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1. Popis území a zdůvodnění výběru  
 

1.1. Územní vymezení a základní informace o MAS  
 
 
MAS Český sever (dříve MAS Šluknovsko, dále jen MAS) působí v Ústeckém a Libereckém kraji v 

nejsevernější části České republiky. Místní akční skupina vznikla v roce 2004 jako iniciativa 

neziskových organizací, podnikatelských subjektů, fyzických osob a veřejné sféry. 

Zhruba dvě třetiny celkové hranice MAS tvoří státní hranice s Německem. MAS sousedí s MAS 

Podralsko a s MAS Labské skály. Dále sousedí s dvěma velkými městy - Děčínem (cca 49 tis. obyv.) a 

Českou Lípou (cca 37 tis. obyv.).  

V rámci území MAS působí čtyři mikroregiony v Ústeckém kraji (Sever, Tolštejn, České Švýcarsko a 

Českokamenicko) a jeden v Libereckém kraji (Novoborsko). Vzhledem ke své poloze v blízkosti 
státní hranice je region také součástí Euroregionu Nisa a Euroregionu Labe. 

Obr. 1.1 Území MAS Český sever, zdroj: NS MAS ČR, o.s., 2015 
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Specifikum dotčeného území spočívá v rozsáhlém zastoupení velkoplošných chráněných území 

(Národní park České Švýcarsko a 3 chráněné krajinné oblasti) a ve značné odlehlosti území (zvláště 

vlastního Šluknovska) v rámci republiky, Ústeckého kraje i okresu Děčín. 

 
Obr. 1.2 Fyzicko-geografické poměry území, zdroj: ČÚZK 2014 

 

Území MAS tvoří celistvé území (bez územních ostrovů) a zahrnuje oblast Šluknovského výběžku, 

Českého Švýcarska, Českokamenicka a Novoborska v nejsevernější části České republiky. Má 

celkovou rozlohu 65 341 ha (653,41 km2) s celkovým počtem 73 026 obyvatel žijících v 41 městech 

a obcích k 1.1.2015. Za jednotlivé obce jsou podrobné údaje uvedeny v příloze analytické části 

strategie. 
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Tab. 1.1 Zařazení v rámci správního členění České republiky 

 
 
 

Zdůvodnění výběru území MAS 

Situace na severu Čech je již déle jak půl století velice složitá. Historicky region patřil českým 

králům, nicméně v období vrcholného středověku byli k jeho osidlování pozváni němečtí kolonisté. 

Příjemné klima, poloha na významné obchodní cestě i dostatek surovin (především dřeva) vedly 

k pozvolnému a setrvalému hospodářskému růstu a kulturnímu rozvoji oblasti. Není tedy 

překvapivé, že na začátku 19. století patřilo území mezi nejlidnatější a průmyslově nejvyspělejší 

oblasti Rakouska – Uherska - a stejně tak tomu bylo i v meziválečném období za první republiky. 

Problémy nastaly po druhé světové válce, kdy došlo k odsunu drtivé většiny zdejších obyvatel, která 

byla německé národnosti. Došlo tak k zásadnímu odtržení regionu a lidí, kteří zde po staletí žili, 

hospodařili, podnikali, kultivovali krajinu, udržovali zvyky a obyčeje. Území ztratilo svou identitu, 

integritu, paměť, tvář i charakter. Vyprázdněné a bezprizorní území bylo dosídleno lidmi, jejichž 

motivy nebyly vždy zcela čestné. Navíc, dřív než se stačili ve svých nových domovech zabydlet, přišel 

komunistický puč v roce 1948. Krátce na to došlo k zestátnění půdy, znárodnění továren a dalších 

majetků. Lidé, kteří neměli k regionu žádnou historickou a citovou vazbu tak přišli i o vazbu 

majetkovou. Stali se cizinci ve vlastní zemi, udržovači života na periferii, správci země nikoho. Nový 

režim navíc potlačoval a omezoval vše, co mělo nějakou spojitost s předchozím režimem, včetně 

spolkové činnosti či udržování tradic světských i náboženských. Nový osud regionu a lidí v něm 

žijících byl dokonán. 

Nelze se proto divit, že region v současné době patří mezi hospodářsky nejchudší oblasti České 

republiky s nejnižší životní úrovní a úrovní vzdělanosti a naopak nejvyšším počtem sociálně 

vyloučených lokalit. Velké textilní a strojní firmy (Benar, Elite, Velveta, TOS) zanikly nebo dramaticky 

NUTS II NUTS III NUTS IV

obec s rozšířenou 

působností III. 

stupně

obec s pověřeným 

obecním úřadem II. 

stupně obce I. stupně
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Česká Kamenice, Janská, 

Jetřichovice, Kunratice, Kytlice, 
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Kamenický Šenov, Okrouhlá, 

Prysk, Skalice u České Lípy, 

Slunečná, Svor

Česká Lípa Česká Lípa Nový Oldřichov

Severozápad

Severovýchod

Rumburk

Děčín

okres Děčín

okres Česká 

Lípa

Ústecký kraj

Liberecký kraj
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snížily počty zaměstnanců, stejný scénář se zopakoval i v zemědělské velkovýrobě. Do regionu 

přichází málo investic. Důvodem je periferní poloha území (okraj Ústeckého i Libereckého kraje) a 

špatná dopravní obslužnost (hlavně na Šluknovsku). Důsledkem je velké množství brownfields 

(opuštěných průmyslových a obytných budov, statků, apod.). I když v posledních letech region 

ekonomicky ožívá (orientace na rozvoj cestovního ruchu – NP České Švýcarsko, podpora 

regionálních produktů a lokální ekonomiky), patří stále k nejvíce zaostalým oblastem v rámci České 

republiky. Velké procento obyvatel tvoří Romové, což přispívá k vysoké nezaměstnaností. Jedná se 

o dlouhodobou nezaměstnanost, která je sekundárně zdrojem sociálně patologických jevů a to jak 

těch nežádoucích (rozvodovost, nemocnost, nevzdělanost a zadluženost), tak především těch 

zjevně nebezpečných (vandalismus, prostituce, gamblerství, alkoholismus, drogové závislosti, 

kriminalita).  

MAS v období od roku 2004 do 2013 působila v území 18 obcí Šluknovského výběžku. Jednalo se o 

území přirozeně ohraničené ze tří stran státní hranicí a přirozeně spojené společnými prioritami 

rozvoje území. Cílem MAS bylo podpořit lokální ekonomiku, rozvíjet cestovní ruch, podporovat 

vzdělanost a pomáhat při řešení sociálních otázek. Na základě dosažených výsledků a vybudování 

dobrého jména MAS se území postupně rozšířilo nejprve o obce spadající do Národního parku 

České Švýcarsko (společná realizace cestovního ruchu, společná podpora regionální produkce – 

zavedení značky Českosaské Švýcarsko regionální produkt) a poté o obce z  Novoborska (nové 

partnerství, společné výstupy v projektu CIL 3 - Aktivní region Neisse-Nisa-Nysa a společné řešení 

sociálních otázek).  

 
 
Základní informace o MAS 

 
MAS Český sever, z.s. je neziskovou organizací, sdružující fyzické a právnické osoby na území své 
působnosti. Spolek (původně občanské sdružení) vznikl jako reakce na přistoupení České republiky 
k rozšiřování principů iniciativy LEADER+ založením národního programu LEADER ČR, určeného na 
využití prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) v období 2007 – 
2013, resp. 2014 – 2020.  
 
MAS je tvořena partnery MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. 
Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje 
více než 49% hlasovacích práv. 
 
Partneři MAS musí mít v daném území trvalé bydliště, mít v něm zřízeno sídlo anebo musí být pro 
toto území místně příslušní. MAS je otevřeným partnerstvím.  
 
Orgány spolku jsou valná hromada, představenstvo, kontrolní komise, výběrová komise. 
 
Představenstvo 
Představenstvo (programový výbor) je devítičlenné a je voleno na období 3 let. Ze svého středu volí 
předsedu a dva místopředsedy. Popis činnosti a pravomoci členů představenstva jsou definovány ve 
stanovách MAS. 
 
Kontrolní komise 
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Kontrolní komise je tříčlenná, volí ze svého středu předsedu a je volena na dobu 3 let. Provádí 
běžnou revizi hospodaření a kontrolní zprávu předkládá valné hromadě. 
 
Výběrová komise 
Výběrovou komisi tvoří 9 členů, kteří si ze svého středu volí předsedu a je volena na dobu 1 roku. 
Výběrová komise provádí výběr projektů podle výběrových kritérií, sestavuje seznam vybraných 
projektů v pořadí podle bodové hodnoty. 
 
 
Tab. 1.2 Identifikace právnické osoby, orgány 

Název organizace MAS Český sever, z.s. 

Forma Spolek 

Registrace Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí n.L., L  5271 

Základní organizační dokument Stanovy  

IČ 26983303 

Sídlo Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf 

Kontakty Národní 486, 407 47, Varnsdorf, tel. 724 778 296 (kancelář), 724 
785 656 (vedoucí manažerka MAS Ing. Eva Hamplová), 603 887 915 
(asistentka Dana Dudková), e-mail info@masceskysever.cz 

Nejvyšší orgán Valná hromada (60 členů z toho 21 zástupců soukromého, 18 
neziskového a 21 zástupců veřejného sektoru) k 31. 12. 2014 

Řídící/statutární orgán Představenstvo (9 členů, z toho 2 zástupci podnikatelského, 5 
neziskového a 2 veřejného sektoru) 

Kontrolní orgán Kontrolní výbor (3 členové, po 1 zástupci podnikatelského, 
neziskového a veřejného sektoru) 

Orgán pro výběr projektů 
v programech Leader 

Výběrová komise (9 členů, z toho 3 zástupci podnikatelského, 3 
neziskového a 3 veřejného sektoru) 

Zveřejňované informace http://www.masceskysever.cz/  

 

 

Obr. 1.3 Organizační schéma MAS pro řízení implementace SCLLD 

 

Valná hromada  

Členové MAS 

Výběrová komise  

(9 členů) 

Představenstvo, předseda 

Programový výbor 

(9 členů) 

Vedoucí manažer  CLLD 

Manažeři programových rámců 

Kancelář (administrativa) 

Pracovní skupiny 
Neformální síť odborných 

konzultantů 

Kontrolní výbor 

Monitorovací výbor 

(3 členové) 

mailto:info@masceskysever.cz
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1.2. Historie MAS, zkušenosti s rozvojem území  
 
Ustavující schůze MAS se konala dne 2. 11. 2004 ve Vilémově, registrace u Ministerstva vnitra ČR 
proběhla 15. 12. 2004. Iniciátory založení MAS byly dvě fyzické osoby, jeden zemědělec, jeden 
starosta obce a dva podnikatelé.   
 
Od r. 2005 postupně vyvíjela MAS svou činnost. V první fázi se jednalo především o sérii pracovních 
schůzek s cílem zjistit potřebu všech cílových skupin a definovat roli a okruh činností MAS 
v dotčeném území. Velkou roli sehrála v té době zpracovávaná Integrovaná strategie území 
Šluknovska. Ta potvrdila potřebu a relevantnost organizace typu MAS. Postupně bylo rozšiřováno 
partnerství soukromého a veřejného sektoru a průběžně i členská základna.  
 
Završením 1. etapy činnosti MAS bylo zpracování ISÚ v říjnu 2006, na kterou byla poskytnuta dotace 
z OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Z hlediska zvýšení  informovanosti v dotčeném 
území byla významná i realizace projektu „Rozvoj MAS Šluknovsko“ za finanční podpory z Programu 
obnovy venkova Ústeckého kraje. Ukázalo se, že v regionu je o MAS a metodu Leader velký zájem.  
 
V současné době má MAS za sebou první programovací období Programu rozvoje venkova (PRV) a 
úspěšnou pětiletou realizaci Strategického plánu Leader pod názvem „Šluknovsko návštěvníkům i 
sobě“. Za pomoci dotace z PRV bylo podpořeno celkem 101 projektů; z tohoto počtu byly k 31. 12. 
2014 realizovány již tři čtvrtiny z nich a ostatní budou dokončeny nejdéle do 30. června 2015. 
Celková výše schválené dotace činila více než 30,5 mil. Kč. MAS tedy osvědčila zkušenosti 
s čerpáním finančních prostředků na principu Leader, dokázala, že disponuje dostatečným 
odborným a technickým zázemím a že je schopna administrovat i velmi náročnou agendu. 
 
Podpora projektů z Programu LEADER, rekapitulace let 2009 – 2013 (2014) je uvedena v příloze 
analytické části strategie. 
 
 

1.3. Definování odpovědnosti za realizaci  
 
Integrovaná strategie území MAS bude realizována prostřednictvím Programových rámců, které 
stanoví  konkrétní aktivity v jednotlivých strategických oblastech a odpovědnost za jejich plnění. 

Základní odpovědnost vyplývá z pozice MAS v území a z vnitřního nastavení organizace. 
MAS Český sever, z.s. je spolek podle zákona 89/2012, Občanský zákoník, jehož základním 
dokumentem jsou Stanovy (schválené valnou hromadou dne 02. 12. 2014, uložené ve Sbírce listin 
Krajského soudu v Ústí nad Labem, L 5271). 

Vnitřní organizaci upravuje soubor směrnic a interních předpisů, z nichž pro realizaci komunitně 
vedené strategie rozvoje území jsou nejdůležitější: 

 Organizační řád (upřesňuje činnosti orgánů, popisuje činnost kanceláře a rámec pracovních 
skupin) 

 Směrnice k přípravě a provádění Strategie programu Leader (upravuje přípravu a 
vyhlašování výzev v Programu rozvoje venkova op. IV.1.2 – podobným způsobem budou 
připraveny směrnice ke všem Programovým rámcům). 

Všechny dokumenty jsou zveřejněny na http://www.masceskysever.cz 
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1.4. Zapojení veřejnosti a členů místního partnerství do 

přípravy strategie 
 
Zapojení veřejnosti a členů místního partnerství do přípravy integrované strategie území probíhalo 

od r. 2012 intenzivně od r. 2013. 

A) Komunitní projednání (2013) 
1. Varnsdorf, 28. 2. 2013 
2. Šluknov, 12. 3. 2013 
3. Česká Kamenice, 19. 3. 2013 
4. Růžová 21. 3. 2013 
5. Kamenický Šenov, 28. 3. 2013 

 
B) Dotazování a strukturované rozhovory se starosty obcí 2012 - 2014 (celkem 641 projektových 

záměrů) 
- mapování projektových záměrů obcí (15 rozvojových témat) 
- individuálně konzultováno všech 41 starostů měst a obcí 
- pro oblast ekonomiky, zaměstnanosti a vzdělávání zachyceno 18 projektový záměrů 
- pro oblast služeb a péče o občany zachyceno 63 projektový záměrů 
- pro oblast mobility v regionu zachyceno 60 projektový záměrů 
- pro oblast občanské vybavenosti zachyceno 251 projektový záměrů 
- pro oblast péče o krajinu a životního prostředí zachyceno 109 projektový záměrů 
- pro oblast cestovního ruchu zachyceno 58 projektový záměrů 
- pro oblast komunitního života a péče o historické dědictví zachyceno 82 projektový záměrů 

 
C) Dotazování občanů obcí v oblasti MAS (2014) 

- celkem získáno 739 dotazníků, podrobněji uvedeno v kap. 2.3 
 
 
D) Dotazníková šetření a konzultace pro vymezené cílové skupiny (2015) 

- Zemědělci (32 oslovených - 20 vyplněných dotazníků) 
- Podnikatelé (88 oslovených - 14 vyplněných dotazníků) 
- Nevládní neziskové organizace (47 oslovených - 10 vyplněných dotazníků) 
- Školy ZŠ a SŠ (31 oslovených - 8 vyplněných dotazníků) vč. brainstormingu v 10 třídách 

 
E) Podnikatelské kavárny (2013 - 2014) 

- Komunitně vedená strategie místního rozvoje 2014 - 2020 (březen 2014) 
- Marketing cestovního ruchu na Děčínsku a Šluknovsku (duben 2014) 
- Chci to změnit! Chci se změnit? (květen 2014) 
- Exodus jako řešení? (červen 2014) 

 
 

Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze analytické části strategie. 
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1.5. Tým pro přípravu a zpracování strategie 
 
Představení týmu MAS, popis profesních zkušeností jednotlivých členů týmu a popis úkolů 

jednotlivých členů týmu. 

 
metodické vedení 2015, úprava strategické části   Radim Burkoň, externí poradce 

zpracování úvodních informací o MAS, umístění na web  Dana Dudková, administrátorka MAS 

koordinace zpracovatelského týmu    Ing. Eva Hamplová, manažerka MAS 

zpracování kapitol zemědělství, krajina a životní prostředí,  Ing. Mgr. Marek Hartych,  projektový 
implementační část PRV, OPŽP     manažer  MAS 

zpracování dotazníků starostů, vazba na strategické dokumenty Hana Kracmanová, projektová  
        manažerka MAS 

zpracování statistických dat, finální zpracování textu   Mgr. Filip Mágr, projektový manažer 

revize textu, implementační část IROP, OPŽP   Ing. Martin Kučera, projektový manažer 
        MAS 

metodické vedení 2013-2014, strategická část,    Mgr. Jakub Mareš, externí poradce 
        zpracování dotazníků občanů 

zpracování kapitoly sociální péče implementační část OP Z  Miroslav Řebíček, ředitel CEDR, z.s. 

zpracování příkladů dobré praxe     Mgr. Markéta Skočovská, Agentura pro 
        sociální začleňování 

zpracování kapitoly odpady     Ing. Jan Slavík, Ph.D., odborný  
        konzultant, VŠ učitel 

zpracování kapitoly komunitní projednávání   Martin Zíka, IT specialista, práce s  
        veřejností 
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1.6. Způsob vyhodnocování strategie 
 
Naplňování strategických a dílčích cílů bude průběžně monitorováno a vyhodnocováno manažery 
jednotlivých programových rámců, pracovními skupinami, výběrovou komisí, kontrolní komisí a 
manažerem SCLLD, s výsledky monitoringu bude seznamováno představenstvo MAS a valná 
hromada MAS. Data získaná při monitoringu budou základním materiálem pro průběžnou 
sebeevaluaci organizace. 

Monitoring je chápán jako plánovaná kontrola plnění jednotlivých cílů SCLLD. Tyto cíle jsou 
kvantifikovány v monitorovacích indikátorech (výsledkové a výstupové). Hodnocení projektů bude 
prováděno na základě „nabídnutých“ indikátorů, které se zaváže žadatel splnit. Kvantitativní 
monitorovací indikátory zvolené ke sledování realizace SCLLD budou upřesněny v jednotlivých 
programových rámcích. Tím bude zajištěno naplňování cílů SCLLD. 
 
Evaluace má přispívat k účinnějšímu naplnění SCLLD. MAS plánuje takové přístupy a metody, aby 
organizaci nadbytečně nezatížily, ale aby bylo možné efektivně sledovat a prokazatelně 
vyhodnocovat, jak jednotlivé podpořené projekty přispívají k naplnění priorit programových rámců 
a jak programové rámce přispívají k naplnění SCLLD. Zároveň má evaluace přispívat ke správnému 
fungování programu po celou dobu jeho průběhu – ke správné formulaci, k průběžnému sledování 
a úpravám založeným na měnících se podmínkách, k vyhodnocení výsledků a dopadů, 
k vyhodnocování a úpravám administrativních a výběrových postupů a procesů. K evaluaci bude 
přistupováno ze dvou hledisek. 
 
1. Časové hledisko 
- plánovací evaluace (při plánování, resp. před započetím projektu někdy označována též jako ex-

ante evaluace), proběhne zpracování SCLLD – na základě statistických dat, informací o daném 
území a zásobníku projektů byla zhodnocena vhodnost a připravenost území. Byly stanoveny 
priority a určeny opatření tak, aby cíle SCLLD byly naplněny. 

- formativní evaluace (v průběhu realizace projektu, někdy označována též jako interim/on-going 
evaluace) týkající se priorit a cílů programu. V případě zřetelných signálů o nesplnění 
plánovaných monitorovacích indikátorů budou v nejkratší možné době přijata nápravná opatření 
formou aktualizace SCLLD. V rámci aktualizace bude na základě vyhodnocení změněno procentní 
rozdělení mezi jednotlivé oblasti podpory, popř. provedena úprava preferenčních kritérií a 
monitorovacích indikátorů. 

- sumativní evaluace (souhrnné zhodnocení po ukončení projektu, někdy označována též jako ex-
post evaluace) proběhne před ukončením SCLLD. Následně (pět let po ukončení projektů) bude 
sekretariát sledovat monitorovací indikátory. 

 
2. Programové hledisko 
- evaluace priorit (programových rámců), cílů programů a strategie 
- evaluace projektů 
 

Na evaluaci se budou podílet členové statutárních orgánů MAS, sekretariát (vyhodnocování 
monitorovacích indikátorů, návrhy řešení, přijímání řešení), žadatelé a příjemci dotací (účinnost 
podpořených projektů, návrhy řešení), konzultant, expert (sledování a vyhodnocování dat, návrhy 
řešení), čímž bude zajištěn exogenní a endogenní přístup vyhodnocování ukazatelů. V rámci sdílení 
zkušeností a vzájemné podpory je evaluace součástí partnerské spolupráce MAS v Libereckém kraji 
a Ústeckém kraji (expertní zkušenost, srovnání území MAS, návrhy řešení). 
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PROGRAMOVÉ HLEDISKO 

Evaluace projektů vychází z preferenčních kritérií, která budou v programových rámcích stanovena 
tak, aby podporované projekty naplňovaly priority provázané s SCLLD. Dokumentaci bude provádět 
kancelář MAS, která bude současně souhrny těchto informací předávat statutárním orgánům a 
publikovat v rámci území. 
Důležitým krokem je interpretace takto získaných dat vzhledem k cílům SCLLD a vzhledem 
k potřebám území. Výsledky evaluace projektů budou proto základním materiálem pro evaluaci na 
úrovni priorit a realizačních cílů programových rámců. 
Součástí evaluace na této úrovni bude i hodnocení administrativních postupů MAS a podpora 
žadatelů, procesy hodnocení projektů v činnosti výběrové komise. Výstupem hodnocení bude 
úprava těchto postupů tak, aby jejich nastavení přispívalo k úspěšné realizaci projektů. 
 
Evaluace priorit – programových rámců bude základem pro posuzování, jak zvolené priority 
naplňují SCLLD a přispívají k dosažení strategických cílů MAS. Interpretace výsledků na této úrovni 
ovlivní případné změny programových rámců v druhé polovině realizace SCLLD. 
Součástí evaluace na této úrovni bude vyhodnocení, zda animační a vzdělávací činnosti kanceláře 
MAS přispívají ke zvyšování absorpční kapacity území, tj. schopnosti žadatelů úspěšně se ucházet o 
dotační prostředky na rozvoj území. Dokumentaci bude provádět kancelář MAS a experti  
(facilitátoři participativních jednání, lektoři v rámci zpětné vazby realizovaných programů, 
evaluátor). Vnitřní evaluační tým MAS bude tvořen zástupci programového výboru 
(představenstva), monitorovacího výboru (kontrolního komise) a výběrové komise. 
Výsledky evaluace priorit budou publikovány ve formě výročních zpráv, v souvislosti s vyhlašováním 
jednotlivých výzev a ve sdělovacích prostředcích. 
 
Evaluace strategie odpoví na základní otázky účinnosti SCLLD ve vztahu k udržitelnému rozvoji 
venkovské oblasti. Výstupy předchozích úrovní evaluace prokážou, zda a jak se podařilo dosáhnout 
cílů, jaké okolnosti ovlivnily případné změny a jak na ně MAS reagovala. Hodnoceno bude i 
fungování partnerství – vztahy mezi partnery, rovnoměrnost distribuce výsledků programu a 
příspěvku ke zlepšení celkové situace partnerů a cílových skupin, účinnost oslovování cílových 
skupin v území. V rámci srovnávání podobných oblastí v ČR i zahraničí bude sledováno, zda jsou 
výsledky srovnatelné a zda se v některé oblasti podařilo dosáhnout mimořádných výsledků, které 
lze uplatnit jako modelové aktivity pro další venkovské oblasti. Součástí evaluace na této úrovni 
bude i celkové posouzení činnosti kanceláře MAS, nastavení vnitřních postupů a vnějšího fungování 
pro celkový rozvoj území MAS. 
Dokumentaci pro potřeby evaluace programu bude provádět kancelář MAS a experti (podobně jako 
u evaluace programových rámců). Evaluační tým bude tvořen zástupci MAS, dalšími stakeholdery 
z území a zástupci organizací a institucí se širší regionální a odbornou působností (Ústecký kraj, 
Liberecký kraj, Agrární komora, Hospodářská komora, Správy CHKO apod.). Do evaluace bude 
v maximální možné míře zapojena veřejnost, výsledky evaluace budou publikovány ve formě 
závěrečné zprávy k realizaci SCLLD. 
 
ČASOVÉ HLEDISKO 
 
Evaluace ex ante je prováděna interně, v rámci zpracování SCLLD, a to  

 posouzením propojenosti strategických a realizačních cílů a priorit SCLLD (viz kap. 3.2), 

 zhodnocením vhodnosti a připravenosti území na základě statistických dat, dostupných 
informací o území, které MAS dlouhodobě sleduje, databáze projektových záměrů , 

  výběrem monitorovacích indikátorů tak, aby podporované projekty naplňovaly zvolené 
priority. 
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Evaluace ex interim/on going (mid-term)  bude provedena za období 2015 - 2020 (podle podmínek 
programových rámců) tak, aby bylo možné uprostřed programového období vyhodnotit dopady 
zvolených programů na strategii, zahrnout trendy v oblasti rozvoje venkova a zohlednit případné 
změny v úpravě priorit a programů. Pro potřeby evaluace bude kancelář MAS sledovat statistická 
data území tak, aby bylo možné vyhodnotit změnu oproti analýze území zpracované v rámci SCLLD. 
 
Evaluace ex post bude provedena po roce 2020, po dokončení všech programových rámců a 
uzavření podpořených projektů. Monitorovací kritéria a výsledky projektů bude sledovat kancelář 
MAS, předpokládáme externí evaluaci. 
 
Tab. 1.3 Harmonogram evaluace SCLLD 

Úroveň evaluace Termín 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 + 5 let 

Projekty 

Ex ante         

Mid-term         

Ex post         

Priority – Programové rámce 

Ex ante         

Mid-term         

Ex post         

Strategie 

Ex ante         

Mid-term         

Ex post         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


