rámci realizace místních akčních plánů rozvoje
vzdělávání, kde jsou souhrnně zapsány všechny investiční záměry škol v území, máme celkový přehled o potřebách, realizacích projektů
v území. Všechny podpořené projekty v rámci tohoto opatření jsou smysluplné a finanční prostředky vynaloženy účelně. Pokud by nedošlo
vyčerpání v dalších opatření programového rámce IROP, navrhuje fokusní skupina i výbor spolku i široká členská základna přesunout
případné nevyčerpané finanční prostředky právě do tohoto opatření.
IROP – Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy – podpořen k 31.12.2018 jeden finančně náročný projekt na výstavbu
terminálu – z pohledu MAS smysluplný a potřebný projekt. (tímto projektem vyčerpáno téměř 77% alokace na toto opatření)
IROP – Infrastruktura pro sociální služby – první výzva vyhlášena až v prosinci 2018, ukončena k 31.5. 2019 - tři projekty, u kterých nyní
probíhá ZoZ na ŘO MMR. Z pohledu MAS všechny projekty opět potřebné a smysluplné.
IROP – Infrastruktura pro sociální služby – sociální bydlení - první výzva vyhlášena až v prosinci 2018, ukončena k 31.5. 2019 - přestože při
přípravě SCLLD i při vyhlášení výzvy zájem z území byl, ovšem všechny odradily příliš přísné a zavazující podmínky pro udržitelnost projektu.
Z tohoto důvodu fokusní skupina i výbor spolku navrhují zrušit toto opatření pro další výzvy. Zároveň toto navrhují i na základě finanční ztráty
4,5 Kč (přepočet k 31.10.2018).
PRV – velké zklamání zaznělo z území, kdy oproti minulému období jsou jednotlivá opatření v tomto období 2014+ určena převážně pro
zemědělce a podnikatele v území. Chybí podpora spolků, občanského vybavení, veřejných prostranství…. Článek 20 sice kvituje MAS
s povděkem, ovšem přichází pozdě a zároveň přináší i nesváry, neboť přestože žijí zemědělci v obcích, mají pocit, že článek 20 je na jejich
úkor, neboť nepřináší nové prostředky do území, ale jedná se o přesun z již dosud schválených opatření v rámci PRV. Co cítíme jako problém,
že „velký“ SZIF nedovoluje zemědělcům pořízení traktorů a jsou odkazování na MAS, kdy ovšem pořízení traktoru neodpovídá schváleným
alokacím MAS – MAS disponuje nesrovnatelně nižšímí financemi. Zároveň ovšem MAS nemůže zcela zakázat projekty se zaměřením na
nákup traktorů, řeší problém pouze preferenčními kritérii.
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Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
Termín (do kdy)
apod.)
1. Úprava finančního plánu u 31.12. 2019

Odpovědnost za implementaci doporučení
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

jednotlivých opatření
C.4 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účinně a do jaké míry přinesly i neplánované (pozitivní
i negativní) účinky?
Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda bylo dosaženo výstupů a výsledků odpovídajících vynaloženým finančním
prostředkům. Tedy zda s danými finančními prostředky mohlo či nemohlo být dosaženo více (co do kvality i kvantity) výstupů a výsledků.
Dále je cílem této evaluační otázky určit a vyhodnotit, zda bylo prostřednictvím intervencí (projektů) dosaženo ještě nějakých dalších předem
neplánovaných výsledků (výstupů, dopadů), a to jak pozitivních, tak nežádoucích/negativních. A to na jakékoliv úrovni, tj. přímo u příjemce, u
cílových skupin, u dalších dotčených osob či organizací (stakeholderů) apod.
Otázka je zodpovězena na základě rozhovorů s příjemci a prostřednictvím zpracování případových studií.

Zdroje dat/informací
MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:


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




Příjemci – individuální rozhovory
Záznamy z nepodpořených projektů

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat




Obsahová analýza
Dotazování
Případové studie
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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:
Každý žadatel musí provést buď marketingový průzkum, nebo výběrové řízené dle Pravidel. U PRV je hranice u neveřejného sektoru, nejčastěji
dotace v rozmezí 25 - 60% a tedy si žadatel dle našeho názoru rozmyslí, v jaké finanční výši předmět dotace pořídí. Kde je žadatel veřejný
subjekt či škola…musí hospodařit se svěřenými prostředky vždy hospodárně, efektivně a účelně, (způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E).
Současně jsou členy výběrové komise MAS i výboru spolku MAS vzdělání lidé a odborníci, kteří sice bohužel nemohou v rámci programového
rámce IROP a PRV zasahovat do výše způsobilých výdajů již předložených projektů, ovšem při hodnocení projektů by při jakémkoli podezření,
že jsou výdaje finančně nadhodnocené, vždy upozornili. U opatření OPZ má výběrová komise/výbor spolku možnost navrhnout řídícímu orgánu
úpravu fin. prostředků a zároveň se MAS při hodnocení opírá o odborný posudek externího hodnotitele.
Náklady odpovídají výstupům a výsledkům. A samozřejmě VŽDY a všude lze dosáhnout kvantitativně a kvalitativně lepších výsledků a výstupů.
Ale všechny podpořené projekty jsou vždy hodnoceny jako celkově přínosné pro území.
C.4.2) Do jaké míry vedly intervence (projekty) v Programových rámcích
výsledků?

k dosažení předem nepředpokládaných pozitivních

Odpověď:
PRV - Realizace některých projektů přinutí v dobrém ohledu k nové organizaci práce a lepšímu využití lidského potenciálu
IROP – studie proveditelnosti vyžaduje zapojení širšího týmu lidí při zpracování, samotné realizaci projektu i udržitelnosti a eliminuje se tím
spousta negativních dopadů, zároveň dochází ke spolupráci, byť i jen v daném subjektu, mnohdy i s dalšími subjekty
C.4.3) Do jaké míry vedly intervence (projekty) v jednotlivých Programových rámcích k dosažení předem nepředpokládaných
negativních výsledků?
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Odpověď:
IROP – prodleva od přípravu projektové žádosti do doby realizace projektu mívá za následek změnu situace na trhu, zvýšení cen a žadatel
s tímto musí pracovat.
PRV – přestože je doba realizace možná až 24 měsíců, tak je nutno výběrové řízení zpracovat ve velice krátkém časovém úseku, ve stanovém
termínu a ještě před samotným schválením projektu ze strany ŘO. Pro žadatele velice svazující, je to nesolidní i po potencionálních
dodavatelích, aby „drželi“ ceny na takové cenové úrovnipo neúměrně dlouhou dobu.
Realizací některých projektů dochází k neočekáváným výdajů přímo nesouvisejících s projektem.
Klíčová zjištění
1. Projekty, které jsou podpořené a po ukončení realizace, jsou smysluplné a výstupy odpovídají výdajům.

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:
Finanční prostředky na intervence byly vynaloženy účinně spíše významnou měrou (ovšem záleží, je to projekt od projektu) a důležité pro MAS
je to, že při samotném navrhování projektů vznikají nové nápady, navazují se nové kontakty, podporují se vztahy v místě a toto vše je metoda
Leader, to je to, co je důležité.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
Termín (do kdy)
apod.)

Odpovědnost za implementaci doporučení

nerelevatní
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.
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Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z případových studií.

Zdroje dat/informací
MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:



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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat






Obsahová analýza
Dotazování
Případové studie
Komparativní analýza
Syntéza

Odpovědi na evaluační podotázky
C.5.1) Do jaké míry naplňovaly cíle jednotlivých intervencí (projektů) specifický cíl daného Opatření/Fiche, tj. vedly k dosahování
specifických cílů v jednotlivých Programových rámcích?
Odpověď:
OPZ – prorodinná opatření – realizován projekt na příměstské tábory v území (klíčový projekt MAS) – vede k dosahování specifického cíle
sladění profesního a rodinného života
OPZ – sociální a návazné služby – k 31.12. 2018 nebyl podpořen žádný projekt, až v roce 2019 je nyní doporučen jeden projekt k finanční
podpoře (nyní probíhá ZoZ na ŘO MPSV).
IROP – Infrastruktura do vzdělávání – cíle podpořených projektů významnou měrou naplňují specifické cíle opatření
IROP – Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy – podpořen k 31.12.2018 jeden finančně náročný projekt na výstavbu
terminálu – smysluplný projekt, který spíše menší měrou naplňuje specifické cíle opatření
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IROP – Infrastruktura pro sociální služby – první výzva vyhlášena až v prosinci 2018, ukončena k 31.5. 2019 - tři projekty, u kterých nyní
probíhá ZoZ na ŘO MMR.
IROP – Infrastruktura pro sociální služby – sociální bydlení - první výzva vyhlášena až v prosinci 2018, ukončena k 31.5. 2019 - zatím žádný
projekt k podpoře
PRV – projekty určitě spíše významnou měrou vedou k dosahování specifických cílů
Klíčová zjištění:
1. Projekty jsou jistě příspěvkem k naplňování specifických cílů.
2. K dosahování specifických cílů v oblasti IROP – Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy je

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: Projekty jsou jistě příspěvkem k naplňování specifických cílů.
K dosahování specifických cílů v oblasti IROP – Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy je třeba podpořit výstavbu
cyklostezek, chodníků, ….
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
Odpovědnost za implementaci doporučení
Termín (do kdy)
apod.)
Projektoví manažeři MAS
1. Aktivizovat místní aktéry, kteří 31.12.2020

mohou realizovat projekty v tomto
opatření
C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosažení přidané hodnoty LEADER/CLLD15?
Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda a jak byla prostřednictvím intervencí (projektů) do území MAS doručena přidaná
hodnota.
15

K lepšímu pochopení výrazu „přidaná hodnota LEADER/CLLD“ může vedle podotázek evaluační otázky přispět také dokument POKYNY PRO HODNOCENÍ
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Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z poznatků případových studií a znalostí a zkušeností členů Focus Group.

Zdroje dat/informací
MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:





Zpracované Případové studie
Zápisy z realizovaných rozhovorů
Poznatky z Focus Group
Studie proveditelnosti, Podnikatelský záměr (tj. přílohy ŽoD popisující, jak byly cílové skupiny zapojeny do přípravy projektu)

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat







Obsahová analýza
Dotazování
Focus Group
Případové studie,
Komparativní analýza
Syntéza

Odpovědi na evaluační podotázky
C.6.1) Do jaké míry vedly projekty v jednotlivých Programových rámcích ke zlepšení místní správy, tj. vyššímu zapojení veřejnosti a
cílových skupin do přípravy projektu, respektive formulace problémů a potřeb?
Odpověď:
spolupráce byla rozvinuta především v opatření programového rámce OPZ, kdy je projekt zaměřen na příměstské tábory na území MAS a
spolupráce všech sektorů je opravdu na vysoké úrovni. Při přípravě projektů například škol byli zapojeni i učitelé a dokonce i žáci při návrhu.

LEADER/CLLD, srpen 2017, str.53 – 56.
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Znalosti prostředí regionu MAS, sítí lokálních aktérů a kontaktů bylo využito u projektu z OPZ, dále při řešení projektů z PRV se informace šíří
např. prostřednictvím Asociace soukromých zemědělců atd.
Bohužel u projektů v oblasti PRV lze pouze ve velmi malé míře a u malého procenta projektů zapojit lokální lidský potenciál jako dobrovolníky
atd. dobrovolníci byli zapojeni např. v projektech u pozemkových úprav (úprava terénu, výsadba stromků,…)
Bohužel oproti minulému období se hodně (kvůli nastaveným pravidlům ze strany ŘO) vzdalujeme od metody Leader. Naprosto chybí a ze strany
ŘO MMR a MZe je zakázán jakýkoli subjektivní pohled, neřku-li hodnocení, na projekty ze strany členů MAS. Hlavní úloha MAS z animace a
práce s územím se tak přetransformovala do pouhé administrativní činnosti, bohužel někdy s nejasnými pokyny a instrukcemi ze strany ŘO.
C.6.2) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých Programových rámcích k posílení sociálního kapitálu16 v území MAS?
Spíše nevýznamnou měrou.
C.6.3) Do jaké míry MAS přispěla k inovativnosti projektů?
Odpověď:
Preferenční kritéria MAS v rámci PRV u několika možných opatření přispěla k dobrovolné práci a osvětové činnosti. Při konzultacích projektových
záměrů žadatelů na MAS došlo k obohacení projektů o některé aktivity. Prostor pro inovativnost je ovšem vzhledem k pravidlům velice omezený.
C.6.4) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých Programových rámcích k dosažení synergických účinků17, kterých by
nebylo dosaženo prostřednictvím projektů individuálních?
Odpověď:
Projekty v jednotlivých programových rámců k dosažení synerg.účinků přispívají spíše nevýznamnou měrou. Jedná se např. o projekty, které
ovšem k 31.12. 2018 nejsou dokončené a jsou na počátku realizace.

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)
17 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)
16
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Klíčová zjištění:
1. Spíše nevýznamnou měrou.

Odpověď na evaluační otázku, doporučení
C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosažení přidané hodnoty LEADER/CLLD?
Odpověď:
Bohužel oproti minulému období se hodně (kvůli nastaveným pravidlům ze strany ŘO) vzdalujeme od metody Leader. Naprosto chybí a ze strany
ŘO MMR a MZe je zakázán jakýkoli subjektivní pohled, neřku-li hodnocení, na projekty ze strany členů MAS. Hlavní úloha MAS z animace a
práce s územím se tak přetransformovala do pouhé administrativní činnosti, bohužel někdy s nejasnými pokyny a instrukcemi ze strany ŘO.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
Odpovědnost za implementaci doporučení
Termín (do kdy)
apod.)
1. Přenos informací na ŘO, aby 31.12. 2020 (resp. Při setkání KS NS MAS ČR bude vedoucí zaměstnanec předávat
informace zástupcům KS NS MAS ČR, kteří působí v na úrovni NS MAS a
v novém plánovacím období byl průběžně)
účastní se platforem pro přípravu programového období 2020+)
kladen více důraz na metodu

leader, pokud ji chce Česká
republika zachovat a dále vložit
s důvěrou finanční prostředky
aktérům v území, tj. MAS
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
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MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:


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




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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat





Obsahová analýza
Focus Group
Škálování
Syntéza

Odpovědi na evaluační podotázky
C.8.1) Do jaké míry přispěly intervence v PR PRV k rozvoji v jednotlivých kritériích místního rozvoje:
Odpověď: Z celkového pohledu přispěly intervence v PR PRV v míře níže uvedených jednotlivých kritérií místního rozvoje více méně malé,
protože jak uvádíme v klíčovém zjištění: v současném plánovacím období jsou jednotlivá opatření PRV zaměřena spíše na pořízení strojů a
zařízení, popř. stavební úpravy pro zemědělce a podnikatele. Oproti minulému období chybí možnost podpořit služby a místní infrastrukturu
(tedy kritéria místního rozvoje dotčená v této tabulce) a také proto fokusní skupina navrhuje čl. 20 zařadit do další výzvy a finance z fichí převést
dle návrhu viz výše v tabulkách.
Služby a místní infrastruktura ve venkovských oblastech (v území MAS) se zlepšily

o

o

služby a místní služby a místní
infrastruktura se infrastruktura se
rozhodně
spíše zlepšily
zlepšily

o

o

o

služby a místní služby a místní služby a místní infrastruktura se rozhodně zhoršily
infrastruktura
infrastruktura se
jsou zcela beze spíše zhoršily
změny
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Odpověď: Služby a místní infrastruktura se rozhodně nezhoršily, ovšem je otázkou, zda přispěly ke zlepšení projekty v PR PRV.
Přístup ke službám a místní infrastruktuře ve venkovských oblastech (v území MAS) se zlepšil

o

o

o

o

o

přístup
ke přístup
ke přístup
ke přístup
ke přístup ke službám a místní infrastruktuře se rozhodně zhoršil
službám
a službám
a službám
a službám
a
místní
místní
místní
místní
infrastruktuře se infrastruktuře se infrastruktuře se infrastruktuře se
rozhodně zlepšil spíše zlepšil
nezměnil
spíše zhoršil
Odpověď: Domníváme se, že přístup ke službám a místní infrastruktuře v území MAS se s ohledem na intervenci v PR PRV nezměnil, a to
vzhledem ke skutečnosti, že intervence současného programového rámce PRV není primárně na služby a místní infrastrukturu zaměřena.
Obyvatelé venkova (MAS) se zapojili do místních akcí

o

o

o

o

o

obyvatelé
obyvatelé
venkova
se venkova
se
rozhodně
spíše zapojovali
zapojovali
do do místních akcí
místních akcí

obyvatelé
obyvatelé
obyvatelé venkova se do místních akcí rozhodně nezapojovali
venkova se do venkova se do
místních
akcí místních
akcí
zapojovali
ve spíše
shodné
míře nezapojovali
jako dříve
Odpověď: Vzhledem k vyhlášeným opatřením nebyla dosud velká příležitost.
Obyvatelé venkova (MAS) měli z místních akcí prospěch

o

o

obyvatelé
obyvatelé
venkova
měli venkova
měli
z místních akcí z místních akcí
rozhodně
spíše prospěch
prospěch

o
obyvatelé
venkova
mají
z místních akcí
stejný prospěch
jako dříve

o

o

obyvatelé
obyvatelé venkova rozhodně neměli z místních akcí prospěch
venkova spíše
neměli
z místních akcí
prospěch
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Odpověď:
Např. při rekonstrukci polních cest, kterou využívají i obyvatelé venkova a propojují někde i dvě vesnice ),udržuje se zaměstnanost a krajina
v případě podpory zemědělců, příležitost k nákupu místních produktů… (pokud uvažujeme pouze zrealizované projekty k 31.12.2018
Prostřednictvím SCLLD byly vytvořeny pracovní příležitosti
Odpověď: k 31.12. 2018 byly podpořeny projekty, které slibují vytvořit 3,5 pracovního místa v souhrnu. V současné době, kdy je
nezaměstnanost pouhých cca 2,2 % (tedy nejnižší od roku 1989) stojí za úvahu, zda zrušit povinnost naplnění tohoto indikátoru.
Zvýšila se velikost MAS a počet obyvatel MAS
Odpověď:
Nerelevantní / rozloha území zůstává stejná, počet obcí též, počet obyvatel se mění každý rok
Klíčová zjištění:
1. Jak je již výše uvedeno, v současném plánovacím období jsou jednotlivá opatření PRV zaměřena spíše na pořízení strojů a zařízení,
popř. stavební úpravy pro zemědělce a podnikatele. Oproti minulému období chybí možnost podpořit služby a místní infrastrukturu, a
proto fokusní skupina navrhuje čl. 20 zařadit do další výzvy a finance z fichí převést dle návrhu viz výše v tabulkách.

Odpověď na evaluační otázku, doporučení
C.8 Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj ve venkovských oblastech?
Odpověď:
Jak je již výše uvedeno, v současném plánovacím období jsou jednotlivá opatření PRV zaměřena spíše na pořízení strojů a zařízení, popř.
stavební úpravy pro zemědělce a podnikatele. Oproti minulému období chybí možnost podpořit služby a místní infrastrukturu, a proto fokusní
skupina navrhuje čl. 20 zařadit do další výzvy a finance z fichí převést dle návrhu viz výše v tabulkách.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
Odpovědnost za implementaci doporučení
Termín (do kdy)
apod.)
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.
1. Přidat čl. 20 – vybrané záměry A 31.12. 2020
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(veřejné prostranství), E (vybrané
kulturní památky), F (kulturní a
spolkové
zařízení
včetně
knihoven), H (muzea a expozice
pro obce)
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Manažerské shrnutí výstupů a výsledků dosavadní implementace SCLLD
V této kapitole MAS uvede stručný popis strategie: název, platnost, počet a zaměření Programových rámců.
Následně stručně shrne průběh evaluace (kdo se podílel, zda byly nějaké problémy ad.). Dále v této kapitole shrne klíčové závěry a poznatky z
jednotlivých Oblastí A – C, přičemž se zaměří na nejpozitivnější (kde realizace strategie funguje dobře) a nejzápornější zjištění (co se daří
nejméně, který činnostem/opatřením je třeba věnovat zvýšenou pozornost a proč).
MAS dále uvede, jak bude dále postupovat ve vztahu k implementaci navrhovaných opatření (zejména, která, jak, kdy a s kým budou projednána).
Doporučený rozsah do 5 stran textu.
Odpovědnost za evaluaci SCLLD, respektive za schválení Evaluační zprávy je v souladu s dokumentem Stanovy MAS Aktivios, z.s. a byla
svěřena nejvyššímu orgánu MAS – Členské schůzi MAS Aktivios, z.s.

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 Aktivios realizovala příslušné činnosti mid-term evaluace dle harmonogramu uvedeného v následující tabulce.
Tabulka 9 – Skutečný harmonogram klíčových činností mid-term evaluace SCLLD MAS Aktivios,z.s

Aktivita

Datum zahájení
činnosti (od)

Datum ukončení činnosti
(do)

Zpracování mid-term evaluace

9.10. 2018

25. 6. 2019

Seznámení se Zadáním, šablonou Evaluační zprávy

9. 10. 2018

31. 12. 2018

Sebeevaluace v Oblasti A
Evaluace v Oblasti B

25.6. 2019

1.5. 2019
1.5.2019

25.6.2019
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Datum

Aktivita

Datum zahájení
činnosti (od)

Datum ukončení činnosti
(do)

Příprava podkladů na jednání Focus Group

1.5.2019

28.5.2019

Jednání Focus Group

Datum

28.5.2019

Zodpovězení Evaluačních otázek a podotázek v Oblasti B

1.5.2019

25.6.2019

Evaluace v Oblasti C

1.4. 2019

25.6. 2019

Příprava podkladů pro zpracování polostrukturovaných
rozhovorů s příjemci

1.4.2019

20.4..2019

Realizace polostrukturovaných rozhovorů s příjemci

20.4.2019

28.5.2019

Zpracování případových studií k projektům v realizaci
(ukončeným projektům)

20.4. 2019

10.6.2019

Jednání Focus Group

28.5. 2019

Zodpovězení Evaluačních otázek a podotázek v Oblasti C

10.6. 2019

24.6.2019

Projednání a schválení Evaluační zprávy odpovědným
orgánem MAS

25.6. 2019

Předložení
ISKP14+

30.6. 2019

Evaluační

zprávy

MMR-ORP

skrze

Dlouhodobá vize Strategie MAS Aktivios, z.s.

•
•

V obcích a městech s kvalitní technickou i dopravní infrastrukturou po celém území MAS žijí v bezpečí spokojení lidé s dostatkem pracovních
příležitostí a kulturního, společenského a sportovního vyžití.
Široká síť předškolního, základního a středního vzdělávání plně odpovídá svým zázemím požadavkům dětí, žáků, mládeže i jejich rodičů,
přičemž je kladen důraz na historický význam regionu a tradice, místní kulturu, ochranu přírody a zdravý životní styl.
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•
•

Území je sociálně citlivé s dostatečnou nabídkou pro řešení krizových sociálních situací i důstojný život nejstarších generací. Kvalitní sociální
péče funguje pro občany na celém území, zahrnuje odpovídající nabídku služeb a propojenost sociální a zdravotní péče.
Celá oblast si i přes nezbytný technický pokrok a rozvoj stále zachovává venkovský ráz sídel v malebné krajině, respektuje její užitnou hodnotu
a současně ji vnímá jako oázu klidu a zdravého místa pro život místních i příchozích.“

Strategické cíle MAS

1. Udržení venkovského charakteru sídel a zvýšení kvality technické i dopravní infrastruktury
2 . Dostupná a kvalitní občanská vybavenost
3. Kvalitní péče o životní prostředí a krajinu regionů MAS Aktivios
4. Kvalitní péče o kulturní dědictví
5. Zvýšení ekonomické soběstačnosti regionů MAS
6. Provázání cílů a oblastí rozvoje území MAS Aktivios
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Na evaluaci se podílely manažerky MAS, dále zástupci z řad žadatelů, kteří již ukončili své projekty, dále zástupci výběrové komise, jejichž
postřehy, poznatky a zkušenosti nelze rozhodně opomenout a v neposlední řadě také zástupci výboru spolku, našeho rozhodovacího orgánu
MAS.
Manažerské shrnutí oblasti A:
Hodnoceny byly procesy :
1. Příprava výzev,
2. Vyhlášení výzev a příjem žádostí
3. Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů
4. Animační činnost (animace a komunikace)
MAS Aktivios, z.s. a zaměstnanci kanceláře navazují na své zkušenosti z předchozího plánovacího období 2007-2013. Tedy můžeme navazovat,
ale zároveň i porovnávat. Co se týká administrativních procesů v rámci přípravy a vyhlášení výzev a příjmu žádostí došlo k obrovskému nárůstu
pracnosti a náročnosti směrem k žadatelům (např. složitost, nepřehledné a uživatelsky nepřívětivé systémy MS2014+ a Portál farmáře). Toto
přináší daleko větší časovou náročnost a komunikaci ze strany MAS k žadatelům/příjemcům.
MAS pořádá během vyhlášených výzev vždy semináře pro žadatele a zároveň velice intenzivně konzultuje jednotlivé projekty. Ukazuje se, že
nejlépe připravené jsou projekty škol přes IROP v návaznosti s realizací projektu MAPII (místní akční plán rozvoje vzdělávání), který pro ORP
Přeštice a ORP Blovice realizuje MAS Aktivios a který vyžaduje též pravidelnou aktualizaci tzv. Strategického rámce s investičními prioritami škol.
Avšak v tomto ohledu vnímáme slabší napojení na oblast Mirošovska a Staroplzenecka, kde projekt MAP realizuje ORP Rokycany a ORP Plzeň a
nejsme tedy v takovém kontaktu a dáváme si tedy za úkol více se na tuto oblast zaměřit.
Nastavení preferenčních kritérií, především u PRV, se potýká s výraznějším omezováním ze strany řídících orgánů a popírají se tak leaderovské
principy. Bohužel oproti minulému období se celkově (kvůli nastaveným pravidlům ze strany ŘO) vzdalujeme od metody Leader. Naprosto chybí
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a ze strany ŘO MMR a MZe je zakázán jakýkoli subjektivní pohled, neřku-li hodnocení, na projekty ze strany členů MAS. Hlavní úloha MAS
z animace a práce s územím se tak přetransformovala do pouhé administrativní činnosti, bohužel někdy s nejasnými pokyny a instrukcemi ze
strany ŘO.
Administrativní procesy během hodnocení projektů (FN a KP) jsou zbytečně rozsáhlé, nepřehledné – např. kontrolní listy PRV. A zároveň se
potýkáme s nedostatkem proškolení zaměstnanců MAS od řídících orgánů právě k formálním záležitostem, co jak hodnotit, jak na to a ono pohlíží
zaměstnanci řídícího orgánu atd. A pokud takový seminář je zorganizován, bývá omezen počet účastníků za jednotlivé MAS.
Chtěli bychom vyzdvihnout erudovanou práci výběrové komise, kdy pro hodnotitele je velice náročné to, že se musí orientovat v odlišných
systémech hodnocení tří různých programových rámců. Přičemž členové výběrové komise nejsou kmenovými pracovníky MAS, mají svá
zaměstnání a pracovní povinnosti a přesto si vyčlení často v pozdních odpoledních časech místo pro hodnocení projektů a spolu s nimi musejí
samozřejmě být k dispozici i zaměstnanci kanceláře až do pozdních hodin.
Manažerské shrnutí oblasti B:
Cíle a opatření SCLLD odpovídají problémům a potřebám území. Nicméně vzhledem k rozloze území MAS a finanční alokaci na realizaci SCLLD
nelze předpokládat, že budou díky implementaci jednotlivých programových rámců komplexně vyřešeny problémy a potřeby, které byly v rámci
analýzy SCLLD identifikovány. Lze ale říci, že realizace SCLLD k řešení těchto problémů a potřeb pomůže popř. nastartuje multiplikační efekt, který
k řešení problémů přispěje. Pro řešení dalších problémů a potřeb identifikovaných v rámci SCLLD je možné použít rozšíření programového rámce
PRV o další fichi.
Toto jsou problémy a potřeby, které byly identifikovány při tvorbě SCLLD a nebyly zohledněny v rámci jednotlivých opatření a fichí. Nicméně díky
změně podmínek CLLD je bude možné zahrnout do implementace MAP pro následující období:
– Území MAS disponuje řadou kulturně – historických atraktivit. Vedle obnovy místního kulturního dědictví je důležitá i prezentace těchto
atraktivit pro návštěvníky regionu i místní obyvatele
– Stav nemovitého kulturního dědictví v regionech MAS se postupně zlepšuje, nicméně i přes to je důležité hledat zdroje na obnovu
nemovitého kulturního dědictví
– V obcích MAS probíhá množství kulturních a společenských akcí, které vychází z dávných i moderních tradic jižního Plzeňska. Důležité je
tyto aktivity nejenom udržet, ale dále rozvíjet a prezentovat v rámci regionu i za jeho hranicemi
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– Důležité je také mapovat a interpretovat místní historii, osobnosti a tradice. Jednou z priorit by mělo být zakomponování místní historie i
současnosti do výuky škol. Přínosný by byl také rozvoj místních výstavních expozic a muzeí zaměřených na místní hmotné i nehmotné
kulturní dědictví a tradice
– V území chybí také dostatečně kvalitní a široká nabídka zařízení pro kulturní a společenské aktivity. Bylo by dobré zlepšit kvalitu kulturních
zařízení, zřizovat komunitní centra či klubovny.
– Obnova a péče o veřejná prostranství byla v období 2007 – 2013 jedním z hlavních témat programu LEADER. Ze záměrů obcí vyplývá, že i
v následujícím období bude revitalizace a výsadba veřejné zeleně, budování hřišť a parků, rekonstrukce autobusových zastávek, obnova
návsí, okolí kulturních památek, sakrálních staveb a hřbitovů jedním z nejdůležitějších témat.
Tato témata lze řešit rozšířením programového rámce PRV o aktivity, které jsou řešeny v rámci operace PRV 19.2.1. (článek 20 – Základní služby
a obnova vesnic ve venkovských oblastech).

Manažerské shrnutí oblasti C:
Dva roky, které uplynuly od vyhlášení prvních výzev, je velmi krátká doba na nějaké zásadní závěry. Opatření z IROP byla vyhlášena pouze jednou,
většina projektů je zatím ve fázi realizace. Zatím jen dva projekty z IROP- Infrastruktura ve vzdělávání byly úspěšně dokončené a proplacené.
Z OPZ ač jsme plánovali výzvy až do roku 2022, nám bylo ŘO oznámeno, že poslední výzvy můžeme vyhlásit v září 2019. Tak jaké pak plány.
Máme červen 2019 a většina žadatelů z PRV, kteří žádali do první výzvy v 3/2018 ještě realizují, neboť s většinou z nich byly podepsány Dohody
až v lednu, v únoru či březnu 2019 – tedy rok po vyhlášení výzvy! Velmi náročná a zbytečně složitá administrativa, jak pro kancelář, tak pro vlastní
žadatele. Obávám se, že bez naší pomoci, by to nedali. Školy nám tvrdí, že kdyby nežádaly přes MAS, nebudou raději žádat vůbec. Tolik je odrazuje
práce v systému MS2014+. Pro žadatele PRV, pokud nejsou zemědělci je prostředí Portálu farmáře nepřehledné, složité, zbytečně komplikované.
Navzdory všem komplikacím a stále větší administrativní zátěži čerpáme jednotlivá opatření dobře.
Pokrok v implementaci není takový, jaký jsme očekávali při přípravě strategie CLLD, kdy byl předpoklad, že ke konci roku 2018 bude vyčerpaná
velká část alokace, tedy že každé opatření programového rámce bude vyhlášeno min. jednou. Bohužel zdlouhavým procesem schvalování
strategie ze strany řídících orgánů a dalších zdlouhavých procesů při připravování a schvalování výzev posouvala začátek samotné implementace.
K 31.12. 2018 tedy celkový počet vyhlášených výzev je 8, z toho pouze 5 výzev (výzvy vyhlášené v roce 2017 a jedna výzva PRV z roku 2018) jsou
81

výzvy s ukončeným příjmem žádostí (stav k 31.12.2018). Nicméně jsme přesvědčeni, že soustavnou prací v území a kontaktem s potencionálními
žadateli, kterým se opravdu věnujeme, budou pokroky v implementaci po roce 2018 znatelnější (samozřejmě s ohledem na časem vzniklé
okolnosti, vývoj potřeb území a další vlivy, které na základě této mid-term evaluace chceme zohlednit v úpravách strategie).
V zásadě lze shrnout takto:
PRV – Z celkového pohledu přispěly intervence v PR PRV v míře níže uvedených jednotlivých kritérií místního rozvoje více méně malé, protože
jak uvádíme v klíčovém zjištění: v současném plánovacím období jsou jednotlivá opatření PRV zaměřena spíše na pořízení strojů a zařízení, popř.
stavební úpravy pro zemědělce a podnikatele. Oproti minulému období chybí možnost podpořit služby a místní infrastrukturu a také proto fokusní
skupina navrhuje čl. 20 (podpora spolků, veřejných prostranství, občanské vybavení….) zařadit do další výzvy a finance z fichí převést dle návrhu
viz výše v tabulkách. Článek 20 sice kvituje MAS s povděkem, ovšem přichází pozdě a zároveň přináší i nesváry, neboť přestože žijí zemědělci
v obcích, mají pocit, že článek 20 je na jejich úkor, neboť nepřináší nové prostředky do území, ale jedná se o přesun z již dosud schválených
opatření v rámci PRV. Co cítíme jako problém, že „velký“ SZIF nedovoluje zemědělcům pořízení traktorů a jsou odkazování na MAS. Pořízení
traktorů je finančně velmi náročné a neodpovídá schváleným alokacím MAS – MAS disponuje nesrovnatelně nižšími financemi. Zároveň ovšem
MAS nemůže zcela zakázat projekty se zaměřením na nákup traktorů, řeší problém pouze preferenčními kritérii. PRV – velké zklamání zaznělo
z území, kdy oproti minulému období jsou jednotlivá opatření v tomto období 2014+ určena převážně pro zemědělce a podnikatele v území.
Dosud byly vyhlášeny 2 výzvy PRV. O některá opatření/fiche byl enormní zájem ze strany žadatelů, některá opatření ještě nemají zdaleka
vyčerpanou alokaci. Některá opatření MAS plánuje v roce 2020 vyhlásit další výzvu na podporu opatření Obnova a zachování krajinného rázu,
Uvádění zemědělských produktů na trh, Podpora nezemědělských podnikatelů a Podpora lesnických podnikatelů. Jedná se o opatření, o které je
zájem ze strany žadatelů a nebyla ještě dočerpána alokovaná částka. Po ukončení příjmu žádosti 2. výzvy PRV se sešla focusní skupina, která
vyhodnotila čerpání a celkovou implementaci CLLD a její závěry byly následně předneseny na členské schůzi MAS dne 25.6. 2019. Členská schůze
MAS se seznámila se závěry focusní skupiny, vyhodnotila a návrhy upravila a schválila následovně:
PRV – 3.1 Obnova a rozšíření cestní sítě v nezalesněné krajině


Zbývající alokace bude převedena do nové fiche (PRV - článek 20).

PRV – 3.2 Obnova a zachování krajinného rázu


Z fiche bude převeden 1,5 mil. Kč do nové fiche (PRV – článek 20). Na zbytek alokace bude vyhlášena ještě jedna výzva.
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PRV – 3.3 Neproduktivní investice v lesích
 0,7 mil. Kč přesunout z této Fiche 3 do Fiche7 - Podpora lesnických podnikatelů a zbývající alokace bude převedena do nové fiche (PRV článek 20).
PRV – 3.4 Podpora zemědělských podnikatelů


V této fichi je obrovský převis projektů, ale dle Tabulky vybraných a nevybraných projektů zbývající část nevyčerpaných prostředků
přesunout do 3.7 – Podpora lesnických podnikatelů.


PRV – 3.5 Uvádění zemědělských produktů na trh


Bude vyhlášena ještě jedna výzva.

PRV – 3.6 Podpora nezemědělských podnikatelů


Ve fichi se ponechají 2 mil. Kč. Zbytek alokace bude převeden do nové fiche (PRV – článek 20).

PRV – 3.7 Podpora lesnických podnikatelů


Bude vyhlášena ještě jedna výzva, přesun peněz z F4 a z F3.

PRV – 3.8 Předávání znalostí a informační akce


Alokace bude převedena do nové fiche (PRV - článek 20).

PRV – 3.9 Projekty spolupráce


Alokace bude převedena do nové fiche (PRV - článek 20).

83

Vzhledem k tomu, že ještě není ukončeno hodnocení projektů 2. výzvy PRV ze strany SZIF, může dojít ke změnám oproti nynějšímu stavu, proto
ČS deleguje na Výbor spolku pravomoc rozhodnout o konečném přesunu finančních prostředků.

Členům MAS byl představen článek 20 PRV, který je možné implementovat do Strategie v podobě nové fiche/fichí a následně byli účastníci
vyzváni k vyjádření zájmu o zavedení tohoto článku do Strategie. ČS se shodla, že implementace článku 20 do nové fiche/fichí je žádoucí. Do fiche
budou přesunuty finanční prostředky dle výše uvedeného schématu. V rámci fiche na základě článku 20 PRV budou podporovány následující
oblasti:





Veřejná prostranství v obcích
Vybrané kulturní památky
Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Muzea a expozice pro obce

Veškeré nedočerpané prostředky z vyhlášených výzev 2018 -2020 budou převedeny na čl. 20 – Podpora obnovy a rozvoje obcí, konkrétně na
aktivity:
-

Veřejná prostranství v obcích
Vybrané kulturní památky
Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Muzea a expozice pro obce

Programový rámec OPZ - Vzhledem k tomu, že k 31.12. 2018 byl podpořen pouze jeden projekt v tomto programovém rámci ve výši cca 3 mil.
Kč, tedy necelá třetina celkové alokace na tento programový rámec, a plnění indikátorů je z poloviny, dá se konstatovat, že plnění indikátorů ve
vztahu čerpání financí je pozitivní, tedy vyvážené a odpovídající. Ovšem k dnešnímu dni, tj. prosinec 2019 jsou v realizaci již dva projekty, nyní
probíhá FN a KP u dalšího projektu a k 31.12. 2019 bude uzavřena poslední vyhlášená výzva na Prorodinná opatření a předpokládáme vyčerpání
celkové alokace.
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IROP
Infrastruktura pro sociální služby – první výzva vyhlášena až v prosinci 2018, ukončena k 31.5. 2019 - tři projekty jsou v realizace. Z pohledu MAS
všechny projekty opět potřebné a smysluplné, výzva se bude opakovat v roce 2020. V případě nedočerpání budou zbývající prostředky převedeny
na základě rozhodnutí členské schůze MAS z 25.6. 2019 převedeny na opatření Infrastruktura do vzdělávání
Infrastruktura pro sociální služby – sociální bydlení - první výzva vyhlášena až v prosinci 2018, ukončena k 31.5. 2019 - přestože při přípravě
SCLLD i při vyhlášení výzvy zájem z území byl, ovšem všechny odradily příliš přísné a zavazující podmínky pro udržitelnost projektu. Z tohoto
důvodu fokusní skupina i výbor spolku navrhují zrušit toto opatření pro další výzvy. Zároveň toto navrhují i na základě finanční ztráty v důsledku
změny kurzu (jedná se cca o 5 mil. Kč).
Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy – podpořen k 31.12.2018 jeden finančně náročný projekt na výstavbu terminálu –
z pohledu MAS smysluplný a potřebný projekt (tímto projektem vyčerpáno téměř 77% alokace na toto opatření). Fokusní skupina navrhuje ještě
jednou vyhlásit, v případě nezájmu nebo nedočerpání převést finance na opatření Infrastruktura do vzdělávání
Infrastruktura do vzdělávání – vzhledem k tzv. Strategickému rámci, který vzniká v rámci realizace místních akčních plánů rozvoje vzdělávání,
kde jsou souhrnně zapsány všechny investiční záměry škol v území, máme celkový přehled o potřebách, realizacích projektů v území. Všechny
podpořené projekty v rámci tohoto opatření jsou smysluplné a finanční prostředky vynaloženy účelně. Pokud by nedošlo vyčerpání v dalších
opatření programového rámce IROP, navrhuje fokusní skupina i výbor spolku i široká členská základna přesunout případné nevyčerpané finanční
prostředky právě do tohoto opatření. Předpoklad vyhlášení další výzvy v polovině roku 2020.
Naše MAS působí na území Přešticka, Blovicka, Staroplzenecka a Mirošovska již od roku 2005 a přestože administrativa stále narůstá a vše je stále
složitější a komplikovanější, snažíme se, aby naši žadatelé tyto negativní jevy pociťovali co možná nejméně. Máme radost, když se něco
smysluplného a pozitivního podaří. Možná všechny projekty nepřinesou obrovský posun vpřed, ale na naši práci je úžasné především to, že spojuje
lidi, vytváří lidské vazby a někdy i přátelství na celý život. Máme štěstí v tom, že pracovní tým nebere práci jako zaměstnání, ale spíše jako poslání
a stále věříme, že se dočkáme větší důvěry a zjednodušení. A proto snažme se všichni, ať na venkov není chudý, nudný ani nemoderní…
Za kancelář MAS Aktivios, z.s. Ing. Hana Bouchnerová, vedoucí zaměstnanec realizace SCLLD
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