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Hodnocení místních akčních skupin 2011 

 
Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin 
podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007-2013. Hodnocení se uskutečnilo 
během prvních dvou týdnů v září a probíhalo formou veřejných prezentací v budově Ministerstva 
zemědělství a Státní veterinární správy. 

Oproti hodnocení v roce 2010 došlo tedy k zásadní změně, kdy v loňském roce probíhalo 
formou návštěv v kancelářích MAS. Letos předkládaly organizace podklady písemně ve formě 
dotazníku a následně zástupce svou organizaci veřejně prezentoval. 

Prezentace Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory proběhla v pátek 2. září. Ředitel 
obecně prospěšné společnosti Království – Jestřebí hory Jan Balcar představil před členy 
Hodnotitelské komise práci Místní akční skupiny podle toho, jak byla rozdělena do jednotlivých 
oblastí. Hodnotily se například strategické dokumenty MAS, personální zajištění činnosti nebo 
monitoring a evaluace. 
 Stejně jako v loňském roce byly MAS podle dosažených výsledků rozřazeny do čtyř skupin – A, 
B, C a D, kde MAS ze skupiny „A“ byly označeny jako vysoce transparentní a důvěryhodné, aktivní a 
aktivizující území. Po loňském hodnocení se Místní akční skupina Království – Jestřebí hory dostala do 
kategorie „C“, tedy jako splňují formální požadavky pro existenci a čerpání, ale s efektem téměř 
stejným, jako kdyby se finance přerozdělovaly centrálně. 

Letošní rok ale znamenal pro MAS KJH posun do kategorie „B“. Lze tedy říci, že je to dobře 
fungující MAS s prokazatelnou nadstavbou metody LEADER, tj. umíme nejen rozdělovat peníze, ale 
máme jasnou strategii a distribuce finančních prostředků přes MAS KJH má přidanou hodnotu oproti 
centralizovanému rozdělování. 
 V některých se sedmi hodnocených oblastí dosáhla MAS KJH 100 % úspěšnosti. Jsou ale 
oblasti, kde je třeba se příštího hodnocení zlepšit, jedná se hlavně o samostatnou práci 
programového a kontrolního výboru a systém evaluace a monitoringu MAS. 
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