
 

1 
 

  

Evaluační zpráva 

– Midterm evaluace 

realizace strategie MAS 

Jablunkovsko 

Datum zpracování: Leden 2019 – Duben 2019 

Verze 01 



 

2 
 

OBSAH: 

Oblast A – Interní procesy a postupy implementace SCLLD na úrovni nositele SCLLD ..... 5 

Hodnocené procesy ........................................................................................................... 6 

Sebehodnocení jednotlivých procesů a činností ................................................................. 7 

Oblast B – Relevance SCLLD ...........................................................................................19 

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? ..............................................20 

Zdroje dat/informací ..........................................................................................................26 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat .......................................................26 

Odpovědi na evaluační podotázky ....................................................................................26 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení .......................................................................28 

EO: B.2 Do jaké míry odpovídají cíle a opatření SCLLD aktuálním problémům a potřebám 
území MAS? .........................................................................................................................29 

Zdroje dat/informací ..........................................................................................................29 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat .......................................................29 

Odpovědi na evaluační podotázky ....................................................................................29 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení .......................................................................32 

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? ...................................................................................................................................33 

Zdroje dat/informací ..........................................................................................................33 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat .......................................................33 

Odpovědi na evaluační podotázky ....................................................................................33 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení .......................................................................35 

EO: B.4 Do jaké míry obsahují Programové rámce právě taková Opatření/Fiche, o které je ze 
strany potenciálních žadatelů zájem? ...................................................................................36 

Zdroje dat/informací ..........................................................................................................36 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat .......................................................36 

Odpovědi na evaluační podotázky ....................................................................................37 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení .......................................................................39 

EO: B.5 Do jaké míry je SCLLD v souladu s rozvojovými strategiemi vyššího řádu? – nepovinná 
evaluační otázka ..................................................................................................................40 

Postup pro zpracování a zodpovězení evaluační otázky (vč. podotázek) ..........................40 

Zdroje dat/informací ..........................................................................................................41 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat .......................................................41 

Záznamy, které MAS vytvoří při zodpovídání EO, a které použije pro její zodpovězení ....41 

Odpovědi na evaluační podotázky ....................................................................................41 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení .......................................................................41 

Oblast C – Výstupy a výsledky implementace SCLLD ......................................................42 

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)? ...............................................43 

Zdroje dat/informací ..........................................................................................................43 



 

3 
 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat .......................................................44 

Záznamy, které MAS vytvoří při zodpovídání EO, a které použije pro její zodpovězení ....44 

Odpovědi na evaluační podotázky ....................................................................................44 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení .......................................................................45 

EO C.2 Do jaké míry přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k 
dosahování hodnot indikátorů (věcný a finanční pokrok realizace SCLLD)? .........................45 

Zdroje dat/informací ..........................................................................................................46 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat .......................................................46 

Odpovědi na evaluační podotázky ....................................................................................55 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení .......................................................................57 

C.3 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účelně (tj. do jaké míry 
intervence splnila svůj účel)? ................................................................................................57 

Zdroje dat/informací ..........................................................................................................57 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat .......................................................57 

Odpovědi na evaluační podotázky ....................................................................................58 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení .......................................................................59 

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

přinesly i neplánované (pozitivní i negativní) účinky? ...........................................................60 

Zdroje dat/informací ..........................................................................................................60 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat .......................................................60 

Odpovědi na evaluační podotázky ....................................................................................60 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení .......................................................................61 

C.5 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosahování 

specifických cílů opatření/fichí Programových rámců?..........................................................62 

Zdroje dat/informací ..........................................................................................................62 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat .......................................................62 

Odpovědi na evaluační podotázky ....................................................................................62 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení .......................................................................63 

C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosažení přidané 

hodnoty LEADER/CLLD? .....................................................................................................63 

Zdroje dat/informací ..........................................................................................................64 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat .......................................................64 

Odpovědi na evaluační podotázky ....................................................................................64 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení .......................................................................66 

C.7 Do jaké míry dochází k naplnění cílů strategie jako celku? ............................................66 

Postup pro zpracování a zodpovězení evaluační otázky (vč. podotázek) ..........................66 

Zdroje dat/informací ..........................................................................................................67 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat .......................................................67 

Záznamy, které MAS vytvoří při zodpovídání EO, a které použije pro její zodpovězení ....67 

Odpovědi na evaluační podotázky ....................................................................................67 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení .......................................................................68 



 

4 
 

C.8 Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj ve 
venkovských oblastech? .......................................................................................................68 

Zdroje dat/informací ..........................................................................................................68 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat .......................................................68 

Odpovědi na evaluační podotázky ....................................................................................68 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení .......................................................................70 

1. Manažerské shrnutí výstupů a výsledků dosavadní implementace SCLLD ...................70 

3.1 Evaluační postup ........................................................................................................74 

3.2 Harmonogram zpracování mid-term evaluace .............................................................74 

 

  



 

5 
 

 

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

MAS Jablunkovsko provádí evaluaci interních procesů a postupů implementace SCLLD na 
úrovni MAS vyplněním níže uvedených sebeevaluačních tabulek, a to na základě svých 

znalostí a zkušeností z dosavadní realizace SCLLD. Na hodnocení oblasti A se v MAS 

Jablunkovsko podíleli pracovníci MAS/členové orgánů MAS/ostatní, uvedení v tabulce č. 1.  

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

SCLLD na úrovni MAS  

Jméno pracovník MAS / člen orgánu MAS / ostatní 

Mgr. Petr Karlubík Pracovník MAS 

Ing. Aneta Koňaříková Pracovník MAS 

Ing. Jitka Wiszczorová Pracovník MAS 

 

Účelem hodnocení v Oblasti A je pomocí zralé úvahy identifikovat nejdůležitější pozitiva 

a negativa, nikoliv zpracovat vyčerpávající výčet pozitiv a negativ. MAS Jablunkovsko  

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

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

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

- Jak jsme tuto činnost dělali?  

- Kdo tuto činnost vykonával?  

- Proč jsme postupovali tak, jak jsme postupovali?  

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

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

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

- Jaké postupy a činnosti se nám osvědčily? 

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

do tabulky zapíše:  

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

klíčové faktory činnosti na její správné a efektivní fungování)  

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

klíčové negativní skutečnosti, nedostatky které negativně ovlivňují provádění dané 

činnosti na MAS),  

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

(zrychlení, zefektivnění) dané činnosti.  

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

 

 

 

 



 

6 
 

 

Při hodnocení jednotlivých procesů, respektive činností MAS Jablunkovsko využívá zejména 
následující zdroje dat a informací / metody:  

 analýzy obsahu příslušných interních dokumentů1 a záznamů2 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 Jablunkovsko hodnotí následující procesy probíhající na MAS:  

1. Proces: Příprava výzev 

2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí 

3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů 

4. Proces: Animační činnost (animace a komunikace) 

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

5. Proces: Financování realizace SCLLD z IROP 4.2 

6. Proces: Příprava integrované strategie CLLD 

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

Tabulka 2 – Sebeevaluační tabulka – 1. Proces: Příprava výzev 

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

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 

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

Shromáždění podkladů 
(vzorů, šablon, sledování 
aktualizací)  

 IROP: Veškeré podklady jsou 
umístěny na stránkách KS 
NS MAS 

    

Příprava textu výzvy (vč. 
návrhu alokace výzvy) 

 PRV: Jednoduchý formulář  IROP: Ve formátu xls se špatně 
pracuje, řádky přeskakují a může 
tak docházet k chybám. Často 
dochází ke změnám ve formuláři, 
již vypracované dokumenty jsou 
tak vraceny k přepracování i 
z formálních důvodů, které 
neovlivňují podstatu dokumentu 

 IROP: Mnohonásobná kontrola 
pracovníky MAS, výzva je 
připravována v pracovním dokumenty, 
ze kterého se následně překopíruje do 
předepsaného formátu 

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

   PRV: Nelze do hodnocení 
projektů promítnout znalost 
území, zohlednit kvalitu projektu 

 PRV: Úkolem MAS je tento stav 
správně argumentovat v území aby 
nedocházelo k poklesu pracovního 
nadšení a důvěry v MAS (např. 
výběrová komise) 

Schválení výzvy 
odpovědným orgánem MAS   

 IROP: Rychlé schválení 
výzvy 

 PRV: Rychlé schválení výzvy 

    

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

 PRV: Jednoduchý a 
srozumitelný dokument i pro 
žadatele 

 IROP: Složitý dokument, časté 
změny, pro žadatele 
nepochopitelný 

 Na školení žadatelů sdělit informace 
jinou formou 
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1. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / PRV  

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 

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

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

 Vše je uveřejňováno na 
stránkách MAS, 
v pravidelných intervalech i 
v místních periodicích či 
kabelové televizi 

 IROP: Vzhledem ke složitosti 
podmínek výzev, metodik, 
pravidel a podobně, zabírá jejich 
nastudování velké množství času, 
který by mohl být věnován 
komplexnější komunikaci 
v území. 

 PRV: Vzhledem ke složitosti 
podmínek výzev, metodik, 
pravidel a podobně, zabírá jejich 
nastudování velké množství času, 
který by mohl být věnován 
komplexnější komunikaci 
v území. 

 IROP: Zvýšení personální kapacity 
MAS, což je nereálné vzhledem 
k osobním nákladům.  

 PRV: Zvýšení personální kapacity 
MAS, což je nereálné vzhledem 
k osobním nákladům. 

Komunikace s nadřazenými 
orgány při přípravě výzev 

  IROP: Rychlé reakce ze 
strany ŘO. 

 PRV: Mnohdy dlouhá doba při 
písemném dotazování 

 PRV: Telefonická komunikace 
s pověřenou osobou, urgování 

 

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

Mezi hlavní negativa při procesu Příprava výzev jsou fakty, které MAS ze své pozice nemůže nijak ovlivnit. Časté změny dokumentů, vracení 
dokumentů k přepracování již v průběhu schvalování a podobně značně komplikuje vyhlašování výzev. Druhotným důsledkem tohoto faktu  
je neplnění finančních milníků a harmonogramu výzev. Celý proces čerpání a plnění cílů strategie CLLD je tak značně ohrožen a MAS  
tak průběžně musí řešit vzniklé komplikace.  
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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 / PRV  

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

činnost) 

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

činnost) 

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

Shromáždění metodických 
podkladů pro práci 
s MS2014+/PF 

 IROP: MAS eviduje aktuální 
podklady k práci se systémy i 
jejich aktualizace. 

 PRV: MAS eviduje aktuální 
podklady k práci se systémy i 
jejich aktualizace. 

 IROP: V metodických 
podkladech chybí nebo 
přebývají některé instrukce, což 
je matoucí 

 PRV: Metodické podklady jsou 
na stránkách ŘO těžko 
dohledatelné 

 IROP: Tyto odlišnosti si 
poznamenat, vycházet ze 
zkušeností předchozích výzev 

 PRV: Uložit internetovou cestu 
k těmto dokumentům, či samotné 
dokumenty 

Školení     IROP: Školení pracovníky ŘO 
nepřinášelo žádné poznatky, 
nebyli schopni odpovídat na 
dotazy, nebylo pořádáno 
v území alespoň kraje 

 PRV: Nepořádalo žádné školení 

 IROP: Předávání zkušeností mezi 
pracovníky MAS, pořádání školení 
po krajích 

 PRV: Předávání zkušeností mezi 
pracovníky MAS 

Zadání výzvy do MS/PF   IROP: V případě problémů rychlá 
komunikace s ŘO 

    

Provádění změn ve výzvách   IROP: Rychlé schvalování 
provádění změn 

    

Příprava a realizace semináře 
pro žadatele  

 Vše probíhá dle očekávání     

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

   PRV: Velmi specifické dotazy, 
které nelze vyčíst z pravidel 
19.2.1, tudíž není MAS schopna 
ihned odpovědět 

 PRV: Přímá konzultace 
s pracovníky ŘO a následné 
sdělení tazateli 

Příjem žádostí o dotaci (PRV 
– listinné přílohy)  

 IROP: Funkčnost systému 
MS2014+, menší náročnost na 
tisk 

 IROP: Neznalost systému ze 
strany žadatelů. V případě 
obecné nefunkčnosti systému 

 IROP: Zahrnutí systému MS2014+ 
jako součást školení pro žadatele, 
osobní konzultace. Zasílání 
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 PRV: Menší náročnost na tisk nejsme uvědomění a 
zahlcujeme tak ŘO opakujícími 
se dotazy. 

 PRV: Neznalost systému ze 
strany žadatelů (především 
19.1.b) 

obecných depeší o možných 
komplikacích systému MS2014+. 

 PRV: Zahrnutí Portálu farmáře jako 
součást školení pro žadatele, 
osobní konzultace 

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

 Vše je uveřejňováno na stránkách 
MAS, v pravidelných intervalech i 
v místních periodicích či kabelové 
televizi 

    

 
 

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

V rámci procesu Vyhlášení výzev a příjem žádostí byly identifikovány negativní dopady především při počátečních aktivitách, jako  
je shromažďování odpovídajících materiálů a znalost práce se systémy. V průběhu času se veškeré činnosti i funkčnost systému zlepšily, nyní 
neevidujeme žádné zásadní komplikace.  

MAS zveřejňuje informace několika způsoby z toho důvodu, aby informace pronikly k co největšímu množství potencionálních žadatelů. Každý 
způsob komunikace má svou určitou cílovou skupinu.  
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Tabulka 5 – Sebeevaluační tabulka – 3. Proces: Hodnocení žádosti o dotaci a výběr projektů 

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

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 

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

Školení hodnotitelů (věcné 
hodnocení) 

 Vše probíhá dle očekávání.     

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

   IROP: Vzhledem k různorodosti 
projektů není v silách pracovníků 
MAS, aby odborně obsáhli 
veškerá témata, může tak 
docházet k chybám 

 PRV: Vzhledem k různorodosti 
projektů není v silách pracovníků 
MAS, aby odborně obsáhli 
veškerá témata, může tak 
docházet k chybám 

 IROP: Odborná školení, 
konzultace s odborníky 

 PRV: Odborná školení, konzultace 
s odborníky 

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

   IROP: Nevyužíváme z důvodu 
nízkých limitů na odměnu 
odborníků. 

 PRV: Nevyužíváme z důvodu 
nízkých limitů na odměnu 
odborníků. 

 IROP: Snaha, aby pracovníci MAS 
měli co nejširší vědomosti. 

 PRV: Snaha, aby pracovníci MAS 
měli co nejširší vědomosti. 

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

   IROP: Žádost o dotaci je 
objemově velká, někteří 
hodnotitelé nemají přístup do 
MS2014+ 

 IROP: Předávání žádosti o dotaci 
přes jiné portály, které umožňují 
odeslat velké množství dat 
současně 

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

 Vše probíhá dle očekávání     
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / PRV  

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

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

s negativním vlivem na danou činnost) 

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

stanovených ŘO 

a v interních postupech 

k jednotlivým programovým 
rámcům)  

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

   PRV: Nemožnost hodnotitele 
ovlivnit výběr projektů (pevně 
nastavená formální kritéria) 

 PRV: Úkolem MAS je tento stav 
správně argumentovat v území 
aby nedocházelo k poklesu 
pracovního nadšení a důvěry 
v MAS (např. výběrová komise) 

Vyřizování přezkumného 
řízení 

 IROP: Nebylo řešeno 
přezkumné řízení 

 PRV: Nebylo řešeno 
přezkumné řízení 

    

Uveřejňování záznamů 
(přehled podpořených 
projektů, zápisy atp.)  

 Vše probíhá dle očekávání     

Informování žadatelů 

o výsledcích hodnocení 

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

 Vše probíhá dle očekávání     

Postoupení vybraných 
žádosti řídícím orgánům 
(MS/Portál farmáře) 

   IROP: Časté změny v postupu 
předávání vybraných žádosti ŘO. 

 IROP: Neustálé sledování 
případných změn. 

 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 3. Procesu:  Hodnocení žádostí o dotace a výběr projektů:  
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Proces Hodnocení žádosti o dotace a výběr projektů probíhá dle očekávání. Nejsou tak identifikovány zásadní pozitivní či negativní dopady.  
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Tabulka 4 – 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.) 

 Je možné zvolit konkrétní nástroj 
komunikace vzhledem k cílové 
skupině. 

    

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

   Aktivity MAS jsou pro laickou 
veřejnost těžko pochopitelné. Je 
problém jasně a stručně sdělit 
podstatu. 

 Využít práce lidí, kteří mají v této 
oblasti zkušenosti. Tematicky 
informace od sebe oddělovat. 

Uveřejňování na webu 
MAS (v jiných médiích)  

 V počátcích plánovacího období 
byly vytvořeny nové webové 
stránky MAS, aby lépe splňovali 
požadavky ŘO, byly přehlednější 
a lépe splňovali potřeby MAS. 

    

Získávání informací 
od potenciálních 

žadatelů – komunikace 

 Vše probíhá dle očekávání.     

 
 

NEPOVINNÉ HODNOCENÍ 

Animace škol     Zástupci škol byli z počátku 
zmateni. Nevěděli jaký je rozdíl 
mezi MAS a MAP, byl velký tlak ze 
strany zpracovatelských firem.  

 Neustála komunikace se zástupci 
škol, zasílání aktualit, informací, akce 
pro školy a podobně. 

Pozn.: Tabulku prosím vyplňte souhrnně za celou SCLLD, neopomeňte prosím případné různé aktivity animačních činností v rámci jednotlivých programových 
rámců. 
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Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 4. Procesu:: Animační činnost (animace a komunikace):  

Animační aktivity území patří mezi nejdůležitější a nejsložitější aktivity MAS. Vyžaduje neustálou pozornost, schopnost přizpůsobit se a flexibilitu. Přesto vidíme 
animační činnosti jako zásadní ve vztahu k rozvoji území a samotné místní akční skupiny.  

Animace školních zařízení je složitá především z toho důvodu, že školy kontaktuje velké množství subjektů. Mnohdy nejsou schopni rozpoznat mezi MAS  
a MAP. Na školy je také vyvíjen velký tlak ze strany zpracovatelských firem, které vzhledem jejich úzkému zaměření, jsou schopny zástupce škol přiklonit na 
svou stranu. S ohledem na to, že MAS Jablunkovsko není realizátorem místních akčních plánů, jsou tyto důsledky násobeny. 
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Tabulka 5 – Sebeevaluační tabulka – 5. Proces: Financování realizace SCLLD z IROP 4.2 – NEPOVINNÉ 

HODNOCENÍ  

5. Proces: Financování realizace SCLLD z IROP 4.2    

Činnost 

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

danou činnost) 

Negativa: příčina + 
důsledek (příklady 

špatné praxe; klíčové 
faktory s negativním 

vlivem na danou 
činnost) 

Opatření (Jak se může 
MAS uvedeným 

negativům 
v budoucnu vyhnout?) 

Příprava 
žádosti 

o dotaci z 4.2 

IROP 

      

Plánování 
nákladů 

na období 

projektu  

   Plánovalo se 
v období, kdy 
bylo mnoho 
neznámých.  

 Časté změny 
metodik 

 Neustálé 
sledování 
případných 
změn. 

Administrace 
z projektu z 4.2 
(přiřazení 
činností 

do kapitol 

rozpočtu)  

 Rychlé 
proplacení 
průběžných 
žádostí o platbu. 
Zjednodušování 
pravidel.  

 Časté změny 
metodik 

 Neustálé 
sledování 
případných 
změn. 

Pozn.: Tabulku prosím vyplňte souhrnně za celou SCLLD. 

 

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

Největší komplikace při procesu Financování realizace SCLLD z IROP 4.2 jsme pociťovali 
v počátcích celého procesu, kdy plánování probíhalo v době mnoha neznámých a tak docházelo 
k milným závěrům. Z tohoto důvodu jsou podávány žádosti o změnu, aby byl plán upraven dle 
aktuálních potřeb. Jako Velice pozitivní hodnotíme rychlost, s jakou jsou schvalovány a propláceny 
průběžné žádosti o platbu. Je tak možné se v rámci MAS více soustředit na činnosti týkajících se výzev 
či animaci území. 
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Tabulka 6 – Sebeevaluační tabulka – 6. Proces: Příprava integrované strategie CLLD – NEPOVINNÉ HODNOCENÍ 

6. Proces: Příprava integrované strategie CLLD 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

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

danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS 
uvedeným negativům v budoucnu 

vyhnout?) 

Příprava a zpracování 
Analytické části  

   Omezený přístup k aktuálním 
informacím, mnohdy jsou 
zpoplatněny 

 Hledání jiných zdrojů 

Příprava a zpracování 
Strategické části  

 Vše probíhalo dle očekávání     

Zapojování veřejnosti   V území působí několik 
vůdčích osobností, díky kterým 
se podařilo zapojit do 
plánování i veřejnost 

 Neznalost MAS v území  Medializace, spolupráce 
s klíčovými lidmi v regionu 

Zapojování členů orgánů 
MAS / členů MAS / 
zájmových skupin  

 Vše probíhalo dle očekávání     

Příprava a zpracování 
finančního plánu a plánu 
indikátorů  

   Nebyly známy podmínky OP  Kvalifikované odhady, 
konzultace 

Příprava a zpracování 
Implementační části  

 Vše probíhalo dle očekávání     

Pozn.: Tabulku prosím vyplňte souhrnně za celou SCLLD.V tabulce můžete uvést příslušná klíčová specifika ve vztahu k jednotlivým operačním programům 
(respektive Programovým rámcům).  
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Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 6. Procesu:  Příprava integrované strategie CLLD:  

Jako zásadní se při přípravě integrované strategie CLLD projevily nedostatečné informace o operačních programech a také požadavek řídících orgánů 
stanovovat hodnoty, které MAS není schopna ovlivnit ani předpokládat. Toto se projevilo především při nastavování finančních plánů pro jednotlivá opatření  
a s tím svázané stanovování hodnot indikátorů. Projevilo se to především v oblasti problematiky sociálních bytů, kdy při původním dotazování naprostá většina 
obcí měla o tuto aktivitu zájem. Tento zájem byl způsoben faktem, že se projednával zákon, přikazují obcím tyto sociální byty řešit. V průběhu let však je tento 
zákon odsunut, obce nemají povinnost zřizovat sociální byty a tak jsou finanční alokace i indikátory nastaveny nereálně.  
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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 Jablunkovsko, 

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

 

V rámci evaluace oblasti B tedy MAS Jablunkovsko vyhodnotila, zda vymezené cíle  
a Programové rámce (resp. jejich složení) jsou pro její území stále vhodné/relevantní. Tj. 
obecně řečeno odpověděla 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 Jablunkovsko 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 Jablunkovsko ověřovalo 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 Jablunkovsko se zaměřilo na Programové rámce,  

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? 

 B.5 Do jaké míry je SCLLD v souladu s rozvojovými strategiemi vyššího řádu? 

 

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 Group3   

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 7 – Vzor tabulky pro zpracování jednoduché intervenční logiky opatření/fichí programových rámců schválené SCLLD 

SWOT APP Opatření / Aktivita 
Programového 

rámce 
Specifický cíl 

Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

Nedostatečně 
rozvinutá síť 

sociálních služeb 
v některých obcích Pestrá síť a činnost 

neziskových 
organizací a spolků 

Rozvoj sociálních služeb 
(včetně bydlení) 
s důrazem na 
zkvalitnění života 
cílových skupin 
ohrožených sociálním 
vyloučením 

Snižování kvality života 
cílových skupin ohrožených 

sociálním vyloučením v 
důsledku málo rozvinutých 

sociálních služeb 

Nedostatečné zázemí 
pro sociální služby 

Podpora rozvoje sociální 
infrastruktury 

Zkvalitnění zázemí pro 
sociální služby a 
sociální podniky 

Neexistence plošně 
realizovaného 

komunitního plánu 

Podpora neziskových 
organizací a občanských 
sdružení v oblasti 
sociálních služeb Odliv vzdělaných lidí 

do větších měst 

Absence sociálního 
podnikání 

 Pestrá síť a činnost 
neziskových 

organizací a spolků 
(Existence většího 
množství malých 

firem) 

Rozvoj sociálního 
podnikání 

 Stárnutí populace, odliv 
mladých lidí z regionu 

Specifický trh práce 
Podpora rozvoje sociální 
infrastruktury pro sociální 
podnikání 

Zkvalitnění zázemí pro 
sociální služby a 
sociální podniky 

Nárůst počtu osob 
obtížně 

zaměstnatelných 

Neexistence plošně 
realizovaného 

komunitního plánu 

Rostoucí počet 
obyvatel a s tím 

spojená dynamická 
bytová výstavba 

Rozvoj sociálních služeb 
(včetně bydlení) 
s důrazem na 

zkvalitnění života 
cílových skupin 

ohrožených sociálním 
vyloučením 

Snižování kvality života 
cílových skupin ohrožených 

sociálním vyloučením v 
důsledku málo rozvinutých 

sociálních služeb 

Nedostatečné zázemí 
pro sociální služby 

Zlepšení podmínek pro 
bydlení 

Zkvalitnění zázemí pro 
sociální služby a 
sociální podniky 

Špatný technický stav 
a vybavenost škol 

Hustota školské sítě a 
dobrá úroveň školních 
a mimoškolních aktivit 

ve větších obcích 

Rozvoj mimoškolních 
aktivit i v menších 

obcích 

Růst sociálně patologických 
jevů u mládeže 

Nízká vzdělanost 
obyvatel 

Podpora kvality a 
dostupnosti regionální 
infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní 
učení 

Zkvalitnění podmínek 
pro vzdělávání a 
celoživotní učení 

Omezené množství 
volnočasových aktivit 
pro všechny věkové 

kategorie 

Rozšiřování možností 
vzdělávání dospělých 

Zvyšující se finanční závazky 
obyvatel ve spojení 
s finanční negramotností 

Odliv vzdělaných lidí 
do větších měst 
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Špatný stav některých 
místních komunikací 

včetně chodníků 

 Dobrá dopravní 
dostupnost regionu 
silniční, železniční a 

hromadná 

Péče o místní 
komunikace včetně 

rozšiřování chodníků a 
cyklostezek 

 
Nízká podpora využívání 

nemotorové a veřejné 
dopravy 

Podpora bezpečnosti a 
bezbariérovosti na 
komunikacích 

Rozvoj udržitelných 
forem dopravy 

 Nedostatek 
kvalifikované pracovní 
síly přímo na území 
regionu, dojíždění za 

prací 

 Dobrá dopravní 
dostupnost regionu 
silniční, železniční a 

hromadná 

Koordinace příhraniční 
hromadné dopravy 

Rušení spojů autobusových 
linek a spojů železniční 

dopravy 

Nízká podpora využívání 
nemotorové a veřejné 

dopravy 

Podpora provázanosti 
různých druhů dopravy 

Rozvoj udržitelných 
forem dopravy 

Nedostatek 
kvalifikované pracovní 
síly přímo na území 
regionu, dojíždění za 

prací 

Strategicky výhodná 
poloho vůči třinecké 

průmyslové 
aglomeraci a hlavním 

tahům do PL a SK 

Péče o místní 
komunikace včetně 

rozšiřování chodníků a 
cyklostezek 

  
Nízká podpora využívání 

nemotorové a veřejné 
dopravy 

Doplnění sítě cyklotras a 
cyklostezek 

Rozvoj udržitelných 
forem dopravy 

Špatná kvalita ovzduší 
– lokání topeniště, 
průmysl, doprava 

Dobrá dopravní 
dostupnost regionu 
silniční, železniční a 

hromadná 

Problematická 
vzájemná komunikace 
a koordinace činností 

na úrovni obcí 

Zahájené projekty 
spolupráce v oblasti 
cestovního ruchu  

Rozvoj meziobecní 
spolupráce a hledání 

společných řešení 
v klíčových oblastech 

Časté legislativní změny  
Oslabování atraktivity 

obcí 

Podpora rozvoje kvality 
poskytovaných služeb 
veřejné správy 

Efektivní veřejná správa 

Nevhodné podmínky 
pro pěstování 
náročnějších 

zemědělských plodin 

Tradice hospodaření 
na půdě i v méně 

příznivých 
podmínkách 

Rozvoj lokální 
zemědělské produkce a 

jejího odbytu 

Nezájem mladé generace 
k zapojení se do rozvoje 

venkova (práce 
v zemědělství) 

Specifický trh práce 
Investice do zemědělských 
podniků 

Zvýšení 
konkurenceschopnosti 

regionu 

Nevhodné podmínky 
pro pěstování 
náročnějších 

zemědělských plodin 

Existence většího 
množství malých firem 

do 49 zaměstnanců 

Rozvoj malého a 
středního podnikání Nezájem mladé generace 

k zapojení se do rozvoje 
venkova (práce 
v zemědělství) 

Specifický trh práce 
Zpracování a uvádění na 
trh zemědělských produktů 

Zvýšení 
konkurenceschopnosti 

regionu 
Rozvoj lokální 

zemědělské produkce a 
jejího odbytu 

Nedostatek 
kvalifikované pracovní 
síly přímo na území 
regionu, dojíždění za 

prací 

Existence většího 
množství malých firem 

do 49 zaměstnanců 

Rozvoj malého a 
středního podnikání 

Oslabování podnikatelských 
aktivit 

Specifický trh práce 
Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

Zvýšení 
konkurenceschopnosti 

regionu 

Odliv vzdělaných lidí 
do větších měst 
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Nedostatečná úroveň 
environmentální 
osvěty a výchovy 

Zlepšující se péče o 
zeleň a veřejná 

prostranství 

Rozšíření 
environmentální osvěty 

a výchovy 
  

Nedostatečná ochrana 
životního prostředí 

Neproduktivní investice 
v lesích 

Ochrana životního 
prostředí 

Zhoršující se stav 
lesních porostů 

Území potencionálně 
ohrožené sesuvy 

půdy, vodní a větrnou 
erozí a lokálními 

záplavami 

 

Realizované dílčí 
výsadby v krajině 

Realizace opatření proti 
sesuvům půdy a 
protipovodňových 

opatření 

 

 
Nedostatečná ochrana 

životního prostředí 
Zlepšování stavu krajiny 

Ochrana životního 
prostředí 

Vysoká náchylnost 
zemědělské půdy 

k vodní erozi 

Projekty na zadržení 
vody v krajině 

 

Špatný stav nebo 
neexistence 

doprovodné zeleně 

Zvyšování rozlohy ploch 
zeleně, zvyšování její 

přírodě blízké kvality, a 
to jak v sídlech, tak 

v okolí sídel i ve volné 
krajině 

 

Nízká ekologická 
stabilita krajiny 

Plánování a realizace 
pozemkových úprav, 
zvyšování estetické 

hodnoty krajiny 

 

Špatný stav nebo 
neexistence 

doprovodné zeleně 

Zlepšující se péče o 
zeleň a veřejná 

prostranství 

Zvyšování estetické 
hodnoty krajiny 

  
Nedostatečná ochrana 

životního prostředí 
Podpora aktivit na ochranu 
životního prostředí 

Rozvoj absorpce 
regionu 

Problematická 
vzájemná komunikace 
a koordinace činností 

Rozvoj přeshraniční 
spolupráce 

Oslabování atraktivity 
obcí 

Činnosti spolupráce 
v rámci iniciativy LEADER 
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na úrovni obcí, 
soukromých i 

neziskových subjektů 

Zahájené projekty 
spolupráce v oblasti 

cestovního ruchu 

Rozvoj spolupráce na 
úrovni obcí, soukromých 
i neziskových organizací 

Nízká motivace aktérů a 
zájmových skupin ke 

spolupráci 

Rozvoj a umocňování 
partnerství MAS 
Jablunkovsko 
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Tabulka 8 – Přehled kontextových ukazatelů o území MAS Jablunkovsko 

 

  
2013 

(31.12.) 
2014 

(31.12.) 
2015 

(31.12.) 
2016 

(31.12.) 
2017 

(31.12.) 

   5,3 4,4 3,1 2,5 

N
ez

am
ě

st
n

an
o

st
 (

%
) 

Bocanovice  4,9 4,6 2,6 2,95 

Bukovec  5,0 4,3 3,0 2,49 

Bystřice  3,5 3,8 2,5 1,93 

Dolní Lomná  5,1 3,9 4,9 3,37 

Horní Lomná  7,9 7,5 3,0 4,55 

Hrádek  5,0 4,4 3,3 3,33 

Hrčava  10,2 10,2 8,2 7,22 

Jablunkov  6,0 5,0 3,5 2,58 

Košařiska  6,8 5,3 3,8 3,11 

Milíkov  3,9 4,4 2,4 2,38 

Mosty u 
Jablunkova 

 5,3 4,3 3,1 2,01 

Návsí  5,0 4,2 2,7 2,52 

Nýdek  6,3 4,8 3,7 2,18 

Písečná  4,3 3,3 2,7 1,80 

Písek  5,9 4,8 3,5 2,19 

Vendryně  4,8 3,2 2,4 2,38 

RES - počet podnikatelských 
subjektů celkem 

3 187 3 177 3 263 3 289 3 420 

Dokončené byty celkem - - - - 2 004 

Trvalé travní porosty (ha) 5 141,3 5 138,9 5 137 5 129,4 5 133,6 

Zemědělská půda (ha) 8 454,5 8 450,5 8 429,9 8 418 8 430,8 

Lesní pozemky (ha) 15 248,1 15 249,4 15 252,5 15 257,6 15 257,1 

Zastavěné plochy a nádvoří (ha) 365,4 364,9 364,1 363,2 361,6 

Celková rozloha MAS v km2 258 258 258 258 258 

Počet obcí v území MAS 16 16 16 16 16 

Celkový počet obyvatel MAS 34 549 34 870 34 884 34 824 34 673 
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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? 

Škála 1 – 5 

1 - uvedené analýzy se změnily ze 100 % 

2 - uvedené analýzy se změnily od 75 do 99,99̅ % 

3 - uvedené analýzy se změnily od 50 do 74, 99̅ % 

4 - uvedené analýzy se změnily od 25 do 49, 99̅ % 

5 - uvedené analýzy se změnily od 0 do 24, 99̅ % 

 

Odpověď:  

Celkové hodnocení 5- uvedené analýzy se změnily od 0 do 24, 99̅ %. 

Členové fokusních skupin při diskusi nad SWOT analýzami identifikovali 30 silných  
a slabých stránek týkajících se realizovaných programových rámců. Specifikované silné  
a slabé stránky jsou naplňovány, ovšem s ohledem na alokovanou částku pro MAS 
Jablunkovsko nelze očekávat významnou změnu silných a slabých stránek. Ačkoli došlo 
k mírnému ovlivnění především slabých stránek regionu, jako jsou „Nedostatečně rozvinutá 
síť sociálních služeb v některých obcích, absence sociálního podnikání, špatný stav 
některých místních komunikací“, atd., nedošlo k jejich vyřešení, a proto jsou v analýze 
ponechány i do dalšího období. Většinu definovaných oblastí již není možno řešit v rámci 
programových rámců SCLLD vzhledem k vyčerpané alokaci, ale MAS v rámci animačních 
aktivit území bude hledat vhodné dotační zdroje a iniciovat další projekty v území, které 
budou naplňovat jednotlivé silné a slabé stránky. Jednou z výrazných slabých stránek území 
je bezesporu problém se zdroji pitné vody, který se v posledních létech prohlubuje. Fokusní 
skupiny jednotlivých pracovních supin také v rámci strategického cíle 3 SCLLD definovaly 
oblasti, které již nejsou aktuální a zároveň definovaly nové oblasti řešení, ve kterých by MAS 
mohla sehrát úlohu iniciátorů a partnerů. Byla přidána zcela nová silná stránka regionu  
a to „Existence MAS a dalších struktur regionálního rozvoje“ Tento fakt vidíme velice 
pozitivně. Území si silně uvědomuje pozitivní vliv těchto subjektů na region a jejich 
nesmazatelnou stopu na jeho fungování. Členy fokusních skupin byly také potvrzeny slabé 
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stránky týkající se podpory spolkové činnosti, omezené možnosti volnočasových aktivit, 
špatný stav nebo neexistence doprovodné zeleně (především v sídlech), chybějící  
a stárnoucí infrastruktury cestovního ruchu které se bude snažit MAS řešit v další polovině 
tohoto plánovacího období. Při diskuzi nad APP se fokusní skupiny shodly, že závěry APP 
stále jsou platné a vztahují se k vyspecifikovaným problémům. 

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? 

Škála 1 – 5 

1 - uvedené analýzy se změnily ze 100 % 

2 - uvedené analýzy se změnily od 75 do 99,99̅ % 

3 - uvedené analýzy se změnily od 50 do 74, 99̅ % 

4 - uvedené analýzy se změnily od 25 do 49, 99̅ % 

5 - uvedené analýzy se změnily od 0 do 24, 99̅ % 

 

Odpověď:  

Celkové hodnocení 5- uvedené analýzy se změnily od 0 do 24, 99̅ %. 

Členové fokusních skupin při diskusi nad SWOT analýzami identifikovali 33 příležitostí  
a hrozeb týkajících se realizovaných programových rámců. Jako nejnebezpečnější hrozbu 
území vnímá neustále se zvyšující administrativní, byrokratickou zátěž a legislativní bariéry 
spojené s realizací projektů (od zajištění finančních prostředků přes získání stavebního 
povolení a podobně). Tato hrozba byla identifikována již na začátku období, její vliv  
se ovšem nezadržitelně zvyšuje. Mezi obecné příležitosti je řazena především Možnost 
podpory ze zdrojů EU a státních fondů. Stejně tak jako v předchozím bodě, byly potvrzeny 
příležitosti týkající se podpory a rozvoje místního spolkového života, rozvoj mimoškolních 
aktivit, podpora dalšího vzdělávání, které mohou být realizovány zlepšováním stavu 
školských zařízení, zvyšovaní estetických hodnot krajiny  a kulturního dědictví. 

Fokusní skupiny se i v tomto případě shodly na tom, že ponechají všechny atributy, které 
jsou naplňovány programovými rámci, jelikož se jedná o záležitosti, které jsou stále aktuální 
a lze je nepřímo podpořit v rámci strategického cíle 3 SCLLD. 

Byly specifikovány další příležitosti, které byly doplněny do SWOT analýz jednotlivých 
tématických oblastí: 

Fokus Group Společnost: 
MAS Jablunkovsko je typickým příhraničním regionem se všemi výhodami i nevýhodami. 
Jedním z nejdiskutovanějších témat je bezpečnost obyvatelstva, kdy ačkoli jsou zahraniční 
bezpečnostní a záchranné složky mnohdy místu problému blíž než české bezpečností  
a záchranné složky, nesmí zasahovat. Z tohoto důvodu byla vydefinována nová příležitost, 
a to „Podpora složek integrovaného záchranného systému a dalších bezpečnostních  
a záchranných složek“. Podporou těchto složek bude zlepšena nejen jejich dojezdová 
pohotovost ale i účelnost zásahů, rovněž bude zajištěna jejich větší bezpečnost  
a efektivnost.  
Fokus Group Hospodářství: 
Byly definovány dvě nové příležitosti. „Rozšíření regionální značky“, což je cesta  
pro podporu drobných výrobců a místního trhu. Téma sdílené ekonomiky je poměrně 
trendovou záležitostí a rozvíjí se i na MAS Jablunkovsko. Proto byla zařazena nová 
příležitost „Potenciál sdílené ekonomiky (ubytování v soukromí atd.)“. 
Fokus Group Životní prostředí a infrastruktura: 
I v regionu MAS Jablunkovsko se projevuje celorepublikový jev, a to problémy v oblasti 
lesnictví s ohledem nejen na kůrovcovou kalamitu a s tím spojeným kácením, ale také 
plošné snížení počtu hmyzu. Z tohoto důvodu byla mezi příležitosti zařazena „Podpora 
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drobných podnikatelů v lesích“. Od tohoto opatření si území slibuje nejen zlepšení situace 
drobných podnikatelů, ale také lepší péči o krajinu, šetrnější přístup k prostředí a efektivnější 
využití potenciálu lesů.  

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: 

Analýza rizik byla řešena v rámci definování hrozeb SWOT analýz. Hlavními přetrvávajícími 
riziky dle fokusních skupin jsou: odliv mladých kvalifikovaných obyvatel z regionu, časté 
legislativní změny, změny dotační politiky a s tím spojená zvyšující se byrokratická zátěž. 
Prohlubující se problémy se zdroji pitné vody, chybějící podpora spolkové činnosti, 
zastarávající infrastruktura cestovního ruchu, nevyhovující stav místních komunikací  
a cyklostezek, infrastruktura školských zařízení a podpora měkkých projektů (tábory, 
prorodinná opatření, zaměstnanost, spolupráce, komunitní projednávání). 

Klíčová zjištění:   

1. Výsledky SWOT analýzy a APP jsou ve většině stále platná, došlo však k zvýšení důrazu 
na řešení problematiky se zdroji pitné vod, spolkové činnosti.  
2. Analýza rizik prováděna v rámci SWOT analýzy je stále platná. 

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:  

Východiska pro realizaci SCLLD MAS Jablunkovsko jsou stále aktuální. Došlo k drobným 
úpravám a doporučením, které MAS zapracuje v rámci analýzy rizik a bude vyvíjet aktivity 
vedoucí k jejich naplňování (např. v rámci posílení spolkové činnosti – rozšíření akčního 
plánu strategie o nové fiche čl. 20PRV, zapojením se do projektů na podporu zaměstnanosti, 
apod.  
Mimo SWOT analýzu lze specifikovat dva rizika, která se projevila v první polovině trvání 
plánovacího období – nezájem regionu o některé programové rámce – sociální bydlení, 
podpora přípravy územních studií. Mezi další zásadní rizika patří nízké povědomí o MAS 
v regionu a nedostatek financí na provoz MAS vyplývající ze slabé stránky – Problematická 
vzájemná komunikace a koordinace činností na úrovni obcí, soukromých i neziskových 
subjektů. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 

1. Rozšíření SCLLD o novou Fichi 
PRV 

31. 3. 2020 Kancelář MAS 

2. Posílení povědomí o MAS  
zavedením vhodného PR 
nástroje – periodické 
informování členské základny, 
příprava motivačních programů, 
realizace projektů spolupráce 
v rámci Fiche PRV 

31. 12. 2019 Kancelář MAS 

3. Vyhlášení výzev na podporu 
sociálního bydlení a sociálního 

31. 12. 2019 Kancelář MAS 
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podnikání 

 

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

Zodpovídání Evaluační otázky je velmi úzce provázáno se zpracováním podkladů 

a zodpovídáním evaluační otázky č. B.1, ve které MAS hodnotí, zda v okolním prostředí 

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

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

 

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije MAS tyto dokumenty/záznamy:  

 Zpracovaná intervenční logika pro jednotlivá opatření/fiche programových rámců  

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

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

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza  

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

 Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  

 Škálování  

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:  

Přijatá míra hodnocení: 

1. SCLLD velmi významně přispívá k řešení daného problému v území MAS (tj. díky 
intervenci SCLLD je/bude problém zcela nebo téměř vyřešen)   

2. SCLLD spíše přispívá k řešení daného problému v území MAS (tj. díky intervenci 
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SCLLD  je/bude problém z velké míry vyřešení, ale bude v území MAS trvat i nadále) 

3. SCLLD přispívá k řešení daného problému v území MAS spíše nevýznamně 
(tj. intervence přispívají k řešení daného problému jen v omezené míře, problém 
v území dále trvá) 

4. SCLLD přispívá k řešení daného problému v území MAS nevýznamně 

(tj. intervence přispívají k řešení daného problému jen minimálně/zanedbatelně, 

problém ve velkém rozsahu dále trvá) 

 

1. Specifický trh práce (hodnocení 1) 

- Tento problém je řešen jak z prostředků IROP, tak PRV. V rámci IROP  

je řešeno programovým rámcem sociální podnikání. Rozšiřování tohoto 

problému se MAS snaží předcházet za realizace programového rámce 

zaměřeného na podporu investičních projektů základních a mateřských škol  

a v rámci programového rámce na podporu sociálních služeb a komunitních 

center vznikají díky MAS komunitní centra zaměřená na práci s ohroženými 

cílovými skupinami. V rámci PRV jsou podporovány jak zemědělské,  

tak nezemědělské podnikatelské subjekty. Kromě samotné podpory 

podnikatelů bylo v rámci realizace podpořených projektů vytvořeno  

5 pracovních míst. Jelikož tento problém byl identifikován jako jeden 

z nejdůležitějších, iniciuje MAS i řešení ve strategickém cíli 3 SCLLD. MAS 

získala finanční prostředky z OPZ na podporu motivace dlouhodobě 

nezaměstnaných, podporu příspěvků na zaměstnanost v území. 

2. Nízká podpora pro využívání nemotorové a veřejné dopravy (hodnocení 1) 

- Tento problém byl řešen  z programových rámců IROP a to pomocí realizace 

bezpečnosti v dopravě, výstavby cyklostezek či parkovacích systémů. MAS 

podpořila projekty, které by nebylo možno podpořit z jiných dotačních titulů. 

Projekty jsou realizovány v místech s vysokou intenzitou dopravy a výskytem 

osob, v místech, které významnou měrou posílí bezpečnost dopravy.  

3. Nedostatečné zázemí určené pro sociální služby (hodnocení 2) 

- Tento problém je řešen z programových rámců IROP a to pomocí realizace 

opatření zaměřeného na rozvoj komunitních center a sociálních služeb  

a řešení otázky sociálního bydlení. Vznikají komunitní centra, která v dané 

lokalitě významnou měrou přispějí k tvorbě zázemí pro sociální služby. 

4. Oslabování atraktivity obcí (hodnocení 4) 

- Tento problém je řešen z prostředků IROP, PRV i nově přidanými 

programovými rámci OPŽP. Jeho řešení je poměrně problematické a proto 

zasahuje do několika, zdánlivě neprovázaných, opatření. V rámci PRV  

je realizováno opatření zaměřené na spolupráci MAS s jinými MAS v rámci 

ČR i zahraničí. MAS připravuje projekty spolupráce, ale vzhledem  

ke složitosti podmínek a limitů PRV, nebyl prozatím realizován žádný projekt 

spolupráce. V rámci IROP je problém řešen pomocí programového rámce 

zaměřeného na zefektivňování veřejné správy. Z důvodu nezájmu území bude 

programový rámec IROP zcela zrušen. V OPŽP budou začátkem roku 2019 

vyhlášeny výzvy na podporu sídelní zeleně řešící atraktivitu obcí. Atraktivitu 

obce by bylo možno zvyšovat i malými investičními projekty obcí a spolků. 

Atraktivitu obcí lze nepřímo řešit i cestou vlastních projektů ve strategickém 
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cíli 3 SCLLD. 

5. Prostředí (hodnocení 3) 

- Tento problém je řešen jak z prostředků OPŽP, tak PRV. V rámci PRV  

je realizován článek 25, který je zaměřen na neproduktivní investice v lesích. 

V rámci podpořeného projektu vznikla naučná stezka plnící nejen ochrannou, 

ale i ekologickou výchovu Tímto nepřímo je podpořen i cíl 3 SCLLD. V roce 

2018 byly do strategie přidány opatření OPŽP a od roku 2019 budou 

realizovány programové rámce OPŽP týkající se podpory biodiverzity 

(realizace zeleně, opatření zadržujících vodu v krajině a sídelní zeleně).  

Ve strategickém cíli 5 nebylo možno podporovat opatření zaměřená  

na likvidaci invazních druhů rostlin, což patří mezi prioritní oblasti řešení 

v území. 

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: 

Na základě závěrů z jednání fokusních skupin, prováděných průzkumů a zkušeností 
kanceláře MAS bylo specifikováno vícero oblastí, které nebyly doposud řešeny 
prostřednictvím programových rámců. Mezi dva nejzávažnější problémy/hrozby,  
které mohou mít negativní dopad jak na připravované, tak i realizované projekty v rámci 
SCLLD (podpořené projekty), a které zároveň nelze ovlivnit jsou: 

1. Narůstající administrativní a byrokratická zátěž 

2. Časté legislativní změny 

Zásadní problémy, které lze prostřednictvím programových rámců řešit: 

3. Chybějící podpora neziskových subjektů 

- zavedení nové fiche PRV, článek 20 

4. Problematická vzájemná komunikace a koordinace činností na úrovni obcí, 

soukromých i neziskových subjektů 

- Realizace projektů spolupráce v rámci fiche PRV 

Kromě výše uvedených oblastí byly v rámci proběhlých zjišťování a diskuzí specifikovány 
další oblasti jako nevyhovující stav komunikací a cyklostezek, infrastruktura školských 
zařízení (především družiny, tělocvičny, jídelny), infrastruktura cestovního ruchu.  

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: 

Většinu nově zařazených problému v území (administrativní zátěž a časté legislativní 
změny) nelze pomocí nových programových rámců řešit. MAS může maximálně  
tyto problémy pozitivně ovlivnit informováním území.  

Další problémy jako je chybějící podpora neziskových subjektů je řešitelná prostřednictvím 
nového programového rámce/fiche PRV, zaměřeného na článek 20. 

Z diskuze a konzultací se zástupci v území byl již dříve požadavek na podporu nejen 
neziskových organizací, ale i obcí a organizací zřizovaných obcemi v rámci čl. 20 PRV. 
Valná hromada MAS se na svém 9. jednání shodla na potřebě podpory drobných projektů 
v oblastech veřejného prostranství, stezek a ostatních témat podpory v rámci čl. 20.  

Projekty by mohly alespoň z malé části uspokojit potřeby regionu. 
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Problémem zůstává malá finanční alokace na podporu všech oblastí čl. 20. Z tohoto důvodu 
bude nutná spolupráce regionu při výběru nejvíce žádaných aktivit v čl. 20. V rámci změn 
strategie lze realokovat finance z projektů spolupráce a z dalších opatření PRV, které nebyly 
dočerpány. 

Poslední nově identifikovaný problém „Chybějící podpora neziskových subjektů“ lze řešit 
přidáním programového rámce PRV, zaměřeného na článek 20, fiche Kulturní a spolková 
zařízení. 

Klíčová zjištění:   

1. Významné problémy v území nelze z pozice MAS řešit (administrativní zátěž a časté 

legislativní změny) 

2. Potřebnost drobných projektů v obcích lze alespoň z malé části uspokojit rozšířením 
akčního plánu strategie o novou fichi PRV. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Škála 1 – 5 

1 - cíle a opatření odpovídají ze 100 % 

2 - cíle a opatření odpovídají od 75 do 99,99̅ % 

3 - cíle a opatření odpovídají od 50 do 74, 99̅ % 

4 - cíle a opatření odpovídají od 25 do 49, 99̅ % 

5 - cíle a opatření odpovídají od 0 do 24, 99̅ % 

 

Odpověď:  

Celkové hodnocení 3 - cíle a opatření odpovídají od 50 do 74, 99̅ %. 

V rámci IROP v naprosté většině tematicky odpovídají cíle a opatření SCLLD potřebám 
území MAS. Jedinou výjimkou je oblast efektivní veřejné správy, kdy toto opatření bude 
v rámci žádosti o změnu zrušeno. Z pohledu dostatku finančních prostředků jsou 
podhodnoceny opatření pro školy a bezpečnost v dopravě. Zde by v území MAS bylo možné 
podpořit mnoho dalších projektů. 

V rámci PRV jsou tematicky čerpána všechna opatření. Z pohledu alokace je větší 
požadavek na článek 19.1.a, kdy by v území mohlo být mnohonásobně více vyčerpáno.  

Zcela chybí podpora spolků, obnovy památek mimo Národní seznam památek a podobně. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 

1. Realizace průzkumu v regionu a 
výběr nejvíce žádaných aktivit čl. 
20 

Do 30. 6. 2019 
případně do jednání 
Valné hromady MAS 

Kancelář MAS 

2. Rozšíření programových rámců 
PRV o čl. 20 – změna SCLLD 

Do 15. 1. 2020 Kancelář MAS 

3. Realokace ušetřených 
finančních prostředků 
programových rámců PRV a 

Do 15. 1. 2020 Kancelář MAS 
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změna finančního plánu SCLLD 

 

 

 

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

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

a potřeby území revidované v  evaluační otázce B.1 

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

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? 

Škála 1 – 5 

1 - požadavky převyšují alokaci o 100 a více % 

2 - požadavky převyšují alokaci o 50 do 99,99̅ % 

3 - požadavky převyšují alokaci o 25 do 49, 99̅ % 

4 - požadavky převyšují alokaci o 0 do 24, 99̅ % 

5 - požadavky nepřevyšují alokaci 

 

Odpověď:  

Celkové hodnocení 4 - požadavky převyšují alokaci o 0 do 24, 99̅ %. 
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Na hodnocení stavu mezi objemem finančních požadavků ze strany žadatelů a alokacemi 
dané výzvy je třeba se dívat dvěma způsoby. Prvním z nich je požadavky území 
konfrontovat s celkovou alokací MAS Jablunkovsko na celé období, druhým pohledem  
je návaznost na finanční plán do roku 2018. Výchozím stavem potřebnosti území při 
rozdělování alokací do jednotlivých programových rámců byl zásobník projektů, který MAS 
evidovala při zpracování SCLLD. Zásobník projektů je průběžně aktualizován a doplňován 
o nové požadavky ze strany regionu. V rámci celé SCLLD napříč programovými rámci  
je požadavek z území o 11 % vyšší nežli alokace MAS. Tento stav způsobuje především 
enormní zájem o opatření v dopravě (chodníky, parkoviště), investice do školství a zájem  
o zemědělskou techniku. Výrazně nižší požadavky v území MAS zaznamenala v oblasti 
podpory nezemědělských subjektů, jelikož tyto subjekty nebyly zvyklé čerpat  Programu 
rozvoje venkova. Díky animační činnosti MAS se tato skutečnost změnila, opatření je již 
úspěšně realizováno. Prozatím s nulovým úspěchem jsou čerpána opatření IROP v oblasti 
sociálního podnikání a bydlení, kde ačkoli byly předloženy úspěšné projekty, žadatelé 
z důvodu velké administrativní náročnosti či zpožděného čerpání na začátku období  
od realizace projektu odstoupili. O opatření Efektivní veřejná správa není v území zájem, 
MAS se tuto alokaci bude snažit přesunout tam, kde je výrazně vyšší potřeba z území. 
V rámci PRV není doposud z důvodu složitosti a nejasnosti pravidel 19.3.1 realizován  
ani předložen žádný záměr spolupráce MAS. 

Ve vztahu k finančním plánům do roku 2018 jsou překročeny alokace naprosté většiny 
opatření. Jelikož se vyhlašování výzev MAS dlouhou odsouvalo, území mělo čas připravit 
kvalitní projekty a tak v prvních výzvách byl tlak území velice silný. V závislosti na tom  
se rozhodovací orgán MAS usnesl v některých výzvách navýšit alokace z budoucích let  
a uspokojit tak kvalitní projekty. 

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

Odpověď: 

V rámci IROP a opatření na bezpečnost dopravy by musely být navýšeny dotační prostředky 
nejméně o dalších 20 mil. Kč. V opatření týkajícím se podpory škol a školských zařízení  
by se jednalo o částku taktéž 20 mil. Kč. Velkým tématem pro školy je také neexistence 
dotačního titulu zaměřeného na projekty týkající se sportovního zázemí (jako jsou 
tělocvičny, šatny, sportoviště a podobně). Oproti těmto nejžádanějším možnostem podpory 
jsou v IROP stále opatření, ve kterých nebyly prozatím čerpány dotace – sociální bydlení, 
sociální podnikání.  

Ve fichích PRV je situace více vyvážená a pouze ve fichi na podporu zemědělců (čl. 17.1.a) 
MAS eviduje více zájemců, nežli může uspokojit. Pro tuto fichi by bylo potřeba navýšení  
o 10 mil. Kč. Ostatní opatření jsou čerpána průběžně a dle nastaveného finančního plánu. 

Jedná se ovšem o zhodnocení aktuálního stavu a dle aktuálních závěrů jednání se zástupci 
regionu, strukturovaných rozhovorů, focus group.  

Klíčová zjištění:   

1. Programové rámce IROP jsou z větší části zrealizovány nebo v zazávazkovány 
v ukončených výzvách. V roce 2019 budou řešeny výzvy na sociální bydlení  
a sociální podnikání jako poslední nerealizované PR. V případě nezájmů území lze 
zvažovat přesun finančních prostředků do žádaných opatření (chodníky, parkoviště, 
školy). 

2. Programové rámce PRV/Fiche jsou plněny průběžně dle finančního plánu. Pouze 
Fiche čl. 17.1. a je nyní vyčerpána.  
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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:  

IROP – PR Bezpečnost na komunikacích – parkoviště – prostředky jsou nedostatečné. Bylo 
by možno podpořit mnohem více projektů. 

PR Bezpečnost na komunikacích – chodníky – prostředky jsou nedostatečné a požadavek 
na realizaci chodníků ze strany obcí mnohanásobně převyšuje alokované a přerozdělené 
finanční prostředky. 

PR Bezpečnost na komunikacích – cyklostezky - byla alokovaná nízká finanční alokace  
a to z důvodu toho, že MAS nechce řešit velké regionální stavby cyklostezek, ale pouze 
drobné skutečně potřebné stavby, které nelze řešit v rámci jiných dotačních titulů. Tato 
částka je proto dostačující ačkoliv je nyní zazávazkovaná ve výzvě. 

PR sociální služby – finance byly alokovány v dostatečné míře. MAS neeviduje žádný další 
požadavek regionu. Byly a budou podpořeny především komunitní centra. Není uspokojena 
poptávka organizací poskytujících sociální služby, ale po jednáních v regionu se mnohdy 
objevuje problém spoluúčasti organizací. Většinu z nich tvoří spolky a charity a pro tyto 
organizace spoluúčast na investičních projektech ve výši 5% je nepřekonatelný problém. 

PR na podporu škol a školských zařízení – alokovaná malá část dle zájmů území při přípravě 
SCLLD. V současné době evidujeme zájem převyšující mnohanásobně alokovanou částku. 

PR zaměřené na sociální bydlení a sociální podnikání – v současné době nebyl podpořen 
žádný projekt. Výzva na podporu výše zmíněných oblastí jsou ve fázi přípravy a vyhlášení 
již druhého kola příjmů žádostí.  

PRV – Fiche – čl. 17.1.a – prostředky jsou nedostačující. Poptávka zemědělců z regionu 
mnohanásobně převyšuje finanční alokaci. Alokace na celé programovací období byla 
vyčerpána již v rámci první výzvy PRV 

Fiche čl. 17.1.b – prostředky rozloženy rovnoměrně. V rámci první výzvy byla alokace 
určená na výzvu vyčerpaná. Jednalo se o ½ celkové alokované částky. Druhá polovina 
v současné době, vzhledem k nízkému zájmu území, je ponechána jako rezerva, kterou 
bude možno převést do čl. 20.  Malý zájem o tento článek je zapříčiněn i tím, že poptávka 
v území je o mnohem finančně náročnější projekty. 

Fiche čl. 19.1.b – v rámci dvou výzev bylo vyčerpáno pouze 20% celkové alokace. Je to 
dáno i skutečností, že podnikatelé nezemědělci nebyli zvyklí na čerpání dotací v rámci PRV. 
Nyní MAS eviduje zvýšený zájem o možnosti podpory a je velký předpoklad, že alokace 
bude v létech 2019-2020 vyčerpána. Případné nevyčerpané prostředky budou převedeny 
do čl. 20. 

Fiche čl. 25 – s ohledem na zájem území se předpokládá, že alokace nebude zcela 
vyčerpána a zbytek tak bude sloužit jako rezerva pro čl. 20.  

Fiche projektů spolupráce – Prozatím MAS Jablunkovsko připravovalo mezinárodní projekt 
spolupráce, který ovšem díky nastaveným pravidlům 19.3.1 nebylo možno doposud 
realizovat. V přípravě je projekt spolupráce místních akčních skupin Moravskoslezského 
kraje. Projekt je ve fázi konzultací. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do čl. 20. 

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

Termín (do kdy) 
Odpovědnost za 

implementaci 
doporučení 

1. Realizace průzkumu v regionu a 

výběr nejvíce žádaných aktivit 

čl. 20 

Do 30. 6. 2019 
případně do jednání 
Valné hromady MAS 

Kancelář MAS 

2. Rozšíření programových rámců 

PRV o čl. 20 – změna SCLLD 

Do 15. 1. 2020 Kancelář MAS 

3. Realokace ušetřených 

finančních prostředků 

programových rámců PRV a 

změna finančního plánu SCLLD 

Do 15. 1. 2020 Kancelář MAS 

 

EO: B.4 Do jaké míry obsahují Programové rámce právě taková 
Opatření/Fiche, o které je ze strany potenciálních žadatelů zájem? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je ověřit si, zda je v území reálný potenciál realizovat 
projekty v navržených opatřeních/fichích. V předchozích otázkách šlo o to ověřit, 
že opatření/fiche reagují na známé problémy v území. Smyslem této evaluační otázky  

je potvrdit/vyvrátit, že jsou v území MAS opravdu připraveny projekty, respektive potenciální 
žadatelé, kteří budou v těchto opatřeních/fichích realizovat projekty (tj. je někdo, kdo skutečně 
svou aktivitou přispěje k řešení identifikovaných problémů?). Případně zjistit, zda jsou 
potenciální žadatelé spíše připraveni realizovat své aktivity v jiných opatřeních/fichích 
(a přispívat tak k řešení jiných problémů, respektive dosahování jiných cílů SCLLD). Nebo zda 

v území již nejsou a pravděpodobně již nebudou žadatelé pro některé z opatření/fichí,  
kde nebylo dosaženo finančního a věcného plnění.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)  

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza  

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

 Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  

                                                
4 Např. z toho důvodu, že svoji poptávku již uspokojili jinak (např. prostřednictvím „přímých“ žádostí do 
příslušného OP/PRV, získáním jiných zdrojů atp.). 
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Odpovědi na evaluační podotázky 

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

Škála 1 - 5 

1 – MAS dokáže identifikovat všechny případné projekty 

2 – MAS dokáže identifikovat převážnou většinu případných projektu 

3 – MAS dokáže identifikovat většinu případných projektu 

4 – MAS dokáže identifikovat pouze malou část případných projektů 

5 – MAS nedokáže identifikovat žádné případné projekty 

 

Název PR Alokováno Vyčerpáno + 
zazávazkováno 
+  v hodnocení 

Zůstatek Odhad 
poptávky 

Sociální služby 11 617,55 11617,55 0  

Sociální 
podnikání 

13 531,80 0 13 531,80 11000,00 
(sociální 
podniky – 
Hrčava, Písek a 
Mosty u 
Jablunkova) 

Sociální bydlení 2 379,75 0 2 379,75 2 500,00 
(sociální byty 
Bystřice a 
Hrčava) 

Školy a školská 
zařízení 

2 332,25 2274,18 58,07 Požadavek 
školských 
zařízení 
z regionu je ve 
výši 20 mil. Kč 
(ZŠ Mosty, ZŠ 
Jablunkov, ZŠ 
Vendryně, MŠ 
Vendryně, PZŠ 
Milíkov atd.) 

Chodníky 8 165,25 7526,00 639,25 Požadavek 
z regionu je 
nejméně na 20 
mil. Kč 

Parkoviště 3 266,10 3 265,15 0,95 Požadavek 
z regionu 
převyšuje 
alokaci o 5 mil 
Kč (parkoviště 
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Msty u 
Jablunkova) 

Cyklostezky 4 899,15 4 654,19 244,96  

Uzemní studie 466,45 0 466,45 Z důvodu 
nezájmu území 
bude PR zrušen 

Podpora 
zemědělců - 
prvovýroba 

6 565,2 6 446,27 118,93 Zájem ze strany 
zemědělců 
převyšuje 
možnosti 
podpory – 
pořízení 
zemědělské 
techniky – cca 
10 mil. Kč 

Podpora 
zemědělců – 
zemědělská 
produkce 

1 645,2 792,84 852,36  

Podnikatelé 7 380,00 1 627,67 

 

5 757,33  

Neproduktivní 
investice v 
lesích 

820,00 281,23 538,76  

Projekty 
spolupráce 

783,00 0 0  

 

Do tabulky nejsou zahrnuté programové rámce OPŽP. MAS má schválenou změnu strategie 
týkající se rozšíření o operační program ŽP. Dokumentace k výzvám je ve stavu 
schvalování. První výzvy budou vyhlášeny v roce 2019. Alokace finančních prostředků byla 
specifikována na základě animační činnosti MAS v území. Proběhla jednání se zástupci 
regionu, kulaté stoly a jednání pracovních skupin pro oblast OPŽP. 

Finanční plán IROP bude začátkem roku 2019 přepočítán podle aktuálního kurzu EUR a lze 
očekávat, že dojde ke snížení celkové alokované částky pro PR IROP. 

 

Odpověď:  

Celkové hodnocení 3 – MAS dokáže identifikovat většinu případných projektu. 

Toto hodnocení bylo nastaveno na základě několika činností, které MAS provádí kontinuálně 
po celé období realizace SCLLD. První aktivitou je kontaktování žadatele projektů  
ze zásobníku projektů ve chvíli, kdy je připravována výzva odpovídající požadavkům 
projektu. MAS tak zjišťuje, zda zájem žadatelů trvá. Pracovníci MAS také využívají své 
znalosti území a společně s významnými aktéry v regionu se snaží podněcovat kreativitu  
a chuť tvořit projekty i žadatele, kteří o projektech prozatím pouze přemýšlí, snaží se je 
provázet celým procesem tvorby projektu a také jejich zhmotněním. Nejvýznamnější 
aktivitou je neustálá komunikace s aktéry v území, konzultace připravovaných záměrů  
a předávání dobré špatné praxe, kterou získali pracovníci MAS prostřednictvím jiných 
realizací, exkurzí a komunikací s dalšími MAS. MAS dokáže identifikovat většinu případných 
projektů, jsou ovšem žadatelé, kteří projekty nekonzultují, připravují je pomocí 
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profesionálních firem, tudíž se MAS o jejich přípravě nemá jak dozvědět. O jejich existenci 
se dozví až při zpracovávání žádosti o podporu/dotaci či dokonce až ve chvíli jejího podání. 

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

Odpověď: 

V rámci IROP se jedná o dvě opatření. Prvním z nich je opatření Efektivní a veřejná správa. 
O tomto opatření byl při přípravě SCLLD velký zájem, ovšem z důvodu dlouhého 
schvalování SCLLD a s tím spojeným oddalováním vyhlášení výzvy, realizoval žadatel tyto 
aktivity z jiných zdrojů. Druhým opatřením je Sociální podnikání, kde je alokována velká 
finanční obálka. MAS ví o připravovaných projektech a zná jejich přibližnou finanční 
náročnost, tudíž je předpokládáno, že finanční alokace opatření nebude těmito aktivitami 
vyčerpána a s největší pravděpodobností bude přesunuta do jiného/jiných opatření. 

V rámci PRV se jedná hned o tři fiche. První z nich je fiche zaměřená na spolupráci MAS. 
S ohledem na pravidla 19.3.1 a jejich obtížnou realizaci bude MAS realizovat maximálně 
jeden projekt spolupráce, který ovšem nevyčerpá celou alokaci. Druhým opatřením je článek 
17. 1. b, kde s ohledem na poměrně specifickou skupinu oprávněných žadatelů a s ohledem 
na znalost území také nebude alokace vyčerpána. Poslední fichí je fiche zaměřená  
na podporu nezemědělských subjektů, kde MAS ještě bude vyhlašovat výzvu č. 4 
k předložení žádosti o dotaci. Na základě výsledků této výzvy se MAS bude rozhodovat, zda 
část finanční prostředků převede do jiného opatření. V rámci změn alokací PRV by všechny 
prostředky byly přesunuty do článku 20, o který je podle předběžných konzultací velký 
zájem. 

 

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

Odpověď: 

Tento trend sledujeme pouze v rámci IROP a to ve třech opatřeních. Prvním opatřením  
je Efektivní a veřejná správa, kdy tyto prostředky budou přesunuty do jiného opatření. 
Dalšími dvěma opatřeními jsou aktivity sociálního podnikání a sociálního bydlení. Toto je 
shodně způsobeno poměrně problematickou či neexistující legislativou, stejně tak jako 
přísnými dotačními podmínkami. Přísné dotační podmínky se vztahují především 
k sociálnímu bydlení, kde je pro žadatele mnohdy nepřijatelná doba udržitelnosti projektu. 
Opatření sociálního bydlení je nečerpáno i z toho důvodu, že v době tvorby SCLLD byla 
medializována a následně se starosty obcí řešena povinnost obce sociální byty mít. 
V důsledku toho se do zásobníku projektů dostala výstavba sociálních bytů prakticky 
z každé obce. V současnosti tato povinnost na obce nepřipadá, o toto opatření tak nemají 
zájem. 

MAS bude v roce 2019 vyhlašovat výzvy týkající se podpory sociálního bydlení i sociálního 
podnikání a v případě, že nebudou do výzev předloženy žádné projekty, bude se rozhodovat 
o realokaci do programových rámců, ve kterých evidujeme zvýšený zájem. 

Klíčová zjištění:   

1. Přesun finančních prostředků do nové fiche čl. 20 PRV 

2. Přesun finančních prostředků IROP ne základě výsledků výzev na sociální bydlení 
a sociální podnikání 

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

Odpověď:  

IROP – programové rámce nastaveny dle zásobníku projektů. V průběhu realizace SCLLD 
se ukázalo, že v regionu není zájem o PR na podporu územních studií. Tento PR bude zcela 
zrušen. V případě podpory sociálního bydlení a sociálního podnikání může dojít k přesunům 
nedočerpaných finančních prostředků do jiných PR. Vše bude zhodnoceno po uzavření 
výzev v roce 2019. V ostatních programových rámcích jsou nyní alokace vyčerpané nebo 
ve stavu hodnocení žádostí o podporu. 

PRV – dojde k přesunům alokace do nového čl. 20. Přesuny budou provedeny 
z nedočerpaných fichí (čl. 17.1.b, čl. 19.1. b a případně zbylé finance z ostatních článků 
včetně alokace projektů spolupráce).  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 

Realizace průzkumu v regionu a výběr 
nejvíce žádaných aktivit čl. 20 

Do 30. 6. 2019 
případně do jednání 
Valné hromady MAS 

Kancelář MAS 

Rozšíření programových rámců PRV o čl. 
20 – změna SCLLD 

Do 15. 1. 2020 Kancelář MAS 

Realokace ušetřených finančních 
prostředků programových rámců PRV a 
změna finančního plánu SCLLD 

Do 15. 1. 2020 Kancelář MAS 

Realokace finančních prostředků v rámci 
programových rámců IROP 

Do 15. 1. 2020 Kancelář MAS 

 

EO: B.5 Do jaké míry je SCLLD v souladu s rozvojovými strategiemi 
vyššího řádu? – nepovinná evaluační otázka 

Hlavním cílem této evaluační otázky je ověřit, že v území MAS nedošlo k zásadním změnám 
v zaměření „nadřazených“ strategických dokumentů, tj. že plnění cílů SCLLD i nadále přispívá 
k cílům v území MAS stanovených v „nadřazených“ strategických dokumentech. Finanční 
prostředky jsou tak alokovány a využívány v souladu s potřebami území a nedochází 

k neefektivnímu vynakládání alokace SCLLD. 

Postup pro zpracování a zodpovězení evaluační otázky (vč. podotázek) 

1. MAS shromáždí nadřazené strategické dokumenty, které jsou uvedeny v SCLLD (dle kap. 
7.2, str. 32 „Vazba na strategické dokumenty“). Pokud tato kapitola v SCLLD absentuje, MAS 
ji dopracuje.  

2. MAS provede obsahovou analýzu nadřazených strategických dokumentů s cílem zjistit, zda 
došlo k jejich změnám. Pokud ke změnám došlo, kancelář MAS ověří, zda jsou tyto změny ve 
vztahu (tematicky) k cílům SCLLD.  

3. MAS formuluje odpovědi na evaluační otázku a její podotázky a závěry – zjištění 
z provedené obsahové analýzy, v případě potřeby navrhne příslušná opatření (např. 
aktualizaci kap. „Vazba na strategické dokumenty“).  
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Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

 SCLLD – kap. „Vazba na strategické dokumenty“  

 Klíčové nadřazené strategické dokumenty (v tematických oblastech Programových 
rámců schválené SCLLD) 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza  

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

MAS vytvoří následující záznamy, na jejichž základě formuluje odpovědi na podotázky 
a evaluační otázku:  

 Záznam z provedené obsahové analýzy (např. seznam nadřazených strategických 
dokumentů s uvedením, zda v těchto dokumentech došlo/nedošlo ke změnám 
relevantním k SCLLD) 

 Návrh aktualizace kapitoly „Vazba na strategické dokumenty“5 SCLLD (je-li to 
s ohledem na zjištění obsahové analýzy nutné)  

Odpovědi na evaluační podotázky 

B.5.1) Do jaké míry došlo ke změnám v rozvojových strategiích vyššího řádu? 

MAS prostřednictvím obsahové analýzy identifikuje, v jakých nadřazených strategiích došlo 
ke změnám v tematicky příbuzných cílech/zaměření se SCLLD.  

Odpověď:  

 

B.5.2) Pokud ke změnám došlo, do jaké míry jsou cíle Programových rámců v souladu 
s cíli strategií vyššího řádu? 

Tam, kde došlo ke změnám v cílech nadřazených strategických dokumentů, MAS 
vyhodnotí, zda v nadřazených strategiích nedošlo k takové změně cílů/zaměření, které by 
vedlo ke konfliktu s cíli/zaměřením SCLLD. Tak bude zaručeno, že finanční prostředky 
vynaložené na dosahování cílů SCLLD nejsou konfrontovány s prostředky vynaloženými 
z jiných zdrojů na dosahování cílů, které jsou v rozporu se SCLLD. 

Odpověď: 

 

Klíčová zjištění:   

1. … 

2. … 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

                                                
5 Název kapitoly SCLLD dle MPIN. V konkrétní SCLLD může být název obsahově odpovídající kapitoly 
odlišný.  



 

42 
 

B.5 Do jaké míry je strategie SCLLD v souladu s rozvojovými strategiemi vyššího 
řádu? 

Odpověď:  

Pozn.: MAS jasně, stručně a výstižně formuluje odpověď na evaluační otázku s využitím 
získaných zjištění a záznamů. Odpověď na evaluační otázku je de facto syntézou odpovědí 
na evaluační podotázky. MAS v odpovědi uvede klíčová zjištění, na která naváže 
doporučeními pro jejich řešení (viz následující bod).  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost za 

implementaci 
doporučení 

1.    

2.    

3.    

 

 

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 Jablunkovsko přináší? 

 

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

V rámci evaluace v Oblasti C zodpovídá MAS Jablunkovsko následující evaluační otázky: 

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

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

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

míry intervence splnila svůj účel)? 

 C.4 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účinně? 
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 C.5 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích 
k dosahování specifických cílů opatření/fichí Programových rámců? 

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

 C.7 Do jaké míry dochází k naplnění cílů strategie jako celku?   

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

 

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

- Obsahová analýza (výzvy, věcný a finanční pokrok)  

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

- Case Studies (případové studie).  
 

Obecná logika (postup) zodpovídání evaluačních otázek v Oblasti C – Výstupy 

a výsledky implementace SCLLD:  

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

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

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

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

a výsledcích projektů, které nejsou vyjádřeny hodnotou stanovených indikátorů 

(se zaměřením na zamýšlené i nezamýšlené výstupy)    

3. zpracování záznamů: podrobný zápis z každého rozhovoru  

4. zpracování případové studie ke každému vybranému projektu  

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

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

 

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

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

 

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

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

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  
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 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,  
- 0 v PR OP ŽP  

 MAS má 2 výzvy, u kterých probíhá kontrola FNaP a věcné hodnocení žádostí o dotaci, z toho:  
- 2 v PR IROP,  
- 0 v PR PRV,  
- 0 v PR OPZ,  
- 0 v PR OP ŽP  

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

 MAS má 6 výzev, ve kterých jsou projekty s vydaným právním aktem, z toho:  
- 4 v PR IROP,  
- 2 v PR PRV,  
- 0 v PR OPZ,  
- 0v PR OP ŽP  

 MAS má 6 výzev, ve kterých jsou ukončené projekty (projekty, u kterých byla podána závěrečná 
žádost o platbu/závěrečná zpráva o realizaci), z toho:  

- 4 v PR IROP,  
- 2 v PR PRV,  
- 0 v PR OPZ,  
- 0 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 
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IROP  6 5 2 

PRV 1 1 1 

OPZ 0 0 0 

OP ŽP 0 0 2 

CELKEM 7 6 5 

 
 

Klíčová zjištění:   

1. Při výzvách IROP docházelo k jejich drobným úpravám, přesto se podařilo 
dosáhnout stanovených cílů. Výzva zaměřená na tvorbu územních studií nebyla 
vyhlášena, jelikož v území bylo provedeno dotazování a žádný z potencionálních 
žadatelů nemá o výzvu zájem. 

2. MAS Jablunkovsko se podařilo v rámci PRV dodržovat interval jedné výzvy za 
kalendářní rok, což si stanovila již v počátku plánovacího období. 

3. Operační program Zaměstnanost MAS Jablunkovsko nerealizuje. 

4. Operační program životní prostředí bude realizován od roku 2019. 

5. Hodnoty za rok 2019 zobrazují předpokládaný harmonogram výzev MAS 
Jablunkovsko na zmíněný rok. 

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:  

Pozn.: MAS jasně, stručně a výstižně formuluje odpověď na evaluační otázku s využitím 
získaných zjištění a záznamů. MAS v odpovědi uvede klíčová zjištění, na která naváže 
doporučeními pro jejich řešení (viz následující bod).  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 

1. Zrušení výzvy na územní studie 
a přesunutí alokace 

 Vedoucí pracovník 
nebo jím pověřený 
pracovník MAS 

 

 

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

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

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

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

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

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

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

Zprávy)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza  

 Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  
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Tabulka 9 – Návrh úpravy tabulky g) pro účely mid-term evaluace 

Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Dosažená hodnota indikátoru 

Kód 
NČI2014+ 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31. 12.2018  

(je-li ŘO 
vyžadován) 

Hodnota6 
% 

plnění 
Zazávazkováno/ 

v % 

1.1 
Zkvalitnění 
zázemí pro 

sociální 
služby a 
sociální 
podniky 

1.1.1 
Podpora 
rozvoje 
sociální 

infrastruktury 

6 75 10 
Kapacita služeb a 

sociální práce 
klient Výsledek 222 

31. 12. 
2014 

344 
31. 12. 
2023 

Není 
požadován 

Je sledováno za celý OP 

5 54 01 

Počet 
podpořených 

zázemí pro služby 
a sociální práci 

zázemí Výstup 0 
31. 12. 
2014 

14 
31. 12. 
2023 

Není 
požadován 

1 7,1 
3 

21,43 % 

5 54 02 

Počet 
poskytovaných 

druhů sociálních 
služeb 

služby Výstup 0 
31. 12. 
2014 

12 
31. 12. 
2023 

Není 
požadován 

0 0 
2 

16,67 % 

1.1.2 
Podpora 
rozvoje 

infrastruktury 
pro sociální 
podnikání 

1 04 11 

Míra 
nezaměstnanosti 
osob s nejnižším 

vzděláním 

% Výsledek 28,5 
31. 12. 
2012 

12 
31. 12. 
2023 

Není 
požadován 

Je sledováno za celý OP 

1 00 00 
Počet podniků 

pobírajících 
podporu 

podniky Výstup 0 
31. 12. 
2014 

7 
31. 12. 
2023 2 0 0 0 

1 01 02 
Počet podniků 

pobírajících 
granty 

podniky Výstup 0 
31. 12. 
2014 7 

31. 12. 
2023 

Není 
požadován 0 0 0 

1 04 00 

Zvýšení 
zaměstnanosti 

v podporovaných 
podnicích 

FTE Výstup 0 
31. 12. 
2014 35 

31. 12. 
2023 

Není 
požadován 0 0 0 

1 01 05 
Počet nových 
podniků, které 

dostávají podporu 
podniky Výstup 0 

31. 12. 
2014 5 

31. 12. 
2023 

Není 
požadován 0 0 0 

1 03 00 

Soukromé 
investice 

odpovídající 
veřejné podpoře 
podniků (granty) 

EUR Výstup 0 
31. 12. 
2014 25 898 

31. 12. 
2023 

Není 
požadován 0 0 0 

1 04 03 

Zvýšení 
zaměstnanosti 

v podporovaných 
podnicích se 

zaměřením na 

FTE Výstup 0 
31. 12. 
2014 12 

31. 12. 
2023 

Není 
požadován 0 0 0 

                                                
6 Plnění tohoto sloupce odpovídá součtu hodnot indikátorů načítaných ze Zpráv o realizaci projektu.  
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Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Dosažená hodnota indikátoru 

Kód 
NČI2014+ 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31. 12.2018  

(je-li ŘO 
vyžadován) 

Hodnota6 
% 

plnění 
Zazávazkováno/ 

v % 

znevýhodněné 
skupiny 

1.1 
Zkvalitnění 
zázemí pro 
sociální 
služby a 
sociální 
podniky 

1.1.3 
Zlepšení 
podmínek 
pro bydlení 

5 53 20 

Průměrný počet 
osob 

využívajících 
sociální bydlení 

Osoby/rok Výsledek 10 
31. 12. 
2014 20 

31. 12. 
2023 

Není 
požadován Je sledováno za celý OP 

5 53 10 
Nárůst kapacity 
sociálních bytů 

Lůžka Výsledek 10 
31. 12. 
2014 20 

31. 12. 
2023 

Není 
požadován Je sledováno za celý OP 

5 53 01 

Počet 
podpořených 

bytů pro 
sociální bydlení 

Bytové 
jednotky 

Výstup 0 
31. 12. 
2014 5 

31. 12. 
2023 

2 0 0 0 
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Specifick
ý cíl 

SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Dosažená hodnota indikátoru 

Kód 
NČI2014

+ 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotk

a 

Typ 
indikátor
u (výstup/ 
výsledek) 

Výchozí 
hodnot

a 

Datum 
výchozí 
hodnot

y 

Cílová 
hodnot

a 

Datum 
cílové 

hodnot
y 

Milník 
31. 12.2018  

(je-li ŘO 
vyžadován

) 

Hodnota7 
% 

plnění 
Zazávazkován

o 

1.2 
Zkvalitnění 
podmínek 

pro 
vzdělávání 

a celoživotní 
učení 

1.2.1 
Podpora 
kvality a 

dostupnosti 
regionální 

infrastruktur
y pro 

vzdělávání a 
celoživotní 

učení 

5 00 20 

Podíl tříletých 
dětí 

umístěných v 
předškolním 

zařízení  

% Výsledek 77,3 
31. 12. 
2013 

90,5 
31. 12. 
2023 

Není 
požadován 

Je sledováno za celý OP 

5 00 30 

Podíl osob 
předčasně 

opouštějících 
vzdělávací 

systém 

% Výsledek 5,4 
31. 12. 
2013 

5 
31. 12. 
2023 

Není 
požadován 

Je sledováno za celý OP 

5 00 00 

Počet 
podpořených 
vzdělávacích 

zařízení 

Zařízení Výstup 0 
31. 12. 
2015 

3 
31. 12. 
2023 

1 2 66,7 
4 

133,3 % 

5 00 01 

Kapacita 
podporovanýc

h zařízení 
péče o děti 

nebo 
vzdělávacích 

zařízení  

osoby Výstup 0 
31. 12. 
2015 

55 
31. 12. 
2023 

Není 
požadován 

31 56,4 
72 

130,09 

 

 

 

                                                
7 Plnění tohoto sloupce odpovídá součtu hodnot indikátorů načítaných ze Zpráv o realizaci projektu.  
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Specifický cíl 
SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Dosažená hodnota indikátoru 

Kód 
NČI2014

+ 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotk

a 

Typ 
indikátor

u 
(výstup/ 
výsledek

) 

Výchoz
í 

hodnot
a 

Datum 
výchoz

í 
hodnot

y 

Cílová 
hodnot

a 

Datum 
cílové 
hodnot

y 

Milník 
31. 12.201
8  (je-li ŘO 
vyžadová

n) 

Hodnota
8 

% 
plněn

í 

Zazávazkován
o 

2.1 Zvýšení 
konkurenceschopno

sti regionu 

2.1.1 Podpora 
podnikatelskýc

h subjektů 

9 48 00 

Pracovní místa 
vytvořená 
v rámci 

podpořených 
projektů 

(LEADER) 

Pracovní 
místa 

Výsledek 0 
31. 12. 
2014 

1,5 
31. 12. 
2023 

0,5 Je sledováno za celý OP 

9 37 01 

Počet 
podpořených 

podniků/příjemc
ů 

počet Výstup 0 
31. 12. 
2014 

2 
31. 12. 
2023 

1 7 350 7 

2.1.2 Podpora 
regionální 

produkce a 
místních tradic 

9 48 00 

Pracovní místa 
vytvořená 
v rámci 

podpořených 
projektů 

(LEADER) 

Pracovní 
místa 

Výsledek 0 
31. 12. 
2014 

0,5 
31. 12. 
2023 

0,5 Je sledováno za celý OP 

9 37 01 

Počet 
podpořených 

podniků/příjemc
ů 

počet Výstup 0 
31. 12. 
2014 

1 
31. 12. 
2023 

1 1 100 1 

2.1.4 Podpora 
investic 

nezemědělskéh
o charakteru 

9 48 00 

Pracovní místa 
vytvořená 
v rámci 

podpořených 
projektů 

(LEADER) 

Pracovní 
místa 

Výsledek 0 
31. 12. 
2014 

1,5 
31. 12. 
2023 

0,5 Je sledováno za celý OP 

9 37 01 

Počet 
podpořených 

podniků/příjemc
ů 

počet Výstup 0 
31. 12. 
2014 

3 
31. 12. 
2023 

1 1 33,3 
4 

133,3 % 

 

                                                
8 Plnění tohoto sloupce odpovídá součtu hodnot indikátorů načítaných ze Zpráv o realizaci projektu.  
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Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Dosažená hodnota indikátoru 

Kód 
NČI2014+ 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31. 12.2018  

(je-li ŘO 
vyžadován) 

Hodnota9 
% 

plnění 
Zazávazkováno 

4.1 Rozvoj 
udržitelných 

forem 
dopravy 

4.1.1 Podpora 
bezpečnosti a 

bezbariérovosti 
na 

komunikacích 

7 51 20 

Podíl veřejné 
osobní 

dopravy na 
celkových 
výkonech 
v osobní 
dopravě 

% Výsledek 30 
31. 12. 
2011 

35 
31. 12. 
2023 

Není 
požadován 

Je sledováno za celý OP 

7 50 01 

Počet 
realizací 

vedoucích ke 
zvýšení 

bezpečnosti v 
dopravě 

Realizace Výstup 0 
31. 12. 
2014 

2 
31. 12. 
2023 

Není 
požadován 

3 150 
4 

200 % 

4.1.2 Podpora 
provázanosti 

různých druhů 
dopravy 

7 51 10 

Počet osob 
přepravených 

veřejnou 
dopravou 

Osoby/rok Výsledek 30 
31. 12. 
2011 

35 
31. 12. 
2023 

Není 
požadován 

Je sledováno za celý OP 

7 51 20 

Podíl veřejné 
osobní 

dopravy na 
celkových 
výkonech 
v osobní 
přepravě 

% Výsledek 30 
31. 12. 
2011 

35 
31. 12. 
2023 

Není 
požadován 

Tento indikátor není plněn s ohledem na 
jeho absenci v nadřazené výzvě č. 53 

IROP. 

7 50 01 

Počet 
realizací 

vedoucích ke 
zvýšení 

bezpečnosti v 
dopravě 

Parkovací 
místa 

Výstup 0 
31. 12. 
2014 

53 
31. 12. 
2023 

Není 
požadován 

56 105,7 
56 

105, 7 % 

4.1.3 Doplnění 
sítě cyklotras a 

cyklostezek 

7 63 10 

Podíl 
cyklistiky na 
přepravních 
výkonech 

% Výsledek 7 
31. 12. 
2011 

10 
31. 12. 
2023 

Není 
požadován 

Je sledováno za celý OP 

7 61 00 

Délka nově 
vybudovaných 
cyklostezek a 

cyklotras 

km Výstup 0 
31. 12. 
2014 

0,9 
31. 12. 
2023 

Není 
požadován 

0 0 0 

                                                
9 Plnění tohoto sloupce odpovídá součtu hodnot indikátorů načítaných ze Zpráv o realizaci projektu.  
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Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Dosažená hodnota indikátoru 

Kód 
NČI2014+ 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31. 12.2018  

(je-li ŘO 
vyžadován) 

Hodnota10 
% 

plnění 
Zazávazkováno 

5.1 Ochrana 
životního 
prostředí 

5.1.1 
Ochrana 
lesních 
porostů 

9 30 01 
Celková 

plocha (ha) 
ha Výstup 0 

31. 12. 
2014 

0,05 
31. 12. 
2023 

0 0,95 1900 
0,95 

1 900 % 

9 27 02 
Počet 

podpořených 
operací (akcí) 

počet Výstup 0 
31. 12. 
2014 

1 
31. 12. 
2023 

0 1 100 
1 

100% 

 

Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Dosažená hodnota indikátoru 

Kód 
NČI2014+ 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31. 12.2018  

(je-li ŘO 
vyžadován) 

Hodnota11 
% 

plnění 
Zazávazkováno 

5.2 Efektivní 
veřejná 
správa 

5.2.1 Podpora 
rozvoje kvality 
poskytovaných 
sužeb veřejné 

správy 

9 02 10 

Plocha 
území 

pokrytá 
územním 
plánem, 

regulačním 
plánem a 

územní studii 

km2 Výsledek 176,1 
31. 12. 
2014 

352,2 
31. 12. 
2023 

Není 
požadován 

0 0 0 

9 02 00 

Počet 
územních 

plánů, 
regulačních 

plánů a 
územních 

studií 

dokumenty Výstup 0 
31. 12. 
2014 

1 
31. 12. 
2023 

1 0 0 0 

9 02 04 

Počet 
územních 
studií – 
veřejná 

infrastruktura 

studie Výstup 0 
31. 12. 
2014 

1 
31. 12. 
2023 

1 0 0 0 

                                                
10 Plnění tohoto sloupce odpovídá součtu hodnot indikátorů načítaných ze Zpráv o realizaci projektu.  
11 Plnění tohoto sloupce odpovídá součtu hodnot indikátorů načítaných ze Zpráv o realizaci projektu.  
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Tabulka 10 – Návrh úpravy tabulky e) pro účely mid-term evaluace (v tis. Kč) 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje  
(v Kč) 

skutečný 
stav čerpání 

(v Kč) 

skutečný 
stav 

čerpání 
(v % z 
CZV) 

Zazávazkováno/ 
v % 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho  
Podpora 

Z toho  
Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie (a) 

Národní 
veřejné 
zdroje  

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje  
(kraj, 
obec, 
jiné) 
(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 
(d) 

1.1 Zkvalitnění 
zázemí pro sociální 

služby a sociální 
podniky 

1.1.1 Podpora rozvoje sociální infrastruktury 12 229,00 11 617,55 0,00 611,45 0,00 0,00 1 966,36 16,93 
1 966,36 
16,93 % 

1.1.2 Podpora rozvoje infrastruktury pro 
sociální podnikání 

14 244,00 13 531,80 0,00 0,00 712,20 0,00 0 0 0 

1.1.3 Zlepšení podmínek pro bydlení 2 505,00 2 379,75 0,00 125,25 0,00 0,00 0 0 0 

1.2 Zkvalitnění 
podmínek pro 
vzdělávání a 

celoživotní učení 

1.2.1 Podpora kvality a dostupnosti 
regionální infrastruktury pro vzdělávání a 

celoživotní učení 
2 455,00 2 332,25 0,00 122,75 0,00 0,00 443,46 19 

1 744,71 
74, 81 % 

2.1 Zvýšení 
konkurenceschopnosti 

regionu 

2.1.1 Podpora podnikatelských subjektů 10 942,00 4 923,90 1 641,30 0,00 4 376,80 0,00 5 398,03 82,2 
6 446,27 
98,19 % 

2.1.2 Podpora regionální produkce a 
místních tradic 

3 290,40 1 233,90 411,30 0,00 1 645,20 0,00 792,84 48,2 
792,84 
48,19 % 

2.1.4 Podpora investic nezemědělského 
charakteru 

16 400,00 5 535,00 1 845,00 0,00 9 020,00 0,00   342 4,6 
1 627,67 
22,06 % 

3.1 Rozvoj a 
umocňování 

partnerství MAS  

3.1.1 Podpora projektů spolupráce a 
výměny zkušeností 

978,75 587,25 195,75 0,00 195,75 0,00 0 0 0 

4.1 Rozvoj 
udržitelných forem 

dopravy 

4.1.1 Podpora bezpečnosti a bezbariérovosti 
na komunikacích 

8 595,00 8 165,25 0,00 429,75 0,00 0,00  859,58 10,53 
5 135,5 
62,89 % 

4.1.2 Podpora provázanosti různých druhů 
dopravy 

3 438,00 3 266,10 0,00 171,90 0,00 0,00 3 265,15 99,97 99,97 % 

4.1.3 Doplnění sítě cyklotras a cyklostezek 5 157,00 4 899,15 0,00 257,85 0,00 0,00 0 0 0 

5.1 Ochrana životního 
prostředí  

5.1.1 Ochrana lesních porostů 820,00 615,00 205,00 0,00 0,00 0,00 281,23 34,3 281,23 
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5.2 Efektivní veřejná 
správa 

5.2.1 Podpora rozvoje kvality poskytovaných 
služeb veřejné správy 

491,00 466,45 0,00 24,55 0,00 0,00 0 0 0 
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Odpovědi na evaluační podotázky 

C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty 
indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových 
rámců? 

 

1.1 Zkvalitnění zázemí pro sociální služby a sociální podniky 

Jediným opatřením, u kterého jsou sledovány indikátory, je 1.1.1, kde jsou plněny indikátory 
ze 7 %. Jeden z podaných projektů je nyní ve stavu PP36, s tímto projektem dosahuje plnění 
indikátorů necelých 22 %. S ohledem na fakt, že nyní další 3 projekty splnili hodnocení 
formálních náležitostí a přijatelnosti, budou indikátory nadále plněny. V opatření SCLLD 
1.1.2 a 1.1.3 nejsou indikátory plněny s ohledem na absenci projektů. V každém tomto 
opatření byla ve sledovaném období vyhlášena jedna výzva. Ve výzvě zaměřené na sociální 
podnikání, byly podány dva projekty. Jeden nebyl podpořen z důvodu nedostatečné 
alokace, druhý odstoupil od projektu během realizace výběrového řízení na zhotovitele 
stavby. V opatření 1.1.3 žadatel odstoupil od realizace projektu ve fází hodnocení 
Formálních náležitostí a přijatelnosti. MAS Jablunkovsko plánuje vyhlásit výzvy na obě tato 
opatření v roce 2019. 

 

1.2 Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učení 

Indikátory u specifického cíle 1.2 jsou plněny z více než 60 %. Po ukončení věcného 
hodnocení jsou nyní další dva projekty, s kterými budou indikátory splněny. 

 

2.1 Zvýšení konkurenceschopnosti regionu 

V opatření 2.1.1 jsou indikátory přeplněny z 350 %. Byly podány projekty s nižšími 
způsobilými výdaji, než bylo předpokládáno, tudíž bylo podpořeno více projektů. V tomto 
opatření již nejsou plánovány výzvy k předložení žádosti o dotaci. V opatření 2.1.2 jsou 
indikátory splněny ze 100 %. Opatření 2.1.4 je v současné době plněno z 33 %. Do 
sledovaného období nebyly zahrnuty 3 projekty, s kterými budou indikátory plněny na 133 
%. 

 

4.1 Rozvoj udržitelných forem dopravy 

Opatření 4.1.1 je splněno ze 150 %, přesto je po tomto opatření stále v území poptávka. 
V opatření 4.1.2 se nám podařilo splnit sledovaný indikátor pomocí jednoho projektu, který 
dosahuje 105 % plnění. V opatření 4.1.3 prozatím nejsou plněny indikátory, jelikož projekt 
podaný ve výzvě vyhlášené v roce 2018 je nyní v hodnocení MAS.  

 

5.1 Ochrana životního prostředí 

Indikátory v tomto opatření jsou přeplněny na 1 000 %. Tento fakt je ale způsoben 
přeplněním indikátoru 9 30 01 „Celková plocha (ha)“, a to o 1 900 %.  

 

5.2 Efektivní veřejná správa 

V rámci tohoto opatření nebyla vyhlášená výzva k předkládání žádosti o podporu. 
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C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu  
SCLLD (opatření/fiche)? 

 

Specifický cíl 
SCLLD 

Opatření SCLLD 
Plnění 
indikátoru 
v % 

Plnění 
finančního 
plánu v % 

1.1 Zkvalitnění 
zázemí pro sociální 

služby a sociální 
podniky 

1.1.1 Podpora rozvoje sociální infrastruktury 7,1 16,93 

1.1.2 Podpora rozvoje sociální infrastruktury pro sociální 
podniky 0 0 

1.1.3 Zlepšení podmínek pro bydlení 0 0 

V opatření 1.1.1 MAS případně CRR administruje projekty, které ještě nejsou zobrazeny ve 
sledovaném období. Tyto projekty zajistí plnění indikátoru na 22 % a finančního plánu na 17 %. 
Tyto hodnoty jsou srovnatelné, tudíž MAS nepředpokládá komplikace v příštím období. 
V opatření 1.1.2 a 1.1.3 bude MAS vyhlašovat další výzvy v roce 2019. Na základě jednání v 
území lze předpokládat naplnění indikátorů i finančních plánů. 

1.2 Zkvalitnění 
podmínek pro 
vzdělávání a 

celoživotní učení 

1.2.1 Podpora kvality a dostupnosti regionální infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení 61,55 19 

MAS případně CRR administruje projekty, které ještě nejsou zobrazeny ve sledovaném období. 
Tyto projekty zajistí plnění indikátoru na 131 % a finančního plánu na 74,81 %. V tomto opatření 
jsou evidovány i projekty, které jsou nyní ve fyzické realizaci. Finanční plán tak bude splněn, 
indikátory budou přeplněny. 

2.1 Zvýšení 
konkurenceschopnost

i regionu 

2.1.1 Podpora podnikatelských subjektů 350 82,2 

2.1.2 Podpora regionální produkce a místních tradic 100 48,2 

2.1.4 Podpora investic nezemědělského charakteru 33,3 4,6 
V opatření 2.1.1 jsou projekty, jejichž náklady nebyly do konce roku 2018 proplaceny, ačkoli dojde 
k mírnému navýšení indikátoru, dojde také k dočerpání alokovaných finančních prostředků. 
V opatření 2.1.2 jsou 100 % naplněny indikátory, finanční čerpání ovšem dosahuje poloviny. MAS 
se rozhoduje, zda navýší indikátory a dočerpá tak finanční prostředky nebo zbylé finance přesune 
do jiných opatření. 
V opatření 2.1.4 MAS plánuje vyhlásit výzvy tak, aby byla naplněna jak hodnota indikátoru, tak 
finanční plán. V tomto opatření nejsou očekávány komplikace 

3.1 Rozvoj a 
umocňování 

partnerství MAS 

3.1.1 Podpora projektů spolupráce a výměny zkušeností 0 0 

Nebyly předložený žádné žádosti o dotaci. 

4.1 Rozvoj 
udržitelných forem 

dopravy 

4.1.1 Podpora bezpečnosti a bezbariérovosti na komunikacích 150 10,53 

4.1.2 Podpora provázanosti různých druhů dopravy 105,7 99,97 

4.1.3 Doplnění sítě cyklotras a cyklostezek 0 0 

V opatření 4.1.1 je několik projektů, které nebylo možné zahrnout do evaluace. Tyto projekty 
naplní hodnoty finančního plánu. Počet realizací se ovšem navýší. 
V opatření 4.1.2 jsou hodnoty indikátorů i plnění finančního plánu srovnatelné. MAS již nebude 
vyhlašovat výzvu na předkládání žádosti o podporu. 
V opatření 4.1.3 je v administraci projekt, který bude naplňovat hodnoty indikátorů i finančního 
plánu. MAS již nebude vyhlašovat výzvu k předkládání žádosti o podporu. 

5.1 Ochrana životního 
prostředí  

5.1.1 Ochrana lesních porostů 1 000 34,3 

V tomto opatření bude MAS vyhlašovat výzvu v roce 2019. Indikátory jsou neúměrně překročeny z 
důvodu podstaty projektu a dodavatele, který vyšel z výběrového řízení. Jelikož v projektu byly 
prováděny rozsáhlé práce za nízké náklady, byl indikátor překročen. 

5.2 Efektivní veřejná 
zpráva 

5.2.1 Podpora rozvoje kvality poskytovaných služeb veřejné 
zprávy 0 0 
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MAS prostřednictvím žádosti o změnu požádala o zrušení tohoto specifického cíle z důvodu nezájmu v 
území. 

 

 

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

 

Klíčová zjištění:   

1. Během sledovaného období nebyla podána žádná žádost o změnu zaměřená na 
hodnoty indikátorů. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců  

k dosahování hodnot indikátorů? 

Odpověď:  

Pomocí realizace projektů bylo v zásadě dosahováno indikátorů v poměru k vyčerpaným 
finančním prostředkům. V některých opatřeních se podařilo indikátorovou hranici mírně 
překročit, tento rozdíl je však zanedbatelný. U některých opatření se předpokládá překročení 
větší nebo dokonce nesplnění indikátorů. Tuto situaci bude MAS řešit pomocí žádostí o 
změnu.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 

1. Zrušení opatření na tvorbu 
územních studií (nezájem 
žadatelů) 

28. 2. 2019 Kancelář MAS 

 

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

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

plní svůj účel. 

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

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

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

 Žadatelé – individuální rozhovory   

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza  

 Dotazování   
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 Případové studie 

 Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

Škála 1-3 

1- projekt jasně vedl k dosažení všech stanovených výstupů a výsledků 

2- projekt jasně vedl k dosažení několika stanovených výstupů a výsledků 

3- projekt nevedl k dosažení stanovených výstupů a výsledků 

 

Odpověď:  

Celkové hodnocení 1- projekt jasně vedl k dosažení všech stanovených výstupů a 
výsledků. S ohledem na fakt, že ve všech čtyřech případech se jedná o investiční projekty, 
nebyl identifikován žádný problém v dosahování výsledků a výstupů. 75 % žadatelů se 
shodlo na tom, že největším rizikem byl výběr dodavatelské firmy, jelikož v zásadě všechny 
firmy mají plán prací a dodávek nastaven mnoho měsíců dopředu. Plnění výstupů bylo 
pozitivně ovlivňováno především uváženým zpracováním projektu a předcházení případným 
problémovým situacím. 

 

C.3.2) Do jaké míry vedou intervence  k uspokojování potřeb cílových skupin daného 
projektu (relevantních k Opatřením/Fichím Programových rámců)? 

Škála 1-5 

1-projekt zcela pozitivně ovlivnil potřeby cílových skupin 

2- projekt v zásadě pozitivně ovlivnil potřeby cílových skupin 

3-projekt neměl vliv na potřeby cílových skupin 

4- projekt v zásadě negativně ovlivnil potřeby cílových skupin 

5- projekt zcela negativně ovlivnil potřeby cílových skupin 

 

Odpověď:  

Celkové hodnocení 1-projekt zcela pozitivně ovlivnil potřeby cílových skupin. 
Přestože v rámci projektů byly stanoveny rozličné cílové skupiny, které mají specifické 
potřeby, přesto se realizovanými intervencemi je podařilo zcela naplnit.  

V případě projektu Zatraktivnění přírodních lokalit Girov (PRV) byli cílovou skupinou 
obyvatelé obce Hrádek, kteří měli potřebu rozvíjet komunitní život v obci, mít zázemí pro 
trávení volného času venku a budovat vztah k přírodě nejmladší generace. Tento projekt 
sloučil tyto potřeby do jednoho celku a díky výstavbě stezky a další doprovodné 
infrastruktury uspokojil potřeby cílové skupiny. 

Cílem projektu Košařiska-chodník v centru obce (IROP) bylo především zajištění 
bezpečnosti v obci, kde je v bezprostřední blízkosti škola, obecní úřad, hřbitov a další 
občanská vybavenost. Cílové skupiny projektu se denně pohybovali v tomto nebezpečném 
úseku, tudíž jejich hlavní potřebou bylo zvýšení bezpečnosti, což se díky výstavbě nového 
chodníkového tělesa zcela podařilo naplnit. 

Cílovou skupinou projektu Modernizace vybavení české základní školy v Dolní Lomné 
(IROP) byli především žáci a pedagogové na místní škole. Jejich společnou potřebou byla 
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modernizace výuky, která by zabezpečila větší zájem žáků i snadnější výuku pro pedagogy. 
Pořízení nového vybavení bylo součástí celkové modernizace objektu, tudíž se i za poměrně 
nízkou částku podařilo potřeby cílových skupin uspokojit. 

C.3.3) Do jaké míry jsou výstupy a výsledky a dopady dosažené v jednotlivých 
Programových rámcích skutečně udržitelné ? 

Škála 1-5 (udržitelnost výstupů a výsledků) 
1-výstupy a výsledky projektu jsou zcela udržitelné s menšími finančními náklady 
2- výstupy a výsledky projektu jsou udržitelné s většími finančními náklady 
3-žadatel udržitelnost výstupů a výsledků projektu prozatím neřešil 
4-výstupy a výsledky projektu jsou problematicky udržitelné 
5-výstupy a výsledky projektu jsou neudržitelné 

 

Odpověď:  
Celkové hodnocení 1- výstupy a výsledky projektu jsou zcela udržitelné s menšími 
finančními náklady. V případě projektů, kdy je žadatelem obec, je zajištění udržitelnosti 
jednodušší. Obec má nejen finanční prostředky na drobné opravy a údržbu, ale také 
disponuje potřebnými administrativními a personálními kapacitami. V případě projektu, kdy 
je žadatelem fyzická osoba, je zajištění udržitelnosti komplikovanější. V naprosté většině 
případů spočívá veškeré povinnosti plynoucí z udržitelnosti projektu na samotném žadateli.  
 

Klíčová zjištění:   

1. V případě, kdy je žadatelem obec, je zajištění udržitelnosti projektu méně rizikové. 

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)? 

Škála 1-5 (udržitelnost výstupů a výsledků) 
1- prostředky na intervence byly vynaloženy zcela účelně 
2- prostředky na intervence byly vynaloženy spíše účelně 
3- prostředky na intervence neměly žádný efekt 
4- prostředky na intervence nebyly vynaloženy spíše účelně  
5- prostředky na intervence nebyly vynaloženy zcela účelně  
 

Odpověď:  

Celkové hodnocení 1- prostředky na intervence byly vynaloženy zcela účelně. V rámci 
předložených projektů byl jejich předmět vždy dodržen a splněn. Tímto bylo dosaženo 
nejvyšší možné účelnosti vynaložených peněžních prostředků. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 

1. Nebyla zjištěna žádná zásadní 
doporučení. 

  

 

 



 

60 
 

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

Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda bylo dosaženo výstupů 
a výsledků odpovídajících vynaloženým finančním prostředkům. Tedy zda s danými finančními 

prostředky mohlo či nemohlo být dosaženo více (co do kvality i kvantity) výstupů a výsledků.  

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

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

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

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

 Příjemci – individuální rozhovory   

 Záznamy z nepodpořených projektů  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza  

 Dotazování   

 Případové studie 

 Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

Odpověď:  

V rámci zodpovídání této evaluační podotázky byly projekty rozděleny dvou skupin, na 
projekty stavebního charakteru a na projektu pořizují movité věci. Náklady projektů 
zakládající pořízení strojů či technologie byly ověřeny pomocí cenového průzkumu. Tímto 
zkoumáním bylo zjištěno, že způsobilé výdaje projektu věrně odpovídají předmětu zakázky. 
Druhá skupina projektů je zaměřena na stavební práce, u kterých je obtížné udělat 
jednoduchý průzkum, proto bylo přistoupeno k porovnávání cen relevantních projektů. Ani 
v tomto případě nebyly nalezeny žádné důkazy dosvědčující, že s danými finančními 
prostředky mohlo být dosaženo kvantitativně či kvalitativně lepších výsledků a výstupů. 

 

 

 

C.4.2) Do jaké míry vedly intervence (projekty) v Programových rámcích  k dosažení 
předem nepředpokládaných pozitivních výsledků? 

Odpověď:  
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PRV, 2.1 Zvýšení konkurenceschopnosti regionu - Zásadním neplánovaným pozitivním 
dopadem projektu je zavedení nových činností do farmy a její rozšíření oproti výchozímu 
stavu. Žadatel se díky tomuto zaměřil na produkci vlastního mléka, rozvoji prodeje vlastních 
výrobků, díky zvýšením tržeb mohl začít investovat do modernizace farmy. 

PRV, 5.1 Ochrana životního prostředí – Velmi výrazný pozitivní dopad měl projekt na tvorbu 
naučné stezky. Mezi zástupci cílové skupiny je o výsledky projektu tak velký zájem, že 
žadatel aktuálně uvažuje o navazujících aktivitách. Občané dokonce sami z vlastní iniciativy 
a za pomoci vlastních finančních prostředků prostor zvelebují. Takto velký zájem vyvolal 
další nutné investice, které byly provedeny v zájmu zabezpečení bezproblémového chodu. 

IROP, 4.1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – V rámci projektu nebyly 
identifikovány žádné nepředpokládané pozitivní dopady. 

IROP, 1.2 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – 
Nejvýraznějším dopadem projektu, mimo plánované, je především enormní zvýšení zájmu 
žáků o výuku, výrazné zjednodušení výuky pro pedagogy a větší zájem o školu ze strany 
rodičů.  

C.4.3) Do jaké míry vedly intervence (projekty) v jednotlivých Programových rámcích  
k dosažení předem nepředpokládaných negativních výsledků? 

Odpověď:  

PRV, 2.1 Zvýšení konkurenceschopnosti regionu – V rámci projektu nebyly identifikovány 
žádné nepředpokládané negativní dopady. 

PRV, 5.1 Ochrana životního prostředí – Obrovský zájem vyvolal další nutné investice, které 
byly provedeny v zájmu zabezpečení bezproblémového chodu. 

IROP, 4.1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – V rámci projektu nebyly 
identifikovány žádné nepředpokládané negativní dopady. 

IROP, 1.2 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – 
V rámci projektu nebyly identifikovány žádné nepředpokládané negativní dopady. 

 

Klíčová zjištění 

1. Při realizaci projektů nebyly zjištěny žádné zásadní negativní dopady 

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? 

Škála 1-5 (udržitelnost výstupů a výsledků) 
1- bylo dosaženo pouze pozitivních dopadů 
2- pozitivní dopady převyšují negativní dopady 
3- pozitivní i negativní dopad je srovnatelný 
4- negativní dopady převyšují pozitivní dopady 
5- bylo dosaženo pouze negativních dopadů  
 

Odpověď:  

Celkové hodnocení: 2- pozitivní dopady převyšují negativní dopady. Vyvolány jsou 
v zásadě pouze pozitivní dopady, a to v převážné většině formou rozšiřování činností 
žadatele a s tím spojený jeho ekonomický rozmach. Jediným zachyceným negativním 
dopadem jsou další vyvolané investice provozem předmětu projektu. V tomto případě se 
ovšem jedná o obec, která tyto náklady předpokládala. 

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

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 

1. Nebyla zjištěna žádná zásadní 
doporučení. 

  

 

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

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

Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z případových studií.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

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

 Inervenční logika (viz otázku B.1)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza  

 Dotazování   

 Případové studie 

 Komparativní analýza  

 Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

Odpověď:  

PRV, 2.1 Zvýšení konkurenceschopnosti regionu – Cílem opatření je zlepšení 
konkurenceschopnosti prvovýrobců a drobných výrobců tradičních zemědělských produktů 
a zlepšení jejich zapojování do organizace krátkých dodavatelských řetězců. V rámci 
projektu byla pořízena technologie mlékárny, což zajistilo rozvoj žadatele. Mohl se zaměřit 
na zpracování tradičních mléčných produktů a rozvíjet navazující aktivity. 

PRV, 5.1 Ochrana životního prostředí – Cílem opatření je podpora ochrany a zachování 
lesních ekosystémů a zvyšování neproduktivní funkce lesa. Projekt je realizován na lesních 
pozemcích současně se zachováním funkce lesa a jeho přirozeného ekosystému. 

IROP, 4.1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – Cílem opatření je snížení 
nehodovosti na komunikacích a především snížení počtu nehod za účasti chodců a cyklistů. 
Díky projektu vzniklo zcela nové chodníkové těleso ve frekventovaném a nepřehledném 
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úseku. Pěší doprava je tak oddělena od té automobilové a je zcela oddělena, tudíž 
nedochází ke střetu chodců a motoristů. 

IROP, 1.2 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – 
Cílem opatření je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke 
vzdělávání a k získávání klíčových schopností, a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu 
práce. Pořízením nových technologií a dalších pomůcek byla zkvalitněna výuka na základní 
škole. Výstupy projektu jsou dostupné všem žákům bez rozdílu, pomáhají jim rozvíjet klíčové 
kompetence a připravovat se tak na vstup do dalšího vzdělávání či na trh práce. 

 

Klíčová zjištění:   

1. Cíle jednotlivých projektů se shodovali s cíli programového rámce 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.5 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosahování 

specifických cílů opatření/fichí Programových rámců? 

Škála 1-4 
1- cíle jednotlivých projektů se zcela shodovaly s cíli programových rámců 
2- cíle jednotlivých projektů se převážně shodovaly s cíli programových rámců 
3- cíle jednotlivých projektů se převážně neshodovaly s cíli programových rámců 
4- cíle jednotlivých projektů se neshodovaly s cíli programových rámců 
 

Odpověď:  

Celkové hodnocení: 1- cíle jednotlivých projektů se zcela shodovaly s cíli 
programových rámců. Cíle projektu byly zcela v souladu s cíli opatření/programových 
rámců SCLLD. Na tuto shodu kladou pracovníci MAS velký důraz již při konzultacích 
projektu i při školeních žadatelů ke každé výzvě. Považujeme to za jednu ze zásadních 
předpokladů úspěšné realizace projektu a tím i úspěšné realizace SCLLD MAS 
Jablunkovsko.   
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 

1. Nebyla zjištěna žádná zásadní 
doporučení. 

  

 

C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích 
k dosažení přidané hodnoty LEADER/CLLD12? 

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.  

                                                
12 K lepšímu pochopení výrazu „přidaná hodnota LEADER/CLLD“ může vedle podotázek evaluační 
otázky přispět také dokument POKYNY PRO HODNOCENÍ LEADER/CLLD, srpen 2017, str.53 – 56.  
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Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

 Zpracované Případové studie 

 Zápisy z realizovaných rozhovorů  

 Poznatky z Focus Group  

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza  

 Dotazování   

 Focus Group 

 Případové studie, 

 Komparativní analýza  

 Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

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

Odpověď:  

SCLLD MAS Jablunkovsko, byla tvořena komunitním způsobem. Byla projednávána jak 
samotná analytická část, tak SWOT analýzy i programové rámce napříč územím. Zapojit se 
mohl kdokoli, kdo měl zájem a chuť. Aktéři v území tak přijali za své tento způsob a využívali 
jej i při tvorbě svých projektů, a to především obce. MAS se stala platformou pro vzájemné 
projednávání, diskusi a provázání jednotlivých záměrů.  

MAS také sdružuje místní nadšence a významné osobnosti v regionu, probíhá tak výměna 

zkušeností, nápadů a poznatků.  

C.6.2) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých Programových 
rámcích k posílení sociálního kapitálu13 v území MAS?   

Odpověď:  

MAS již ze své podstaty spojuje území napříč. To znamená jak obce, tak neziskové a 

ziskové subjekty. Mnohdy se stává, že až na základě platformy MAS se někteří starostové 

dozvídají o některých subjektech, které fungují na jejich katastrálním území. Na základě 

toho se seznamují a nastavují další spolupráci. Mnohdy také seznamuje subjekty, které by 

se za normálních okolností nesetkaly. Existují také další platformy, které více či méně 

ovlivňují činnost MAS. Například tvorba Místních akčních plánů, které mají přímou vazbu 

na IROP a PRV čl. 20.  

 

C.6.3) Do jaké míry MAS přispěla k inovativnosti projektů?    

Odpověď:  

                                                
13 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) 
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U projektů IROP se v podstatě stalo běžnou praxí projednávání projektových záměrů se 

zástupci cílové skupiny či dotčených subjektů. K tomuto postupu přistupují především 

obce, příspěvkové organizace obcí a sdružení obcí. Pracovníci MAS po několikaletých 

zkušenostech jsou schopni žadatelům poradit vhodný postup, varovat je či doporučit 

aktivity, které budou vhodnější. Za úzké spolupráce s MAS se tak žadatel vyvaruje 

opakování chyb a projekty jsou tak lépe připraveny k realizaci. 

MAS se snaží podnítit inovativnost v regionu také prostřednictvím osvěty, seminářů, 

školení a rozsáhlých diskusí v regionu. Cílem je najít skrytý potenciál území, motivovat 

žadatele k podávání žádostí o podporu/dotaci. 

 

C.6.4) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých Programových 
rámcích k dosažení synergických účinků14, kterých by nebylo dosaženo 
prostřednictvím projektů individuálních?     

Odpověď:  

Při každé komunikaci s potencionálními žadateli je zmiňován případný další navazující 
článek projektu, možnost jak lépe propojit jednotlivé aktivity v obci a podobně. MAS aktivně 
vyhledává i jiné možnosti (nejen dotační) a předává tyto informace dále do území.  

Synergické účinky dosažených MAS Jablunkovsko 

1. Cyklostezka 

- V rámci MAS bude realizován projekt výstavby nové cyklostezky. Tento 
projekt zobrazuje hned dva synergické účinky. Prvním z nich je, že se 
jedná o cyklostezku, která bude propojovat již existující cyklostezky obcí. 
Snaha o realizaci záměru je již mnohaletá. Dalším synergickým efektem 
je fakt, že s ohledem na to, že stezka prochází několika katastrálními 
územími, nejsou žadatelem dotčené obce, ale sdružení obcí. Byla tak 
nastavena spolupráce na doposud nerealizované úrovni. 

2. Bezpečnost v dopravě a učebny 

- Prostřednictvím MAS Jablunkovsko byly realizovány projekty výstavby 
nových chodníkových těles, které bezprostředně vedou ke školám, kde 
byly prostřednictvím MAS vybaveny učebny. V jednom místě je tak 
realizováno opatření na zvýšení kvality vzdělávání i bezpečnosti 
v dopravě. 

3. Komunitní centra 

- Prostřednictvím MAS Jablunkovsko byly realizovány projekty zaměřené 
na tvorbu komunitních center. Tato místa se stanou prostorem pro 
setkávání nejen různých generací a společenských vrstev, ale i občanů 
různých obcí. 

4. Umíme se domluvit 

- MAS Jablunkovsko nezískala alokaci z Operačního programu 
zaměstnanost a tak se rozhodla být žadateli v rámci 68. výzvy 
Operačního programu zaměstnanost. Tento projekt byl zaměřen na 

                                                
14 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) 



 

66 
 

příspěvky na zaměstnanost pro zaměstnavatele z území MAS 
Jablunkovsko. Některé z těchto úvazků byly použity na pracovní pozice 
spjaté s podáváním či realizací projektů a podobně. 

 

Klíčová zjištění:   

1. Žadatelé si zvykli veřejně projednávat projektové záměry 

2. Není výjimkou, že vznikají v rámci realizace projektů synergické efekty 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

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

Odpověď:  

Přidaná hodnota realizace projektů prostřednictvím metody LEADER/SCLLD je 
neopominutelná. Nejenže je kancelář MAS a její pracovníci žadatelům nesrovnatelně blíže 
než ŘO sídlící v Praze a jiných velkých městech, ale především se jedná o osoby znalé 
místní problematiky, mohou se za žadatelem vypravit a konzultovat projekt přímo 
v návaznosti na místo realizace a podobně. Žadatelé již mnohokrát vyslovili, že je jim tento 
způsob realizace projektů o mnoho bližší. Jsou tak ochotni realizovat projekty, které by přes 
celostátní dotace či velké operační programy nerealizovali.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 

1. Nebyla zjištěna žádná zásadní 
doporučení. 

  

 

 

C.7 Do jaké míry dochází k naplnění cílů strategie jako celku?     
Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, do jaké míry dochází k plnění 
specifických a strategických cílů strategie CLLD jako celku. Tj. zda lze na základě 
hodnocených intervencí identifikovat přínosy k celkovému pokroku SCLLD.  

Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z případových studií a s využitím 
intervenční logiky a integračních vazeb zpracovaných v SCLLD.  

Postup pro zpracování a zodpovězení evaluační otázky (vč. podotázek)15 

1. Na základě zpracovaných případových studií, odpovědi na EO C.5 a s využitím 
přehledu/popisu/tabulky integračních vazeb SCLLD16 se na jednání fokusní skupiny provede 
expertní hodnocení přínosů realizace SCLLD k jejímu celkovému pokroku. Tj. určí MAS 

za přispění fokusní skupiny zhodnotí, zda cíle, jejichž dosahování je ovlivněno realizovanými 

intervencemi, vytváří podmínky či vedou k naplňování cílů SCLLD jako celku.  

                                                
15 Postup je v zásadě shodný s postupem k otázce C.3. 
16 Jde o povinnou součást SCLLD dle MPIN. Forma zpracování vychází ze schválené SCLLD. 
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2. MAS formuluje závěry, případně navrhne doporučení pro realizaci aktivit mimo Programové 
rámce, příp. ve vztahu k případnému nastavení příští strategie CLLD.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

 SCLLD – strategické a specifické cíle  

 Intervenční logika  

 SCLLD – popis/tabulky/grafy integračních vazeb SCLLD (vazby opatření PR 
na opatření mimo PR)  

 EO C.5  

 Znalosti pracovníků Kanceláře MAS, členů orgánů MAS  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza  

 Expertní odhad  

 Syntéza  

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

MAS pouze zodpoví evaluační otázku a její podotázky.  

Odpovědi na evaluační podotázky 

C.7.1) Do jaké míry má dosahování cílů SCLLD  Opatření/Fiche Programových rámců  
synergické efekty na dosahování ostatních cílů SCLLD (které nejsou součástí 
Programových rámců)? 

Při zodpovídání MAS využije tabulku/popis/graf synergických vazeb specifických cílů 
Opatření Programových rámců na specifické cíle (opatření) mimo Programové rámce. 
Odpověď na tuto podotázku se významně opírá o expertní odhad hodnotitelů, respektive 
účastníků Focus Group (pracovníků MAS, členů orgánů MAS, kteří se budou hodnocení 
účastnit), přičemž budou identifikovány vlivy realizovaných intervencí na plnění specifických 
a strategických cílů SCLLD mimo Programové rámce.  

Odpověď:  

 

C.7.2) Do jaké míry jsou v území MAS realizovány individuální projekty a další aktivity 
přispívající k naplňování cílů SCLLD, které nejsou součástí Programových rámců?  

Odpověď na tuto podotázku se významně opírá o expertní znalosti hodnotitelů (pracovníků 
MAS, členů orgánů MAS, kteří se budou hodnocení účastnit), přičemž bude specifikováno, 
zda v území MAS jsou realizovány další aktivity (např. individuální projekty, nepodpořené 
projekty) přispívající k plnění specifických a strategických cílů SCLLD. 

Odpověď:  

 

Klíčová zjištění:   

1. … 

2. … 
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Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.7 Do jaké míry dochází k naplnění cílů strategie jako celku?     

Odpověď:  

Pozn.: MAS jasně, stručně a výstižně formuluje odpověď na evaluační otázku s využitím 
získaných zjištění a záznamů. Odpověď na evaluační otázku je de facto syntézou odpovědí 
na evaluační podotázky. MAS v odpovědi uvede klíčová zjištění, na která naváže 
doporučeními pro jejich řešení (viz následující bod).  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 
Odpovědnost za 

implementaci 
doporučení 

1.    

2.    

3.    

 

 

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

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

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

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

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

 Případové studie 

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

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza  

 Focus Group  

 Škálování  

 Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

C.8.1) Do jaké míry přispěly intervence v PR PRV k rozvoji v jednotlivých kritériích 
místního rozvoje:  

Odpověď:  

Služby a místní infrastruktura ve venkovských oblastech (v území MAS) se zlepšily 
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o  o  o  o  o  

služby a místní 
infrastruktura 
se rozhodně 

zlepšily 

služby a místní 
infrastruktura se 

spíše zlepšily  

služby a místní 
infrastruktura 

jsou zcela beze 
změny 

služby a místní 
infrastruktura se 
spíše zhoršily 

služby a místní 
infrastruktura se 

rozhodně 
zhoršily 

Odpověď:  

Celkové hodnocení: služby a místní infrastruktura se rozhodně zlepšily. V rámci výzev 
PRV byla vytvořena nová naučná stezka a založena sýrárna, což jsou aktivity, které díky 
podpoře MAS Jablunkovsko vznikly zcela nově. Současně byl podpořen rozvoj místních 
podnikatelských a zemědělských subjektů, které díky tomu začali rozšiřovat své působení a 
služby, jak do počtu činností, tak do velikosti území. 

Přístup ke službám a místní infrastruktuře ve venkovských oblastech (v území MAS) 
se zlepšil 

o  o  o  o  o  

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře se 
rozhodně zlepšil 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře se 

spíše zlepšil 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře 
se nezměnil 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře se 

spíše zhoršil 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře se 

rozhodně 
zhoršil 

Odpověď:  

Celkové hodnocení: přístup ke službám a místí infrastruktuře se nezměnil. V rámci 
SCLLD MAS Jablunkovsko nebyl začleněn žádný programový rámec týkající se této aktivity. 

Obyvatelé venkova (MAS) se zapojili do místních akcí 

o  o  o  o  o  

obyvatelé 
venkova se 
rozhodně 

zapojovali do 
místních akcí  

obyvatelé 
venkova se 

spíše zapojovali 
do místních 

akcí 

obyvatelé 
venkova se do 
místních akcí 
zapojovali ve 
shodné míře 

jako dříve 

obyvatelé 
venkova se do 
místních akcí 

spíše 
nezapojovali  

obyvatelé 
venkova se do 
místních akcí 

rozhodně 
nezapojovali 

Odpověď:  

Celkové hodnocení: obyvatelé venkova se rozhodně zapojovali do místních akcí. 
V rámci výzev PRV byla vytvořena naučná stezka, kdy žadatelem byla obec. Tento projekt 
nejenže byl komunitně projednáván, ale občané se intenzivně podílí na jeho dalším rozvoji. 

Obyvatelé venkova (MAS) měli z místních akcí prospěch 

o  o  o  o  o  

obyvatelé 
venkova měli 

z místních akcí 
rozhodně 
prospěch 

obyvatelé 
venkova měli 

z místních akcí 
spíše prospěch 

obyvatelé 
venkova mají 

z místních akcí 
stejný prospěch 

jako dříve 

obyvatelé 
venkova spíše 

neměli 
z místních akcí 

prospěch 

obyvatelé 
venkova 
rozhodně 

neměli 
z místních akcí 

prospěch 

Odpověď:  

Celkové hodnocení: obyvatelé venkova měli z místních akcí rozhodně prospěch. 
V rámci PRV opatření je vždy brán zřetel na vliv na místní obyvatele.  

Prostřednictvím SCLLD byly vytvořeny pracovní příležitosti 
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Odpověď:  

V rámci projektů realizovaných z PRV bylo zazávazkováno 5 pracovních míst, z toho 3 byly 
realizovány do 31. 12. 2018. 

Zvýšila se velikost MAS a počet obyvatel MAS 

Odpověď:  

Rozloha území MAS Jablunkovsko se po celou dobu nezměnilo.  

V roce 2015 byl počet obyvatel 34 884, 2016 – 34 824, 2017 – 34 673 a v roce 2018 – 
34 738. Vývoj počtu obyvatel měl po většinu sledovaného období mírně klesající tendenci. 
Nyní ovšem zaznamenáváme růst počtu obyvatel na základě přistěhovávání z blízkých 
větších měst. Venkov narůstá na oblibě. Veškeré údaje jsou platné vždy k 1. 1. daného roku. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.8 Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj 

ve venkovských oblastech?     

Odpověď:  

Ačkoliv v rámci PRV nebyly realizovány projekty zaměřené na infrastrukturu, zajištění 
přístupu k ní či realizací místních, přesto lze konstatovat, že realizace PRV v rámci SCLLD 
velice pozitivně podporuje rozvoj venkovských oblastí. Formou podpory místních 
zemědělců, výrobců a dalších subjektů je podporován celkový rozvoj oblasti.   

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) 

Termín (do kdy) 

Odpovědnost 

za implementaci 

doporučení 

1. Nebyla zjištěna žádná zásadní 
doporučení. 

  

 

1. Manažerské shrnutí výstupů a výsledků dosavadní implementace 
SCLLD 

MAS Jablunkovsko zpracovávala svou strategii především pomocí svých zaměstnanců. 
Přistupovala k dokumentu jako k otisku území a tak jak analytickou tak návrhovou část 
zpracovávali lidé znalí území. Při tvorbě implementační části bylo využito služeb externí firmy, 
jejíž zaměstnanci mají mnohaleté zkušenosti s tvorbou implementačních částí mnoha velkých 
měst, firem a území. Po několika měsíčním snažení tak vznikl dokument Strategie komunitně 
vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko na období 2014 – 2020. Tento dokument byl schválen 
mezi prvními v České republice a to v listopadu 2015.  

Po celé sledované období byly v rámci strategie zahrnuty dva operační programy. Prvním 
z nich byl Integrovaný regionální operační program, druhým Program rozvoje venkova. Na 
základě změny strategie byly v září 2018 přidány programové rámce Operačního programu 
životní prostředí. Jejich realizace bude probíhat od roku 2019. 

 

Integrovaný regionální operační program 

1. Podpora rozvoje sociální infrastruktury 

- Programový rámec je realizován cestou investičních projektů tvorby chybějícího 

zázemí pro poskytování sociálních služeb, včetně terénních středisek. Cílem  



 

71 
 

je zajištění rozvoje sociálních služeb prostřednictvím kvalitní infrastruktury a tvorby 

zázemí pro poskytovatele sociálních služeb. Jsou realizovány dvě aktivity-výstavba 

či rekonstrukce komunitních center a rozvoj sociálních služeb. 

2. Podpora rozvoje sociální infrastruktury pro sociální podnikání 

- Programový rámec je realizován prostřednictvím investičních projektů zaměřených 

na podporu a vznik sociálních podniků. Cílem je podpořit místní ekonomiku  

a podnikatelské prostředí zohledňující potřeby a specifika cílových skupin při 

začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti regionu Jablunkovska 

cestou podpory vzniku a rozvoje sociálních podniků. 

3. Zlepšení podmínek pro bydlení 

- Programový rámec je realizován prostřednictvím investičního opatření, které  

je určeno pro specifické cílové skupiny z řad osob ohrožených sociálním 

vyloučením nebo sociálně vyloučených. Realizací bude dosaženo kvalitnější a širší 

nabídky bydlení pro cílové skupiny z řad sociálně slabých, nebo ohrožených 

sociálním vyloučením. Cílem je zkvalitnění podmínek místních obyvatel formou 

podpory rozvoje bytového fondu pro specifické cílové skupiny. 

4. Podpora kvality a dostupnosti regionální infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 

učení 

- Programový rámec je realizován prostřednictvím podpory kvalitní infrastruktury 

regionálního školství. Jedná se o výstavby, přístavby, rekonstrukce, stavební úpravy 

a pořízení vybavení s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků. Cílem je 

pomocí kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání  

a k získávání klíčových schopností, a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu 

práce. 

5. Podpora bezpečnosti a bezbariérovosti na komunikacích 

- Programový rámec je realizován prostřednictvím prvků udržitelné dopravy, které 

jsou důležitým faktorem pro funkční, bezpečný a ekonomický rozvoj regionu. Jedná 

se především o investiční projekty komplexně řešící bezpečnost provozu. Cílem  

je snížení nehodovosti a především snížení počtu nehod z účasti cyklistů a chodců. 

6. Podpora provázanosti různých druhů dopravy 

- Programový rámec je realizován prostřednictvím snížení využívání automobilové 

dopravy ve prospěch šetrnějších způsobů dopravy a to především dopravy  

do zaměstnání. Podporuje také snížení zátěže životního prostředí ve smyslu snížení 

emisí, vibrací a hluku. Cílem je podpora provázanosti jednotlivých druhů dopravy. 

7. Doplnění sítě cyklotras a cyklostezek 

- Programový rámec je realizován prostřednictvím využit alternativních forem 

dopravy při cestách do zaměstnání, škol a za službami. Bude realizován pomocí 

projektů zaměřených na výstavbu a modernizaci cyklostezek a vymezených 

komunikací, na kterých je vyloučena automobilová doprava. Podpora směřuje 

především do komplexních řešení úseků cyklostezek a cyklotras navazujících  

na již existující síť cyklostezek a cyklotras. Cílem je zvýšení podíl nemotorové 

dopravy na přepravních výkonech.  

8. Podpora rozvoje kvality poskytovaných služeb veřejné správy 

- Programový rámec je realizován prostřednictvím plánování a rozvoje institucí 

veřejné správy, jakožto jednoho ze základních pilířů rozvoje území  

a konkurenceschopnosti území a to formou podpory zpracování územních studií 

řešících veřejnou infrastrukturu v regionu Jablunkovska. Cílem je dosáhnout 

efektivnější výkon veřejné správy prostřednictvím tvorby dokumentů územního 

rozvoje. 
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Program rozvoje venkova 

1. Investice do zemědělských podniků 

- Programový rámec je realizován prostřednictvím hmotných a nehmotných investic 

v živočišné a rostlinné výrobě, investic do zemědělských staveb a technologií, 

pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a podobně. Cílem je podpora 

vedoucí ke zvýšení výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku jako celku. 

2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

- Programový rámec je realizován prostřednictvím podpory týkající se zpracování 

zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Jedná se tedy o investice  

do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení 

strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, značení výrobků 

a podobně. Cílem je podpora investic ovlivňujících zpracování, uvádění na trh i 

rozvoje zemědělských produktů řazených v příloze I Smlouvy o fungování EU. 

3. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

- Programový rámec je realizován prostřednictvím podpory investic do vybraných 

nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE. 

V případě uvádění produktů na trh jsou uváděny produkty, které nejsou uvedeny 

v příloze I Smlouvy o fungování EU. Cílem je podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností. 

4. Neproduktivní investice v lesích 

- Programový rámec je realizován prostřednictvím podpory zaměřené na posílení 

rekreační funkce lesa v podobě značení, výstavby a rekonstrukce stezek  

pro turisty, výstavby herních a naučných prvků. Vše vede k usměrňování 

návštěvnosti. Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště 

chráněných území a oblastí Natura 2000. Cílem je podpora investic vedoucích  

ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností 

využívajících společenského potenciálu lesů. 

5. Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

- Programový rámec je realizován prostřednictvím spolupráce zabývající se tématy 

definovanými v SCLLD MAS formou měkkých akcí, pořádání konferencí, 

festivalů, workshopů, … Cílem je podpora projektů vykazujících hodnotu přidanou 

spoluprací. Výstupů projektu by bez této spolupráce nebylo možné dosáhnout. MAS 

může spolupracovat s různými partnerstvími, způsobilé výdaje vznikají ovšem 

pouze spoluprací s MAS, jejíž SCLLD byla schválena v Programu rozvoje venkova. 

 

Operační program Životní prostředí 

1. Zlepšení stavu krajiny 

- Programový rámec je realizován prostřednictvím dvou tematických zaměření,  

a to Realizace ÚSES a Protierozní opatření. Realizace ÚSES směřuje k posílení 

funkčnosti krajinných prvků v rámci vymezených ploch ÚSES nadregionálního, 

regionálního i lokálního významu. Cílem je zlepšování stavu krajiny a posilování 

biodiverzity v území MAS Jablunkovsko. Zlepšování stavu krajiny je realizováno 

prostřednictvím posílení funkčnosti krajinných prvků. Cílem je zamezování 

přírodním rizikům plynoucím především ze zemědělské činnosti, která způsobuje 

větrnou a vodní erozi.  

2. Podpora aktivit na ochranu životního prostředí 
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- Programový rámec je realizován prostřednictvím rozvoje ploch sídelní zeleně 

v centrech obcí. Cílem je zlepšit kvalitu prostředí v území obcí MAS Jablunkovsko. 

Dílčími cíli jsou zatraktivnění vzhledu obcí a díky realizaci projektů i posílení role 

MAS v území. 

 

Vypracování Evaluační zprávy je zásluhou nejen pracovníků MAS Jablunkovsko,  
ale i statutárních orgánů MAS a významných osobností z regionu. Nejzásadnějším a současně 
nejsložitějším krokem v rámci procesu bylo jeho samotné nastavení uspořádání činností tak, 
aby přinesly kýžený efekt. Další, poměrně náročnou, aktivitou byla komunikace v území. 
V mnoha případech bylo složité respondentům vysvětlit, co že evaluace vlastně je, proč  
se dělá a jaká je jejich role.  

 

Oblast A 

Jako negativní výstup, při zpracování Oblasti A, MAS chápe počáteční zmatenost při 
nastavování nejen samotné strategie místní akční skupiny, ale i výzev a dokumentů k výzvám. 
Bylo poměrně složité se v problematice, velkém množství dokumentů a pravidel zorientovat, 
stíhat sledovat jejich změny a udržet tak krok. Také neustálé nedokonalosti informačních 
systémů přispěly ke komplikování a zpomalování aktivit. Jako zásadní pozitivum ovšem 
vnímáme fakt, že během času se tyto komplikace postupně tratily, až vymizely úplně a 
v současné době se vyskytují spíše raritně, což je vzhledem k počtu úkonů a složitosti procesu 
zcela pochopitelné. 

 

Oblast B 

V rámci oblasti B byla stěžejní činností realizace Fokus Group. MAS Jablunkovsko k tomu 
přistoupila podobně jako k tvorbě strategie. Byly tedy sezvány tři skupiny místních nadšenců 
v oblastech životního prostředí, hospodářství a společenských témat. Dalším důvodem pro 
tento přístup byl fakt, že v rámci strategie jsou tři SWOT analýzy na jednotlivá témata. Obecně 
lze shrnout průběh jednání Fous Group jako zdařilé. Nejenže diskuse byla přínosná, ale 
podařilo se nám propojit subjekty, které doposud nespolupracovaly tak intenzivně, jako bylo 
v jejich možnostech. Závěrem FG bylo konstatování, že naprostá většina tvrzení ve SWOT 
analýzách jsou stále platná. Pouze několik z nich zaznamenalo drobné úpravy. Rovněž bylo 
přidáno několik tvrzení týkajících se chybějící podpory záchranných složek, spolků a sdružení 
v obcích, sakrálních staveb a podobně. Toto zjištění MAS utvrdilo v tom, že je potřebné do 
realizace strategie přidat fichy článku 20. 

 

Oblast C 

Stěžejní činností oblasti C byly rozhovory s úspěšnými žadateli. MAS Jablunkovsko realizuje 
opatření dvou operačních programů, realizovány tedy byly vypracovány čtyři případové studie. 
Každá z nich byla realizována v rámci jiného opatření. Jedná se o projekty zaměřené na 
bezpečnost v dopravě, zkvalitnění školství, neproduktivní investice v lesích a zpracování 
zemědělských produktů. Jako největší přínos realizace projektu prostřednictvím komunitního 
místního rozvoje je blízkost MAS k žadateli, pružnost přístupu zaměstnanců MAS a tak 
rychlejší proplacení způsobilých výdajů oproti „velkým“ operačním programům.  

 

Odpovědnost za evaluaci SCLLD, respektive za schválení Evaluační zprávy je v souladu 
s dokumentem Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko svěřena rozhodovacímu orgánu  
MAS.  
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3.1 Evaluační postup  

Evaluační postup, tj. způsob zodpovídání jednotlivých evaluačních otázek a jejich podotázek 
je vždy uveden u příslušné evaluační otázky, respektive podotázky.  

3.2 Harmonogram zpracování mid-term evaluace  

MAS XY realizovala příslušné činnosti mid-term evaluace dle harmonogramu uvedeného 
v následující tabulce.  

Tabulka 11 – Skutečný harmonogram klíčových činností mid-term evaluace SCLLD MAS Jablunkovsko 

Aktivita 
Datum zahájení 

činnosti (od) 

Datum 
ukončení 

činnosti (do) 

Datum  

Zpracování mid-term evaluace 6. 11. 2018 30. 6. 2019  

Seznámení se Zadáním, šablonou 
Evaluační zprávy 

6. 11. 2018 31. 12. 2018 
 

Sebeevaluace v Oblasti A 3. 1. 2019 23. 1. 2019  

Evaluace v Oblasti B 5. 3. 2019 28. 3. 2019  

Příprava podkladů na jednání Focus 
Group  

5. 3. 2019 15. 3. 2019 
 

Jednání Focus Group    18. 3. 2019 

Zodpovězení Evaluačních otázek 

a podotázek v Oblasti B 
25. 3. 2019 27. 3. 2019 

 

Evaluace v Oblasti C 24. 1. 2019 25. 3. 2019  

Příprava podkladů pro zpracování 
polostrukturovaných rozhovorů s příjemci  

24. 1. 2019 29. 1. 2019 
 

Realizace polostrukturovaných rozhovorů 
s příjemci  

4. 2. 2019 12. 2. 2019 
 

Zpracování případových studií k projektům 
v realizaci (ukončeným projektům)  

14. 2. 2019 22. 2. 2019 
 

Jednání Focus Group    18. 3. 2019 

Zodpovězení Evaluačních otázek 

a podotázek v Oblasti C 
1. 3. 2019 25. 3. 2019 

 

Projednání a schválení Evaluační zprávy 
odpovědným orgánem  MAS 

  
30. 5. 2019 

Předložení Evaluační zprávy MMR-ORP 
skrze ISKP14+  

  
31. 5. 2019 

 

 


