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Vysvětlivky k dotazníku: 
 

Dotazník je rozdělen do 7 oblastí (viz tabulka). Pro každou oblast je stanoven maximální 

možný počet dosažených bodů v závislosti na procentuálním stanovení váhy vůči celku. 

 

Název oblasti % významu 

Administrace výzev a výběr projektů v rámci SPL 25% 

Monitoring a evaluace MAS 20% 

Propagace MAS 10% 

Personální zajištění činnosti MAS 25% 

Integrace a rozvoj MAS 15% 

Základní parametry a strategické dokumenty MAS 5% 

Nadstavba aktivit MAS 0% 

 
100% 

 

Data jsou vyplňována ke dni 30.6.2012, případně za hodnocené období od 1.7.2011 do 30.6. 

2012, pokud však není uvedeno jinak. 

Otázky se dělí na 2 skupiny: 

- pouze pro statistické zjištění a sledování změn (nebodované) 

- pro účely přidělování bonusu pro MAS na další rok (bodované) 

Pokud jsou odpovědi na bodované podotázky označeny písmeny A, B, C, D, body se za tyto 

podotázky sčítají. V ostatních bodovaných otázkách je možné získat body pouze za jednu 

odpověď.  

Je-li podklad na webových stránkách, vložte konkrétní odkaz již do dotazníku. 

V případě doložení nároku na body odkazem na webové stránky, uvádějte konkrétní webové 

odkazy přímo do dotazníku. 

 



 

1. Základní parametry a strategické dokumenty MAS 
 

OTÁZKY  BODY / VYSVĚTLIVKY 
1 - 7 Nebodují se. Vyplňte dle skutečnosti nebo označte správnou odpověď křížkem. 

4E – v případě mikroregionů se do počtu obcí zahrnuje jen obec, v níž má 

mikroregion sídlo 
8 1 bod – označte křížkem, pokud vaše MAS splňuje.  

Je akceptovatelná taková strategie, která má stejný půdorys s regionem MAS a 

zahrnuje všechny sektory, nejen problematiku obcí. 
MAS vysvětlí, jak se podílí na realizaci nebo sama realizuje ISÚ. 

9 Neboduje se, označte křížkem správnou odpověď. 
10 Maximálně 4 body – označte křížkem všechny správné odpovědi (NE znamená 0 

bodů). 
11 A i B po 1 bodu (maximálně 2 body) – označte křížkem správnou odpověď (NE 

znamená 0 bodů). 
12 1 bod – označte křížkem správnou odpověď (NE znamená 0 bodů). 

Celkem Maximálně 8 bodů 

 

Doporučené dokumenty k doložení nároku na body: 

8) předložit aktuální ISU, v písemné podobě, případně odkaz na web 

10) doložit aktuální interní dokumenty – nestačí stručný popis uváděný v SPL, hodnotí se 

interní předpisy, ve kterých je celý proces důkladně popsán 

11) doložit výroční zprávu, doklad potvrzující zveřejňování – případně doložit odkazem na 

webové stránky apod. 

12) doložit zprávu auditora o účetní závěrce – případně doložit odkazem na webové stránky 

apod. 

 
 

2. Personální zajištění činnosti MAS 
 

OTÁZKY BODY / VYSVĚTLIVKY 
13-15 Nebodují se. Vyplňte dle skutečnosti.  

13A – do sloupce úvazek, uveďte součet všech úvazků za odpovídající kategorii 

zaměstnanců 
13C – do sloupce úvazek uveďte počet dodavatelem účtovaných hodin 

16 2/1/0 bodů – označte křížkem 1 správnou odpověď. 
17 2 body – označte křížkem, pokud vaše MAS splňuje. 
18 4/2 body – označte křížkem 1 odpověď, pokud vaše MAS splňuje. 
19 2/1/0 bodů – označte křížkem 1 správnou odpověď. Osobní náklady k 31.12.2011/ 

celková alokovaná částka na rok 2011. 
20 Neboduje se. Vyplňte dle skutečnosti. 
21 2/1/0 bodů – označte křížkem správnou odpověď.  

Hodnotí se hlavně to, zda se skupiny skutečně scházejí a mohou to doložit a zda 

z jejich práce vychází konkrétní výsledek nebo výstup pro určitou aktivitu, která 

pomáhá rozvoji MAS. 
22-23 Neboduje se. označte křížkem správnou odpověď. 

24 Lze získat až 9 bodů. Označte křížkem všechny odpovědi, pokud je vaše MAS 

splňuje. 
24A1, 24B1, 24C1 – podmínka nesmí být účelově doplněna před nebo během 

vyplňování dotazníku 
25 A za 1 bod, B za 2 body (maximálně 3 body) – podmínka nesmí být účelově 

doplněna před nebo během vyplňování dotazníku 
25B – podmínky mohou být i součástí přihlášky 



26 2/0 bodů – stabilní nebo zvyšuje se 2 body, klesá 0 bodů. Hodnoťte aktuální stav a 

stav k datu 30.6.2009 
27 Lze získat až 3 body – označte křížkem všechny správné možnosti. 

Mikroregion zařaďte podle jeho sídla; v případě, má-li člen sídlo/trvalého bydliště a 

působnost ve více obcích, zařaďte člena dle sídla/trvalého bydliště.  
V případě, že platí 27A, tak automaticky platí i 27B a 27C – tedy MAS získá 3 body 

28 Neboduje se. označte křížkem správnou odpověď. Aktivním členem je člen, který se 

aktivně podílí na rozhodování a činnosti MAS. 
29 5 bodů – označte křížkem, pokud vaše MAS splňuje. 
30 4/2/0 bodů – označte křížkem správnou odpověď. 

Celkem Maximálně 38 bodů 
 

Doporučené dokumenty k doložení nároku na body: 

16) doložit doklad o ukončení vysoké školy odpovídajících pracovníků 

17) doložit doklad o ukončení vysoké školy manažera 

18) doložit pracovní smlouvu/y manažera 

19) účetní sestava střediska SPL k 31.12.2011 

21) doložit prezenční listiny jednotlivých pracovních skupin (týmů), zápisy či dokumentaci 

k jednotlivým akcím (včetně výstupu) 

24) doložit jmenování členů do příslušných orgánů MAS (doplňte právní formu v případě, že 

není z jmenování patrna) a uveďte, který orgán je rozhodující, kontrolní a výběrový, statut, 

případně jednací řád příslušného orgánu, případně doložit odkazem na webové stránky 

25) doložit odkazem na webové stránky MAS 

26) doložit zápisy z jednání včetně seznamů lidí v rámci MAS (za poslední 3 roky) 

27) doložit seznamy členů MAS, včetně uvedení místa působnosti, sídla či bydliště 

člena/partnera 

29) doložit jmenný seznam manažerů a členů statutárních orgánů MAS 

30) doložit pracovní smlouvu (interní facilitátor), smlouvu/y o poskytnutí této služby nebo 

fakturu (externí facilitátor), apod. 
 

 
 

3. Administrace výzev a výběr projektů v rámci SPL 
 

OTÁZKY BODY / VYSVĚTLIVKY 
31-32 Nebodují se. Vyplňte dle skutečnosti. Tabulku rozšiřte o řádky dle Vaší potřeby (např. 

více fichí).  
33 Maximálně 25 bodů (viz tabulka). Vyplňte dle skutečnosti. 

Jedná se o projekty, které jsou již zcela ukončeny jak ze strany SZIF, tak ze strany 

MAS. Projekt, kdy MAS nebo žadatel podali odvolání např. k CP SZIF, MZe nebo 

Přezkumné komisi, je považován zatím za neukončený. Nepočítají se projekty, kdy se 

žadatel nedostavil k podpisu Dohody či stáhl žádost apod. Dále se nepočítají projekty, 

pokud MAS doloží, že chybu nemohla v době podání ŽOD odhalit. 
34-35 Nebodují se. Vyplňte dle skutečnosti. 

36 2/0 bodů, ANO za 2 body, NE za 0 bodů. Vyplňuje se na základě aktuální SPL. 
37 Pokud otázku č. 36 nesplňujete, tak vypište důvody a způsoby nápravy. 
38 Neboduje se. označte křížkem správnou odpověď. 
39 4/3/2/1/0 bodů – označte křížkem správnou odpověď.  
40 Neboduje se. Popište dle skutečnosti. 
41 A - C po 1 bodu (NE znamená 0 bodů). Ve všech případech se vyplňuje pouze tehdy, 

pokud lze tento postup prokázat a doložit. V případě 41C nebudou bodovány postupy 

závazně stanovené Pravidly (kritéria přijatelnosti, další podmínky) 
42 Vyplňte dle skutečnosti. Maximálně 4 body. 4 body získává MAS, pokud nemá žádné 

odvolání, kterému by SZIF vyhověl. Za každé uznané odvolání se odečítají 2 body. 



Do minusových hodnot se body nepočítají. 
Celkem Maximálně 38 bodů 

 

Doporučené dokumenty k doložení nároku na body: 

33) kontrola z dat SZIFu, případně doložit doklad, že MAS chybu nemohla v době podání 

ŽOD odhalit 

36) doložit parametry nastavené v SPL, vyhlášení výzvy  

39) kontrola z dat SZIFu (není potřeba dokladovat) 

41) doložit interní dokumenty výběru projektů či jiný doklad popisující postup při výběru 

projektů, záznamy z uskutečněných obhajob či kontrol (zápisy, prezenční listiny, 

fotodokumentace, oznámení o konání veřejné obhajoby nebo místní šetření, odkaz na web, 

apod.)  

42) kontrola z dat SZIFu (není potřeba dokladovat) 
 

 

 

 
 

4. Integrace a rozvoj MAS 
 

OTÁZKY BODY / VYSVĚTLIVKY 
43 Neboduje se. označte křížkem správnou odpověď. 
44 Za každou odpověď ANO po 1 bodu, NE 0 bodů (max. 3 body). 
45 Za odpovědi ANO v otázkách A a B po 1 bodu (max. 2 body).  

Hodnotí se projekty, které jsou v daném období již schváleny k podpoře. 
46 2/0/0 bodů – označte křížkem správnou odpověď.  
47 Neboduje se. Popište projekt spolupráce viz otázka č. 46. 
48 Za každou odpověď ANO po 1 bodu, NE 0 bodů (max. 2 body). 

Aktivní spolupráce -  např. dává vlastní návrhy do krajského plánu akcí CSV přes 

KAZV, apod. 
49 Neboduje se. Popište důvody nezapojení do organizací a sítí viz otázka č. 48. 
50 Za položku 1 bod, maximálně 1 bod (např. SPOV, ARZ apod.). 
51 Za každou odpověď ANO po 1 bodu, NE 0 bodů (max. 3 body). 
52 Neboduje se. Popište projekt spolupráce viz otázka č. 51. 

53-55 Neboduje se. Označte křížkem správnou odpověď, případně popište. 
56 Za každou odpověď ANO po 2 bodech, NE 0 bodů (maximálně 8 bodů). 
57 2/0 bodů – označte křížkem správnou odpověď. 
58 Neboduje se. Popište inovativní projekt. 

Celkem Maximálně 23 bodů 

 

Doporučené dokumenty k doložení nároku na body: 

44) doložit databázi projektů, odkaz na databázi 

45) doložit relevantní dokumenty potvrzující schválení projektu spolupráce s jinou MAS 

(např. smlouva o poskytnutí dotace apod.)  

46) doložit žádost, projekt, partnerskou smlouvu či další relevantní dokumenty  

48) A i B – ověří Mze, není třeba dokladovat 

50) doložit smlouvu o členství, případně doložit relevantní dokumenty potvrzující členství v 

organizaci 

51) doložit společný projekt, případně doložit relevantní dokumenty potvrzující spolupráci 

56) doložit fotodokumentaci, pozvánky, zápisy z pořádaných akcí, odkazy na webové stránky, 

články v novinách apod. 

57) doložit platnou metodiku a k tomu bodové ohodnocení konkrétních projektů, kde je jasně 



vidět min. 10 % zvýhodnění 

 
 

5. Monitoring a evaluace MAS 
 

OTÁZKY BODY / VYSVĚTLIVKY 
59 8/4/0 bodů. Vyplňte dle skutečnosti. Pokud MAS ve svém SPL hodnoty indikátorů 

vůbec uvedeny nemá a nezavedla k tomu určitý nástroj sledování, hodnotí se 0 body. 
60 Neboduje se. Pokud se to Vás týká, tak vysvětlete. 
61 Neboduje se. Vyplňte dle skutečnosti. Příklad uveden pod tabulkou 
62 4/2/0 bodů. Systematický monitoring – např. sejde se monitorovací komise, návštěva 

projektů, pořízení fotodokumentace, řízené rozhovory s žadateli, ověření 

spokojenosti s realizací projektů u místní veřejnosti apod. Nahodilý monitoring – 

obvolání žadatelů a získání informace o průběhu projektu, o naplňování indikátorů 

apod. 
63 Za každou odpověď ANO po 2 bodech (maximálně 4 body). 
64 Neboduje se. Popište dle skutečnosti. 
65 Neboduje se. Uveďte počet evaluací, které jste provedli za celé období realizace SPL. 
66 Za každou odpověď ANO po 2 bodech (maximálně 8 bodů). 
67 Neboduje se. Pokud jste u 66D, odpověděli ANO, uveďte podrobnosti. 
68 4/2/0 bodů – označte křížkem správnou odpověď. 
69 Neboduje se. Popište dle skutečnosti. 

Celkem Maximálně 28 bodů 

 

Příklad:                                                     61. Naplňování SPL 

 Cíl SPL  Fiche naplňující daný cíl Odpovídající preferenční 

kritérium  
1 Rozvoj služeb v cestovním ruchu Podpora cestovního ruchu na 

venkově 
Předmětem nebo součástí výdajů 

projektu je ubytovací zařízení 
2 Zlepšení kvality života ve 

venkovských oblastech 
Občanské vybavení a služby Projekt je zaměřen na předškolní 

či mimoškolní aktivity dětí 

  Obnova a rozvoj vesnic Projekt řeší vzhled obce 

3 Zvýšení zaměstnanosti Zakládání a rozvoj mikropodniků Vytvoření pracovního místa 

 

Doporučené dokumenty k doložení nároku na body: 

59) doložit SPL a naplnění jednotlivých indikátorů 

62) doložit zápisy z uskutečněných monitoringů, zápisy z monitorovacích komisí apod. 

63) A – doložit písemnou zprávu, B – doložit jméno osoby a její ustanovení jako oprávněné 

osoby pro provádění monitoringu 

66) A – doložit jméno osoby a její ustanovení jako oprávněné osoby pro provádění evaluace, 

B – písemný výsledek (aktualizace fiche) na základě evaluace, evaluační zpráva, C – 

aktualizované SPL, evaluační zpráva,  D – písemné hodnocení jiné MAS, organizace či 

subjektu, nejsou bodovány vzájemné „dotazníky“ mezi MAS 

68) poznatky doložit v písemné formě s daty jejich shromáždění či hodnocení – dotazníky pro 

veřejnost, veřejná projednávání, řízené rozhovory se žadateli, mapování dopadů projektů 

apod. 

 

6. Propagace MAS 
 

OTÁZKY BODY / VYSVĚTLIVKY 
70 2/1/0 bodů. Hodnotí se vlastní zpravodaj MAS, ne zpravodaj obce či mikroregionu.  
71 Za každou odpověď ANO po 1 bodu, maximálně 2 body. 



72 1/0 bodů – označte křížkem správnou odpověď. 
73 2/1/0 bodů – označte křížkem správnou odpověď. 
74 2/1/0 bodů – označte křížkem správnou odpověď. 
75 2/1/0 bodů – označte křížkem správnou odpověď. 
76 Za každou odpověď ANO po 1 bodu, maximálně 2 body. 
77 Za každou akci 1 bod, maximálně 2 body. 

78-80  Neboduje se. Vyplňte dle skutečnosti. 
80 – Výdaje za propagaci za rok 2011/ celková alokovaná částka na rok 2011. 

Celkem Maximálně 15 bodů 

 

Doporučené dokumenty k doložení nároku na body: 

70) doložit vydávání zpravodaje např. smlouvou, doložit elektronickou podobu zpravodaje na 

CD či odkazem na webové stránky 

71) doložit odkazem na webové stránky, emailovou korespondenci, dopisy, popř. čestné 

prohlášení člena MAS 

72) doložit odkazem na webové stránky  

73) doložit odkazem na webové stránky 

74) doložit místní periodika – doložit smlouvu, odkaz na webové stránky 

75) doložit ostatní periodika – doložit smlouvu, odkaz na webové stránky; doložit smlouvu s 

rozhlasovou/televizní stanicí apod.  

76) doložit fotodokumentaci, brožury, prezenční listiny, prezentace, odkaz na webové stránky 

77) doložit fotodokumentaci, brožury, prezenční listiny, prezentace, odkaz na webové stránky 

 

 

7. Nadstavba aktivit MAS 
 

OTÁZKY BODY / VYSVĚTLIVKY 
81-85 Neboduje se. Vyplňte dle skutečnosti. 

Celkem Maximálně 0 bodů 
 

 


