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Detail hodnocení

Název projektu SCLLD 21+ MAS Rozvoj Krnovska
Registrační číslo projektu CLLD_21_04_003

Pořadí hodnocení 9
Kolo hodnocení
Fáze hodnocení Kontrola přijatelnosti integrované strategie
Datum hodnocení 21. 7. 2021
Status Vyhověl
Soubor kritérií ORP-KP-Strategie CLLD 2021 Koncepční část
Finalizováno Ano
Platný ANO
Výsledek (v bodech) 0,00
Počet hodin
Arbitr NE
Opravný hodnotitel NE
Popis hodnocení
Komentář k hodnocení
Poznámka k výsledku
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1P Popis území působnosti MAS 
V ANO 0,00 0,00 Informace o území MAS Rozvoj Krnovska se shodují s údaji o území 

působnosti MAS dle údajů ve standardizaci. V strategii je uvedena 
stručná socioekonomická charakteristika území. Shrnutí obsahuje 
vymezení klíčových atributů (periferní venkovský region) a vymezuje 
základní charakteristiku území. Data o působnosti území MAS jsou 
vymezena na základě statistických údajů k 31. 12. 2019. Viz. tabulka 
str. 4 ? data vygenerována ze schválené žádosti o kontrolu 
dodržování standardů MAS. Na mapách jsou zobrazeny hranice 
územních obvodů obcí, krajů (NUTS3) a hranice regionů soudržnosti 
(NUTS2). Mapy jsou doplněny na straně 6 a zobrazují území 
působnosti MAS Rozvoj Krnovska pro období 2021-2027 (u map není 
dopsáno časové období, ale byly porovnány na odkazu přiloženém 
ve strategii). Údaje na mapách území se shodují s údaji v žádosti o 
kontrolu dodržování standardů MAS. 

ANO

2P Popis zahrnutí komunity do tvorby 
strategie splňuje požadavky definované 
MPIN 

V ANO 0,00 0,00 SCLLD obsahuje popis historie a zkušenosti MAS v kapitole 1.3.1, 
včetně popisu vzniku MAS Rozvoj Krnovska, principu partnerství a v 
tabulce doložení zkušeností od roku 2004. SCLLD obsahuje popis 
zapojení komunity do tvorby Koncepční části strategie. Součástí je 
také přehledová tabulka s popisem metod zapojení a data 
provedení.  V rámci této aktivity byly uskutečněny skupinové 
rozhovory ? viz. str. 7-8.  Jsou doloženy tři skupinové rozhovory 
(focus group) na webových stránkách MAS Rozvoj Krnovska 
(https://www.maskrnovsko.cz/sclld-2021-2027/). Nebyly 
identifikovány důvody pro pochybnosti o tom, že do zpracování 
SCLLD byla zapojena komunita 

ANO

3P Socioekonomická analýza není doložena, 
nebo pokud je doložena, splňuje požadavky 
definované MPIN 

V ANO 0,00 0,00 nerelevantní ? nepovinná kapitola nedoložena ANO

4P SWOT analýza není doložena, nebo pokud 
je doložena, splňuje požadavky definované 
MPIN 

V ANO 0,00 0,00 nerelevantní ? nepovinná kapitola nedoložena ANO
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5P Analýza rozvojových potřeb a rozvojového 
potenciálu území působnosti MAS splňuje 
požadavky definované MPIN 

V ANO 0,00 0,00 Analýza potřeb MAS Rozvoje Krnovska je zpracována formálně 
správně, tj. obsahuje identifikaci aktuálních rozvojových potřeb 
území, vč. jejich krátkého popisu a informace, v čem naplnění dané 
potřeby přispěje k rozvoji území působnosti MAS. Analýza 
specifikuje tři prioritní oblasti potřeb, dílčí potřeby a identifikuje, k 
čemu jejich naplnění povede. (doporučení viz. protokol)Rozvojové 
potřeby jsou popsány srozumitelně a poskytují srozumitelná 
východiska pro navrhované cíle a opatření ve Strategické části 
SCLLD. Rozvojové potřeby jsou relevantní pro dané území a 
jednotlivé oblasti potřeb odpovídají danému typu území. 
Specifikovány tři prioritní oblasti potřeb Krnovska, které odpovídají 
socioekonomické charakteristice území na str. 5.  

ANO

6P Strategický rámec splňuje požadavky 
definované MPIN 

V ANO 0,00 0,00 V rámci kapitoly Strategický rámec SCLLD je dodržena stanovená 
struktura a obecné názvosloví, tj. kapitola obsahuje vizi, strategický 
cíl, specifické cíle a opatření. Jsou definovány 4 strategické cíle, pro 
které jsou identifikovány vždy dva a více monitorovacích indikátorů. 
Název indikátoru, měrná jednotka, výchozí hodnota, cílová hodnota 
jsou popsány v tabulce na str. 26. Vymezené specifické cíle a 
opatření jsou srozumitelné a jednoznačné a je u nich identifikována 
příslušná rozvojová potřeba/potřeby. Navázání bylo doplněno 
žadatelem (MAS Rozvoj Krnovska) ke každému opatření na str. 13-19 
(zažluceno).Do Strategického rámce bylo dále doplněno opatření B.4 
? Chci dostupnou infrastrukturu. Toto opatření bylo rozpracováno 
podle doporučení ve výzvě MMR.Rozvojové potřeby, na které 
navazují cíle a opatření Strategické části SCLLD, jsou uvedeny v 
Analýze rozvojových potřeb SCLLD. Návaznost cílů a opatření 
Strategické části SCLLD je obsažena ve schématu na str. 20. 
Schematické zobrazení cílů a opatření je doloženo a je správně 
zpracováno po obsahové i formální stránce (viz. str. 19).  

ANO
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7P Kapitola Vazba na Strategii regionálního 
rozvoje ČR 21+ splňuje požadavky 
definované MPIN 

V ANO 0,00 0,00 V SCLLD jsou uvedeny vazby jednotlivých opatření SCLLD na 
specifické cíle SRR ČR 21+ (tabulka str. 21). Specifické cíle SRR 
ČR21+, k jejichž plnění opatření SCLLD přispívají, jsou relevantní pro 
daný typ území zasahující do území působnosti MAS Rozvoj 
Krnovska.Na základě výzvy bylo odstraněno napárování na specifický 
cíl 2.3 SRR ČR 21+ a tento cíl byl nahrazen specifickým cílem 5.3. 
Dále bylo doplněno napárování na specifický cíl 5.4. Oba SC 
odpovídají typu území HSOU, jenž je relevantní pro MAS Rozvoj 
Krnovska. Identifikované vazby opatření SCLLD nevykazují zjevné 
věcné nedostatky. Všechna opatření jsou provázaná se?specifickými 
cíli SRR ČR 21+. Koncepční část neobsahuje (pod)kapitolu uvádějící 
soulad cílů SCLLD s dalšími sektorovými a územně rozvojovými 
strategickými dokumenty.  

ANO

8P Popis integrovaných rysů strategie splňuje 
požadavky definované MPIN 

V ANO 0,00 0,00 SCLLD obsahuje identifikaci vzájemných vazeb na úrovni opatření 
Strategického rámce (kapitola 3.3 ? matice integrovaných rysů SCLLD 
MAS Rozvoj Krnovska, str. 22). Všechny vazby, identifikované v 
koincidenční matici, jsou srozumitelně a jednoznačně popsány z 
příslušného hlediska (např. časového, věcného, finančního, 
územního). Popis vazeb byl na základě výzvy doplněn v tabulce na 
str. 24, kde jsou popsány důležité vazby z matice na str. 23.  

ANO

9P Popis inovativních rysů strategie není 
doložen, nebo pokud je doložen, splňuje 
požadavky definované MPIN 

V ANO 0,00 0,00 Předložení popisu inovativních rysů SCLLD k hodnocení MMR-ORP 
není povinné. Není-li popis inovativních rysů SCLLD součástí 
Koncepční části SCLLD předložené k hodnocení, je kritérium 
nerelevantní. 

ANO

10P Popis řízení včetně řídicí a realizační 
struktury MAS splňuje požadavky definované 
MPIN 

V ANO 0,00 0,00 Popis řízení obsahuje organizační schéma MAS Rozvoj Krnovska (str. 
23). Informace se shodují s informacemi uvedenými ve Veřejném 
rejstříku a ve Stanovách MAS Rozvoj Krnovska. Uvedený popis řízení 
(vč. názvosloví orgánů) je relevantní pro MAS Rozvoj Krnovska. Popis 
řízení obsahuje popis základních činností, úkolů a kompetencí 
povinných orgánů MAS Rozvoj Krnovska.Na základě výzvy byl na str. 
25 doplněn popis činností a odkaz na webovou stránku, kde se 
nachází zakládací listina MAS Rozvoj Krnovska.  

ANO

11P Popis animačních aktivit splňuje 
požadavky definované MPIN 

V ANO 0,00 0,00 Popis zahrnuje všechny činnosti MAS v rámci realizace celé SCLLD 
(nejen AP) mimo administraci projektů konečných 
žadatelů/příjemců. Součástí je propagace SCLLD, informování 
veřejnosti, či výměna informací s místními aktéry.Popis 
komunikačních a animačních aktivit je srozumitelný a relevantní pro 
MAS Rozvoj Krnovska. (doporučení viz. protokol) 

ANO
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12P Popis spolupráce mezi MAS na národní a 
mezinárodní úrovni a přeshraniční 
spolupráce není doložen, nebo pokud je 
doložen, splňuje požadavky definované MPIN 

V ANO 0,00 0,00 nerelevantní ? nepovinná kapitola nedoložena ANO

13P Popis monitoringu a evaluace strategie 
splňuje požadavky definované MPIN 

V ANO 0,00 0,00 Popis monitoringu obsahuje požadovaný text na str. 28. Strategie 
neobsahuje popis dalších nepovinných monitorovacích a evaluačních 
činností (nepovinné). Stanovené indikátory jsou srozumitelné a je 
stanovena jejich výchozí a cílová hodnota a měrná jednotka (tabulka 
str. 29).Na základě výzvy byla upravena tabulka s indikátory ? byla 
přečíslována a byly upraveny cílové hodnoty. 

ANO

14P Analýza rizik není doložena, nebo pokud 
je doložena, splňuje požadavky definované 
MPIN 

V ANO 0,00 0,00 nerelevantní ? nepovinná kapitola nedoložena ANO

Přílohy posudku

Číslo přílohy 
hodnocení Název přílohy hodnocení Soubor
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