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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

MAP

- místní akční plán

MAS

- Místní akční skupina

MMR–ORP

- Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky

MPIN

- Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období
2014–2020

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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1. Cíle mid-term evaluace realizace SCLLD na úrovni MAS
Cílem mid-term evaluace realizace SCLLD MAS Chrudimsko, z. s. je provedení hodnocení
realizace integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje na úrovni nositele, tj.
MAS Chrudimsko, z. s. , v programovém období 2014–2020. Hodnotitel (evaluátor) provádí
evaluaci na základě Zadání vydaného MMR-ORP1.
MAS Chrudimsko, 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 Chrudimsko, 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 Chrudimsko, 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 Chrudimsko, 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 Chrudimsko, z. s. provádí evaluaci interních procesů a postupů implementace SCLLD
na úrovni MAS vyplněním níže uvedených sebe evaluačních tabulek, a to na základě svých
znalostí a zkušeností z dosavadní realizace SCLLD. Na hodnocení oblasti A se v MAS
Chrudimsko, z. s. podíleli pracovníci MAS/členové orgánů MAS/ostatní, uvedení v tabulce č.
Tabulka 1 – Přehled osob zapojených do evaluace v Oblasti A – Interní procesy a postupy implementace
SCLLD na úrovni MAS

Jméno

pracovník MAS

Mgr. Tomáš Černý

Pracovník MAS

Ing. Renáta Havlová

Pracovník MAS

Ing. Michaela Lutrová

Pracovník MAS

Účelem hodnocení v Oblasti A je pomocí zralé úvahy identifikovat nejdůležitější pozitiva
a negativa, nikoliv zpracovat vyčerpávající výčet pozitiv a negativ. MAS Chrudimsko, z. s. se
zaměřuje právě na taková, pro která lze navrhnout vhodná opatření s vysokou
pravděpodobností jejich implementace (v aktuálním, případně budoucím programovacím
období).
Níže uvedené tabulky MAS vyplnila na základě svých zkušeností a znalostí. Postup
vyplnění jednotlivých hodnotících tabulek je následovný:
1. MAS u každého procesu zváží a zodpoví následující otázky:
- Jak jsme tuto činnost dělali?
- Kdo tuto činnost vykonával?
- Proč jsme postupovali tak, jak jsme postupovali?
- Co konkrétně nám v rámci dané činnosti působí největší problém/y?
- Jak bychom mohli příště postupovat lépe (efektivněji, správně)?
- Daří se nám dodržovat termíny, které jsme si nastavili? Pokud ne, proč tomu tak je?
- Jaké postupy a činnosti se nám osvědčily?
2. Na základě odpovědí na výše uvedené otázky k jednotlivým činnostem MAS
do tabulky zapíše:
- Nalezená pozitiva provádění dané činnosti (případy dobré praxe v dané činnosti,
klíčové faktory činnosti na její správné a efektivní fungování)
- Nalezená negativa provádění dané činnosti (případy špatné praxe v dané činnosti,
klíčové negativní skutečnosti, nedostatky které negativně ovlivňují provádění dané
činnosti na MAS),
- Návrh opatření, jak se v budoucnu daným negativům vyhnout, opatření pro zlepšení
(zrychlení, zefektivnění) dané činnosti.
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Při hodnocení jednotlivých procesů, respektive činností MAS Chrudimsko využívá zejména
následující zdroje dat a informací / metody:





analýzy obsahu příslušných interních dokumentů2 a záznamů3 MAS (např.
Implementační část SCLLD, interní postupy MAS ve vztahu k implementaci
jednotlivých Programových rámců, seznamy žadatelů, záznamy z hodnocení a
výběru projektů, analýza rizik – zejména rizika finanční a organizační atp.),
analýzy dat a informací z MS2014+ (ve vztahu k výzvám MAS, hodnocení MAS
atd.),
brainstorming/skupinová diskuse pracovníků MAS.

Hodnocené procesy
MAS Chrudimsko 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)

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

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

Činnost
Shromáždění
(vzorů, šablon,
aktualizací)

podkladů
sledování







Příprava textu výzvy
návrhu alokace výzvy)

(vč.





IROP, OPZ – K dispozici má
MAS kvalitní vzorovou
šablonu. MPSV/MMR vždy
zasílá na MAS aktualizaci
nových pravidel a postupů –
MAS pozitivum vidí
v jednoduchosti zpracování.
PRV – Výhodou je formální
stručnost vzoru výzvy a tudíž
je pozitivum malá časová
náročnost. MAS zvládá
výzvu rychle zpracovat.
IROP, OPZ, PRV – veškeré
příručky a podklady nalezne
MAS na příslušných
webových stránkách.
IROP, OPZ – na základě
vytvořených vzorových
šablon pro výzvu nemá MAS
problém s vytvořením dané
výzvy, podklady/šablony jsou
návodné.
PRV - výhodou je formální
stručnost vzoru výzvy, a

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

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



IROP, OPZ, PRV – S ohledem na
častost aktualizace podkladů
(především IROP, OPZ) musí
vždy vedoucí pracovník
zkontrolovat platnost podkladů.
Negativem je, že MAS může
omylem pracovat s neaktuálním
dokumentem.



IROP, OPZ, PRV - Před každou
výzvou bude kontrolována vedoucím
pracovníkem SCLLD aktuálnost
podkladů.



OPZ, IROP – MAS žádná
negativa neshledala
PRV – MAS vidí negativum
v příliš velké stručnosti výzvy –
může dojít k chybě, která se kvůli
stručnosti šablony výzvy nemusí
MAS podařit podchytit (informace
v šabloně nejsou dostatečně



OPZ, IROP – MAS žádná negativa
neshledala
PRV - Vedoucí pracovník SCLLD bude
před vyhlášením výzvy kontaktovat
pracovníka SZIF a podrobně s ním
probere jednotlivé části výzvy.
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1. Proces: Příprava výzev
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / OPZ / PRV
Pozitiva (příklady dobré praxe;
klíčové faktory s pozitivním vlivem
na danou činnost)

Činnost

Příprava
součástí
(např.
kontrolní
preferenční kritéria)

výzvy
listy,






Schválení
výzvy
odpovědným orgánem MAS



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





Uveřejňování

informací



tudíž je pozitivum malá
časová náročnost. MAS
zvládá výzvu rychle
zpracovat.
IROP – MAS jsou poskytnuty
vzorové kontrolní listy =
zpracování je zvládnutelné,
jednodušší zpracování
OPZ – MAS shledává
pozitivum v menší časové
náročnosti při kontrolování
výzev a jejich příloh.
PRV – MAS neshledala
žádná pozitiva.
IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná pozitiva.
IROP – MAS žádná
neshledala.
OPZ MAS shledává
pozitivum, že OPZ má
vypracovaný svůj dokument,
ve kterém je vše
vypracováno, menší časová
náročnost
PRV – MAS nezpracovává
interní předpisy.
IROP, OPZ, PRV – MAS

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

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

podrobné).



IROP – Kontrolní listy jsou pro
MAS časové náročné.
OPZ – MAS žádná negativa
neshledala.
PRV – MAS vidí negativum
v malé návodnosti dokumentu při
přípravě FICHÍ. MAS strávila
tudíž velké množství času nad
jejich přípravou.





IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná negativa





IROP – MAS musí zpracovat
vlastní interní postupy dle
příručky IROP. MAS zabere
upravování IP velké množství
času.
OPZ, PRV - MAS žádná
neshledala.





IROP – Vedoucí pracovník bude vždy
dostatečně dopředu kontrolovat
aktuálnost IP a bude dopředu
plánovat.
OPZ, PRV - MAS žádná neshledala.

IROP, OPZ, PRV – MAS



IROP, OPZ, PRV – MAS žádná
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IROP- Vedoucí pracovník SCLLD
spolu s Představenstvem bude
plánovat vždy adekvátní harmonogram
s ohledem na časovou náročnost
přípravy a schvalování kontrolních listů
a preferenčních kritérií.
OPZ – MAS žádná negativa
neshledala.
PRV – MAS bude pečlivě zvažovat
změnu Fichí.
IROP, OPZ, PRV – bez doporučení

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

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

(např. avíza výzev, pozvánky,
výzvy ad.) a komunikace
s potenciálními žadateli
Komunikace s nadřazenými
orgány při přípravě výzev

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

neshledala žádná pozitiva.







OPZ – MAS vidí pozitiva
v jednoduchosti komunikace
s řídícím orgánem. Pro MAS
je vždy stanovena jedna
kontaktní osoba.
IROP – MAS vidí pozitivum
v rychlé a kvalitní kontrole
výzvy, kontrolních listů. MAS
rychle a kvalitně může
vyhlásit výzvu.
PRV – MAS neshledala
žádná pozitiva

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

neshledala žádná negativa



OPZ, IROP – MAS neshledala
žádná negativa
PRV – MAS vidí negativum ve
zdlouhavé komunikaci v několika kolech. Velká časová
náročnost z pohledu MAS. MAS
může způsobit prodloužení
termínu pro vyhlášení výzev.



neshledala.




OPZ, IROP - MAS neshledala žádná
negativa.
PRV – vedoucí pracovník SCLLD musí
počítat s větší časovou náročností při
komunikaci se SZIF před
vyhlašováním výzev.

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 1. Procesu: Příprava výzev:
MAS vidí klíčový závěr za všechny operační programy v tom, že přípravy výzvy bývají časové náročnější, než se na první pohled mohlo zdát.
MAS nyní už ví, že musí všechny své činnosti dopředu více plánovat a dělat je s větším časovým předstihem. MAS zjistila, že se často mění
aktuálnost různých pravidel/ příruček příslušných operačních programů a tudíž bude vždy před přípravou výzev kontrolována aktuálnost všech
dokumentů.
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Tabulka 3 – Sebeevaluační tabulka – 2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí

2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / OPZ / PRV / OP ŽP
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



OPZ, IROP, PRV – MAS vidí
pozitivum v dostupnosti aktuální
příručky na webových stránkách.



Školení





Zadání výzvy do MS/PF



OPZ, IROP, PRV – MAS vidí
pozitivum v existenci daných
školení pro operační programy.
OPZ, IROP, PRV – MAS vidí
pozitivum v tom, že existují
návodné příručku podle, kterých
MAS nemá problém dané výzvy
zadat do systému.

Provádění změn ve výzvách



IROP, OPZ, IROP – MAS má
možnost provést některé změny
v průběhu výzvy, například podle
potřeby žadatelů je možné
posunutí termínu výzvy na
pozdější termín a tím MAS
reaguje na aktuální situaci.
IROP, OPZ, PRV – MAS má
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Opatření (Jak se může MAS uvedeným
negativům v budoucnu vyhnout?)

OPZ, IROP, PRV – MAS vidí
negativum v opakované
aktuálnosti příruček. MAS při
použití neaktuální příručky může
postupovat chybně. Je časově
náročné sledovat aktuálnost
příruček.
IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná negativa



IROP, OPZ, PRV Před každou
prací s MS 2014+/PF bude
kontrolována vedoucím
pracovníkem aktuálnost podkladů.



IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná negativa

OPZ, IROP, PRV – MAS vidí
negativum v opakované
aktuálnost příruček. MAS při
použití neaktuální příručky může
postupovat chybně. Je časově
náročné sledovat aktuálnost
příruček.
IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná negativa



IROP, OPZ, PRV Před každou
prací s MS 2014+/PF bude
kontrolována vedoucím
pracovníkem aktuálnost podkladů



IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná negativa

uvedeno ve Stanovách, že každá
změna výzvy bude schválena.
Představenstvem se znovu sejde
nebo případně schválí Per rollam
= díky Per rollam je možnost
rychle reagovat na změnu výzvy.
PRV, IROP, OPZ – MAS
vidí pozitivum v možnosti se
s potenciálními žadateli vidět
osobně a probrat s nimi daný
dotazy.

Příprava
a
realizace
semináře pro žadatele





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



MAS je připravena všechny
dotazy konzultovat osobně tudíž
dochází k efektivnějšímu a
rychlejšímu zodpovězení dotazů.



Příjem žádostí o dotaci (PRV
– listinné přílohy)



MAS dosud daný proces/činnost
nerealizovala



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



PRV, IROP, OPZ - MAS informuje
žadatele prostřednictvím
webových stránek, rozesíláním
informačního emailu o
vyhlášených výzvách. MAS
informuje o harmonogramu výzev
na valné hromadě.



PRV, IROP, OPZ – MAS vidí
negativum v tom, že nezaručí
účast všech potenciální
žadatelů. MAS si vymezí čas
pro daný seminář, kterého se
žadatelé nezúčastní a poté se
doptávají jednotlivě. Větší
časová náročnost.
PRV, IROP, OZP – Větší
časová náročnost pro
pracovníky MAS konzultací
vzhledem k většímu množství
dotazů, než MAS původně
očekávala.
MAS dosud daný proces/činnost
nerealizovala



PRV, OPZ, PRV – Důkladná
komunikace s potenciálními
žadateli při stanovení termínu
školení a MAS (vedoucí pracovník
SCLLD) zdůrazní nutnost účasti na
semináři.



PRV, IROP, OPZ – MAS (vedoucí
pracovník SCLLD) si vymezí
dostatečný časový prostor pro
konzultace.



MAS dosud daný proces/činnost
nerealizovala

IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná negativa



IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná negativa

Klíčové závěry/zjištění a doporučení ke 2. Procesu: Vyhlášení výzev a příjem žádostí:
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MAS za klíčové za všechny operační programy považuje nutnost intenzivní komunikace s potenciálními žadateli, aby vyhlášení výzev
a přijetí žádostí proběhlo plynule a bez komplikací. Dále MAS musí před prací v systému MS 2014+ kontrolovat, zda pracuje s aktuální
verzí dané příručky. Za intenzivní komunikaci zodpovídá vedoucí pracovník SCLLD.
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Tabulka 4 – Sebeevaluační tabulka – 3. Proces: Hodnocení žádosti o dotaci a výběr projektů

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

Činnost

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

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.)





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

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

OPZ, IROP, PRV – Pracovník
MAS školí výběrovou komisi
před každým věcným
hodnocením. Výběrová komise
má vždy aktuální informace,
které potřebuje pro dané
hodnocení.
IROP – MAS kontroluje FNaP
dle kontrolních listů.
OPZ/PRV – MAS shledává
jednoduchost v kontrolování
FNaP tím, že OPZ/SZIF má
vytvořený podklad pro kontrolu
FNaP a MAS nemusí vytvářet
vlastní kontrolní listy. MAS vidí
pozitivum v ušetřeném čase.



IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná negativa.



IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná negativa.



IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná negativa.



IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná negativa.

OPZ – MAS si vybrala
externího hodnotitele
z předloženého seznamu. MAS
ušetřila čas s vybíráním
externího hodnotitele a se
zvoleným hodnotitelem je dobrá
spolupráce.



IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná negativa.



IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná negativa.
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / OPZ / PRV

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

Činnost


předávání
členům
orgánu,
podkladů



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



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

Příprava
a
podkladů
hodnotícího
předání
(záznamy)

přezkumného

IROP, PRV - MAS dosud daný
proces/činnost nerealizovala
IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná pozitiva.

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

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



IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná negativa.



IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná negativa.

IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná pozitiva.



IROP, OPZ, PRV – všechny
operační programy mají
nastaveny různé termíny a lhůty
pro plnění jednotlivých kroků. Mas
má na sledování hodně lhůt a
reálně hrozí, že by mohlo dojít
k pochybení na straně MAS.



IROP, OPZ, PRV – Vedoucí
pracovník SCLLD bude sledovat
všechny stanovené lhůty a
termíny, aby k danému pochybení
nedošlo.



IROP, OPZ, PRV – MAS má
vhodně vybrané členy výběrové
komise (časová flexibilita,
aktivní přistup, rychlá reakce)



IROP, OPZ, PRV – Pro některé
členy výběrové komise je někdy
problematika daných projektů
velice náročná.



IROP, OPZ, PRV – Vedoucí
pracovník SCLLD bude věnovat
velkou pozornost školení výběrové
komise před každým věcným
hodnocením.



IROP, PRV - MAS dosud



IROP, PRV - MAS dosud daný



IROP, PRV - MAS dosud daný
proces/činnost nerealizovala
OPZ – MAS neshledala žádná

daný proces/činnost
nerealizovala

proces/činnost nerealizovala


16

OPZ – MAS neshledala žádná



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

Činnost

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


Uveřejňování
záznamů
(přehled
podpořených
projektů, zápisy atp.)



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



Postoupení
vybraných
žádosti řídícím orgánům
(MS/Portál farmáře)



OPZ – MAS vidí pozitivum
v dobré komunikaci s ŘO při
realizaci přezkumného řízení.
Tudíž tato činnost nezabrala
MAS tolik času.
IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná pozitiva.

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

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

negativa.

negativa.



IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná negativa.



IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná negativa.

OPZ, IROP, PRV – MAS
informuje žadatele i telefonicky,
aby byli žadatelé vždy v obraze
a měli aktuální informace.



IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná negativa.



IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná negativa.

IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná pozitiva.



IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná negativa.



IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná negativa.

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 3. Procesu: Hodnocení žádostí o dotace a výběr projektů:
Klíčovým závěrem za všechny operační programy je, že vedoucí pracovník SCLLD bude věnovat dostatečný prostor pro koordinaci
všech osob, které se účastní procesu hodnocení. Bude hlídat všechny lhůty, aby proces hodnocení žádosti o dotaci a výběr projektů
proběhl dle stanovených termínů.
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Tabulka 5 – Sebeevaluační tabulka – 4. Proces: Animační činnost

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

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

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

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

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



OPZ, IROP, PRV – MAS má
jednoduše zapamatovatelný
název.



OPZ, IROP, PRV – MAS vidí
negativum v méně přehledných
webových stránkách.



OPZ, IROP, PRV – Vedoucí
pracovník SCLLD se bude snažit
vytvořit přehlednější strukturu webu
dle aktuálních požadavků a zadá ji
odbornému pracovníkovi k realizaci.

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



IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná pozitiva.



IROP, OPZ, PRV – MAS
neshledala žádná negativa.



IROP, OPZ, PRV – MAS neshledala
žádná negativa.

Uveřejňování na webu
MAS (v jiných médiích)



IROP, OPZ, PRV – MAS uvádí
všechny informace důležité pro
žadatele na webových
stránkách.



OPZ, IROP, PRV – MAS vidí
negativum ve struktuře webu.
Některé informace jsou po žadatele
hůře dohledatelné.



Získávání
informací
od potenciálních
žadatelů – komunikace



IROP, OPZ, PRV – MAS
rozdává dotazníky na akcích
typu valná hromada MAS a tím
získává aktuální informace.



OPZ, IROP, PRV – MAS jako
negativum považuje nedostatečnou
komunikaci ze strany žadatelů.
Jejich potřeby se mění a MAS není
o všech změnách informována
s dostatečným časovým
předstihem.



OPZ, IROP, PRV – Vedoucí
pracovník SCLLD se bude snažit
vytvořit přehlednější strukturu webu
dle aktuálních požadavků a zadá ji
odbornému pracovníkovi k realizaci
OPZ, IROP, PRV – Vedoucí
pracovník se bude snažit o
intenzivnější komunikace s žadateli a
s předstihem je detailně informovat o
možnostech čerpání.

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 4. Procesu:: Animační činnost (animace a komunikace):
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Klíčovým závěrem za všechny operační programy je, že vedoucí pracovník SCLLD bude věnovat dostatečnou pozornost při vkládání
informací na webové stránky, aby byly pro žadatele co nejpřehlednější, a bude se snažit vytvořit přehlednější webové stránky. Dále se
bude snažit být v lepším kontaktu s potenciálními žadateli, aby měl vždy aktuální informace.
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Oblast B – Relevance SCLLD
Cílem evaluace v rámci oblasti B. Relevance SCLLD je zhodnocení relevance SCLLD,
a to ve dvou rovinách:
1) relevance zaměření SCLLD ve vztahu k aktuálním problémům a potřebám území
MAS Chrudimsko,
2) soulad zaměření SCLLD MAS Chrudimsko s aktuálně platnými strategickými
dokumenty příslušné regionální a národní úrovně.
V rámci evaluace oblasti B tedy MAS Chrudimsko 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 Chrudimsko 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 Chrudimsko 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 Chrudimsko zaměřuje na Programové rámce,
případně na cíle a opatření mimo Programové rámce, k jejichž dosažení byly v území
provedeny jakékoliv aktivity (které jsou MAS známy).
Evaluace v rámci oblasti B zodpovídá tyto základní evaluační otázky a jejich podotázky:





B.1 Do jaké míry jsou východiska pro realizaci SCLLD, tj. závěry SWOT analýzy
a Analýzy problémů a potřeb (APP) a identifikovaná rizika stále platná?
B.2 Do jaké míry odpovídají cíle a opatření SCLLD aktuálním problémům
a potřebám území MAS?
B.3 Do jaké míry jsou alokované finanční prostředky na jednotlivá opatření/fiche
Programových rámců dostatečné pro vyřešení identifikovaných problémů a potřeb
v území MAS?
B.4 Do jaké míry obsahují Programové rámce právě taková opatření/fiche, o které
je ze strany potenciálních žadatelů zájem?

Klíčovým nástrojem při zodpovídání evaluačních otázek a jejich podotázek v části B jsou
tyto metody:
- Obsahová analýza
- Focus Group (fokusní skupina)
- Syntéza poznatků
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Obecná logika (postup) zodpovídání evaluačních otázek v oblasti B – Relevance
SCLLD:
1. Shromáždění dostupných dat, dokumentů (SWOT, APP, Analýza rizik,
Progrmové rámce atd.) a záznamů
2.  jejich zpracování: obsahová analýza, zpracování jednoduché intervenční
logiky, příprava podkladů pro jednání Focus Group 
3. projednání, skupinová diskuse (zaměřená na získání informací k zodpovězení
podotázek, respektive evaluačních otázek oblasti B.), sběr informací
od stakeholderů na setkání Focus Grou 
4. zpracování záznamů: podrobný zápis z Focus Group, případně zvuková
nahrávka z jednání Focus Group 
5. formulace odpovědí na podotázky 
6. syntéza/shrnutí odpovědí na podotázky: formulace odpovědí na evaluační
otázky 
7. identifikace hlavních zjištění 
8. vypracování návrhů pro zlepšení implementace (výkonnosti, výsledků ad.)
SCLLD, vypracování návrhů na úpravy v dokumentu SCLLD (např. SWOT
analýzy apod.), příp. vypracování návrhů na úpravy v Programových rámcích
atd.

EO: B.1 Do jaké míry jsou východiska pro realizaci SCLLD, tj. závěry SWOT
analýzy a Analýzy problémů a potřeb (APP) a identifikovaná rizika stále
platná?
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Tabulka 6 – Jednoduchá intervenční logiky opatření/fichí programových rámců schválené SCLLD

SWOT
Slabá stránka

APP
Silná stránka

Příležitost

Hrozba

Problém/potřeba








Špatný technický
stav veřejného
osvětlení v mnoha
obcích

Nedostatečná
vybavenost
chodníky
v některých
obcích
Minimum
cyklostezek
oddělených od
silnic





Vhodně
nastavený
systém
veřejné
dopravy v
území

Rozvoj sítě
cyklostezek vedoucích
mimo silnice; Využití
rovinatého terénu a
budování cyklostezek
vhodných i pro inline
bruslení; Dokončení
obchvatu Chrudimi a
Slatiňan





Další nárůst
automobilové
dopravy v
obcích





Nevyhovující
technický stav
silnic.
Nedostatečná
vybavenost
chodníky.
Malé zastoupení
cyklostezek
oddělených od
silnice.
Nedostačující stav
technické
infrastruktury.
Horší dostupnost
veřejné dopravy za
zdravotní péčí.
Nedokončený
obchvat Chrudimi a
Slatiňan

/
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Modernizace silnic
- úprava povrchu,

Opatření /
Aktivita
Programového
rámce

Specifický
cíl

5.4
Rozvoj a podpora
udržitelné
mobility

Zlepšení
dostupnosti
obcí, rozvoj
dopravní
infrastruktury
a udržitelné
mobility













Výskyt místních
záplav –
povrchové vody,
přívalové deště
Existence
záplavových území



Realizovaná
protipovodňo
vá opatření
na
Novohradce a
Chrudimce;



Dobudování
potřebných
protipovodňových
opatření v území



Černé skládky;
Nedostatek
finančních
prostředků na
spolufinancová
ní velkých
23




odstranění
bodových závad,
úprava
nepřehledných
křižovatek.
Oprava a doplnění
chodníků v obcích.
Dobudování a
rozšíření
cyklostezek.
Výstavba a
dobudování
kanalizačních
systémů a ČOV.
Dobudování a
modernizace
veřejného
osvětlení.
Rozšíření dopravní
dostupnosti
některých obcí.

Výskyt bleskových
povodní
v mikroregionech;
Výskyt ekologických
zátěží;
/

5.2
Zmírnění dopadů
živelných pohrom

Rozvoj
technické
infrastruktury
za účelem
ochrany
životního





Dostatečné
zastoupení
vodních ploch
v katastru
většiny obcí

Nedotvořený
systém
protipovodňové
ochrany v území
Ekologické zátěže
v území

investičních
akcí v území;
Znečištění
zdrojů pitné
vody




Špatný technický
stav budov
občanské
vybavenosti
v některých obcích



Síť sociálních
služeb
v území



Rekonstrukce a
využívání
nevyužívaných domů
a bytů

Nedostatečná
kapacita
sociálních
služeb vlivem
stárnutí
obyvatelstva a
tedy zvýšených
nároků na péči
u stále širší
skupiny
obyvatel



Dobudování
infrastruktury
protipovodňových
opatření; Odstranění
starých ekologických
zátěží a černých
skládek



Rozšíření sociálních
bytů a domů pro
seniory; Nevyhovující
technický stav budov
občanské vybavenosti.

1.2

/



Rozšíření opatření
v oblasti sociálních
služeb;



Podpora terénních
služeb;
Rozšíření sociálních
služeb do celého území
MAS
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prostředí

Rozšíření sociálních
bytů a domů pro
seniory.

Vytvoření zázemí
pro poskytování
služeb v území
MAS
(infrastruktura)

Rozšiřování
sítě sociálních
a zdravotních
služeb,
návazných
služeb včetně
podpory
zaměstnanost
i a zvyšování
jejich kvality








Vysoká míra
nezaměstnanosti
v některých obcích
Trvalý nárůst
dlouhodobé
nezaměstnanosti
v území




Vysoká
podnikatelská
aktivita v
malých
obcích




Zakládání sociálních
firem v území

Zvýšení míry
nezaměstnano
sti, zejména
dlouhodobé










Špatný technický
stav budov
občanské
vybavenosti
v některých obcích
Nedostatečná
kapacita jeslí v
území




Chrudim jako
spádové
centrum
území se
širokou
vybaveností


x

Nedostatečná
kapacita
mateřských
škol v obcích
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Potřeba
Zlepšení podmínek pro
podnikání na území
MAS.
Podpora malých a
středních podniků.
Podpora regionálních
zemědělských podniků,
provozoven a drobných
pěstitelů.
Problém
nárůst počtu
dlouhodobě
nezaměstnaných
Nedostatečné či
zastaralé vnitřní
vybavení budov
občanské vybavenosti,
škol a školních zařízení.
Nepřítomnost jeslí a
dalších zařízení pro děti
před dovršením věku
nástupu do mateřských

Podpora
sociálního
podnikání a
podpora
zaměstnanosti
znevýhodněných
skupin
(infrastruktura)

1.2
Rozšiřování
sítě sociálních
a zdravotních
služeb,
návazných
služeb včetně
podpory
zaměstnanost
i a zvyšování
jejich kvality

Rozvoj
infrastruktury pro
kvalitní vzdělávání
všech věkových
skupin

4.3
Infrastruktura
pro kvalitní
vzdělávání
všech
věkových
skupin











Vysoká míra
nezaměstnanosti
v některých obcích
Trvalý nárůst
dlouhodobé
nezaměstnanosti v
území

Nízká míra
prevence
kriminality






Vysoká
podnikatelská
aktivita
v malých
obcích

Síť sociálních
služeb




Zakládání sociálních
firem v území


X

Zvýšení míry
nezaměstnano
sti, zejména
dlouhodobé

Nedostatečná
kapacita
sociálních
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škol.
/
Zkvalitnění
infrastruktury budov
občanské vybavenosti,
mateřských a
základních škol.
Rozšíření a
modernizace
stávajícího vybavení
budov občanské
vybavenosti, škol a
školních zařízení.
Narůst počtu
dlouhodobě
nezaměstnaných (nad
24 měsíců)
/
Zlepšení podmínek pro
podnikání na území
MAS

Podpora
sociálního
podnikání a
zaměstnanosti
znevýhodněných
skupin

1.2
Rozšiřování
sítě sociálních
a zdravotních
služeb,
návazných
služeb včetně
podpory
zaměstnanost
i a zvyšování
jejich kvality

Malé povědomí o
existenci sociálních
služeb; Sociální služby

Podpora
sociálních služeb
včetně prevence

1.2
Rozšiřování
sítě sociálních

v mnoha obcích;
Nízké povědomí
občanů o
sociálních
službách v území



Nízké povědomí
občanů o
sociálních
službách v území

v území



Bohatá
spolková
činnost
v území



Síť sociálních

financované městy
využívají i občané
dalších obcí, které
nemají sociální služby
v obcích k dis pozici,
aniž by se obce na
spolufinancování
podílely

služeb vlivem
stárnutí
obyvatelstva a
tedy zvýšených
nároků na péči
u stále širší
skupiny
obyvatel



Respektování změn

životního stylu seniorů
(zájem o cestování,
vzdělávání se) a
zároveň využívání

Nedostatečná
kapacita
sociálních
služeb vlivem
stárnutí
27

kriminality

a zdravotních
služeb,
návazných
služeb včetně
podpory
zaměstnanost
i a zvyšování
jejich kvality

/


Rozšíření opatření
v oblasti sociálních
služeb;



Podpora terénních
služeb;



Podpora v oblasti
propagace sociálních
služeb;



Rozšíření sociálních
služeb do celého území
MAS



Podpora rozvoje
sociálních vazeb mezi
seniory a širokou
veřejností; Podpora
rozvoje obcí a měst na
území MAS – zvýšení

Podpora vzniku a
činnosti
komunitních
center

1.2
Rozšiřování
sítě sociálních
a zdravotních
služeb,
návazných

služeb
v území



Nedostatečná
kapacita jeslí
v území; Poměrně
nízká vybavenost
obcí školami a
školkami

potenciálu seniorů
v životě obcí; Zlepšení
zázemí v obcích pro
setkávání spolků,
kulturní a sportovní
aktivity

kvality života občanů
na území MAS

obyvatelstva a
tedy zvýšených
nároků na péči
u stále širší
skupiny
obyvatel;
Ubývání
členské
základny
spolkům,
neochota
obyvatel
účastnit se na
veřejném
životě




Bohatá
spolková
činnost
v území



Zlepšení zázemí
v obcích pro setkávání
spolků, kulturní a
sportovní aktivity



Nedostatečná
kapacita
mateřských
škol v obcích
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Nepřítomnost jeslí a
dalších zařízení pro děti
před dovršením věku
nástupu do mateřských
škol
/
Rozšíření jeslí a
zařízení pro děti mladší
tří let.

služeb včetně
podpory
zaměstnanost
i a zvyšování
jejich kvality

Podpora
prorodinných
opatření

1.4
zkvalitňování
života
obyvatel
napříč všemi
věkovými a
sociálními
skupinami





Monokulturní
zemědělská
intenzivní činnost,
velké lány polí bez
remízků a mezí

Vysoká
podnikatelská
aktivita
v malých
obcích;
Přítomnost
poměrně
široké škály
zemědělských
subjektů
v území,
stabilizované
zemědělství



Vytváření vysoce
kvalifikovaných
pracovních pozic
v podnicích na území
MAS




Nedostatek
kvalifikovanýc
h lidských
zdrojů
zejména
s technickým
zaměřením

/
Zlepšení podmínek pro
podnikání na území
MAS, Podpora malých
a středních podniků






Špatná
prostupnost
zemědělsky
obhospodařované
krajiny

Staré žumpy a





Přítomnost
poměrně
široké škály
zemědělských
subjektů
v území,
stabilizované
zemědělství

Vysoká


X



Zlepšení kvality

X



Nedostatek
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Zlepšení
podmínek pro
vznik, provoz
a činnost
malých a
středních
podniků na
území MAS

Zhoršující se podmínky
zemědělského
hospodaření



Zhoršující se podmínky
zemědělského
hospodaření
/
Podpora regionálních
zemědělských podniků,
provozoven a drobných
pěstitelů, Podpora
v oblasti propagace
regionálních výrobků a
služeb.
Výskyt starých žump a

2.1 Podpora
udržitelné
místní
ekonomiky s
důrazem na
inovace





Zlepšení
podmínek pro
činnost
regionálních
zemědělských
podniků

2.2 Rozvoj
regionálního
zemědělství a
lesnictví,
podpora
regionálních
produktů a
potravin



Zpracování a

2.2 Rozvoj

septiky nezaručují
nepropustnost –
vliv na kvalitu
vody v místních
tocích a vodních
plochách;
Zranitelná oblast –
ohrožení kvality
podzemních vod v
území





podnikatelská
aktivita
v malých
obcích;
Přítomnost
poměrně
široké škály
zemědělských
subjektů
v území,
stabilizované
zemědělství

Bodové závady na
komunikacích
v obcích; Nižší
vybavenost
místních částí obcí

Špatná
prostupnost
zemědělsky
obhospodařované
krajiny

povrchových vod
v území

X



Přítomnost
poměrně
široké škály
zemědělských
subjektů
v území,

finančních
prostředků na
spolufinancová
ní velkých
investičních
akcí v území
(zejména ČOV)

X



Obnova polních cest a
zvýšení prostupnosti
krajiny





Nedostačující stav
technické
infrastruktury/



Zhoršující se podmínky
zemědělského
hospodaření/Zlepšení
podmínek pro
podnikání na území
MAS, Podpora malých
a středních podniků;

X



Pokračující
zábory
zemědělské
půdy ve
prospěch
zpevněných
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septiků, Znečišťování
toků odpadními
vodami a bakteriemi.
/
Výstavba a
dobudování
kanalizačních systémů
a ČOV.

uvádění na
trh
zemědělských
produktů





Rozvoj
lesnické
infrastruktury

Rozvoj
zemědělské
infrastruktury

regionálního
zemědělství a
lesnictví,
podpora
regionálních
produktů a
potravin

2.2 Rozvoj
regionálního
zemědělství a
lesnictví,
podpora reg.
produktů a
potravin
2.2 Rozvoj
regionálního
zemědělství a
lesnictví,
podpora
regionálních
produktů a

stabilizované
zemědělství;
Vysoká
kvalita
zemědělské
půdy v území
MAS, příznivé
klimatické
podmínky pro
zemědělství





Nevyužité objekty
v území –
k podnikání i
bydlení;

Blízkost
zázemí
Železných hor
pro
krátkodobou
rekreaci;
Široké
spektrum
řemeslníků a
služeb
v území

Podpora regionálních
zemědělských podniků,
provozoven a drobných
pěstitelů

ploch





Rozvoj turistické
infrastruktury a
zázemí pro turisty

Nedostatek
finančních
prostředků
dotčených
subjektů na
realizaci aktivit
směřujících do
rozvoje
cestovního
ruchu v území
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Nevyužívané plochy a
objekty na území obcí
MAS
/



Efektivní využití
brownfieldů
(nevyužívaných ploch
a objektů) –
budování
multifunkční objekty,
školicích středisek,
objektů k bydlení či
podnikání, kluboven,
kulturních domů a
dalších potřebných
zařízení.

potravin



Rozvoj
nezemědělský
ch činností
místních
podniků

2.1 Podpora
udržitelné
místní
ekonomiky s
důrazem na
inovace








Malé zastoupení
naučných stezek v
území

Malé zastoupení
naučných stezek
v území; Nevyužitý
potenciál místních
atraktivit
v cestovním ruchu
(archeologie,
příroda, kulturní
památky)



Zařazení části
lesů v území
jako lesy
zvláštního
určení;
Blízkost
zázemí
Železných hor
pro
krátkodobou
rekreaci

Přítomnost
přírodně
hodnotných
lokalit
v území;
Blízkost
zázemí
Železných hor
pro



Rozvoj turistické
infrastruktury a
zázemí pro turisty
(ubytování
v soukromí, malé
kempy apod.); Vznik
nových turistických
produktů a jejich
propagace






Rozvoj turistické
infrastruktury a
zázemí pro turisty
(ubytování
v soukromí, malé
kempy apod.)

Nedostatek
finančních
prostředků
dotčených
subjektů na
realizaci aktivit
směřujících do
rozvoje
cestovního
ruchu v území;
Nízká priorita
investic do
cestovního
ruchu ze
strany obcí

Nedostatek
finančních
prostředků
dotčených
subjektů na
realizaci aktivit
směřujících do
rozvoje
cestovního
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Nedostatečně
rozvinutá turistická
infrastruktura
/
Dobudování
infrastruktury v oblasti
ubytovacích a
stravovacích zařízení,
parkovacích ploch,
naučných stezek,
informačních tabulí,
cyklostezek a dalších.

Nedostatečně
rozvinutá turistická
infrastruktura
/

Dobudování
infrastruktury
v oblasti ubytovacích
a stravovacích
zařízení, parkovacích



Rozvoje
rekreačních
funkcí lesů

2.3 Rozvoj
udržitelného
cestovního
ruchu



Podpora cílů
SCLLD
realizací
projektů
spolupráce

6.1 Efektivně
řízená MAS a
rozvojové
aktivity v
území

v menších obcích

krátkodobou
rekreaci



ruchu v území;
Nízká priorita
investic do
cestovního
ruchu ze
strany obcí
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ploch, naučných
stezek, informačních
tabulí, cyklostezek a
dalších.

Tabulka 7 – Přehled kontextových ukazatelů o území MAS Chrudimsko, z. s.

2013 (31.12.)
Nezaměstnanost (%)

2014 (31.12.)

2015 (31.12.)

2016 (31.12.)

2017 (31.12.)

7,5

6,2

5,1

3,28
4592

RES - počet podnikatelských
subjektů celkem

4587

4485

4495

4500

Dokončené byty celkem

12

13

12

13

Trvalé travní porosty (ha)

549,3

538,3

540,3

537,9

537,9

Zemědělská půda (ha)

8002,7

7986,8

7985

7980,4

7978,7

Lesní pozemky (ha)

1224,5

1225,2

1224,2

1224,2

1224

Zastavěné plochy a nádvoří
(ha)

374,6

375,5

376

376,5

377,1

Celková rozloha MAS (ha)

10833,2

10832,2

10831,3

10831,4

10831,6

Počet obcí v území MAS

15

15

15

15

15

Celkový počet obyvatel MAS

31 990

32010

32129

32 206

32 249

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



SWOT analýza ve schválené SCLLD
Analýza problémů a potřeb ve schválené SCLLD




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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat





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

Odpovědi na evaluační podotázky
B.1.1) Do jaké míry došlo v území MAS ke změnám ve slabých a silných stránkách
(SWOT), potřebách a problémech (APP) aktérů, která jsou východisky pro
Programové rámce?
Odpověď:
Míra změn ve SWOT a APP není zásadního charakteru, avšak v některých oblastech oproti
roku zpracování analýzy k mírným změnám došlo. Tyto změny jsou zapříčiněny především
34

ekonomickým vývojem v celé České republice. Konkrétně na území MAS Chrudimsko se
jedná především o snížení nezaměstnanosti (ve slabých stránkách byla uvedena např.
informace o vysoké míře nezaměstnanosti v některých obcích), ve většině obcí došlo ke
zlepšení situace ještě před fyzickou realizací většiny projektů SCLLD.
Mírné zlepšení lze do budoucna očekávat také v oblasti zlepšení infrastruktury středních
škol (rekonstrukce, vybavení a výstavba odborných učeben)
K mírnému zlepšení by mělo dojít do budoucna i v oblasti infrastruktury (slabá stránka Nedostatečná vybavenost chodníky v některých obcích), na území MAS Chrudimsko byl
zrealizován jeden projekt na rekonstrukci chodníku v obci Slatiňany, další projekt je nyní ve
fyzické realizaci, který bude realizovaný v obci Chrudim. V obci Dvakačovice se plánuje
v roce 2019 výstavba nového chodníku. Toto jsou projekty, které nejspíše povedou ke
zlepšení zmíněné slabé stránky, ale toto zlepšení je tak nízké, že nepředpokládáme úplné
odstranění slabé stránky.
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:
Ke změně externích podmínek došlo v oblasti nezaměstnanosti. V dnešní době je velice
nízká míra nezaměstnanosti oproti době vypracování strategie CLLD (hrozba - zvýšení míry
nezaměstnanosti, zejména dlouhodobé). Z toho důvodu není takový zájem ze strany
žadatelů o Operační program Zaměstnanost, protože na daná pracovní místa, která
vzniknou pomocí OPZ je momentálně mnohem náročnější najít pracovní sílu a o tyto místa
není velký zájem.
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:
Uvedená rizika jsou stále platná, a to ve stejné míře v jaké jsou popsána ve strategii.
V současnosti je menší riziko č. 8 Předluženost - překročení ukazatele dluhové služby,
protože v současné době zvládá MAS Chrudimsko realizaci SCLLD bez využití jediného
úvěru. Nepředpokládá se jeho využití do konce programového období, ale toto riziko zatím
stále zůstává. Dále členové uvedli, že u rizika č. 26 Zvýšení nezaměstnanosti především
strukturální, dnešní ekonomická situace ničím nenasvědčuje problému se zvýšením
nezaměstnanosti, s tímto je spojené i riziko č. 25 Ekonomická situace na úrovni ČR, do
konce realizace strategie se nepředpokládá zhoršení ekonomické situace, ale to se jedná
pouze o odhad
Nová rizika se neobjevila
Klíčová zjištění:
1. Změny SWOT analýzy, analýzy problému a potřeb a analýzy rizik nejsou zásadního
charakteru. U problematiky měnícího se trendu v oblasti zaměstnanosti se jedná o
nynější situaci.
2. Riziko – předluženost nemá nyní tak velkou váhu. Jestli toto riziko zcela zmizí,
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bude zcela jasné až po skončení realizace SCLLD, poté až budeme vědět se 100%
jistotou, že MAS nemusela využít žádný úvěr.

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:
Došlo ke schválení současné podoby SWOT analýzy, analýzy problémů a potřeb a
analýzu rizik bez potřeby je nyní hned upravovat. Uvedené změny nejsou na tolik zásadní,
aby bylo nutné měnit SWOT analýzu, analýzu problému a potřeb a analýzu rizik.
Východiska pro SCLLD jsou stále platná.

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
apod.)
1. V současné době není aktuální
problémem nezaměstnanost –
bude z analýz do budoucna
odstraněna.

Odpovědnost
za implementaci
doporučení
V případě dalších Vedoucí
pracovník
změn SCLLD – SCLLD
z pohledu realizace
SCLLD
prostřednictvím
programových
rámců se nejedná o
významnou změnu.
Do konce realizace Vedoucí
pracovník
SCLLD
SCLLD
Termín (do kdy)

2. Sledovat vývoj rizik, APP a SWOT
analýzy, aby na ně MAS mohla
reagovat, např. změnou strategie
3. Udržovat finanční situaci takovou, Do konce realizace Vedoucí
aby nemuselo dojít k využití úvěru SCLLD
SCLLD
na předfinancování činnosti MAS.

pracovník

EO: B.2 Do jaké míry odpovídají cíle a opatření SCLLD aktuálním problémům
a potřebám území MAS?
Zodpovídání Evaluační otázky je velmi úzce provázáno se zpracováním podkladů
a zodpovídáním evaluační otázky č. B.1, ve které MAS hodnotí, zda v okolním prostředí
SCLLD nedošlo k zásadním změnám, které by měly vliv na směřování strategie. V této
Evaluační otázce MAS hodnotí, zda jsou vhodně nastavena opatření/fiche programových
rámců. Tj. zda nelze některé slabé stránky, problémy a potřeby řešit jinými
opatřeními/fichemi, příp. zda je potřeba některá opatření/fiche programových rámců
s ohledem na známé problémy a potřeby přidat či ubrat a proč. Společnou aktivitou při
hledání odpovědi na tuto a předchozí evaluační otázku je vytvoření jednoduché intervenční
logiky (viz předchozí evaluační otázku) a diskuse situace (současných problémů a potřeb
území) ve Focus Group.
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MAS tedy v návaznosti na situaci v území uvažuje, zda nastala nějaká důležitá změna, která
by měla vliv na vazby v intervenční logice, a na kterou by bylo třeba reagovat nějakým
manažerským doporučením (např. zavedením nového opatření/fiche s využitím prostředků
z jiného opatření/fiche).

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





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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat





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

Odpovědi na evaluační podotázky
B.2.1) Do jaké míry jsou cíle a Opatření/Fiche Programových rámců v souladu
s intervenční logikou, tj. reagují na aktuální problémy a potřeby území a do jaké míry
přispěje jejich dosažení, resp. realizace k řešení/naplnění těchto problémů/potřeb?
Odpověď:
Do konce roku 2018 byly realizovány jen 2 projekty, a to Posílení IZS ve Slatiňanech a
Rekonstrukce chodníků v ul. Klášterní ve Slatiňanech. Oba projekty jsou v souladu
s intervenční logikou. Reagují na aktuální problémy a potřeby území avšak v malé míře.
Vzhledem k malé kvantitě zrealizovaných projektů nelze hodnotit jejich význam k řešení
daného problému v území MAS jinak než, že přispívá spíše nevýznamně.
Cíle a opatření jsou s intervenční logikou obecně v souladu.

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:
Existují problémy, na které nereagují programové rámce (vzhledem k širšímu zaměření
strategie a užšímu zaměření programových rámců) avšak tyto problémy žádným způsobem
neohrožují realizaci programových rámců.
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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:
Vzhledem k požadavkům metodiky navázat tuto otázku na předchozí, tedy posoudit míru
potřeby zúžit nebo rozšířit programové rámce o problémy, které by mohly mít negativní vliv
na dosažení cílů Opatření/Fichí Programových rámců, nebyla taková potřeba identifikována.
Cíle navázané na programové rámce SCLLD řeší.
Na základě daných pravidel a metodik nemá MAS příliš prostoru k rozšíření některého
z programových rámců. Pouze MAS může rozšířit PRV o článek 20.
Kdyby nebyla brána v úvahu pravidla a metodiky a zaměření programových rámců, byl by
zde prostor k navržení nepřeberného množství opatření a fichí, které by reagovaly na další
problémy identifikované v SCLLD.

Klíčová zjištění:
1. MAS by potřebovala více projektů v realizace a v udržitelnosti do konce roku 2018,
aby mohlo být lépe posouzeno, jak reagují projekty na aktuální problémy a potřeby a
jak pomohly k jejich řešení. Nyní, ale na MAS víme, že v roce 2019 bude v realizace
více projektů a situace by se měla výhledově zlepšovat.
2. Klíčovým zjištěním pro MAS je, že strategie má širší zaměření a ne na všechny
potřeby je vytvořeno Opatření/Fiche.

Odpověď na evaluační otázku, doporučení
B.2 Do jaké míry odpovídají cíle a opatření SCLLD aktuálním problémům a potřebám
území MAS?
Odpověď:
Cíle a opatření SCLLD odpovídají aktuálním problémům a potřebám na území MAS. MAS
by ráda do budoucna rozšířila Fiche o článek 20.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Odpovědnost
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
Termín (do kdy)
za implementaci
apod.)
doporučení
Vedoucí
pracovník
1. Rozšíření programového rámce Po roce 2019
SCLLD
o novou Fichi na základě článku

20.
2.
3.
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EO: B.3 Do jaké míry jsou alokované finanční prostředky na jednotlivá
Opatření/fiche
Programových
rámců
dostatečné
pro
vyřešení
identifikovaných problémů a potřeb v území MAS?
Hlavním účelem této evaluační otázky je zvážit a ověřit, zda jsou finanční prostředky
alokované na jednotlivá opatření/fiche programových rámců vhodně alokovány s ohledem
na problémy a potřeby území revidované v evaluační otázce B.1
MAS tedy souhrnně vyhodnotí, jak implementace SCLLD přispívá k daným (věcně
příslušným problémům k Opatřením/Fichím Programových rámců) problémům v území MAS.

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






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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat




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

Odpovědi na evaluační podotázky
B.3.1) Do jaké míry žadatelé předkládají do jednotlivých výzev projektové žádosti
v alokaci, která je výrazně nižší nebo vyšší než alokace dané výzvy?
Všechny výzvy kromě PRV vyhlášené MAS měly dostatečnou alokaci a žádná výzva
neprošla bez žadatelů.
- 3. výzva MAS Chrudimsko-IROP- Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS
(infrastruktura) byla vyhlášena na částku 6,3 mil. Kč a do dané výzvy se přihlásil pouze
jeden žadatel s žádostí o 304 000 Kč.
- 2. výzva MAS Chrudimsko-IROP- Podpora sociálního podnikání a podpora
zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura) byla vyhlášena na 6,3 mil. Kč. Do
dané výzvy se přihlásil pouze jeden žadatel s žádostí o 3, 65 mil. Kč.
U výzev IROP sehrála roli při vyšší alokaci nepřipravenost dalších projektů k realizaci,
další žádosti byly registrovány v následně vyhlášených výzvách v rámci stejných
opatřeních.
-V první výzvě PRV byly zaregistrovány 4 žádosti o dotaci. Celková alokace výzvy byla
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vyšší (cca 9, 69 mil. Kč, žádosti o 5,45 mil. Kč) avšak 2 žádosti nemohly být přijaty z
důvodu nedostatečné alokace ve dvou fichích (Fiche 4 Rozvoj lesnické infrastruktury a
Fiche 5 Rozvoj zemědělské infrastruktury). Další 2 žádosti byly do Fiche 2 Zlepšení
podmínek pro činnosti regionálních zemědělských podniků a Fiche 6: Rozvoj
nezemědělských činností místních podniků. Obě Fiche byly vyhlášeny na podstatně vyšší
alokaci. Do ostatních fichí nebyly podány žádné žádosti. V budoucnu bychom rádi
přesunuli zbývající alokaci do článku 20 (PRV). O tento článek by nejspíše měly zájem
především školy.
- V rámci výzvy OPZ - MAS Chrudimsko: Prorodinná opatření I. byla alokace vypsána na
3,5 mil. Kč. Do dané výzvy se přihlásil pouze jeden žadatel s žádostí o 417 254,37 Kč.
U výzev OPZ sehrála roli při vyšší alokaci nepřipravenost dalších projektů k realizaci, další
žádosti byly registrovány v následně vyhlášených výzvách v rámci stejných opatřeních.
Celková alokace výzvy byla podstatně vyšší než požadované finanční prostředky v
předložených žádostech.
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 případě výzvy Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin,
Prorodinná opatření a Rozvoj a podpora udržitelné mobility by mohly být alokace
minimálně o 100 % vyšší. MAS tento závěr usuzuje dle zájmu žadatelů o daná opatření.
Klíčová zjištění:
1. Klíčovým zjištěním pro MAS je, že bude muset vyvíjet větší intenzitu při
komunikaci se žadateli, aby byly jejich žádosti vždy v čas připraveny pro přihlášení
do dané výzvy. MAS bude také muset více apelovat na žadatele, aby podávali
žádosti s dostatečným časovým předstihem.
2. MAS by potřebovala v některých Opatření/Fichí alokaci mnohem menší a zase u
jiných (Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin,
Prorodinná opatření a Rozvoj a podpora udržitelné mobility) mnohem vyšší.

Odpověď na evaluační otázku, doporučení
B.3 Do jaké míry jsou alokované finanční prostředky na jednotlivá Opatření/fiche
Programových rámců dostatečné pro vyřešení identifikovaných problémů a potřeb
v území MAS?
Odpověď:
Opatření - Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin, Prorodinná
opatření a Rozvoj a podpora udržitelné mobility nemá dostatečné finanční prostředky pro
vyřešení identifikovatelných problémů a potřeb.
Další Opatření/Fiche reagují na dané problémy a potřeby, ale někdy z důvodu nastavených
pravidel není o dané Opatření/Fiche takový zájem.
MAS plánuje do budoucna zrušení Fichí 1 a 7 v PRV. V souladu s aktuálními pravidly PRV
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bychom chtěli navýšit fichi 4 a 5 (finanční prostředky ze zrušených fichí a v případě změny
pravidel navýšení fiche 6.
MAS by do budoucna také ráda zavedla článek 20.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
apod.)

1. MAS
bude
v intenzivnějším
kontaktu s žadateli
2.
3.

Odpovědnost za
implementaci
doporučení
Po zbývající dobu Vedoucí
pracovník
realizace SCLLD
SCLLD
Termín (do kdy)

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

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





Zásobník projektů
Informace od potenciálních žadatelů (vč. např. členů MAS), vč. informací z jednání
a pracovních setkání s aktéry v území MAS (např. zjišťování potřeb v rámci MAP (II),
zjišťování potřeb v rámci komunitního plánování sociálních služeb apod.)
Metodiky pro zpracování programových rámců (např. Metodika pro tvorbu Fichí,
Doporučení pro zpracování programového rámce IROP atp.)

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat



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

Např. z toho důvodu, že svoji poptávku již uspokojili jinak (např. prostřednictvím „přímých“ žádostí do
příslušného OP/PRV, získáním jiných zdrojů atp.).
4
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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:
V případě všech Opatření IROP a OPZ dokáže MAS identifikovat potenciální žadatele.
Žádná výzva IROP a OPZ MAS neprošla prázdná, bez žadatele a MAS měla dobře
nastavenou alokaci v jednotlivých výzvách. V případě Fichí - PRV MAS nedokázala
identifikovat potenciální žadatele ve Fichi č. 1, 3 a 7.
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:
Nyní se na MAS vážně uvažuje o zrušení Fichí 1 a 7 v PRV. V souladu s aktuálními pravidly
PRV bylo navrženo navýšit Fichi 4 a 5 (finanční prostředky ze zrušených fichí a v případě
změny pravidel by bylo vhodné navýšení Fiche 6)
B.4.3) Do jaké míry je v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců
zaznamenán dlouhodobý nedostatek poptávky vzhledem k nabídce finančních
prostředků (alokaci)?
Odpověď:
Dlouhodobý nezájem ze strany žadatelů je v PRV ve Fichi 7. Příčinou tohoto problému je
podmínka uvedena v pravidlech, že lesy nesmí být na území zvláště chráněných území.
Potenciální žadatelé na území MAS Chrudimsko mají lesy právě v CHKO Železné hory a
PR Habrov.
Dlouhodobý nezájem ze strany žadatelů je také v PRV ve Fichi 1. Příčinu MAS vidí
v nedostatečném počtu zemědělců se zájmem o vzdělávací/informační akce.
Klíčová zjištění:
1. Klíčovým zjištěním pro MAS je, že nyní už ví, o které Fiche v PRV mají žadatelé
zájem a o které nikoliv. Na základě toho MAS také ví, že alokace v rámci PRV do
jednotlivých Fichí ne zcela odpovídá absorpční kapacitě území MAS, což je třeba
řešit přesunem prostředků z Fichí, o které není zájem na poptávané Fiche.
2. Alokace jednotlivých opatření IROP a OPZ byla nastavena správně.

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:
U Opatření OPZ i IROP je značný zájem o všechny opatření oproti PRV. Žádná výzva
IROP ani OPZ neprošla prázdná. Žadatelé mají v PRV především zájem o Fichi č. 2, 4, 5 a
6, o zbylé Fiche zájem zatím není, viz výše.
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Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Odpovědnost
za implementaci
doporučení
celou
dobu Vedoucí
pracovník
1. MAS se musí více věnovat Po
SCLLD
komunikaci s žadateli, především realizace SCLLD

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
apod.)

Termín (do kdy)

v oblasti PRV, aby nyní i do
budoucna měla větší přehled o
jaké Fiche mají potenciální
žadatelé zájem.
2. Úprava
finančního
plánu Po roce 2019
Programového rámce PRV –
přesun finančních prostředků
z Fichí, o který není zájem do
Fichí,o které zájem naopak je.
V návaznosti na aktualizovaná
pravidla rozšíření PRV o článek
20.
3.

Vedoucí
SCLLD

pracovník

Oblast C – Výstupy a výsledky implementace SCLLD
Cílem evaluace v rámci oblasti C je vyhodnocení výsledků intervencí realizovaných
v rámci dané SCLLD a příspěvku intervencí k dosahování cílů SCLLD. Předmětem
evaluace v rámci oblasti C jsou proto vstupy a výstupy implementace SCLLD, jejich
vzájemné vazby a změny, které výstupy způsobily v různých oblastech společnosti
a hospodářství (tj. výsledky implementace SCLLD). Evaluace v oblasti C podává informace
o tom, zda:
1. Přináší nám vynaložené prostředky (zdroje) odpovídající a uspokojivé výsledky,
které jsou v území potřeba?
2. Dosahujeme naplánovaných cílů? Přináší realizace SCLLD do území plánované
(i neplánované) potřebné změny?
3. Co děláme pro dosahování vytýčených cílů dobře a co naopak špatně?
4. Co je třeba (je-li to možné) změnit, abychom dosahovali lepších výsledků
s menším vynaložením zdrojů?
5. Přispívá realizace SCLLD ke zlepšení života konkrétních cílových skupin? Jak?
Proč ano, proč ne?
6. Jakou přidanou hodnotu SCLLD do území MAS Chrudimsko, 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.
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V rámci evaluace v Oblasti C zodpovídá MAS Chrudimsko, z. s.
otázky:








následující evaluační

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

Klíčovým nástrojem při zodpovídání podotázek a otázek v Oblasti C jsou tyto metody:
- Obsahová analýza (výzvy, věcný a finanční pokrok)
- Individuální (příp. skupinové) rozhovory s žadateli/příjemci a cílovými skupinami
(nutné pro zpracování případových studií)
- Case Studies (případové studie).
Obecná logika (postup) zodpovídání evaluačních otázek v Oblasti C – Výstupy
a výsledky implementace SCLLD:
1. Shromáždění dostupných dat, dokumentů a záznamů (vč. žádostí o dotaci,
studií proveditelnosti, příp. dalších příloh popisujících podrobnosti
k dané žádosti/projektu)  jejich zpracování: obsahová analýza, příprava pro
realizaci rozhovorů s vybranými příjemci a zpracování případových studií5
(příprava / individualizace otázek pro rozhovory, výběr a kontaktování příjemců,
oslovení, domluvení termínů rozhovorů) 
2. realizace individuálních rozhovorů s cílem získat takové informace o výstupech
a výsledcích projektů, které nejsou vyjádřeny hodnotou stanovených indikátorů
(se zaměřením na zamýšlené i nezamýšlené výstupy) 
3. zpracování záznamů: podrobný zápis z každého rozhovoru 
4. zpracování případové studie ke každému vybranému projektu 
5. syntéza poznatků z případových studií a formulace odpovědí na podotázky 
6. realizace Focus Group k zodpovězení EO C.6 a C.8 (postup a metodologie
fokusní skupiny viz Obecný postup zodpovídání u oblasti B) 
7. syntéza/shrnutí odpovědí na podotázky: formulace odpovědí na evaluační
otázky 
8. identifikace hlavních zjištění 
9. vypracování návrhů pro zlepšení implementace, vypracování návrhů na úpravy
v dokumentu SCLLD, příp. vypracování návrhů na úpravy v Programových
rámcích atd.
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EO C.1 V jaké fázi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachází (do jaké míry je
průběh realizace v souladu s plánovaným harmonogramem výzev)?
Hlavním cílem této evaluační otázky je popsat a vyhodnotit aktuální stav implementace
(realizace) SCLLD.

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




Harmonogramy výzev
Záznamy k výzvám (výzva, seznamy přijatých žádostí, seznamy podpořených
projektů)
Informace v CSSF14+ (podpořené projekty / projekty s vydaným právním aktem)

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat



Obsahová analýza
Syntéza poznatků

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

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











MAS dosud nevyhlásila žádnou výzvu
MAS má _0__ výzev, u kterých probíhá příjem žádostí, z toho:
__0_ v PR IROP,
_0_v PR PRV,
_0__v PR OPZ,
__x_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,
_1__v PR OPZ,
_x__v PR OP ŽP
MAS má _0__ výzev, u kterých probíhá administrativní kontrola a ZoZ ze strany ŘO, z toho:
__0_ v PR IROP,
_0__v PR PRV,
__0_v PR OPZ,
__x_v PR OP ŽP
MAS má __12_ výzev, ve kterých jsou projekty s vydaným právním aktem, z toho:
__8_ v PR IROP,
_x__v PR PRV,
_4__v PR OPZ,
_x__v PR OP ŽP
MAS má _0__ výzev, ve kterých jsou ukončené projekty (projekty, u kterých byla podána závěrečná
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žádost o platbu/závěrečná zpráva o realizaci), z toho:
__0_ v PR IROP,
__0_v PR PRV,
__0_v PR OPZ,
_x__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
5
5
x
PRV
0
1
x
OPZ
2
3
2
OP ŽP
x
x
x
CELKEM
7
9
2

Klíčová zjištění:
1. MAS má v PRV vyhlášenou pouze jednu výzvu. MAS špatně odhadla časovou
náročnost při její přípravě, především při zpracovávání Fichí.

Odpověď na evaluační otázku, doporučení
C.1 V jaké fázi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachází (do jaké míry je průběh
realizace v souladu s plánovaným harmonogramem výzev)?
Odpověď:
U programového rámce IROP a OPZ se daří MAS být v souladu s plánovaným
harmonogramem. Pouze s dílčími úpravami dle aktuální situace. Problém nastal pouze u
programového rámce PRV vzhledem k větší časové náročnosti pří přípravě výzvy.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Odpovědnost
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
za implementaci
Termín (do kdy)
apod.)
doporučení
pracovník
1. Při zpracovávání dalších výzev Do konce realizace Vedoucí
SCLLD
PRV bude MAS počítat s větší SCLLD

časovou náročností
2.
3.
EO

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

Hlavním cílem této evaluační otázky je popsat a vyhodnotit, zda jsou vhodně nastaveny
cílové hodnoty povinných indikátorů výsledku a výstupu u Opatření/Fichí Programových
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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)
Odpovědi na evaluační podotázky
C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty
indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových
rámců?
IROP
Opatření - Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura) –
indikátory jsou plněny z 2,55 %, o toto opatření není z řad žadatelů velký zájem.
Opatření Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných
skupin (infrastruktura) - indikátory jsou plněny do míry 69,84 % z cílové hodnoty
indikátorů stanovených v SCLLD.
Opatření Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin indikátory jsou plněny do míry 26 % z cílové hodnoty indikátorů stanovených v
SCLLD.
Opatření - Zmírnění dopadů živelných pohrom - indikátory jsou plněny do míry 1, 92
% z cílové hodnoty indikátorů stanovených v SCLLD.
Opatření Rozvoj a podpora udržitelné mobility - indikátory jsou plněny do míry 3,13
% z cílové hodnoty indikátorů stanovených v SCLLD.
OPZ
Opatření - Podpora sociálních služeb včetně prevence kriminality – indikátory jsou
plněny do míry 39,26% z cílové hodnoty indikátorů stanovených v SCLLD.
Opatření - Podpora sociálních podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných
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skupin - indikátory jsou plněny do míry 0% z cílové hodnoty indikátorů stanovených
v SCLLD.
Opatření - Podpora vzniku a činnosti komunitních center - indikátory jsou plněny do
míry 0% z cílové hodnoty indikátorů stanovených v SCLLD.
Opatření - Podpora prorodinných opatření - indikátory jsou plněny do míry 119, 83
% z cílové hodnoty indikátorů stanovených v SCLLD.
PRV
V rámci veškerých opatření (FICHE) jsou plněny indikátory z 0% k datu 31. 12. 2018,
z důvodu podepsání dohody na SZIF až v březnu 2019.
C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu
SCLLD (opatření/fiche)?
IROP
Opatření -Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura) –
indikátory jsou plněny z 2,55 % o toto opatření není z řad žadatelů velký zájem,
finanční plán je plněn z 8,86 %.
Opatření Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných
skupin (infrastruktura) - indikátory jsou plněny do míry 69,84 % z cílové hodnoty
indikátorů stanovených v SCLLD, finanční plán je plněn z 59,4 %.
Opatření Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin indikátory jsou plněny do míry 26 % z cílové hodnoty indikátorů stanovených v
SCLLD.
Opatření - Zmírnění dopadů živelných pohrom - indikátory jsou plněny do míry
1, 92% z cílové hodnoty indikátorů stanovených v SCLLD, finanční plán je plněn
z 65,9 %.
Opatření Rozvoj a podpora udržitelné mobility - indikátory jsou plněny do míry
3,13 % z cílové hodnoty indikátorů stanovených v SCLLD, finanční plán je plněn z
83,58 %.
OPZ
Opatření - Podpora sociálních služeb včetně prevence kriminality – indikátory jsou
plněny do míry 39,26 % z cílové hodnoty indikátorů stanovených v SCLLD, finanční
plán je plněn ze 73 %.
Opatření - Podpora sociálních podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných
skupin - indikátory jsou plněny do míry 0% z cílové hodnoty indikátorů stanovených
v SCLLD, finanční plán je plněn z 0 %.
Opatření - Podpora vzniku a činnosti komunitních center - indikátory jsou plněny do
míry 0% z cílové hodnoty indikátorů stanovených v SCLLD, finanční plán je plněn
z 0 %.
Opatření - Podpora prorodinných opatření - indikátory jsou plněny do míry
119, 83 % z cílové hodnoty indikátorů stanovených v SCLLD, finanční plán je plněn
ze 73,99 %.
PRV
V rámci veškerých opatření (FICHE) jsou plněny indikátory z 0% k datu 31. 12. 2018,
finanční plán je plněn z 0 %.
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C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím
žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)?
MAS k 31. 12. 2018 nepodala žádnou žádost o změnu strategie CLLD.
Klíčová zjištění:
1. U opatření (IROP) Rozvoj a podpora udržitelné mobility a Zmírnění dopadů
živelných pohrom dochází k nízkému naplnění indikátorů, ale k vysokému plnění
v rámci finančního plánu. Je to způsobeno tím, že se do výzev přihlásilo menší
množství projektů s vyššími náklady a zároveň se nepřihlásil nikdo k realizaci
cyklostezek, jejichž součástí jsou cyklostojany (jeden z indikátorů).
2. U dvou opatření OPZ je k 31. 12. 2018 čerpáno 0% a plnění indikátorů je také 0%
(Opatření - Podpora sociálních podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných
skupin a Opatření - Podpora vzniku a činnosti komunitních center), avšak v době
tvorby evaluace MAS nyní již ví, že obě opatření budou v roce 2019 čerpána a dojde
do nějaké míry k naplnění indikátorů a finančních plánů. V tomto opatření jsou
přihlášeny 2 žádosti, které v roce 2019 prošly kontrolou na MPSV.
U Opatření - Podpora prorodinných opatření – je naplnění indikátorů z více jak 100%
z důvodu většího zájmu než MAS předpokládala.
3. V rámci PRV - veškerá opatření (FICHE) jsou plněny indikátory z 0% k datu 31.
12. 2018, finanční plán je plněn z 0 %.

Odpověď na evaluační otázku, doporučení
C. 2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců
k dosahování hodnot indikátorů?
Odpověď:
MAS zjistila, že se ji zatím příliš nedaří plnit indikátory u Opatření (IROP) - Vytvoření zázemí
pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura), Zmírnění dopadů živelných pohrom,
Rozvoj a podpora udržitelné mobility.
MAS zjistila, že se ji zatím nedaří plnit indikátory u Opatření (OPZ) - Podpora sociálního
podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin, Podpora vzniku a činnosti
komunitních center, ale MAS předpokládá na základě aktuálního vývoje u podaných
projektů, že se tento stav změní.
K naplnění indikátorů nejvíce přispělo Opatření Podpora prorodinných opatření, které je
naplněno z více jak 100 %.
U programového rámce PRV realizace jednotlivých Fichí nepřispěla k 31. 12. 2018.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
apod.)

Termín (do kdy)

1. MAS bude více informovat o Do konce roku 2019
možnosti čerpání dotace na
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Odpovědnost
za implementaci
doporučení
Vedoucí
pracovník
SCLLD

cyklostezky (IROP).
2. MAS bude věnovat velkou Do konce realizace Vedoucí
SCLLD
pozornost programovému rámci SCLLD
PRV, častější vypisování výzev.

pracovník

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
Případové studie

Odpovědi na evaluační podotázky
C.3.1) Do jaké míry vedly projekty v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových
rámců k dosažení předpokládaných (plánovaných) výstupů a výsledků?
Odpověď:
U projektů zatím nelze vyhodnotit, do jaké míry vedly k dosažení předpokládaných výstupů
a výsledků, protože k 31. 12. 2018 žádný z realizátorů projektů na MAS nepodal žádost o
platbu ani žádost o realizaci.
Žadatelé měli největší problém s kvalifikací cílové skupiny a s disciplínou v rámci docházky
(náhlá absence) u OPZ – Podpora sociálních služeb včetně prevence kriminality,
IROP (Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin) s administrativní
náročností např. z důvodu problémů získání finančního úvěru na předfinancování,
OPZ (prorodinná opatření), IROP (Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti
znevýhodněných skupin) - s vykazováním realizace v elektronickém systému.
PRV – žádný projekt neměl k 31. 12. 2018 podepsanou dohodu na SZIF
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C.3.2) Do jaké míry vedou intervence k uspokojování potřeb cílových skupin daného
projektu (relevantních k Opatřením/Fichím Programových rámců)?
Odpověď:
IROP
-Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin
Problém byl z části vyřešen. Výuka byla pro žáky zmodernizována a zefektivněna, jazyková
laboratoř vytvořila ideální prostředí pro výuku cizích jazyků, na druhou stranu vzhledem
k omezené kapacitě (jedna laboratoř na 16 tříd s dvojnásobkem studijních skupin a každá
se učí 3 -4 hodin týdně 2 cizí jazyky) se ne všechny třídy dostanou do laboratoře více než
jeden krát týdně.
-Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin
(infrastruktury) – projekt je ve fyzické realizaci, nelze tedy určit míru.
OPZ
-Prorodinná opatření
Problém cílové skupiny se díky projektu daří řešit, ale samozřejmě nelze říci, že by byl
vyřešen zcela – skloubit péči o děti s prací přináší neustále nové a nové problémy a ne vždy
je možné zcela vyjít vstříc potřebám cílové skupiny, například nelze nabídnout péči do
pozdějších hodin, potřeby jsou naplňovány z části.
-Podpora sociálních služeb včetně prevence kriminality
Cílová skupina získá možnost zvýšit své kompetence, získat pozitivní vzory, naučit se
novým dovednostem, a to formou možnosti pracovat na tréninkové pozici. Naučit se něco
nového v oboru šití a prodeje, zvýšit tak šance na uplatnění na trhu práce popř. vrátit se do
vzdělávacího procesu. Dále získá sebedůvěru, pomoc a podporu ze strany sociálního
asistenta. Uživatel je ke změně zase o krok blíž, potřeby jsou naplňovány.
Pro programový rámec PRV nebyla zpracovaná případová studie ani individuální rozhovor,
protože MAS nemá žádný projekt PRV ve fázi realizace.

C.3.3) Do jaké míry jsou výstupy a výsledky a dopady dosažené v jednotlivých
Programových rámcích skutečně udržitelné ?
Odpověď:
IROP
-Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin
Výstupy budou udrženy. Jediné co ohrožuje výstupy je zastarání nebo porouchání techniky.
GJR (žadatel) je připravené techniku obnovovat z vlastních zdrojů.
-Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin
(infrastruktury) – projekt je ve fyzické realizaci, nelze tedy určit míru.
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OPZ
-Prorodinná opatření
Udržitelnost výstupů by měla být zajištěna, ale ne však bezplatně. Ohrožením udržitelnosti
může být tedy finanční náročnost pro cílovou skupinu.
-Podpora sociálních služeb včetně prevence kriminality
Udržitelnost projektu se realizátor bude snažit zajistit prostřednictvím výrobní spolupráce
dlouhodobého charakteru, která by zajistila stálý odběr výrobků vzniklých na tréninkových
pracovních pozicích (TPM). Pracovní tým šicí dílny byl posílen o jedno pracovní místo mimo
tréninkovou pozici, aby byla zajištěna kontinuální výroba v době, kdy jsou TPM obsazena
nezkušenými pracovnicemi, tak bude dosaženo plnění zakázek.
Pro programový rámec PRV nebyla zpracovaná případová studie ani individuální rozhovor,
protože MAS nemá žádný projekt ve fázi fyzické realizace.

Klíčová zjištění:
1. IROP – Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin
Udržitelnost se dá předpokládat, ale nelze odhadnout jak dlouho po udržitelnosti (5
let) bude docházet k obnovování techniky, která se velice rychle morálně
opotřebovává.
2. OPZ – příjemci by u obou opatření rádi udrželi projekt i po skončení dotace, ale ani u
jednoho nelze udržitelnost zajistit se 100 % jistotou.
U projektů nelze stanovit dosaženou hodnotu výsledků a výstupu.
Hlavním klíčovým zjištěním v této části je pro MAS fakt, že MAS nemá k 31. 12. 2018 žádný
projekt, který byl ve fázi Projekt finančně ukončen ze strany ŘO (v udržitelnosti).

Odpověď na evaluační otázku, doporučení
C.3 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účelně (tj. do jaké
míry intervence splnila svůj účel)?
Odpověď:
Na jednotlivé intervence byly vynaloženy prostředky účelně, ale jejich míru není možné
přesně určit z důvodu, že ani jeden projekt není fyzicky ukončen k 31. 12. 2018
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
apod.)

Termín (do kdy)

1. Bez doporučení
2.
3.
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Odpovědnost
za implementaci
doporučení

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
zpracování případových studií.

základě

rozhovorů

s příjemci

a

prostřednictvím

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




Žádosti o dotaci, studie proveditelnosti, další přílohy s informacemi o projektu (např.
příloha s popisem plánovaných příměstských táborů apod.)
Příjemci – individuální rozhovory
Záznamy z nepodpořených projektů

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat





Obsahová analýza
Dotazování
Případové studie
Syntéza

Odpovědi na evaluační podotázky
C.4.1) Do jaké míry odpovídají dosažené výstupy a výsledky výši vynaložených
prostředků (vstupů) v daném Opatření/fichi Programového rámce?
Odpověď:
Výstupy a výsledky nelze přesně určit, protože MAS nemá žádný projekt s podanou
Žádostí o platbu nebo Zprávou o realizaci k 31. 12. 2018
C.4.2) Do jaké míry vedly intervence (projekty) v Programových rámcích k dosažení
předem nepředpokládaných pozitivních výsledků?
Odpověď:
IROP
-Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin – Přinesl velký zájem
ze strany učitelů nejen vzdělávat žáky v učebně, ale vzdělávat sami sebe. Nechtějí zůstat
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jen na základní úrovni, ale chtějí laboratoř využít na maximum. Systém propojili přes
webové stránky se žáky, kteří si mohou dělat domácí úkoly odkudkoliv.
-Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin
(infrastruktury) – zatím ne.
OPZ
-Prorodinná opatření - zatím ne.
-Podpora sociálních služeb včetně prevence kriminality – zatím ne.
Pro programový rámec PRV nebyla zpracovaná případová studie ani individuální rozhovor,
protože MAS nemá žádný projekt ve fázi realizace.
C.4.3) Do jaké míry vedly intervence (projekty) v jednotlivých Programových
rámcích k dosažení předem nepředpokládaných negativních výsledků?
Odpověď:
IROP
-Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin – zatím ne.
-Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin
(infrastruktury) – zatím ne.
OPZ
-Prorodinná opatření - zatím ne.
-Podpora sociálních služeb včetně prevence kriminality - zatím ne .
Pro programový rámec PRV nebyla zpracovaná případová studie ani individuální rozhovor,
protože MAS nemá žádný projekt ve fázi realizace.
Klíčová zjištění
1. MAS v současné době ještě nemůže objektivně určit míru dosažení výstupů a
výsledků vzhledem ke stále ještě počáteční fázi realizace strategie k 31. 12. 2018.
2. Pozitivní výsledek nad rámec stanoveného sleduje u projektu v rámci opatření Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin.

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:
1. MAS v současné době ještě nemůže objektivně určit míru dosažení výstupů a
výsledků vzhledem ke stále ještě počáteční fázi realizace strategie k 31. 12. 2018.
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Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
apod.)

Termín (do kdy)

Odpovědnost
za implementaci
doporučení

1. Bez doporučení
2.
3.
C.5 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích
k dosahování specifických cílů opatření/fichí Programových rámců?
Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda bylo prostřednictvím intervencí
(projektů) dosaženo stanovených cílů specifických cílů SCLLD, na které navazují jednotlivá
Opatření/Fiche Programových rámců.
Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z případových studií.

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



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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat






Obsahová analýza
Dotazování
Případové studie
Komparativní analýza
Syntéza

Odpovědi na evaluační podotázky
C.5.1) Do jaké míry naplňovaly cíle jednotlivých intervencí (projektů) specifický cíl
daného Opatření/Fiche, tj. vedly k dosahování specifických cílů v jednotlivých
Programových rámcích?
Odpověď:
IROP
-Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin - Specifický cíl –
Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání všech věkových skupin – částečně naplňuje cíl tím, že
kvalitně, pomocí nového vybavení, vzdělává věkovou skupinu - žáky gymnázia.
-Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin
(infrastruktury) – Specifický cíl - Rozšiřování sítě sociálních a zdravotních služeb,
návazných služeb včetně podpory zaměstnanosti a zvyšování jejich kvality. Projekt
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částečně naplňuje cíl podporou zaměstnanosti znevýhodněných skupin a vytvořením
nového sociálního podniku.
OPZ
-Prorodinná opatření - Specifický cil – Podpora prorodinných opatření. Vazba projektu na
specifický cíl je znatelná. Projekt přispívá k naplnění specifického cíle zcela tím, že
umožňuje usnadnit rodičům předškoláků a malých školáků sladění pracovního rytmu s péčí
o děti zajištěním kvalitní péče o děti v dětském klubu.
-Podpora sociálních služeb včetně prevence kriminality – Specifický cíl – Podpora sociálních
služeb včetně prevence kriminality. Účastnící (CS) budou pomocí projektu začleňováni do
práce, do běžného života. Budou dostávat peněžní příjem, aby si zaplatili náklady na život.
Pravidelná pracovní doba a uvědomění si povinností běžného života povede ke zvýšení
prevence kriminality.
Pro programový rámec PRV nebyla zpracována případová studie ani individuální rozhovor,
protože MAS nemá žádný projekt ve fázi realizace.

Klíčová zjištění:
1. Specifické cíle jsou naplňovány realizovanými projekty zcela či alespoň z části.

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:
IROP
-Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin - Specifický cíl –
Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání všech věkových skupin – částečně naplňuje cíl tím,
že kvalitně, pomocí nového vybavení, vzdělává věkovou skupinu žáky gymnázia.
-Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin
(infrastruktury) – Specifický cíl - Rozšiřování sítě sociálních a zdravotních služeb,
návazných služeb včetně podpory zaměstnanosti a zvyšování jejich kvality. Projekt
částečně naplňuje cíl podporou zaměstnanosti znevýhodněných skupin a vytvořením
sociálního podniku.
OPZ
-Prorodinná opatření - Specifický cil – Podpora prorodinných opatření. Vazba projektu na
specifický cíl je znatelná. Projekt přispívá k naplnění specifického cíle zcela tím, že
umožňuje usnadnit rodičům předškoláků a malých školáků sladění pracovního rytmu s
péčí o děti
zajištěním kvalitní péče o děti v dětském klubu.
-Podpora sociálních služeb včetně prevence kriminality – Specifický cíl – Podpora
sociálních služeb včetně prevence kriminality. Účastnící (CS) budou pomocí projektu
začleňovány do práce, do běžného života. Budou dostávat peněžní příjem, aby si zaplatili
náklady na život. Pravidelná pracovní doba a uvědomění si povinností běžného života
povede ke zvýšení prevence kriminality.
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Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
apod.)

Termín (do kdy)

Odpovědnost
za implementaci
doporučení

1. Bez doporučení
2.
3.
C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích
k dosažení přidané hodnoty LEADER/CLLD6?
Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda a jak byla prostřednictvím
intervencí (projektů) do území MAS doručena přidaná hodnota.
Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z poznatků případových studií
a znalostí a zkušeností členů Focus Group.

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





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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat







Obsahová analýza
Dotazování
Focus Group
Případové studie,
Komparativní analýza
Syntéza

Odpovědi na evaluační podotázky
C.6.1) Do jaké míry vedly projekty v jednotlivých Programových rámcích ke zlepšení
místní správy, tj. vyššímu zapojení veřejnosti a cílových skupin do přípravy
projektu, respektive formulace problémů a potřeb?
K lepšímu pochopení výrazu „přidaná hodnota LEADER/CLLD“ může vedle podotázek evaluační
otázky přispět také dokument POKYNY PRO HODNOCENÍ LEADER/CLLD, srpen 2017, str.53 – 56.
6
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Odpověď:
Přínos realizace projektů přes MAS Chrudimsko je především v zapojení veřejnosti do
formulace problémů a potřeb, které poté jednotlivé projekty řeší. Při přípravě SCLLD MAS
Chrudimsko pořádala setkání s veřejností (pracovní skupiny zaměřené na jednotlivé
oblasti, např. životní prostřední, ekonomika apod.), na kterém byly formulovány problémy a
navrhnuta řešení (možné projekty).
V případě další realizace SCLLD se dá předpokládat, že bude mít veřejnost (cílové
skupiny, neziskové organizace, apod.) mnohem větší vliv na rozhodování o směřování
dalšího vývoje SCLLD. Pokud by žadatelé žádali na přímo (MAS Chrudimsko by nebyla
zapojena do dotačního procesu) nemohli by na realizaci SCLLD přímo nijak participovat.
Konkrétně výběr jednotlivých projektů v území má na starosti výběrová komise, která je
složena ze členů MAS – veřejně aktivní subjekty z území MAS Chrudimsko (neziskové
organizace, zástupci obcí, podnikatelé apod.) Výběr projektů prostřednictvím výběrové
komise je uplatňován ve všech programových rámcích.
Kancelář MAS pomáhá žadatelům s orientací ve všech pravidlech a příručkách daných
operačních programů. Tudíž, oni jako žadatelé, mají mnohem více času a prostoru se
věnovat dané cílové skupině.
C.6.2) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých Programových
rámcích k posílení sociálního kapitálu7 v území MAS?
Odpověď:
Intervence do určité míry přispěly k posílení sociálního kapitálu v území MAS. Konkrétně v
programovém rámci OPZ usnadnily síťování prostřednictvím MAS realizací projektu v
opatření Podpora sociálního podnikání a zaměstnanosti znevýhodněných skupin (výměna
zkušeností a pomoc subjektů s přípravou projektové žádosti s podobným zaměřením).
Paní Šťastná a pan Spálenský využívali vzájemnou spolupráci a sdíleli zkušenosti v oblasti
sociálního podnikání pří přípravě projektové žádosti do této oblasti.
C.6.3) Do jaké míry MAS přispěla k inovativnosti projektů?
Závěr k jednotlivým oblastím je uveden v následujících bodech:


ve způsobu práce s cílovou skupinou – žadatelé mají více času a prostoru na
práci s cílovou skupinou, protože díky MAS mají ucelené a souhrnné informace,
které jsou pro jejich daný projektový záměr důležité. Žadatel také nemusí
procházet všechny pravidla a příručky daného operačního programu, aby našel ta

Sociální kapitál
Sociální kapitál lze definovat jako „sítě spolu se sdílenými normami, hodnotami a chápáním, které
usnadňují spolupráci v rámci skupin nebo mezi nimi“. (Zdroj: POKYNY PRO HODNOCENÍ
LEADER/CLLD, srpen 2017, str. 81)
7
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relevantní pro svou žádost, ale MAS vždy potenciálním žadatelům upřesní, která
pravidla a příručky jsou pro ně relevantní.


ve způsobu přípravy projektového záměru – díky MAS byli žadatelé schopni
lépe pochopit všechna kritéria a podmínky, které sebou jednotlivé operační
programy nesou. Vzhledem k tomu, že sídlo kanceláře MAS je v blízkosti žadatelů,
byla pro ně konzultace dostupnější a tím pádem MAS přispěla k lépe zpracovaným
projektovým záměrům. MAS byla schopna vzhledem k znalosti místních poměrů
lépe reagovat na specifické požadavky žadatelů. Např. při poradenství žadatele v
rámci

opatření

Podpora

sociálního

podnikání

a

podpora

zaměstnanosti

znevýhodněných skupin (infrastruktura) MAS Chrudimsko využila inovativní
přístup.
Za inovativní přístup MAS je považován také individuální přístup k žadatelům, který je
způsoben malou rozlohou území MAS Chrudimsko a tím spojenou lepší znalost žadatelů a
pracovníků MAS.
 v nastavení realizace projektu – MAS je žadatelům k dispozici v jednotlivých
krocích a pomáhá žadatelům nastavit jednotlivé části realizace. Nyní je díky MAS
odlišný způsob řešení problému, než byl v oblasti MAS Chrudimsko dosud obvyklý.
Do vzniku MAS nebylo možné v takové míře osobní řešení problémů. Při řešení
složitějších problémů žadatelům dříve MAS nepomáhala, protože se na daném
území nevyskytovala.
C.6.4) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých Programových
rámcích k dosažení synergických účinků8, kterých by nebylo dosaženo
prostřednictvím projektů individuálních?
Odpověď:
Synergické efekty zatím nebyly mezi projekty/opatřeními
generovány. Vzhledem
k malému množství realizovaných projektů toto ke konci roku 2018 nebylo možné
očekávat.
Klíčová zjištění:
1. MAS musí dále více intenzivně pracovat s potenciálními žadateli i současnými
příjemci dotace, aby přispěla ještě k větší inovaci projektů, a k většímu posilování
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)
8
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sociálního kapitálu.

Odpověď na evaluační otázku, doporučení
C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosažení
přidané hodnoty LEADER/CLLD?
Odpověď:
Intervence v jednotlivých programových rámcích vedly do určité míry k dosažení přidané
hodnoty LEADER/CLLD. Vzhledem k malému počtu realizovaných výstupů projektů nelze
míru přidané hodnoty přesněji identifikovat
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Odpovědnost
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
Termín (do kdy)
za implementaci
apod.)
doporučení
pracovník
1. Intenzivnější
komunikace Do konce realizace Vedoucí
SCLLD
SCLLD
s potenciálními žadateli

2.
3.
C.8 Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj
ve venkovských oblastech?
Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, do jaké míry došlo ke změnám
území ve vybraných aspektech kvality života.
Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z případových studií a opírá se
o expertní znalosti členů Focus Group.

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




Seznam výzev a seznamy předložených projektů (pro identifikaci projektů, ve kterých
mohlo dojít příspěvku na hodnocené aspekty kvality života)
Případové studie
CSSF14+ (hodnota indikátoru „Počet nově vytvořených pracovních míst“)

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat


Obsahová analýza
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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:
Pro naši MAS je tato otázka nerelevantní, do konce roku 2018 nebyl žádný projekt PRV
zrealizován.
Služby a místní infrastruktura ve venkovských oblastech (v území MAS) se zlepšily

o

o

o

o

o

služby a místní
služby a místní
služby a místní
služby a místní
služby a místní
infrastruktura se infrastruktura se
infrastruktura
infrastruktura se infrastruktura se
rozhodně
spíše zlepšily
jsou zcela beze
spíše zhoršily
rozhodně
zlepšily
změny
zhoršily
Odpověď:
Pro naši MAS je toto otázka nerelevantní, do konce roku 2018 nebyl žádný projekt PRV
zrealizován.
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
službám a
službám a
službám a
službám a
místní
místní
místní
místní
místní
infrastruktuře se infrastruktuře se infrastruktuře se infrastruktuře se infrastruktuře se
rozhodně zlepšil
spíše zlepšil
nezměnil
spíše zhoršil
rozhodně zhoršil
Odpověď:
Pro naši MAS je tato otázka nerelevantní, do konce roku 2018 nebyl žádný projekt PRV
zrealizován.
Obyvatelé venkova (MAS) se zapojili do místních akcí

o
obyvatelé
venkova se
rozhodně
zapojovali do
místních akcí

o
obyvatelé
venkova se
spíše zapojovali
do místních akcí

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

o
obyvatelé
venkova se do
místních akcí
spíše
nezapojovali

o
obyvatelé
venkova se do
místních akcí
rozhodně
nezapojovali

Odpověď:
Pro naši MAS je toto otázka nerelevantní, do konce roku 2018 nebyl žádný projekt PRV
zrealizován.
Obyvatelé venkova (MAS) měli z místních akcí prospěch
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o

o

o

o

o

obyvatelé
obyvatelé
obyvatelé
obyvatelé
obyvatelé
venkova měli
venkova měli
venkova mají
venkova spíše
venkova
z místních akcí
z místních akcí
z místních akcí
neměli
rozhodně neměli
rozhodně
spíše prospěch stejný prospěch
z místních akcí
z místních akcí
prospěch
jako dříve
prospěch
prospěch
Odpověď:
Pro naši MAS je toto otázka nerelevantní, do konce roku 2018 nebyl žádný projekt PRV
zrealizován.
Prostřednictvím SCLLD byly vytvořeny pracovní příležitosti
Odpověď:
Pro naši MAS je toto otázka nerelevantní, do konce roku 2018 nebyl žádný projekt PRV
zrealizován ani neměl žadatel podepsanou dohodu.
Zvýšila se velikost MAS a počet obyvatel MAS
Odpověď:
Nedošlo ke zvětšení velikosti území MAS, ale došlo k mírnému (bezvýznamnému) zvýšení
počtu obyvatel, v roce 2013 – 32 160, v roce 2018 32 249 (v důsledku migrace a
přirozeného přírůstku obyvatel)
Klíčová zjištění:
1. x
2. x

Odpověď na evaluační otázku, doporučení
C.8 Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj
ve venkovských oblastech?
Odpověď:
Pro naši MAS je toto otázka nerelevantní, do konce roku 2018 nebyl žádný projekt PRV
zrealizován ani neměl žadatel podepsanou dohodu.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Odpovědnost
Doporučení (aktivita, úprava SCLLD
Termín (do kdy)
za implementaci
apod.)
doporučení
x
x
1. bez doporučení

2. bez doporučení
3. bez doporučení

x

x

x

x
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3. Manažerské shrnutí výstupů a výsledků dosavadní implementace SCLLD
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Chrudimsko pro
programovací období 2014 – 2020 s platností květen 2017. MAS má tři programové rámce –
Integrovaný regionální operační program, Operační program Zaměstnanost a Program
rozvoje venkova.
Integrovaný regionální program je v naší strategii zaměřený na:
- Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy,
- Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof,
- Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi,
- Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání,
- Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
Na tyto opatření IROP je zpracován programový rámec s pěti opatřeními SCLLD a integruje
rozvojové priority obcí, měst a podnikatelských a neziskových organizací působících v
regionu. Jedná se o prostředek posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života
obyvatel s významným dopadem na vyvážený rozvoj území:
- Opatření 1: Rozvoj a podpora udržitelné mobility,
- Opatření 2: Zmírnění dopadů živelných pohrom,
- Opatření 3: Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura),
- Opatření 4: Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných
skupin (infrastruktura),
- Opatření 5: Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin.
Podpora v rámci operačního programu OPZ je realizována v rámci specifického cíle 2.3.1:
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských oblastech. V rámci tohoto cíle jsou podporovány tyto aktivity:

1. Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni;
2. Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální
nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů;
3. Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků;
4. Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení
lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání;
5. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci
sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní
formou, podpora komunitní sociální práce;
6. Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně
vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s
využitím znalosti lokálního prostředí;
7. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni.
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Na základě uvedených doporučených aktivit v rámci OPZ pro komunitně vedený rozvoj byl
formulován programový rámec v rámci SCLLD obsahující 4 opatření:
Opatření 1: Podpora sociálního podnikání a zaměstnanosti znevýhodněných skupin,
Opatření 2: Podpora sociálních služeb včetně prevence kriminality,
Opatření 3. Podpora vzniku a činnosti komunitních center,
Opatření 4: Podpora prorodinných opatření.

Program rozvoje venkova je zaměřený na tyto fiche:
Fiche 1: Zlepšení podmínek pro vznik, provoz a činnost malých a středních podniků na
území MAS,
Fiche 2: Zlepšení podmínek pro činnost regionálních zemědělských podniků,
Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů,
Fiche 4: Rozvoj lesnické infrastruktury,
Fiche 5: Rozvoj zemědělské infrastruktury,
Fiche 6: Rozvoj nezemědělských činností místních podniků,
Fiche 7: Rozvoje rekreačních funkcí lesů,
Fiche 8: Podpora cílů SCLLD realizací projektů spolupráce.
Evaluace byla na MAS Chrudimsko zpracovávána sebehodnocením MAS. Do zpracování
evaluace SCLLD byli zapojeni především 3 pracovníci kanceláře MAS. Na evaluaci se také
podíleli účastníci Focus group a 4 žadatelé, kteří byli MAS vybráni pro individuální rozhovor.
Největší problém při zpracování MAS vidí ve špatné srozumitelnosti otázek, které si
zpracovatelé ne vždy vykládali stejně. Také v průběhu Focus group vznikla mezi účastníky
debata o významu otázky. Moderátor Focus group se vždy snažil účastníky při diskuzi vést
správným směrem, abychom dostali odpověď právě na danou otázku.
Na průběhu evaluace se podíleli především pracovníci kanceláře MAS (Michaela Lutrová,
Tomáš Černý a Renáta Havlová. Dále se na evaluaci podíleli účastníci Focus group
(Účastníci: Marie Hromádková (OA Chrudim – příjemce dotace), Tomáš Spálenský
(Občerstvení Spalto - příjemce dotace), Dana Šťastná (Kruh zdraví – člen výběrové komise),
Ondřej Švadlenka (Městské lesy Chrudim, s.r.o – člen výběrové komise), Kristýna Švejdová
(Občerstvení Spalto – příjemce dotace), Silvie Vacková (Zelený dům Chrudim – člen
výběrové komise)) a vybraní příjemci dotace k individuálnímu rozhovoru (Tomáš Spálenský,
Marie Sixlová, Soňa Tomková, Klára Jelínková).
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MAS začala evaluaci zpracovávat na začátku roku 2019, kdy se pracovníci kanceláře MAS
zúčastnili semináře k evaluaci. Na začátku zpracování dělalo MAS problém nahlížet na
evaluaci ze správného úhlu, aby hodnotila sebe a svou činnost a ne ŘO.
Díky části A v evaluaci si MAS udělala souhrnný přehled o všech třech operačních
programech. Pozitivní klíčový závěr z této části je, že MAS si nyní více uvědomila a dokáže
představit jednotlivé rozdíly mezi operačními programy. Každý operační program se řídí
svými pravidly, příručkami a má jiné lhůty, které si musí MAS pečlivě hlídat. U IROP si musí
MAS vyčlenit více času na přípravu zpracování výzvy a kritérií hodnocení, u OPZ je příprava
výzvy méně časově náročná. MAS se musí zaměřit také na intenzivnější komunikaci
s potenciálními žadateli.
Nejpozitivnějším klíčovým závěrem z části B je pro MAS skutečnost, že do konce roku 2018
neprošla žádná výzva MAS „prázdná“. Pomocí rekapitulace jednotlivých Opatření/Fichí MAS
získala přehled, o které Opatření/Fiche je ze strany žadatelů největší zájem. U PRV je ze
strany žadatelů největší zájem o Fiche 2, 4, 5 a 6. O zbývající Fiche není zájem a do
budoucna se tato situace asi nezmění. Jelikož není zájem o některé Fiche, na které bylo
počítáno s části alokace, tak MAS plánuje část alokace z nevyužitých Fichí přesunout do
článku 20, který by do budoucna ráda zavedla. Pomocí článku 20 by MAS ráda nabídla
potenciálním žadatelům další možnost využití alokace PRV. Na základě průzkumu z území
má MAS informace, že o tento článek 20 mají zájem nyní především základní školy.
Dále si MAS pomocí části B uvědomila neaktuálnost situace na trhu práce, která se změnila
od doby, kdy byla vytvářena strategie CLLD. Nyní se míra nezaměstnanosti v České
republice snížila.
MAS v rámci části C zjistila, že se jí zatím příliš nedaří plnit indikátory u Opatření (IROP) Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura), Zmírnění dopadů
živelných pohrom, Rozvoj a podpora udržitelné mobility. Dále se MAS nedaří plnit indikátory
u Opatření (OPZ) - Podpora sociálních podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných
skupin, Podpora vzniku a činnosti komunitních center, ale MAS předpokládá na základě
aktuálního vývoje u podaných projektů, že se tento stav změní.
Nejlépe MAS plní (přeplňuje) indikátor u Opatření Podpora prorodinných opatření, který je
naplněno z více jak 100 %.
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U programového rámce PRV nemá MAS k 31. 12. 2018 žádný projekt ve fyzické realizaci.
Dva žadatelé v rámci projektových žádostí na MAS v roce 2018 měli podepsanou dohodu na
SZIF až v březnu 2019.
V současné době MAS ještě nemůže zcela objektivně zhodnotit výstupy, výsledky a dopady,
ať už pozitivní či negativní, protože se stále nacházíme k 31. 12. 2018 spíše v počáteční fázi
realizace strategie.
MAS by v budoucnu ráda implementovala opatření, která si v evaluaci vymezila. MAS
plánuje během roku 2019 udělat přehlednější web pro žadatele, především upravit jeho
strukturu. Dále by MAS ráda promítla do strategie změnu v míře nezaměstnanosti na
Českém trhu. Tato skutečnost bude zahrnuta do strategie CLLD při následující změně
strategie.
MAS plánuje po evaluaci zrušení Fichí, o které není ze strany žadatelů zájem. MAS by ráda
zavedla článek 20 po roce 2019. Jeho nabízené aktivity bude MAS podrobněji probírat se
všemi členy, aby byli dostatečně informováni.
Celkově implementace SCLLD probíhá bez výraznějších problémů a není třeba strategii
ihned upravovat či měnit.
Odpovědnost za evaluaci SCLLD, respektive za schválení Evaluační zprávy je v souladu
s dokumentem Stanovy MAS Chrudimsko, z. s. svěřena Kontrolnímu výboru MAS, který ji
předkládá ke schválení Představenstvu – programovému výboru MAS Chrudimsko, 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 XY realizovala příslušné činnosti mid-term evaluace dle harmonogramu uvedeného
v následující tabulce.

Tabulka 8 – Skutečný harmonogram klíčových činností mid-term evaluace SCLLD MAS Chrudimsko

Aktivita

Datum zahájení
činnosti (od)

Datum
ukončení
činnosti (do)

Zpracování mid-term evaluace

1. 7. 2018

30. 6. 2019

Seznámení se Zadáním, šablonou
Evaluační zprávy

1. 7. 2018

31. 12. 2018
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Datum

Datum
ukončení
činnosti (do)

Aktivita

Datum zahájení
činnosti (od)

Sebeevaluace v Oblasti A

7. 1. 2019

31. 1. 2019

Evaluace v Oblasti B

4. 2. 2019

4. 4. 2019

18. 3. 2019

2. 4. 2019

Příprava podkladů na jednání Focus
Group

Datum

3.4.2019 (B),
4.4.2019 (C)

Jednání Focus Group
Zodpovězení Evaluačních otázek
a podotázek v Oblasti B

4. 2. 2019

15. 4. 2019

Evaluace v Oblasti C

4. 4. 2019

30. 4. 2019

Příprava podkladů pro zpracování
polostrukturovaných rozhovorů s příjemci

18. 3. 2019

3. 4. 2019

Realizace polostrukturovaných rozhovorů
s příjemci

22. 3. 2019

14. 5. 2019

Zpracování případových studií k projektům
v realizaci (ukončeným projektům)

31. 3. 2019

15. 5. 2019

Jednání Focus Group

4. 4. 2019 (C)

Zodpovězení Evaluačních otázek
a podotázek v Oblasti C

1. 6. 2019

10. 6. 2019
20. 6. 2019
(Kontrolní výbor)

Projednání a schválení Evaluační zprávy
odpovědným orgánem MAS

25. 6. 2019
(Představenstvo)

Předložení Evaluační zprávy MMR-ORP
skrze ISKP14+

26. 6. 2019
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