
V červenci a srpnu proběhne hodnocení Místních akčních skupin 

Ministerstvo zemědělství  (dále jen MZe) v úzké spolupráci s Národní sítí místních akčních skupin 

České republiky (dále jen NSMASČR) a Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen SZIF) 

připravilo hodnocení činnosti místních akčních skupin (dále jen MAS).  Hlavním cílem hodnocení je 

poskytnout přehled o činnosti jednotlivých MAS, stavu plnění jejich strategických plánů LEADER, a 

rozlišit úroveň prováděných aktivit z pohledu kvality i rozsahu.  Hodnocení také poslouží jako 

vodítko pro rozdělení finančních prostředků, které budou přiděleny jako dodatečný příspěvek dobře 

fungujícím místním akčním skupinám, tzv. bonusy. V současné době se jedná o bonusy na rok 2011 

pro 48 MAS, které byly vybrány k podpoře z Programu rozvoje venkova v prvním kole výběru MAS, 

ale přerozdělení v dalších letech proběhne obdobně. Hodnocení v neposlední řadě poslouží jako 

zpětná vazba pro nastavení systému – může být v budoucnu využito jako nástroj k případným 

úpravám podmínek pro podporu MAS. Vytvoření přehledu o činnosti MAS bude prvním krokem 

směrem ke každoročnímu systematickému hodnocení MAS. 

Hodnocení proběhne od 12. července do poloviny srpna tohoto roku.  

 Hodnocení budou provádět komise složené ze zástupců NS MAS ČR, MZe a SZIF a bude se týkat 112 

MAS, podpořených z Programu rozvoje venkova. Bude prováděno podle předem stanovených 

kriterií, která jsou uvedena pod touto zprávou.  Základním podkladem pro hodnocení je dotazník, 

který bude elektronicky zaslán všem MAS do konce června. MAS dotazník vyplní a odevzdají  

nejpozději do 9.7.2010 do 12 hodin.  

Na základě výsledků hodnocení budou MAS zařazeny do několika kategorií a nejlépe hodnocená 

skupina bude slavnostně vyhlášena  na  Večeru venkova dne 26.8.2010 na výstavě Země Živitelka.  

Veškeré informace k hodnocení MAS bude zveřejňovat ministerstvo zemědělství na svých webových 

stránkách www.eagri.cz a Národní síť MAS ČR na webových stránkách www.nsmascr.cz. 

Hodnotící kriteria pro posouzení činnosti MAS: 

 

číslo oblast/název kritéria 

1. Administrativní schopnosti MAS (výzvy, výběr, fiche, organizační struktura MAS) 

1.1. Druh/ způsob, jakým lze konzultovat problémy žadatelů na MAS (osobně, telefonem, e-

mailem, papírovou poštou)  

1.2. Celkový počet zaměstnanců MAS, celé i částečné úvazky  

1.3. Rovnoměrné zaměření MAS na všechny druhy žadatelů (projekty pro veřejnou správu-

soukromý sektor-neziskové organizace) 

1.4. Transparentní postupy procesu vyhlašování výzev a výběru projektů  

1.5. Včasnost zveřejnění výzev 

1.6. Zveřejnění všech výsledků hodnocení projektů; rychlost zveřejnění výsledků hodnocení (např. 

den po hodnocení, měsíc, až po administraci SZIF apod.) 

1.7. Počet odvolání žadatelů na MAS, kterým bylo vyhověno  

1.8. Účast na konferencích a seminářích pro výměnu zkušeností (např. akce MAS, SZIF, CSV)  

1.9. Stabilizace managementu MAS (stejný tým/obnova/ zaškolení nových) 

1.10. Míra vzdělávání členů a pracovníků MAS (jak často se účastní vzdělávacích seminářů/resp. 

potvrzení účasti na seminářích) 

1.11. Existence a výstupy pracovních skupin a projektových subtýmů MAS (není tím myšlena např. 

výběrová komise MAS) 

1.12. Zastoupení žen v rozhodovacích orgánech MAS 

1.13. Zastoupení mladých lidí do 30 let v rozhodovacích orgánech MAS 

http://www.eagri.cz/
http://www.nsmascr.cz/


2. Naplňování cílů SPL - monitoring a evaluace 

2.1.1. Existence systému monitorování věcného plnění SPL (km opravených, silnic, počty budov 

apod.; čerpání prostředků (podíl žadatele, čerpání dle plánu apod.);  

2.1.2. Shromažďování  a vyhodnocování poznatků o provádění SPL    

2.2. Naplňování vlastních monitorovacích indikátorů  

2.3. Jak často se monitorování/hodnocení dle bodu 2.1. provádí? (takové, kterého výstupem je 

ucelená ústní nebo písemná zpráva o výsledku - např. bod jednání schůze orgánů MAS, 

informování členů e-mailem apod.) 

2.4. Je výsledkem monitorování písemná zpráva, která se zveřejňuje? 

2.5. Kdo monitoring provádí (je přesně definovaná osoba/y, nebo pokaždé někdo jiný)? 

2.6. Je činnost MAS hodnocena také jiným nezávislým subjektem (např. nezávislou firmou nebo 

jinou MAS apod?) 

3.  Propagace a informování 

3.1. Dostupnost informací o činnosti MAS a o výzvách MAS (webové stránky, inzerce, propagační 

akce) 

3.1.1. Přehlednost a funkčnost webových stránek (snadné vyhledání základních informací, 

dokumentů MAS, archiv výzev apod.) 

3.1.2. Míra aktualizace webových stránek  

3.1.3. Vydávání zpravodaje (příp. dalších forem propagace výzvy) a míra jeho distribuce 

3.1.4. Vydávání propagačních materiálů MAS (inzerce, letáky, pexesa, …) 

3.1.5. Pořádání propagačních akcí MAS a PRV (Den MAS apod…) 

3.2. Dostupnost informací o sídle MAS 

3.3. Jasně daná a zveřejněná pravidla fungování a jednání MAS (na www) 

3.4. Struktura členské základny MAS 

4. 
Další nové nástroje využívané k naplňování SPL/LEADER (integrace a rozvoj aktivit 

MAS) 

4.1. Aktivní vyhledávání nevyužitých možností zlepšení území MAS (aktivit i vzhledu) 

4.2. Rozvoj vnitřní kapacity území MAS pomocí SPL 

4.3. Další aktivity MAS mimo PRV Osu IV. – Leader: vlastní projekty, partnerství a spolupráce v 

dalších projektech, např. se členy MAS, svazky obcí apod. 

4.4. Spolupracuje s MAS, které nebyly podpořeny z PRV prostřednictvím přípravy a realizace 

PRV IV.2.1.  

4.5. Udržitelnost činnosti MAS po roce 2013 - byla by MAS schopna provozu i v případě, že PRV 

žádný adekvátní program po roce 2013 nenahradí?  

4.6.1. Podpora inovací v území MAS v rámci SPL (MAS vysvětlí jak zapojila inovace do SPL, fichí 

a jak se dari je uplatnovat a podporovat a zda je jiz nejaky pekny  priklad projektu, kde se 

podpora projevila) 

4.6.2. Podpora inovací v území MAS nad rámec SPL (viz. předchozí kriterium) 

4.7.1. Rozšiřování početu členů MAS - Otevřenost MAS  

4.7.2. Rozšiřování území MAS (jen do poznámky) 

4.8. Naplňování integrované strategie území (ISÚ) a míra jejího vyhodnocení (aktualizuje se?)  

4.9. Aktivity a výsledky mezinárodní spolupráce 

4.10. Zapojení do sítí MAS a organizací venkova (např. zapojení do aktivit CSV  - pořádání 

semináře / účast na akci;  členství v NS MAS; SPOV apod.) 

4.11. Spolupráce se vzdělávacími subjekty a zapojení MAS do vědy a výzkumu  

4.12. Podpora mladých do 30 let (MAS vysvětlí jak zapojila podporování mladých lidí do SPL, 

fichí a jak se dari podporu uplatnovat  a zda je jiz nejaky pekny  priklad projektu, kde se 

podpora projevila, pak  předloží vzorový projekt) 

4.13. Podpora žen (MAS vysvětlí jak zapojila podporování žen do SPL, fichí a jak se dari podporu 

uplatnovat  a zda je jiz nejaky pekny  priklad projektu, kde se podpora projevila, pak  předloží 

vzorový projekt) 

4.14. Podpora zemědělců (MAS vysvětlí jak zapojila podporování zemědělců do SPL, fichí a jak se 

dari podporu uplatnovat  a zda je jiz nejaky pekny  priklad projektu, kde se podpora projevila, 

pak  předloží vzorový projekt) 



 


