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Úvod 
 
Implementační část SCLLD navazuje na analytickou a strategickou část SCLLD. Popisuje organizační 
strukturu, činnosti, povinnosti a odpovědnosti povinných orgánů MAS a plánované personální kapacity 
potřebné k realizaci CLLD. Dále popisuje postupy vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr projektů, 
animační aktivity MAS, spolupráce mezi MAS a monitorování a hodnocení plnění SCLLD. 
 
Místní partnerství (MAS) (dále jen MP MAS) je nositel integrovaného nástroje CLLD a realizuje své 
aktivity dle finančního plánu a časového harmonogramu v jednotlivých letech tak, jak byly schváleny 
ŘO. Realizace integrovaného nástroje spočívá jednak v přípravě a realizaci projektů nositele, jednak v 
iniciaci a koordinaci při přípravě a realizaci projektů jiných subjektů, které naplňují integrovaný nástroj. 
MAS komunikuje prostřednictvím RSK, resp. NSK, s relevantními ŘO s ohledem na harmonogram 
územně specifických výzev. 
 
MP MAS jako nositel integrovaného nástroje CLLD je odpovědna za to, že se aktivity realizují dle 
finančního plánu v jednotlivých letech. V zásadě je možno plnit integrovaný nástroj dříve oproti plánu, 
pozdější realizace však může zakládat možnost odebrání části rezervace alokace pro daný integrovaný 
nástroj z toho specifického cíle, jehož aktivity a cíle nejsou dle plánu naplňovány. Pokud nastane 
odchylka od schváleného harmonogramu IN (tj. finančního plánu v jednotlivých letech), není 
automaticky nutné, aby takovou změnu schválil příslušný ŘO, kterého se změna týká. 

1. Popis řízení strategie 
 
Organizační struktura je dána základními standardy práce MAS, ze kterých implementační část SCLLD 
vychází. Jsou zde popsány činnosti povinných orgánů MAS, jejich úkoly, povinnosti a odpovědnosti. 
Jsou zde uvedeny postupy, hodnocení, výběrů, schvalování projektů MAS. 

 

1.1 Řídící struktura a odpovědnosti 
 
V procesu implementace je třeba rozlišovat jednotlivé organizační úrovně, kterými je MAS tvořena. Jde 
o útvar obecně prospěšné společnosti a samotnou MAS jako místní partnerství (organizační složka). 
 
MAS Sedlčansko o.p.s. – útvar o.p.s. 
 
MAS Sedlčansko o.p.s. se skládá z těchto orgánů: 
 

 Správní rada 

 Dozorčí rada 

 Ředitel společnosti (statutární orgán) 
 
Místní partnerství (MAS) – útvar MAS 
 
MP MAS jako organizační složku tvoří partneři, tedy právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného 
sektoru, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, a kteří mají na území MAS 
Sedlčansko své sídlo nebo zde působí. Žádný z těchto sektorů ani ze zájmových skupin nesmí 
přesáhnout 49 % hlasovacích práv. 
 
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD 
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Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD je manažerská pozice, ze které koordinuje činnost MAS, 
kontroluje výkon delegovaných řídících a administrativních činností MAS, vede seznam partnerů a 
zástupců MAS, a dále zajišťuje další administrativní, personální a ostatní nezbytnou agendu. Zejména 
zajišťuje sledování stavu financování projektů a zpracování ekonomických zpráv v rámci realizace 
projektů a vede komplexní evidenci projektů (průběh výběru, registraci, administrativní kontrolu, 
monitoring, apod.) a výsledky jejich schvalování, zajišťuje archivaci materiálů o činnostech obecně 
prospěšné společnosti a projektech. 
 
Uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD schvaluje 
Rozhodovací výbor MAS, čímž nejsou dotčena ustanovení zákoníku práce o vzniku a zániku 
pracovního poměru. 
 
MP MAS dále tvoří tyto orgány: 

 Plénum partnerů MAS 

 Rozhodovací výbor 

 Kontrolní výbor 

 Výběrová komise 
 

1.1.1 Orgány MAS figurující v řídícím procesu 
 
Plénum partnerů MAS 

Plénum partnerů MAS je nejvyšším orgánem MAS. Plénum partnerů MAS je tvořeno všemi partnery 
MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích 
práv. 

Do kompetence Pléna partnerů MAS spadá zejména: 
• schvalování svého jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů Místního partnerství (MAS),  

 pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím Pléna partnerů (MAS) svěřeny jinému orgánu  

 Místního partnerství (MAS),  
• zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění Strategie komunitně vedeného  

místního rozvoje (SCLLD) na území MAS,   
• volba a odvolávání členů orgánů Místního partnerství (MAS), Správní rady a Dozorčí rady,  
• rozhodování o přijetí nebo vyloučení partnera,  
• distribuce veřejných finančních prostředků - schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a 

výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet Místního 
partnerství (MAS), 

• schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství (MAS), 
• rozhodování o fůzi nebo zrušení Místního partnerství (MAS). 

 
Rozhodovací výbor 

Rozhodovací výbor je rozhodovacím orgánem Místního partnerství (MAS). 

Do kompetence Rozhodovacího výboru spadá zejména: 
• schvalování uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro 

realizaci SCLLD, 
• příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sedlčansko (SCLLD MAS 

Sedlčansko) a její aktualizace, 
• schvalování znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování strategie SCLLD MAS 

Sedlčansko, 
• navrhování Plénu partnerů záměry Místního partnerství (MAS),  
• navrhování Plénu partnerů výběrová kritéria pro výběr projektů, 
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• schvalování výzvy k podávání žádostí,  
• výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu Výběrové 

komise,  
• svolávání Pléna partnerů minimálně jedenkrát ročně. 
 

Kontrolní výbor 

Kontrolní výbor je kontrolním orgánem Místního partnerství (MAS). 

Do jeho kompetence spadá zejména: 
• projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství (MAS), 
• dohlížení na to, že Místní partnerství (MAS) vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými 

pravidly, standardy MAS a SCLLD,  
• nahlížení do účetních knih a jiných dokladů týkající se činnosti Místního partnerství (MAS) a 

kontrolovat tam obsažené údaje,  
• svolávání mimořádného jednání Pléna partnerů a Rozhodovacího výboru Místního partnerství 

(MAS), jestliže to vyžadují zájmy Místního partnerství MAS,  
• kontrola metodiky způsobu výběru projektů Místního partnerství a její dodržování, včetně 

vyřizování odvolání žadatelů proti výběru místního partnerství (MAS),  
• zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení 

Rozhodovacímu výboru Místního partnerství (MAS) indikátorový a evaluační plán SCLLD). 
 

MAS musí dodržovat a plnit povinnosti vyplývající z Metodiky pro standardizaci MAS v programovém 
období 2014–2020, schválené usnesením vlády ČR ze dne 21. 5. 2014  č. 368 (dále také „Metodika 
standardizace MAS“): MAS je povinna plnit podmínky vyplývající z kapitoly 3.3 Standardy pro 
přijatelnost MAS (s výjimkou podmínky 3.3.5.3.) Metodiky standardizace MAS a to od vydání 
„Osvědčení o splnění standardů  MAS“ po celé programové období 2014–2020. 

 

1.2 Realizační struktura a plánované personální kapacity 
 

Kancelář MAS, která poskytuje administrativní, správní a finanční servis MP MAS, Plénu partnerů, 
Rozhodovacímu výboru, Kontrolnímu výboru a Výběrové komisi. Kancelář  MAS je  řízena vedoucím 
zaměstnancem pro realizaci SCLLD (Strategie komunitně  vedeného místního rozvoje). Kancelář  MAS 
vede komplexní evidenci projektů  MAS (průběh výběru, registraci, administrativní kontrolu apod.) a 
výsledky jejich schvalování. Kancelář MAS je řízena vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD. 
 

1.2.1 Stanovení funkcí, úkolů a odpovědnosti 
Zde je definován přehled  činností nutných pro zabezpečení bezproblémové realizace 
projektů  podpořených v rámci SCLLD a jejich přidělení konkrétnímu pracovnímu zařazení.  
 
Pracovní povinnosti vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD 

Zajištění poradenského servisu v rámci realizace SCLLD MAS Sedlčansko v letech 2014–2020: 

 supervize administrativní, finanční a správní činnosti společnosti ve prospěch Místního 
partnerství; 

 podpora spolupráce partnerů; 

 iniciování nových forem spolupráce, příprava projektů; 

 monitoring projektových záměrů a jejich vkládání do katalogu projektů; 

 propojování projektových záměrů do společných projektů; 

 příprava projektových záměrů a projektů k žádostem o dotace; 

 řízení projektů a zpracování závěrečných zpráv k projektům;  
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 zprostředkuje informace o možnostech získávání finančních prostředků z fondů EU a ČR 
obcím, NNO, podnikatelským subjektům, veřejnosti a dalším cílovým skupinám; 

 zprostředkuje informace o realizaci projektu a o nabídce vzdělávání a dalších aktivit vznikajících 
v souvislosti s projektem obcím, NNO, podnikatelským subjektům, veřejnosti a dalším cílovým 
skupinám; 

 vytváří evidenci projektů a projektových záměrů zpracovaných pro dané území, které jsou v 
souladu s horizontálními prioritami EU; 

 poskytuje jednorázový i kontinuální poradenský servis předkladatelům projektů.  
• Zajištění servisu Místnímu partnerství (MAS): 

 vede seznam partnerů Místní akční skupiny, jejich zástupců a všech jejích orgánů; 

 organizuje činnost Místní akční skupiny; 

 svolává Rozhodovací výbor v případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti 
Rozhodovacího výboru delší než jeden rok;  

 může se účastnit jednání Výběrové komise;  

 podává zprávy Kontrolnímu výboru;  

 svolává Kontrolní výbor v případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti Kontrolního 
výboru delší než jeden rok; 

 
Pracovní povinnosti manažera MAS: 

 Zpracování přehledů aktuálních evropských a národních dotačních programů. 

 Vedení přehledů aktuálních evropských a národních dotačních programů na webových 
stránkách www.mas-sedlcansko.eu. 

 Zpracování přehledu příloh a dokladů, které musí žadatel o dotaci připravit manažerovi jako 
podklad pro zpracování žádosti o dotaci. 

 V rámci Kanceláře MAS se účastní kompletní administrativy projektů v intencích LEADER, 
povinně se účastní pracovních jednání, komunitního plánování a přípravy společných projektů. 

 V rámci organizační struktury je manažer podřízen přímo vedoucímu zaměstnanci pro realizaci 
SCLLD.  

 V rámci realizace SCLLD je v kompetenci manažera: ‐ kompletní administrativa; vedení 
projektu; zajištění projektové agendy.  

 

Zajištění poradenského servisu v rámci realizace SCLLD v letech 2014 – 2020: 

 podpora spolupráce partnerů; 

 iniciování nových forem spolupráce, příprava projektů; 

 monitoring projektových záměrů a jejich vkládání do katalogu projektů; 

 monitoring územně plánovacích dokumentací obcí regionu a jejich provázání; 

 propojování projektových záměrů do společných projektů; 

 příprava projektových záměrů a projektů k žádostem o dotace; 

 řízení projektů a zpracování závěrečných zpráv k projektům; 

 zprostředkuje informace o možnostech získávání finančních prostředků z fondů EU a ČR; 
obcím, NNO, podnikatelským subjektům, veřejnosti a dalším cílovým skupinám; 

 zprostředkuje informace o realizaci projektu a o nabídce vzdělávání a dalších aktivit; 
vznikajících v souvislosti s projektem obcím, NNO, podnikatelským subjektům, veřejnosti a 
dalším cílovým skupinám;  

  vytváří evidenci projektů a projektových záměrů zpracovaných pro dané území, které jsou v 
souladu s horizontálními prioritami EU; 

 poskytuje jednorázový i kontinuální poradenský servis předkladatelům projektů. 
 

http://www.mas-sedlcansko.eu/
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1.2.2 Postupy pro zamezení střetu zájmů zaměstnanců a členů orgánů MAS 
Zamezení střetu zájmů při výběru projektů 

V případě, že je člen Výběrové komise zároveň sám žadatelem, či pracovníkem žadatele, nebo je s 
žadatelem nějak jinak propojen, neúčastní se bodování a hodnocení takového projektu.  

Stejně tak může člen komise učinit dle vlastního posouzení vnitřní podjatosti.  

V případě, že některý z členů Výběrové komise odstoupil od bodování projektu, ke kterému má vztah 
umožňující střet zájmů, je do řádku tohoto komisaře doplněno průměrné bodové hodnocení ostatních 
členů Výběrové komise. 

1.3 Komunikace MAS 
 

MAS minimálně 1x za rok informuje veřejnost o plnění SCLLD. 
 
MAS zveřejňuje zápisy z jednání povinných orgánů. 

MAS zveřejňuje aktuální přehled pracovních skupin včetně jejich statutu, seznamu členů, zápisů z 
jednání nebo zpráv o jejich činnosti a kontaktních osobách. 

1.4 Harmonogram realizace strategie 
 

Změnu v integrované strategii1
 je možné realizovat formou podání žádosti o změnu integrované 

strategie prostřednictvím MS2014+. Žádost o změnu je nutné podat ze strany nositele IN maximálně 
do 10 pracovních dní od rozhodnutí nositele IN (v případě ITI nebo IPRÚ minimálně na úrovni Řídicího 
výboru; v případě CLLD povinný orgán MAS dle nastavených postupů) o tom, že zjištěné skutečnosti 
zakládají změnu. V případě podání žádosti o změnu postupuje nositel IN dle postupu uvedeného níže.  
 
Změny integrované strategie lze rozdělit na podstatné a nepodstatné. 
 
Nepodstatné změny nevyžadují vydání Dodatku k Prohlášení o akceptaci integrované strategie (viz kap. 
10.2.3). K provedení těchto změn stačí, aby je MMR – ORP vzalo na vědomí, resp. akceptovalo 
prostřednictvím MS2014+. 
 
Jedná se o: 
 
‐ změnu kontaktních osob či statutárních zástupců nositele, 
‐ změnu sídla, plátcovství DPH a dalších obecných informací o nositeli IN, 
‐ uzavření a změny smluv s partnery, změny partnerů, 
‐ změnu v osobách realizačního týmu. 
 
Ostatní změny jsou považovány za podstatné, zejména se jedná o změnu v rozpočtu IN, změnu 
indikátorů, o změnu strategických, specifických cílů a opatření. V případě, že z žádosti o změnu 
integrované strategie jednoznačně nevyplývá, zda je navrhovaná změna podstatnou či nepodstatnou, 
rozhoduje o jejím zařazení MMR – ORP. Dotčený ŘO je o všech žádostech o změnu integrované 
strategie informován prostřednictvímMS2014+. 
 
MMR – ORP ve spolupráci s ŘO a MMR – NOK definují v rámci MS2014+ změny, které jsou/nejsou 
podstatné a které zakládají/nezakládají nutnost vydání Dodatku k Prohlášení o akceptaci integrované 
strategie. Mohou být rovněž definovány nepřípustné změny. 

                                                           
1 1 Změnové řízení probíhá obdobně jako proces změny projektu, který je upraven v Metodickém pokynu procesů řízení a 

monitorování ESI fondů v MS2014+. 
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Pokud v průběhu realizace dojde k požadavku změny IN v rámci jeho věcné náplně, spočívající např. v 
doplnění/vyloučení specifických cílů/opatření, nebo ve změně indikátorů o 10 % a více oproti původní 
hodnotě, je taková změna vždy považována za změnu podstatnou. 
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2. Popis administrativních postupů 
 

MAS provádí základní administrativní kontrolu obsahu povinných částí žádosti o podporu projektu 
(kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti). 
 
MAS hodnotí projekty co do souladu s vyhlášenou výzvou MAS podle preferenčních kritérií schválených 
ŘO zároveň s příslušnou výzvou MAS a případně dalších kritérií stanovených ŘO na výzvě ŘO. Ke každé 
výzvě MAS bude navázána jedna sada preferenčních kritérií. Případná kritéria ŘO budou součástí této 
sady kritérií. MAS provádí věcné hodnocení předložených žádostí podle preferenčních kritérií. Na 
základě bodového hodnocení MAS stanoví pořadí projektů podle přínosu těchto operací k plnění 
záměrů a cílů strategií za každý specifický cíl SCLLD zvlášť. 

MAS provede výběr projektů ‐ výše jejich podpory nesmí překročit maximální procentuální výši 
podpory projektu stanovenou v programu, výši podpory projektu může snížit na úrovni výzvy. 

MAS postoupí vybrané projekty ŘO (respektive platební agentuře SZIF v případě PRV) k závěrečnému 
ověření jejich způsobilosti před schválením. 

ŘO (respektive platební agentura SZIF v případě PRV) provádí kontrolu způsobilosti projektů a ověření 
administrativní kontroly. 

ŘO (respektive platební agentura SZIF v případě PRV) schválí způsobilé projekty, v pořadí a ve výši 
podpory schválené MAS k realizaci (ŘO/SZIF může schválenou výši podpory snížit, pokud o to požádá 
žadatel, nebo nebudou požadované výdaje způsobilé v plné výši). Není dotčena pravomoc ŘO provést 
kontrolu procesních postupů MAS. V případě, že ŘO v průběhu hodnocení projektu sezná, že projekt 
je v zjevném nesouladu s příslušným OP nebo se schválenou integrovanou strategií, ŘO vyvolá jednání 
s nositelem integrované strategie (dohadovací řízení), jehož výsledkem může být případná úprava 
projektu a následné schválení nebo vyřazení projektu. 

Je vydán právní akt o poskytnutí/převodu podpory ze strany ŘO programu, platební agentury SZIF v 
případě PRV, nebo oprávněného zprostředkujícího subjektu. 

2.1 Vyhlašování výzev MAS 
 

 ŘO vyhlásí výzvu na předkládání projektů v rámci SCLLD. 

 Rozhodovací výbor vytvoří návrh výzvy pro jednání PP MAS na schválení výzvy. 

 PP MAS na svém zasedání rozhodne o Opatřeních CLLD, které budou vyhlášeny, a o výši 
finanční alokace na výzvu s rozdělením na jednotlivá Opatření CLLD. 

 Schválení výzvy a časového harmonogramu Plénem partnerů (MAS). 

 Kancelář MAS sestaví text výzvy, kterou odešle na ŘO ke schválení spolu s časovým 
harmonogramem výzvy. 

 V souladu s rozhodnutím Pléna partnerů, s Pravidly i v souladu se Strategií CLLD Vedoucí 
zaměstnanec pro realizaci SCLLD připraví výzvu MAS k příjmu projektů a časový harmonogram. 

 MAS připraví výzvu MAS na příjem projektů v rámci své SCLLD a vloží ji do ISKP14+ (resp. IS 
SZIF v případě PRV) ke schválení ŘO, který schvaluje všechny údaje výzvy MAS podstatné pro 
transparentní průběh výzvy MAS. V rámci výzvy MAS je vymezena alokace na jednotlivá 
opatření CLLD vyhlášené výzvy MAS, přesný popis způsobu výběru projektů. Součástí výzvy 
jsou i preferenční kritéria výběru stanovená s důrazem na soulad projektu s SCLLD a s principy 
pro určení preferenčních kritérií MAS uvedenými ve schválené SCLLD a s důrazem na soulad s 
daným OP a dle jím definovaných kritérií. 

 MAS výzvu vyhlašuje prostřednictvím ISKP14+ systému MS2014+. Okamžikem vyhlášení výzvy 
MAS se rozumí její zveřejnění na internetových stránkách MAS. 
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 Po schválení výzvy ŘO a dle časového harmonogramu dojde ke zveřejnění výzvy. Zveřejnění 
výzvy MAS na internetových stránkách MAS mas-sedlcansko.eu. Dále je výzva zveřejněna v 
tisku – Sedlčanský kraj a Příbramský deník a rozesláním e‐mailem partnerům. 

 Zároveň se zveřejněním je aktualizován web o přílohy výzvy, žádost a doporučenou tvorbu 
příloh žádosti. 

 Je vydána tisková zpráva o vyhlášení výzvy. 

Výzva MAS obsahuje: 

Základní údaje o výzvě MAS 

a) Vyhlašovatel 
b) Program 
c) Číslo výzvy ŘO 
d) Číslo výzvy MAS 
e) Název výzvy MAS 
f) Finanční alokace výzvy MAS (CZV) 
g) Typ příjemce 
h) Upřesnění typu příjemce 
i) Datum vyhlášení výzvy MAS 
j) Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu 
k) Datum ukončení příjmu žádosti o podporu 
l) Stav výzvy MAS 
m) Předmět modifikace výzvy MAS 
n) Důvody modifikace výzvy MAS 
 
Zacílení výzvy MAS 

a) Podporované aktivity 
b) Cílové skupiny 
c) Upřesnění cílové skupiny 
d) Minimální výše celkových způsobilých výdajů operace 
e) Maximální výše celkových způsobilých výdajů operace 
 
Přílohy k výzvě MAS 

a) Příloha – text výzvy MAS 
b) Příloha – Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti 
c) Příloha – Kritéria věcného hodnocení 
d) Příloha - jiné 
 

2.2 Příjem žádostí 
 

Žádosti o podporu jsou vkládány prostřednictvím MS2014+(resp. ISKP14+), v případě PRV 

prostřednictvím IS SZIF. Žádost elektronicky podepisuje statutární zástupce žadatele, příp. osoba k 

podpisu pověřená. Rozhodným okamžikem je datum a čas podání žádosti. V MS2014+ je žadatel 

dialogovým oknem informován, že žádost byla podána. 

2.2.1 Seminář pro žadatele 
 Termín je stanoven ve Výzvě. 

 Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD seznámí žadatele s procesem příjmu Žádostí včetně 
upozornění s ohledem na zkušenosti z předcházejících výzev. 

 Žadatel obdrží aktuální podklady pro zpracování Žádosti včetně příloh. 
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 V rámci semináře je žadatelům odpovídáno na dotazy vztahující se k příjmu žádostí i k 
realizaci projektu. 

 V rámci semináře jsou žadatelé seznámeni s fungováním elektronické aplikace Katalog 
projektů. 

Příjem žádostí začíná dle časového harmonogramu a provádí ho Kancelář MAS.  

V rámci příjmu žádostí zkontroluje pracovník MAS oprávněnost osoby předložit žádost o dotaci. 
Pracovník dále provede fyzickou kontrolu žádosti, tzn., zda žádost obsahuje povinné přílohy a zda je na 
první pohled po formální stránce řádně vyplněná. Elektronickou verzi žádosti uloží pracovník Kanceláře 
bezodkladně na pevný disk počítače. Žádost obdrží registrační číslo udělené ze strany MAS ve formátu 
rok-výzva Opatření/ pořadí projektu v rámci Opatření/pořadí projektu celkem. 

Počet stran žádosti a počet příloh se písemně zaznamená do potvrzení o zaregistrování žádosti, které 
potvrdí žadatel svým podpisem. Pokud bude žádost neúplná, nebude přijata. V případě, že ještě nebyl 
ukončen příjem žádostí, může se žadatel dostavit znovu k předložení úplné žádosti. Protokol o 
zaregistrování se vyhotovuje vždy ve dvou provedeních – jeden pro potřeby žadatele a druhý pro 
založení v Kanceláři MAS. V protokolu je také zaznamenán datum a čas příjmu žádostí. 

2.3 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí 
 

Po ukončení příjmů žádostí v dané výzvě provede Kancelář MAS administrativní kontrolu a kontrolu 

přijatelnosti projektu. Tuto kontrolu provádějí vždy nezávisle na sobě dva pracovníci MAS. 

Žadatel je písemně informován o výsledku administrativní kontroly. V případě chybné nebo neúplné 

žádosti bude žadatel e-mailem a telefonicky informován o této skutečnosti a bude mít pět pracovních 

dní od doručení chybového hlášení na doplnění požadovaných podkladů. Pokud tak žadatel do 

stanoveného data neučiní, bude žadateli doručena zpráva o ukončení administrace žádosti, a to 

doporučeně poštou nebo osobně na základě potvrzení převzetí žadatelem. 

 

V případě nesplnění kritéria přijatelnosti bude ukončena administrace žádosti. Zpráva o ukončení 

administrace žádosti bude žadateli zaslána písemně, a to doporučeně poštou, datovou schránkou nebo 

předána osobně na základě potvrzení převzetí žadatelem do tří dnů od ukončení kontroly. Za 

informování žadatelů o vykonané administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti odpovídá vedoucí 

pracovník CLLD. 

V rámci administrativního procesu bude uskutečňována kontrola čtyř očí. Každý pracovník posoudí 

každou žádost na základě kontrolního listu a tento úkon potvrdí svým podpisem. 

ŘO má právo ve výzvě ŘO stanovit některá kritéria jakožto povinná, tj. MAS je musí do svého návrhu 

kritérií začlenit, dále může stanovit kritéria doporučující, jejichž prostřednictvím lze naplnit principy 

stanovené ve výzvě ŘO . Ke každé výzvě MAS bude navázána jedna sada hodnoticích (preferenčních) 

kritérií. 

Žádosti, které splňují kritéria přijatelnosti, jsou předloženy k posouzení Výběrové komisi MAS. 

2.4 Proces hodnocení a výběru projektů 
 

MAS hodnotí předložené projektové žádosti podle hodnoticích (preferenčních) kritérií navržených MAS 

ve výzvě MAS.  

 

Na základě bodového hodnocení stanoví MAS pořadí projektů podle jejich přínosu k plnění záměrů a 

cílů SCLLD a souladu s příslušným operačním programem a provede výběr projektů. ŘO má právo ve 
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výzvě ŘO stanovit některá kritéria jakožto povinná, tj. MAS je musí do svého návrhu kritérií začlenit, 

dále může stanovit kritéria doporučující, jejichž prostřednictvím lze naplnit principy stanovené ve výzvě 

ŘO.  

Ke každé výzvě MAS bude navázána jedna sada hodnoticích (preferenčních) kritérií. MAS stanoví pořadí 

projektů podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů strategií za každý specifický cíl zvlášť.  

MAS stanovuje nediskriminační a transparentní postupy pro hodnocení a výběr projektů, které 
splňuji tyto podmínky:  

 projekty hodnotí a vybírá Výběrová komise, v rámci které musí mít nejméně 50 % hlasů při 
rozhodováni o výběru partneři, kteří nejsou veřejnými orgány 

 Projekty budou hodnoceny tak, aby jeden projekt hodnotili min. 3 hodnotitelé a aby byl 
současně vyloučen střet zájmů, tzn., aby člen výběrové komise nebyl žádným způsobem 
zainteresován na příslušném projektu (není žadatelem, nepodílel se žádným způsobem na 
zpracování žádosti o podporu, nezastupuje subjekt, který v daném kole výzvy podává žádost 
o podporu, či je jinak zainteresován na předkládaném projektu). Současně člen výběrové 
komise nesmí hodnotit žádosti v rámci daného opatření (Fiche), do kterého byl projekt, v 
němž je zainteresován, předložen.  

 členové Výběrové komise MAS jsou řádně proškoleni ohledně výběru projektů. Mají k 
dispozici metodiky hodnocení jednotlivých kritérií.  

 členové Výběrové komise se musí zavázat minimálně k nepodjatosti, nezávislosti a 
mlčenlivosti (v rámci podpisu prohlášeni před zahájením jednáni Výběrové komise – viz výše) 

 hodnocení se provádí pro každé opatření/Fichi zvlášť 

 opatření/Fiche mají předem jasně definována preferenční kritéria a zároveň je v nich 
uvedena hodnota max. možného bodového ohodnocení. 

 člen Výběrové Komise oboduje jemu přidělené projekty dle platných bodovacích kritérií - 
Manuál Výběrové komise pro hodnocení projektů. Zároveň přidá ke každému bodovanému 
projektu do protokolu o průběhu hodnocení projektu krátký textový komentář, který 
poslouží předsedovi výběrové komise ke zpracování závěrečné zprávy o provedeném 
hodnocení projektů v dané výzvě pro jednání Programového výboru MAS, tento textový 
komentář poslouží i jako kontrola pro udělení bodování. 

 svá rozhodnutí a stanoviska Výběrové komise vždy zdůvodňuje tak, aby bylo zřejmé, na 
základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno 

 hodnocení jednotlivých členů Výběrové komise se může lišit max. o 50 %. Pokud tomu tak 
není, jsou komisaři vyzváni pracovníky Kanceláře MAS k dohodovacímu řízení tak, aby tato 
podmínka byla splněna. 

 kancelář MAS na základě bodování každého člena Výběrové komise sestaví tabulku se 
součtem bodů od jednotlivých komisařů pro všechny projekty a každé opatření/Fichi zvlášť 

 v případě shodného počtu bodů bude rozhodovat datum a čas příjmu žádosti na MAS. 

 z jednání Výběrové komise MAS je vždy pořízen písemný zápis, který musí obsahovat 
minimálně následující informace: datum a čas začátku jednáni, jmenný seznam účastníků s 
uvedením subjektu, který zastupují, přehled hodnocených projektů a jejich bodové nebo 
slovní hodnocení, včetně popisu zdůvodněni ke každému projektu 

 členové Výběrové komise podepisují zápis s výsledky jednání hodnotící komise, výjimkou je 
situace, kdy vytvoření zápisu probíhá po jednání - v tomto případě postačuje, pokud členové 
hodnotící komise mají zápis k dispozici k připomínkám a jeho správnost stvrzuje podpisem 
předseda Výběrové komise a zástupce útvaru, který zajišťuje činnost řídícího orgánu 
programu 

Zápis z jednání musí být zveřejněn na webových stránkách MAS nejpozději do 15 pracovních dní od 
data uskutečnění výběru projektů. 
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Žadatel je emailem informován o výsledku a hodnocení a výběru projektu včetně odůvodnění 15 
pracovních dní od data uskutečnění výběru projektů. 

Konečný seznam vybraných projektů bude do 15 pracovních dnů zveřejněn na stránkách MAS 
Sedlčansko. 

2.5 Možnost veřejné obhajoby 
 

V termínu po prostudování podkladů Výběrovou komisí MAS a před zasedáním Výběrové komise bude 

dána žadatelům, jejichž projekty prošly administrativní kontrolou, možnost svůj projekt veřejně 

obhájit. O termínu obhajoby budou žadatelé informováni vedoucím pracovníkem pro SCLLD (web, e-

mail, telefonicky, popř. písemně). Tato obhajoba je veřejně přístupná a slouží k seznámení veřejnosti 

a výběrové komise s projekty, k jiné než písemné prezentaci projektu a vysvětlení jeho návaznosti na 

SCLLD. Žadatel má možnost obhájit přínos a jedinečnost svého projektu. Účast žadatelů při veřejné 

prezentaci není povinná. 

 

2.6 Protokol hodnocení člena Výběrové komise 
 

O provedeném hodnocení žádosti je sepsán protokol (Protokol hodnocení člena výběrové komise), 

který obsahuje tyto náležitosti:  

 Název Fiche/Opatření 

 Jméno hodnotitele 

 Datum hodnocení 

 Číslo projektu 

 Podávající subjekt 

 Název projektu 

 Číslo preferenčního kritéria 

 Název preferenčního kritéria 

 Počet bodů jednotlivých preferenčních kritérií 

 Váha preferenčních kritérií 

 Přidělené body 

 Body hodnocení (přidělené body vynásobené váhou) 

 Podpis hodnotitele 

 

Souhrnný protokol hodnocení projektu obsahuje tyto náležitosti: 

 Číslo výzvy 

 Název Fiche 

 Číslo projektu, které bylo MAS přiděleno při příjmu 

 Podávající subjekt 

 Název projektu 

 Dotace 

 Hodnotitelé 

 Preferenční kritéria 

 Počet bodů jednotlivých preferenčních kritérií 

 Váha kritérií 

 Přidělené body 

 Body hodnocení (přidělené body vynásobené váhou) za každého hodnotitele zvlášť 

 Součet bodů za projekt (každý žadatel zvlášť, souhrn za všechny žadatele) 
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Kancelář MAS kontroluje protokol o hodnocení žádostí z hlediska formální správnosti. Kancelář MAS z 

jednotlivých protokolů vypracuje souhrnnou zprávu, která bude obsahovat pořadí projektů podle 

počtu bodů a budou zde vyznačeny žádosti, které nebyly přijaty a vymezena alokace vůči jednotlivým 

specifickým cílů – programovým rámcům. 

Kancelář MAS zajistí předání seznamu předvybraných projektů k podpoře od Výběrové komise 

Rozhodovacímu výboru, který schvaluje vybrané projekty (může mít k nim připomínky či požaduje 

vysvětlení od předsedy Výběrové komise či vedoucím pracovníkovi pro SCLLD). 

2.7 Schválení vybraných žádostí o dotaci 
 

MAS postoupí vybrané projekty ŘO (respektive platební agentuře SZIF v případě PRV) k závěrečnému 

ověření jejich způsobilosti před schválením. 

ŘO (respektive platební agentura SZIF v případě PRV) provádí závěrečné ověření způsobilosti vybraných 

projektů a kontrolu administrativních postupů MAS. 

ŘO (respektive platební agentura SZIF v případě PRV) schválí způsobilé projekty v pořadí a ve výši 

podpory schválené MAS k realizaci (ŘO/platební agentura SZIF může schválenou výši podpory snížit, 

pokud o to požádá žadatel, nebo nebudou požadované výdaje způsobilé v plné výši). ŘO nezasahuje 

do pořadí vybraných způsobilých projektů, pouze v případě zjištění nesrovnalostí či porušení 

administrativních postupů MAS. 

Právní akt o poskytnutí/převodu podpory je vydán ze strany ŘO programu, platební agentury SZIF v 

případě PRV, nebo oprávněného zprostředkujícího subjektu. 

V případě hodnocení klíčových projektů MAS (projektů realizovaných MAS) musí MAS zajistit dodržení 

transparentních a nediskriminačních postupů hodnocení a výběru projektů. MAS rovněž zajistí soulad 

s pravidly pro administraci klíčových projektů MAS, pokud jsou v řídicí dokumentaci příslušného 

programu stanovena. 

 

2.8 Přezkoumání postupu administrace MAS na podnět žadatele 
  

Po oznámení výsledků kontrol má neúspěšný žadatel možnost podat žádost o přezkoumání rozhodnutí 

o vyřazení projektu. Žádost o přezkoumání podává neúspěšný žadatel Kanceláři MAS osobně, 

doporučeně poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Kontrolní výbor MAS provede kontrolu 

postupu administrace. K součinnosti na přezkumu žádosti jsou vyzváni pracovníci Kanceláře, případně 

hodnotitelé projektu. Výsledek kontroly je písemně zaznamenán a do tří pracovních dnů od ukončení 

kontroly oznámen žadateli. V případě zjištění pochybení ze strany MAS, učiní Kancelář MAS neprodleně 

kroky k nápravě a projekt vrátí do procesu administrace. Pokud je výsledek kontroly negativní, oznámí 

to Kancelář MAS písemně žadateli s upozorněním, že se lze odvolat proti negativnímu rozhodnutí MAS 

k příslušnému ŘO operačnímu programu a to nejpozději do termínu předložení žádostí k registraci. 

Termín předložení žádostí k registraci na jednotlivé ŘO bude žadateli sdělen společně s oznámením 

výsledku kontroly.  

Kancelář MAS na vyžádání příslušného ŘO poskytne ke kontrole požadovanou dokumentaci vč. zprávy 

o přezkoumání Monitorovacím výborem. 
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2.9 Realizace projektu 

 
V průběhu realizace a administrace projektu poskytuje MAS žadateli konzultace a v případě potřeby 

zajistí ve spolupráci s žadatelem nahlášení změn v projektu a žádosti.  

Po ukončení realizace projektu předloží žadatel do Kanceláře MAS žádost o proplacení tak, aby byl 

splněn termín předložení žádosti o proplacení ze strany jednotlivých ŘO operačních programů. 

Kancelář MAS posoudí žádost o proplacení vč. povinných příloh a příp. další dokumentace k projektu. 

Pracovník MAS vyhotoví zápis o provedené kontrole k založení v Kanceláři MAS. V případě zjištění 

nedostatků v žádosti o proplacení bude žadatel písemně vyzván v určeném termínu k nápravě. Při 

nesplnění nápravných opatření ze strany žadatele bude toto neprodleně zaneseno do zápisu, ukončena 

administrace projektu a Kancelář MAS uvědomí ŘO daného operačního programu. 

Pracovníci Kanceláře MAS se účastní kontrol na místě prováděných pracovníky ŘO. V rámci této 

kontroly provádějí fotodokumentaci a případně další šetření pro monitoring a hodnocení strategie. 

MAS je zároveň oprávněna provádět vlastní kontroly projektů na místě, pokud toto uzná za vhodné z 

důvodu podezření porušení podmínek pravidel pro poskytnutí dotace. Z mimořádné kontroly je 

vyhotoven zápis, který je následně uložen k archivaci v Kanceláři MAS. 

2.10 Archivace 

 
Kancelář MAS je povinna uchovávat dokumentaci týkající se realizace projektů po nezbytně nutnou 

dobu, nejméně však po dobu 10 let od předložení žádosti o proplacení. Pro archivaci jsou zajištěny 

vhodné uzamykatelné prostory pro uchování dokumentace v Kanceláři MAS.  

 

2.11 Kontrola činností MAS 
 

Interní kontrolu provádí na úrovni organizace MAS Sedlčansko o.p.s. Dozorčí rada a za organizační 

složku Místní akční skupinu Sedlčansko provádí kontrolu realizace projektů (transparentnost, 

vyúčtování a proplacení projektu) Kontrolní výbor.  

Vnější kontrola činnosti a hospodaření společnosti MAS Sedlčansko o.p.s. podléhá auditu nezávislého 

auditora.  

Výsledky kontrolní činnosti jsou zveřejňovány ve Výroční zprávě společnosti.  

2.12 Personální zdroje 

 
Vedle Vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD, který zodpovídá rovněž za celkovou animaci území, 

bude zavedena ještě pracovní pozice projektového manažera Integrovaného regionálního operačního 

programu (zodpovídá za realizaci programového rámce IROP), Programu rozvoje venkova (zodpovídá 

za realizace programového rámce PRV) a projektového manažera Operačního programu Zaměstnanost 

(zodpovídá za realizaci programového rámce OP Z). Pro zajištění plnění cílů SCLLD bude zřízena také 

pozice manažera pro animaci školských zařízení na území MAS (animační aktivity v rámci OP VVV). 
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3. Popis komunikace a animačních aktivit 
 

Animační aktivity zahrnují všechny činnosti MAS v rámci CLLD mimo administraci projektů 
konečných žadatelů/příjemců. 
 
Popis používaných komunikačních aktivit MAS: 

 informování o činnosti MAS pomocí prostředků elektronické komunikace (internetové 
stránky 

 www.mas-sedlcansko.eu, facebook) a v regionálním tisku 

 vydávání elektronického informačního občasníku „Sedlčansko“ 

 vydávání letáků a propagačních materiálů 

 zajištění dostatečné propagace SCLLD a informace o jejím zaměření 

 minimálně 1x za rok MAS informuje veřejnost o plnění SCLLD 

 koordinace aktivit místních aktérů směřujících k naplňování SCLLD 

 zveřejňování zápisů z jednání povinných orgánů MAS 

 zveřejňování aktuálního seznamu členů MAS 

 spolupráce a informování místních aktérů  

 informování o výzvách a dotacích CLLD na webových stránkách MAS, 

 semináře pro žadatele a příjemce k vyhlášeným výzvám MAS 

 konzultace v souvislosti s implementací SCLLD jsou kanceláří MAS poskytovány zdarma 

 informování žadatelů o způsobu výběru projektů 

 nastavení procesů a usnadnění výměny informací mezi zúčastněnými stranami 

 podpora žadatelů/příjemců v rozvíjení projektových záměrů 

 podpora a rozvíjení partnerství MAS 

 výměna zkušeností s dalšími subjekty z územní působnosti MAS prostřednictvím workshopů, 
besed, konferencí a jiných aktivit souvisejících s realizací SCLLD 

 výměna zkušeností mezi MAS, osvojování příkladů dobré praxe 

 animace školských zařízení - řešeno na úrovni OP VVV, Místní akční plány rozvoje vzdělávání 
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4. Popis spolupráce MAS 
 

4.1 Zkušenosti MAS s realizací projektů spolupráce 
 

MAS v minulém programovém období realizovala následující projekty spolupráce: 

„Toulava – turistická oblast“ 

Na tomto projektu spolupráce se podílely tyto MAS: Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE, MAS 

Střední Povltaví a MAS Lužnice, o.s. Projekt, byl zaměřen na vytvoření společné turistické oblasti 

s osobitým a unikátním názvem – Toulava. 

 „UČÍME SE FILMEM“ 

Projekt „Učíme se filmem“ realizovala MAS Sedlčansko ve spolupráci s Regionem Pošembeři o.p.s., 

Přemyslovskými středními Čechami, o.p.s., a Vyhlídkami, občanské sdružení. Hlavním smyslem 

projektu bylo prostřednictvím dokumentárních filmů a následujících workshopů zaměřených na čtyři 

konkrétní témata podpořit zamyšlení, podnítit diskusi a vzbudit emoce, které v konečném důsledku 

povedou k činům v regionu. Proškolením široké i odborné veřejnosti (celkem 640 lidí), diskusemi nad 

palčivými tématy, se na území realizujících MAS dostalo know-how s potenciálem podnítit aktivitu 

místních lidí. 

 „VARHANY ZNĚJÍCÍ“ 

Na tomto projektu MAS Sedlčansko spolupracovala opět s Přemyslovskými středními Čechami, o.p.s. 

Smyslem projektu bylo podnítit setkávání obyvatel, podpořit spolupráci mezi oběma regiony na poli 

kultury, zprostředkovat zajímavý kulturní zážitek, ukázat posluchačům, že varhanní hudba není 

přežitkem, vzbudit ve veřejnosti zájem o zachování varhan a dále přispět k záchraně vybraných 

nástrojů. 

„Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji“ 

projekt spolupráce s MAS Posázaví , MAS Rakovnicko, MAS Lípa pro venkov, MAS Mezi Hrady, MAS 

Brdy – Vltava, MAS Zálabí, MAS Jihozápad, MAS Vyhlídky, MAS Brdy, MAS Střední Polabí o.s., MAS 

Pošembeří, MAS Nad Prahou; projekt byl zaměřen na sdílení příkladů dobré praxe v oblasti evaluace 

strategií, v rámci projektu byla vytvořena metodika pro hodnocení strategií v této oblasti. 

4.2 Plánovaná spolupráce 
 
MAS Sedlčansko je členem NS MAS ČR a KS MAS Středočeského kraje. 
 
MAS Sedlčansko plánuje na příští programové období navázat tyto spolupráce: 

 propagace regionu pomocí vydávání letáků, aj. tiskovin na území MAS 

 měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřená na témata, která 
jsou řešena v SCLLD MAS a která jsou zaměřená na informování a vzdělávání venkovského 
obyvatelstva 

 podpora spolkové činnosti 

 investice související se vzdělávacími aktivitami 

 investice do informačních a turistických center 

 zavedení značení místních výrobků a služeb a zajištění odbytu místní produkce 

 realizace naučné stezky, značení místních naučných stezek, naučné tabule 

 výměna zkušeností mezi MAS 
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Hlavními partnery pro budoucí projekty spolupráce jsou především MAS, jejichž území je součástí 

turistické destinace “Toulava“. Projektový záměr plynule a přirozeně navazuje na již realizovaný 

projekt „Toulava – turistická oblast“. 
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5. Monitorování a evaluace strategie 
 

5.1 Monitoring 
 

Monitoring strategie je prostředkem ke sledování průběhu realizace strategie i k včasné identifikaci 

rizik nenaplňování cílů strategie.  

V rámci monitoringu se hodnotí, jak jednotlivé projekty směřují k naplnění cílů strategie a zda je využití 

finančních prostředků směrem k dosažení nastavených cílů efektivní. Rovněž je nutné sledovat, zda 

není nutné aktualizovat cíle a navržená opatření ve vztahu k potřebám v území. Informace o 

monitorování průběhu strategií jsou rovněž podkladem pro kontroly a audity. 

Cílem monitoringu v MAS je prostřednictvím sběru informací o průběhu realizace projektů konečných 

příjemců zjistit účinnost a kvalitu a pomoci vytvořit zpětnou vazby pro evaluaci. 

Monitoring zajišťuje:  

 Kontrolní výbor – je zodpovědný za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke 

schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD). 

 Kancelář MAS MAS provádí vlastní průběžná vyhodnocování plnění integrované strategie. 

Spolupracuje s ŘO při průběžném vyhodnocování naplňování finančního plánu a dosahování 

cílových hodnot indikátorů integrované strategie. 

MAS má nastaveny v rámci navržených specifických cílů indikátory z indikátorových soustav IROP, OPZ 

a PRV, kterých se navržená integrovaná strategie týká. 

Sledování plnění indikátorů je prováděno na několika úrovních: 

 povinné indikátory za jednotlivé projektové žádosti 

 indikátory stanovené MAS přinášející informaci o naplňování cílů SCLLD, ty budou využitelné v 
procesu evaluace 

 indikátory plnění cílů SCLLD, na základě kterých je hodnocena úspěšnost MAS 

Monitoring bude probíhat v několika rovinách: 

a) Sledování potenciálních vstupů strategie  

MAS disponuje zásobníkem projektových záměrů za celé území MAS Sedlčansko. Tento zásobník tvoří 
informační základ pro predikci naplňování strategie z hlediska přijatých opatření a umožňuje předvídat, 
jakým směrem se bude vyvíjet realizace strategie. Zásobník je pravidelně aktualizován kanceláří MAS 
na základě komunikace s územím. 

b) Sledování registrovaných žádostí o podporu 

Registrované žádosti budou sledovány z hlediska naplňování indikátorů z indikátorové soustavy 
příslušného OP. Rovněž bude sledováno, zda realizací příslušného projektu dochází k naplňování 
indikátorů stanovených MAS. 

c) Sledování realizovaných projektů 

V rámci plnění SCLLD MAS Sedlčansko bude kancelář MAS podpořené projekty z výzev pravidelně 
monitorovat. Bude sledováno naplnění monitorovacích indikátorů. Monitorování monitorovacích 
indikátorů bude minimálně jednou ročně vždy s danou výzvou zpracováno vedoucím zaměstnancem 
pro realizaci SCLLD a tyto podklady budou předány rozhodovacímu orgánu MAS ke schválení. 
Monitoring se u projektů zahajuje s ukončením fyzické realizace projektu, resp. s podáním žádosti o 
platbu. Indikátory výstupu budou ověřovány v rámci fyzické kontroly realizace projektu na místě. 
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Pokud se bude jednat o indikátory, jejichž ověření není možné provést v rámci fyzické kontroly (např. 
počet účastníků), bude jejich ověření prováděno z evidencí žadatele. 

Zpráva o plnění integrované strategie 
 
MAS provádí prostřednictvím MS2014+ monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů a 
také monitorování strategie jako celku. Zprávu o plnění integrované strategie projednává a schvaluje 
v případě CLLD Nejvyšší orgán MAS (Plénum MAS). MAS monitoruje celkový kontext strategie, může 
navrhovat změny ve schválené strategii. Nositel strategie Zprávu předkládá 2x ročně (do 15. 1. vždy s 
použitím údajů k 31. 12., resp. 15. 7. vždy s použitím údajů k 30. 6.). Zpráva o plnění integrované 
strategie je přístupná ŘO a příslušným RSK dle příslušnosti strategie. V případě vrácení Zprávy o plnění 
integrované strategie k úpravám se zdůvodněním výhrad MMR – ORSP je MAS dána lhůta max. 20 
pracovních dnů ke zjednání nápravy. Zpráva o plnění integrované strategie bude obsahovat i informace 
o celkovém kontextu strategie v rámci regionu. Součástí Zprávy bude přehled vývoje realizace strategie 
schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek strategie včetně plnění indikátorů, dodržení 
harmonogramu a finančního plánu. Na základě hodnocení dosaženého plnění integrované strategie a 
hodnocení kontextu v rámci regionu může MAS ve Zprávě o plnění integrované strategie navrhnout 
změny strategie. Zpráva o plnění integrované strategie slouží jako podklad pro zpracování doporučení 
pro přípravu harmonogramu výzev a dále jako podklad pro Zprávu o pokroku integrovaných nástrojů, 
kterou zpracovává MMR – ORSP a která je jedním z podkladů pro zpracování Výroční zprávy o 
implementaci DoP pro programové období 2014 – 2020. 
 

5.2 Evaluace 
 

Evaluace logicky navazuje na monitoring a slouží k vyhodnocení účinnosti strategie a jejímu dopadu na 

rozvoj území a kvalitu života. V procesu evaluace dochází ke zhodnocení získaných informací o průběhu 

implementace strategie, které je východiskem pro další směřování tohoto dokumentu. Závěry evaluace 

budou jedním ze zdrojů pro aktualizaci strategie. Hodnocení se zaměřuje na relevanci a naplnění cílů 

(účelnost), dosažení efektivity, hospodárnosti a udržitelnosti. 

V rámci evaluace dochází k vyhodnocování dosahování indikátorů výstupu a kvalitativních indikátorů 

stanovených MAS ve strategii. Dochází k porovnávání aktuálního stavu plnění s cílovými hodnotami. 

Získaná zjištění jsou podklad pro formulaci doporučení ke změně indikátorů, které může vyústit až o 

žádost o změnu strategie. 

Rovněž je nutné evaluaci vymezit časově. Dle teoretických poznatků se hodnocení provádí před 

zahájením programového období či vlastní realizace (ex-ante), během nich (adhoc, ongoing nebo mid-

term) a po nich (ex-post). 

Mas Sedlčansko se zavazuje zpracovat střednědobou (mid-term) evaluaci s využitím údajů platných 

k 31. 12. 2017. 

MAS bude provádět komplexní evaluaci, tj. zaměří se na evaluaci cílů, evaluaci procesu, výstupů, 

výsledků a dopadu. Kontrolní výbor MAS vytvoří evaluační plán SCLLD. Plán bude obsahovat zejména 

popis jednotlivých evaluačních aktivit, termíny jejich uskutečnění, principy práce pro evaluaci, metody 

sběru dat a metody vyhodnocování. 

MAS si nastaví evaluační kritéria, ze kterých bude vycházet při evaluaci. Teorie vychází z následujících 

evaluačních kritérií: 

 Relevantnost (Platnost) 

 Účinnost 

 Ekonomická výkonnost (Efektivnost) 
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 Prospěšnost (Dopad) 

 Udržitelnost 

MAS se v procesu evaluace zaměří na níže uvedené znaky: 

 formální hodnocení strategie (v úrovni kritéria přijatelnosti) 

 relevance strategie - průběžné posuzování strategie se zohledněním vývoje v území, zda 

strategie odpovídá identifikovaným potřebám 

 vhodnost zvolených nástrojů pro řešení problémů v daném území 

 provázanost strategie s ostatními strategiemi 

 monitoring cílů strategie v průběhu času (vytvoření systému sledování naplňování cílů) 

 jasná definice priorit a cílů strategie 

 účinnost a efektivita dosažení navržených cílů strategie, tj. hodnocení procesu, jak realizované 

projekty přispěly z hlediska efektivity k naplňování strategie (bude se hodnotit časové a 

finanční hledisko) 

 prospěšnost a účelnost 

 udržitelnost strategie – hodnocení strategie z hlediska jejího dlouhodobého přínosu  

 proces eliminace rizik 

Ve vztahu k těmto kritériím budou vytvořeny evaluační otázky. Dále je nutné stanovit metody sběru, 

analýzy a vyhodnocení informací. 

MAS bude při sběru dat využívat veřejně dostupné statistické údaje, dále bude vycházet z informací o 

naplňování stanovených indikátorů a dat získaných při provádění vlastních šetření (řízené rozhovory, 

dotazníkové průzkumy). Rovněž bude využívána obsahová analýza a případové studie. 

Efektivita a transparentnost řízení strategie 

MAS provádí povinnou střednědobou evaluaci provádění a plnění své SCLLD. Zpracování všech 

evaluačních výstupů musí respektovat principy a standardy evaluací, pravidla pro sdílení informací a 

přiměřeně postupy pro sestavení a realizaci evaluačního plánu uvedené v Metodickém pokynu pro 

evaluace v programovém období 2014–2020. 

 


