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H. Vyhodnocení SCLLD -  Evaluace  

Popis samotné evaluace naplňuje následující body: 
 
 Jde o systematický proces sběru a analýzy podkladů a dat za účelem zhodnocení 

dosažení cíle. 
 Slouží jako podklad k rozhodovacímu procesu. 
 Úzce souvisí s monitoringem, neboť na něj navazuje. 
 Každá MAS by si měla evaluaci zajistit v rámci organizace sama. 
 Je nezbytné přesně definovat, co se bude hodnotit před samotným procesem evaluace. 
 Je žádoucí vytvořit evaluační plán. 
 Zhodnotit zainteresované strany, neboť hrají podstatnou roli. 
 Zvolit subjekty, které jsou pro daný proces relevantní (analýza stakeholderů). 
 Výstupem evaluace je zpráva, která obsahuje základní kritéria hodnocení, vymezuje 

předmět hodnocení a v zásadě shrnuje poznatky evaluace a navrhuje případné 
alternativy. 
 

 Při procesu nastavení evaluace je nezbytné zodpovědět následující body: 
 Rámec předpisu 
 Rozsah evaluace 
 Zainteresované osoby 
 Hodnotící otázky 
 Dostupné poznatky 
 Hlavní použité metody a techniky 
 Časový plán 
 Finanční plán 
 Požadovaná odborná kvalifikace hodnotitelů 
 Struktura návrhu 
 Pravidla podání návrhu a kritéria hodnocení 

 Evaluace je tedy nastavena z těchto hledisek 

 Rozsah 
 Institucionální hledisko 
 Časové hledisko 
 Věcné hledisko 
 Odvětvové hledisko 

 Geografické hledisko 

Evaluační kritéria (evaluační otázky) 

Kritéria hodnocení dbají na dodržování konceptu 3E (Effectiveness – Efficiency – Economy) a 
5U, berou v potaz především účelnost, účinnost, úspornost, užitečnost a udržitelnost.  

 
 Deskriptivní – popis skutečné zásadní změny 
 Kauzální – zodpovídá příčiny, důvody a faktory změn 
 Normativní – hodnotí zdali byl efekt projektu pozitivní, negativní či indiferentní 
 Predikční – definuje budoucí absorpční schopnost 
 Kritické – hledá dobré příklady podporující změnu 
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Obr 11: Hlavní evaluační kritéria 

 
 
Samotný proces evaluace se tudíž skládá z přípravné fáze a samotné realizace, při které je 
nezbytné brát ohled na faktory objektivity evaluace, spolupráce mezi stakeholdery a 
kontrolu procesu. Výstupem evaluace by měla být zpráva, která obsahuje základní kritéria 
hodnocení, vymezuje předmět hodnocení a v zásadě shrnuje poznatky evaluace a navrhuje 
případné alternativy.  
 
Obr. 12: Manažerská doporučení pro zpracovatele závěrečné evaluační zprávy 

 
 

Základní druhy evaluace 

 Ex-ante (předběžné hodnocení) 
cílem je získat informace o přípravě žadatele na realizaci projektu. Jedná se o nezávislou 
studii, zdali aktivita pomůže dosáhnout stanoveného cíle. 

 Interim (Midi-term) průběžné hodnocení 
jde o porovnání změn na úrovni specifických cílů s měřitelnými výsledky.  

 Ex-post (následné hodnocení) 
jde o porovnání konkrétní smlouvy o financování včetně jejích specifických částí 
s kvalifikací. Samotný dopad by měl být jasně zřetelný a měřitelný a cíle by měly být 
splněny.  
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Manažerské doporučení k závěrečné evaluační zprávě 

 Struktura zprávy má být odsouhlasena co nejdříve. 
 Návrh zprávy prodiskutuje odborná skupina. 
 Zadavatel nepůsobí na tvorbu závěrů, ale na jejich zdůvodnění. 
 Dostatek času věnovat písemným připomínkám. 
 Za distribuci návrhu i zpětnou vazbu zodpovídá řídící orgán. 

 
MAS Strážnicko – praktická ukázka 
Postupná evaluace SCLLD je proces, v rámci kterého MAS vyhodnocuje plnění cílů v návaznosti na 
monitoring projektů realizace SCLLD. Evaluace používá jako vstupní informace především 
monitorovací indikátory a zabývá se ohodnocením výsledků a dopadů, které realizace strategie 
přinesla, přináší či přinese.  
Vyhodnocování průběhu všech administrativních procesů sekretariát MAS provádí průběžně a 
informuje o své činnosti předsedu a radu MAS. Činnost těchto složek kontroluje namátkově kontrolní 
výbor a to nejméně jednou za čtvrtletí.  
 
Způsoby vyhodnocování  
Postupy vyhodnocování se liší dle toho, o jakou se jedná oblast hodnocení. Využívají se postupy: 

 před zahájením/ex-ante - předběžné hodnocení, jehož účelem je navrhnout korekce pro kvalitní 
naplňování SCLLD - před schválením nebo zahájením projektu. Cílem je vyhodnotit jednotlivé 
vazby v rámci SCLLD s dalšími rozvojovými plány před zahájením realizace. SCLLD bude na 
základě výsledků aktualizován. Kontrolu provede monitorovací výbor. 

 nahodile/ad-hoc 

 v průběhu/on-going - průběžné hodnocení, jehož účelem je sledovat soulad SCLLD a realizace 
projektu. Tato fáze probíhá plánovaně pro zlepšení realizace strategie a spočívá v naplňování 
cílů strategie. Tuto kontrolu provede manažer ve spolupráci s programovým výborem a navrhne 
valné hromadě další řešení, postupy, případně aktualizaci SCLLD. Bude prováděna minimálně 
jednou. 

 po skončení/ex-post - následné hodnocení, jehož účelem je poskytnout informace k zlepšení v 
rámci aktualizace SCLLD. 

 návrh způsobu zapracování výsledků vyhodnocování do CLLD 

 způsoby zveřejňování výsledků CLLD a vyhodnocování  
 
Dosažené výsledky realizace SCLLD budou vyhodnoceny a budou uvedeny v každoroční výroční 
zprávě včetně ekonomických ukazatelů, monitoringu a evaluace. Provede sekretariát a programový 
výbor. Výroční zpráva bude vydána v tištěné podobě a bude uveřejněna na internetových stránkách 
MAS a nabídnuta ke zveřejnění i na stránkách všech obcí v území.1 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  CHALUPOVÁ, Marie, 2008. Vyhodnocení výsledků monitoring a evaluace SPL. Strážnice 

 PETRŮJ, Michal, 2013. Socioekonomické evaluace ve veřejném sektoru. 1.vyd. Mendelova univerzita v Brně. ISBN 978-80-7375-
754-0 
 TVRDOŇOVÁ, Jela, 2007. Monitoring a hodnotenie.  
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I. PRÁCE S PODNIKATELSKÝM, VEŘEJNÝM A NEZISKOVÝM 
SEKTOREM V REGIONU 

 
Místní akční skupiny jako neziskové organizace fungují na principech metody LEADER. 

Při realizaci svých aktivit vycházejí z vypracované strategie místního rozvoje a jejich cílem je 
podpora partnerství. Jedním z pilířů metody LEADER je tvorba sítí mezi veřejným, 
podnikatelským a neziskovým sektorem na lokální úrovni. Místní společenství dobře zná 
silné a slabé stránky vlastního regionu a je schopno samo dobře a transparentně území 
rozvíjet a také řešit vlastní problémy. V rámci území MAS spolupráce mezi jednotlivými 
sektory směřuje k efektivnímu dosažení stanovených cílů SCLLD s důrazem na koncepční 
řešení, nikoliv pouze na podporu momentálních aktivit nebo řešení individuálního 
problému žadatele či místa. 

MAS si při realizaci a konkrétním naplňování cílů strategie klade za cíl inspirovat jak při 
projektech realizace, tak především v projektech spolupráce. MAS vystupuje jako aktivní 
partner obcí, podnikatelů a NNO, demonstruje nové postupy a metody práce a pomáhá při 
zavádění inovací. V projektech se tak veřejná správa seznamuje s manažerskými metodami 
firem a soukromý sektor se naopak obohacuje o znalosti veřejného a neziskového sektoru. 
Zastřešení spolupráce jedním partnerem (MAS) zvyšuje informovanost o zájmech a cílech 
jednotlivých regionálních aktérů. MAS hledá společné směrování možných aktivit 
jednotlivých organizací i jednotlivců a může tak předcházet možným pozdějším 
nedorozuměním a zvyšovat důvěru mezi sektory. Zároveň sdílení rizika při společných 
projektech veřejného a soukromého sektoru přispívá k většímu vnímání sounáležitosti při 
rozvoji regionu. 

 
VYTVÁŘENÍ SÍTÍ pro spolupráci mezi jednotlivými sektory: 
- vytváření platformy otevřené společnosti - diskuse s občany, vhodná dotazníková 

šetření a ankety, společenské akce… 
- aktivní spolupráce se školami i odbornými institucemi  
- workshopy, konference, kulaté stoly s odborníky za účelem představení záměrů a 

možnosti, jak se do procesu zapojit 
- aktivní účast na vytváření strategií – kulaté stoly, brainstorming, pracovní skupiny, 

SWOT analýzy, členství v MAS 
- konzultace konkrétních projektů, poradenství, předávání zkušeností z realizovaných 

projektů (úspěšných i problematických) 
 

ZAJIŠŤOVÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ spolupráce s jednotlivými sektory: 
- udržování spolupráce a vyhledávání dalších vhodných subjektů pro realizaci projektů 

ve všech sektorech a jejich síťování 
- trvalé doplňování a aktualizace zásobníku projektů napříč územím i jednotlivými 

sektory 
- průběžná konzultace projektů, poradenství, předávání zkušeností z realizovaných 

projektů (úspěšných i problematických) 
- vlastní interaktivní webová stránka včetně aktuálních odkazů na veřejné zdroje 

informací (ministerstva, kraje…), redakční systém, možnost otevřené komunikace, 
aktuální elektronická databáze kontaktů subjektů ze všech sektorů – možnost zasílání 
newsletterů, vazba na facebook  

- průběžná informovanost z vlastních zpracovaných analýz potřeb v daném území 
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- průběžná informovanost – drobné tištěné materiály, tiskové zprávy v regionálních 
komunikačních kanálech (zpravodaje, regionální TV, rozhlas, letáky…) Více viz příloha č. 
14 Komunikační strategie MAS 

Příklady dobré praxe Strážnicka  
 

Rodinné centrum Strážnice  
Realizace v roce 2010, Celkové náklady 495 000,- Kč. 
V rámci Rodinného centra o.s. Strážnice byla zpřístupněna Zahrada sv. Martina – venkovní 
areál s pódiem, zábavními a herními prvky pro děti. V centru města tak vzniklo ve 
spolupráci s občanským sdružením na veřejném prostranství odpočinkové místo zaměřené 
na podporu volnočasových aktivit mladých lidí do 30 let. Současně podporuje i místní mladé 
muzikanty, kteří se zde aktivně podílejí na kulturních akcích pořádaných rodinným centrem 
i městem Strážnice. Během letních měsíců se konají Veselé neděle na zahradě u sv. Martina, 
které již patří mezi tradiční akce. 
 
Muzeum osobností Vnorovy  
Realizace projektu v roce 2009, celkové náklady 705 000,- Kč. 
Víceúčelový objekt s muzejní expozicí věnovanou významným osobnostem se vztahem 
k obci Vnorovy a malá epozice tradičního bydlení a krojů. Část objektu je využívána ke 
spolkové činnosti folklorního souboru Spinek a dětského souboru Spineček i k činnosti 
dalších obecních spolků. Zázemí pro obecní kulturní aktivity dalo základ každoroční 
společenské akci pro veřejnost a školy Vnorovy dříve a dnes. V návazném projektu na 
záchranu starých ovocných sadů „Venkovské tradice v krajině“ vznikla společenská místnost 
s ovocnářskou expozicí a provozovna elektrické sušárny ovoce. V obci vznikla malá naučná 
ovocnářská stezka a proběhla výsadba ovocných stromů v obecním sadu. 

 
Obecní les Mandát Strážnice 
Realizace projektu v roce 2010, celkové náklady 1 700 000,- Kč. 
Ve spolupráci s Městem Strážnice byla v rámci projektu z OP ŽP nově upravena asfaltovým 
povrchem přístupová cesta do obecního lesa Mandát. Tím byl umožněn přístup pro 
obhospodařování obecního porostu v přímém sousedství obory Pusté v CHKO Bílé Karpaty 
a les se zpřístupnil i turistům. Současně byl vybudován i dřevěný altán, jenž je k dispozici 
návštěvníkům i lesním dělníkům. Údržbu cesty i vybavení zajišťuje Město Strážnice. 
Projekt umožnil i vznik nové tradice společenské akce zaměřené na rodiny s dětmi – Pěší 
výšlap do Mandátu, kterého se každoročně zúčastňují i obyvatelé okolních obcí. 

 
Rozvoj kulturního areálu Kříb Kozojídky 
Realizace v letech 2008-2010 , celkové náklady 275 000,- Kč obec Kozojídky, 200 000,- Kč ZO 
ČZS. Projektem realizovaným obcí Kozojídky a návazně ZO Českého zahradkářského svazu 
bylo modernizováno víceúčelové zařízení s návštěvnickým místem s vinohradnickou a 
vinařskou tématikou. Areál poskytuje zázemí pro zkoušky místním pěveckým sborům, ve 
spolupráci s obecním úřadem a spolky jsou zde pořádány kulturní a společenské akce 
(chutnání Svatomartinských vín, výstavy ovoce a zeleniny). K budování vztahu k přírodě a 
tradičnímu vinařství a zemědělství přispívá i zapojení a spolupráce mateřské a základní 
školy pořádáním krátkodobých výtvarných prací místních dětí. 

 
Další:  
Farma Říha, Tvarožná Lhota - Využití brownfields, spolupráce s NNO 

Truhlářství Buček, Sudoměřice + expozice řemesel pro veřejnost 
Prodejna řemeslných výrobků s expozicí a ubytováním, František Pavlica, Hroznová Lhota 
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J. 10 doporučení pro transparentní výběr projektů 

 

 
 

1. NEPODJATOST ČLENŮ VÝBĚROVÉ KOMISE 

2. EXTERNÍ ODBORNÍCI PRO HODNOCENÍ  

3. VÍCE HODNOTITELŮ PRO KAŽDÝ PROJEKT 

4. VEŘEJNÁ PREZENTACE PROJEKTŮ ZA ÚČASTI STATUTÁRNÍHO 

ZÁSTUPCE ŽADATELE 

5. SEZNAM ŽADATELŮ S PROBLÉMOVÝM PŘÍSTUPEM 

6. ŠIROKÁ ŠKÁLA BODOVÉHO HODNOCENÍ 

7. ŠKOLENÍ HODNOTITELŮ 

8. HODNOTÍCÍ MANUÁL 

9. HODNOTITELÉ Z CELÉHO ÚZEMÍ 

10. TRANSPARENTNOST 

 
 
Obr. 13: Areál Kříb Kozojídky, Strážnicko 
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K. Přílohová část  
 
Příloha č. 1: Potvrzení o příjmu žádosti  

Příloha č. 2: Protokol o hodnocení kritérií přijatelnosti žadatele  

Příloha č. 3: Protokol o předběžné administrativní kontrole  

Příloha č. 4: Chybník  

Příloha č. 5: Oznámení o provedení administrativní kontroly  

Příloha č. 6: Oznámení o hodnocení projektu  

Příloha č. 7: Oznámení o vyřazení z registrace 

Příloha č. 8: Formulář o komplexním hodnocení 

Příloha č. 9: Manuál hodnocení projektů 

Příloha č. 10: Čestné prohlášení členů výběrové komise o nepodjatosti 

Příloha č. 11: Etický kodex hodnotitele 

Příloha č. 12: Metodika definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst 

Příloha č. 13: Hodnotící listy 

Příloha č. 14: Komunikační strategie 

Příloha č. 15: Vzory kodexů 

 

Obr. 14: Příprava strategie v MAS Hrušovansko – kulatý stůl v Břežanech 

 


