
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUAČNÍ PLÁN SCLLD MAS VYŠKOVSKO, z. s. 2014 - 2020 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Úvod 
 
 
Evaluace SCLLD je soubor činností realizovaných za účelem získání a zhodnocení informací o správnosti 
a dosahování cílů, způsobech a fungování implementace (realizace) strategie CLLD. Evaluace tak 
doplňuje monitoring, jehož prostřednictvím MAS průběžně sleduje a zaznamenává vybrané hodnoty a 
skutečnosti (finanční pokrok, věcný pokrok). Evaluace používá jako vstupní informace především 
monitorovací indikátory a zabývá se ohodnocením výsledků a dopadů, které realizace strategie 
přinesla, přináší či přinese.   
 
Evaluační plán SCLLD MAS VYŠKOVSKO, z.s. 2014 – 2020 je zpracován Kontrolní komisí MAS Vyškovsko, 
z.s., jenž dle § 32 Stanov spolku (ze dne 24. 9. 2020) zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD včetně 
zpracování evaluačního plánu. Podklady k hodnocení a sledování indikátorů jsou zajišťovány 
zaměstnanci kanceláře MAS. 
 
 
Evaluace: 

• Slouží jako podklad k rozhodovacímu procesu 

• Úzce souvisí s monitoringem, neboť na něj navazuje 

• Je nezbytné přesně definovat, co se bude hodnotit před samotným procesem evaluace 

• Vytvoření evaluačního plánu 

• Výstupem evaluace je zpráva, která obsahuje základní kritéria hodnocení, vymezuje předmět 
hodnocení a v zásadě shrnuje poznatky evaluace a navrhuje případné alternativy 

 
Zainteresované osoby 
Na hodnocení jednotlivých oblastí v rámci realizace SCLLD se v MAS Vyškovsko, z.s. budou podílet 
pracovníci MAS a členové orgánů MAS.  
 
Rozsah evaluace: 

• zhodnotit relevanci nastavení (zacílení) Programových rámců SCLLD za účelem včasné 
identifikace případných nedostatků a prevence nevyčerpání alokace v jednotlivých 
Programových rámcích,  

• zhodnotit nastavení činností a procesů realizovaných MAS v souvislosti s implementací SCLLD za 
účelem včasné identifikace jejich špatného nastavení, odstranění nedostatků a zefektivnění 
činností a procesů,  

• zhodnotit pokrok v plnění cílů Programových rámců SCLLD a identifikace případných bariér a 
definice vhodných opatření vedoucích k lepšímu naplňování (dosahování) stanovených cílů,  

• zhodnotit případný příspěvek SCLLD ke vzniku přidané hodnoty v území MAS. 
 

Indikátorový plán 

 
Indikátorový plán určuje seznam sledovaných indikátorů v rámci: 

1) plnění realizace SCLLD (4.1).  
Naplňování jednotlivých specifických cílů bude sledováno pomocí indikátorů výsledků a 
výstupů. Monitoring indikátorů zajišťuje vedoucí manažer a realizační tým MAS Vyškovsko, z.s. 
Přehled sledovaných indikátorů v rámci jednotlivých specifických cílů včetně výchozí a cílové 
hodnoty je uveden v příloze č. 1. 
  



• Indikátory výsledků a výstupů operačních programů u vybraných specifických cílů jsou 
sledovány průběžně a jejich hodnota je stanovena k 31. prosinci. Na úrovni programových 
rámců je jejich hodnota stanovena v souladu s MPIN k 30. červnu a 31. prosinci a to vždy 
do 15 kalendářních dnů. 
 

2) plnění realizace SCLLD (4.2.)  
Monitoring níže uvedených indikátorů zajišťuje vedoucí manažer a realizační tým MAS 
Vyškovsko, z.s. Dosažené hodnoty indikátorů jsou sledovány průběžně vždy k 30.6. t.r., k 31. 
12. t.r. a jsou zadávány do systému MS2014+. Je sledováno dosažení hodnot níže uvedených 
indikátorů:   
 

✓ Sledování indikátoru Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí 
✓ Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou 

 
 
  

  

Evaluační plán  
 

1) Zprávy o plnění integrované strategie (1.1. – 30.6. t.r., 1.7. – 31.12. t.r.) 
MAS Vyškovsko, z.s. pro potřeby MMR průběžně provádí evaluace a monitoring na úrovni 
programových rámců SCLLD. Zpráva je podávána přes systém MS2014+. V rámci hodnocení je 
zhodnocen pokrok v níže uvedeném: 

• Přehled vyhlášených výzev (ve sledovaném výše uvedeném období) 

• Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie 

• Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí 

• Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření 
strategie 

• Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie 

• Opatření při neplnění uložených povinností nositelem 

• Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu 
období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření 

• Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci 

• Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP 

• Doplňující informace 

• Shrnutí pro veřejnost 

• Horizontální principy 
Závěrečná zpráva o plnění integrované strategie se stavuje na úrovni programových rámců SCLLD 
MAS Vyškovsko, z.s. Zpráva se předkládá MMR (či jinému pověřenému orgánu) ve stanovené lhůtě 
od ukončení realizace integrované strategie.  

 
 

2) Pravidelné hodnocení (Výroční zpráva k danému roku) 
MAS Vyškovsko, z.s. každoročně v rámci své Výroční zprávy podává nejvyššímu orgánu Výroční 
členské schůzi zprávy o hodnocení hospodaření, zprávu o činnosti MAS a informace o realizaci 
strategie, ve které bude uvedeno zhodnocení naplňování stanovených cílů strategie a celého 
procesu implementace. Jedná se o pravidelně opakovanou evaluaci.  

• Zpráva o činnosti spolku  

• Informace o realizaci SCLLD 
 



V rámci hodnocení je zhodnocen pokrok v níže uvedeném: 
✓ Vyhlášené výzvy v rámci IROP/PRV/OPZ/OPŽP 
✓ Čerpání alokace v rámci IROP/PRV/OPZ/OPŽP 
✓ Počet podaných projektů v rámci IROP/PRV/OPZ/OPŽP 
✓ Plánované vyhlášení výzev v rámci IROP/PRV/OPZ/OPŽP 
✓ Pokrok v realizaci 4.2 (CLLD – režie II.) 
✓ Pokrok v realizaci MAP II 
✓ Účast MAS na školeních, seminářích a jiných akcích 

 
  

3) Mid-term evaluace (k 30. 6. 2019) 
MAS Vyškovsko, z.s. jako nositel integrovaného nástroje zpracovává povinnou mid-term evaluaci 
provádění a plnění svého integrovaného nástroje s údaji planými k 31. 12. 2018. Při zpracování 
Mid-term evaluace se MAS řídí předepsanou osnovou a pokynů MMR (viz. odkaz: 
https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/ud-typy/uzemni-dimenze-2014-
2020/integrovane-nastroje/clld/evaluace-in/clld).  

 
 

4) Financování realizace SCLLD z IROP 4. 2. (k 30.6. t.r., k 31. 12. t.r.) 
MAS Vyškovsko, z.s., jakožto nositel projektu Realizace SCLLD MAS Vyškovsko, z.s., pravidelně 
zpracovává zprávu o realizaci projektu. Jde o pravidelnou opakovanou evaluaci.  
 
V rámci hodnocení je zhodnocen pokrok v níže uvedeném: 

✓ Popis pokroku v realizaci za sledované období 
✓ Sledování indikátoru Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí 
✓ Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou 
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