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3 FN 

Doporučení: Tabulku g) dle MPIN zpracujte dohromady, nikoliv zvlášť za jednotlivé OP/PRV. 

Příloha „Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie“ obsahuje věrohodný 

popis participace veřejnosti, včetně zápisů a fotodokumentace ze tří veřejných projednání na 

téma „do čeho mají plynout peníze v letech 2014 – 2020?“. Do Přílohy není vložen funkční 

odkaz na doklady o zapojení komunity (včetně prezenčních listin), umístěných na webu MAS. 

Požadavky: Doplňte funkční odkaz na oficiální webové stránky MAS, kde budou doloženy 

doklady o zapojení komunity do zpracování strategie (záznamy, zápisy, prezenční 

listiny, fotodokumentace apod.). 

1 P 

Požadavky: Do kapitoly 1. 1. doplňte tabulku z Přílohy 2 a v Příloze 2 ponechte pouze 

mapy a seznam obcí v území MAS. 

5 P 
Strategie obsahuje vzájemně provázané cíle a opatření. Vzájemná provázanost je popsána na úrovni 

šesti strategických cílů (kap. 3.2.1). Chybí však popis provázanosti strategie na úrovni opatření 

(strategie), aby byly zcela zřejmé oblasti/témata, která v území MAS představují integrující prvky 

realizace strategie (viz MPIN str. 31).  

Požadavky: Definujte a dokumentujte vzájemné vnitřní vazby mezi všemi cíli a opatřeními 

strategie (nikoliv pouze financovaných z ESI fondů). Doplnění lze provést prostřednictvím 

slovního popisu nebo lze využít např. koincidenční matici. Důležité je prezentovat vnitřní vazby 

strategie tam, kde tyto vazby existují. Je zcela akceptovatelné, že ne všechna opatření lze z 

věcného, časového, územního či jiného hlediska provázat s jiným opatřením. Tímto doplněním 

popisu integrovaných rysů strategie bude doložena provázanost (synergie, zohlednění, 

podmíněnost) mezi strategickými/specifickými cíli. Každá silná vazba (integrující prvek 

strategie) by měla být stručně popsána z hlediska přínosů pro naplňování vize a cílů. V popisu 

integrovaných rysů strategie lze identifikovat i konkrétní prostor pro inovace. Akční plán (kap. 

3.4.3) obsahuje tabelární znázornění struktury Programových rámců, včetně znázornění vazeb mezi 

opatřeními napříč Programovými rámci. Neobsahuje však grafické znázornění vazeb na opatření mimo 

Programové rámce.  

Požadavky: Reagujte na MPIN str. 32 a doplňte kap. 3.4.3 prezentací vnitřní provázanosti 

strategie – nejen vybraná opatření v rámci Akčního plánu, ale i mimo něj. Popis vazeb na úrovni 

opatření proveďte nejen z hlediska věcného, ale i z hlediska územního a časového. Z prezentace 

musí být zřejmé, že existuje logická, tematická/sektorová  provázanost opatření a cílů, že jsou 

opatření navržena ve vhodném území, že je časové rozvržení realistické a že tomuto nastavení 

odpovídá i časový harmonogram, aby se jednotlivá opatření vzájemně doplňovala a podporovala 

(vhodná je demonstrace na konkrétních/reprezentativních příkladech). Doporučení: Upravte 

název kap. 3.2.1 (např.) Vzájemná provázanost cílů a opatření strategie. 

8 P 
Požadavky: 1/ na straně 5, kapitola 1.1, uveďte sídlo MAS dle Žádosti o standardizaci 2/ na 

straně 237 - Odvolání na výsledek administrativní kontroly v bodě dva je uvedeno: „Na základě 

této žádosti je svoláno jednání, u kterého je přítomen žadatel, který podal žádost, Monitorovací 

Humpolecko
Zvýraznění

Humpolecko
Zvýraznění



Protokol o hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti CLLD_16_01_086 

SCLLD MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka 

2 

 

komise, vedoucí zaměstnance pro realizaci SCLLD/Manažer daného programu, předseda 

Programového výboru MAS a předseda Hodnotící komise“. Monitorovací komise a Hodnotící 

komise nejsou názvy orgánů MAS. Uveďte do souladu s údaji v Žádosti o standardizaci. 

10 P 
V postupech administrace projektů konečných žadatelů není uvedeno, jakým způsobem je řešena 

auditní stopa (souvisí především s činností Výběrové komise) a aktivity MAS ve fázi udržitelnosti 

projektu.  

Požadavky: Doplňte informaci, jakým způsobem bude realizována archivace dokumentů 

(auditní stopa). Dále doplňte, popište v kap. 4.2.3, jakým způsobem bude MAS postupovat 

v administraci projektů konečných žadatelů ve fázi udržitelnosti projektů. 

13 P 
V implementační části není popsán systém monitoringu v souladu s MPIN. Konkrétně není popsán 

způsob zpracování pololetní a závěrečné Zprávy o plnění integrované strategie.  

Požadavky: Doplňte kap. 4.5 o informace v souladu s MPIN (kap. 10 Monitorování a 

vyhodnocování integrovaných strategií). 


