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EVALUACE 

MAS Železnohorský region, o.s.  

Strategický plán LEADER „Návrat ke kořenům“ 

 
Zpětné hodnocení činnosti MAS je prováděno jednou za dva roky, vždy k termínu voleb nových orgánů. Jsou 

hodnoceny: 

- efektivnost funkce MAS 

- kvalita práce zaměstnanců MAS a jejich vzdělávání 

- různorodost činnosti MAS 

- počet akcí na území MAS pro obyvatele v rámci informovanosti 

- výše získaných finančních prostředků mimo SPL na jiné aktivity  

- plnění monitorovacích kriterií stanovených v SPL. 

Veškerá zjištění se stávají součástí evaluace SPL  a jsou využita ke zefektivnění činností a postupů. Jsou součástí 

výroční zprávy k danému období. Výroční zpráva je zveřejněna na webu MAS. Hodnocení SPL pravidelně 

probíhá při ukončení volebního období MAS, tj. jednou za dva roky, a stává se součástí i výroční 

zprávy. Evaluace je prováděna za účelem objevení nových příležitostí a včasné odhalení případných 

hrozeb. Jedině tak se MAS podaří dosáhnout určených cílů a specifikuje si i tak činnosti a cesty, k 

jejich naplnění. 
 

Plán vyhodnocování 
MAS neomezuje hodnotící činnost pouze na hodnocení realizovaných projektů a jejich dopadů v území, ale 

rovněž na celé hodnocení činnosti MAS a odrazu této činnosti na rozvoji aktivního občanského přístupu 

k rozvojovým aktivitám na území MAS. 

Zajištění hodnotících činností lidskými a finančními zdroji bylo popsáno v bodě 10.1.6. 

Informačními zdroji pro hodnocení projektů a činnosti MAS jsou: 

- průběžné a výsledné zprávy příjemců – efektivnost projektů pro území 

- ohlasy členů – rozšiřování členské základny 

- ohlasy veřejnosti na realizované projekty a na činnost MAS – účast na akcích a jejich počet, množství 

subjektů zapojených do činnosti MAS 

Postupy vyhodnocování 
Základním prostředkem pro hodnocení bude porovnání cílů stanovených: 

- v jednotlivých realizovaných projektech 

- ve SPL v rámci jednotlivých fichi 

- v plánu činnosti MAS na příslušný kalendářní rok 

- dodržování odsouhlaseného celkového rozpočtu MAS a rozpočtu na realizaci a administraci 

 

se skutečným stavem, který nastane po ukončení období, na které byly cíle stanoveny. 

Sběr dat pro hodnotící činnost bude provádět programový výbor společně se sekretariátem MAS a následně 

budou tato data zpracovávat. Na základě porovnání plánovaných výsledků a výsledků ve skutečnosti dosažených 

bude formulovat hodnocení jak projektů, tak i činnosti MAS. Hodnocení bude obsahem Výročních zpráv. 



 Místní Akční Skupina  ŽELEZNOHORSKÝ  REGION, o.s. 

                                        Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076 

www.maszr.oblast.cz 

__________________________________________________________________________________________ 

   
 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

  

 

Hodnotící činnost se bude skládat z: 

- vytvoření nástroje pro sběr dat (dotazníky, formuláře pro záznam) a jejich distribuce 

- sběru dat 

- zpracování získaných dat a jejich porovnání s deklarovanými výsledky 

Zajištění evaluace 
Evaluační plán 

Evaluace = hodnocení SPL bude pravidelně prováděno při ukončení volebního období MAS, tj. jednou za dva 

roky, stane se součástí výroční zprávy. Tím bude zajištěna zpětná vazba pro MAS. 

Evaluace bude prováděna za účelem objevení nových příležitostí a včasné odhalení případných hrozeb. Jedině 

tak se MAS podaří dosahovat určené cíle a specifikovat činnosti a cesty, k jejich naplnění. 

Evaluační postupy 

Budou zpracovány jednotkové statistiky na základě monitoringu – výstupy projektů dle monitorovacích kriterií. 

Bude hodnocena spokojenost obyvatel a přínos funkce MAS pro území na základě dotazníkového šetření. 

Evaluace bude postupovat na základě stanovených cílů: 

- relevantní   

- specifické   

- dosažitelné   

- měřitelné   

- termínované 

Postup při zajištění evaluací: 

- ex-ante – na počátku 

probíhá při administrativním přijetí žádosti, pro MAS při zpracování SPL 

- ad-hoc – relevantnost pro daný účel  

probíhá při hodnocení projektu, pro MAS při hodnocení SPL 

- on-going – průběžný 

probíhá při realizaci projektu, pro MAS při realizaci SPL 

- ex-post - ihned a s odstupem 

probíhá po dokončení realizace projektu, pro MAS při dokončení realizace SPL 

V rámci evaluačních postupů jsou zpracovány jednotkové statistiky na základě monitoringu – výstupy 

projektů dle monitorovacích kritérií. Dále je hodnocena spokojenost obyvatel a přínos funkce MAS 

pro území na základě dotazníkového šetření. 

 


