
Příloha 4: Analýza rizik 

Organizační rizika 

Druh rizika  Pravděpodobnost/ 
četnost výskytu 

Závažnost rizika  Návrh řešení / předcházení / eliminace rizika  

Nedostatky v práci 
projektového týmu  

Malá  Významná  Organizace má zajištěný projektový tým, jenž velikostí a charakterem odpovídá potřebám. V 
týmu jsou pracovníci s bohatými a dlouholetými zkušenostmi s fungováním MAS a regionálním 
rozvojem. K předcházení a eliminaci rizika přispěje vzdělávání zaměstnanců MAS a výměna 
zkušeností se zaměstnanci dalších MAS a jiných orgánů. Případné doplnění projektového týmu 
by mělo probíhat na základě doplnění profesního zaměření, jež je v MAS postrádáno, a jež bude 
efektivně využito při chodu MAS a při implementaci SCLLD. 

Nedodržování termínů  Malá Významná  Pracovníci mají zkušenosti s vedením pracovního kolektivu, implementací a evaluací činnosti 
MAS. K předcházení a eliminaci rizika přispěje dobrá komunikace týmu, vytvoření 
harmonogramu postupu prací při řešení projektů, chodu kanceláře atd. 

Nesoudržnost členů a 
rozpad členské základny 
MAS 

Malá Významná Členská základna MAS je dlouhodobě poměrně stabilní, k odchodu členů v posledních letech 
nedocházelo. Mezi jednotlivými zájmovými skupinami i členy probíhá dobrá komunikace a 
spolupráce při naplňování cílů MAS. Zejména z důvodu nedosažení naplánovaných záměrů členů 
by mohlo docházet k nesoudržnosti a odchodu členů. K předcházení a eliminaci rizika přispěje 
dobrá komunikace se členy, zapojení do komunitního plánování při tvorbě SCLLD a řízení 
organizace. 

Nehlášení změn v 
projektech 

Malá Významná  Včasná a důrazná komunikace pracovníků MAS s jednotlivými žadateli a partnery pomůže 
předejít zpoždění hlášení o změnách v projektech.  

Neplnění implementace 
strategie 

Malá Významná  Implementační postupy vychází z metodických pokynů a rovněž byly nastaveny na základě 
zkušeností, které měla MAS s implementací v předchozím programovém období. Jelikož byly 
postupy implementace konzultovány a posuzovány, lze očekávat jejich optimální nastavení. 
K předcházení a eliminaci rizika přispěje také vzdělávání zaměstnanců MAS a výměna zkušeností 
se zaměstnanci dalších MAS a zástupci jiných orgánů (MMR, SZIF atd.). 

Nezajištění udržitelnosti 
projektů 

Malá  Významná  Dodržení udržitelnosti je nezbytnou povinností projektů kontrolovanou pracovníky MAS na 
místě jak během realizace, tak po ukončení projektu. O podmínkách udržitelnosti je příjemce 
informován v podmínkách dotace i pracovníky MAS.  

 



Věcná rizika 

Druh rizika  Pravděpodobnost/ 
četnost výskytu 

Závažnost rizika  Návrh řešení / předcházení / eliminace rizika 

Nedostatečné materiální 
zabezpečení činnosti 
MAS  

Střední   Významná Realistické naplánování materiálního zabezpečení činnosti MAS spojené se stanovením 
zodpovědnosti a s pravidelnou kontrolou.  

Nedodržené časového a 
finančního plánu  

Malá Významná  Realistické nastavení časového a finančního plánu spojené se stanovením zodpovědnosti a s 
pravidelnou kontrolou včasného a správného naplňování realizace projektů a strategie. 

Nedostatečná propagace 
SCLLD  

Malá Významná  Informace o SCLLD jsou pravidelně aktualizovány na webu a facebooku MAS, předávány místním 
aktérům v rámci informačních akcí a školení. K eliminaci rizika přispěje zefektivnění komunikace 
v území MAS, využití informačních kanálů prostřednictvím členských obcí. 

Malé povědomí 
potencionálních žadatelů 
o možnostech čerpání 
dotací přes MAS  

Malá 
 

Významná Informace o možnostech získání podpory z operačních programů prostřednictvím MAS jsou 
pravidelně aktualizovány na webu a facebooku MAS, předávány místním aktérům v rámci 
informačních akcí a školení. K eliminaci rizika přispěje zefektivnění komunikace v území MAS, 
využití informačních kanálů prostřednictvím členských obcí. 

Nedostatečná poptávka 
po realizaci opatření  

Střední Kritická  Opatření navržená a schválená v jednotlivých programových rámcích vychází ze zjištěných 
záměrů místních aktérů zjištěných v rámci komunitního plánování. V době, kdy probíhalo 
komunitní plánování a byly stanovovány priority jednotlivých opatření a alokace, nebyla ještě 
známa všechna pravidla, tudíž nemohla být v některých případech jasně stanovena poptávka 
v území. Proto by měl být zajištěn soulad mezi nabídkou opatření a poptávkou ze strany 
potenciálních žadatelů. K eliminaci rizika přispěje zefektivnění komunikace v území MAS, 
poskytování informací a vzdělávání zájemců o podpory. 

Nesplnění nastavených 
indikátorů  

Střední Významná  Nastavení monitorovacích ukazatelů, tzn. indikátorů v návrhové části strategie a 
v programových rámcích bylo provedeno z potřeb vymezených v komunitně vytvořené strategii 
a na základě pravidel jednotlivých operačních programů. Hodnoty indikátorů byly nastaveny tak, 
aby jejich splnění bylo maximálně realistické.  Z jejich nedodržení plynou sankce. K předcházení 
a eliminaci rizika přispěje informování a dobrá komunikace s žadateli, důslednost při výběru a 
administraci projektů. 

 
 



Finanční rizika 

Druh rizika  Pravděpodobnost/ 
četnost výskytu 

Závažnost rizika  Návrh řešení / předcházení / eliminace rizika  

Neschválení SCLLD 
řídícími orgány  

Malá  Kritická Schválení SCLLD všemi zainteresovanými řídícími orgány je předpokladem implementace. 
V tomto ohledu postupuje MAS odpovědně při zpracování Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje a všech požadovaných příloh dle odpovídající metodiky a na základě seminářů 
a konzultací s dotčenými orgány. Tým MAS má dostatek zkušeností s tvorbou strategických  
plánů, jejich implementací i s komunitním plánováním.  Potenciální nedostatky budou 
odstraněny v rámci administrativní kontroly.  

Neproplacení výdajů 
spojených 
s administrováním  

Malá  Významná  V projektovém týmu jsou pracovníci s bohatými a dlouholetými zkušenostmi s administrováním 
činnosti MAS. K předcházení a eliminaci rizika přispěje nastavení systému kontroly, vzdělávání 
zaměstnanců MAS a výměna zkušeností se zaměstnanci dalších MAS a jiných orgánů.  

Chybějící finanční 
prostředky na chod MAS 
či realizaci projektů 

Malá Kritická  
 

Souběžné řešení několika aktivit a projektů klade vyšší nároky na finanční prostředky, včetně 
kofinancování a předfinancování. Činnosti MAS jsou dlouhodobě plánovány, kdy je vytvářen pro 
každou aktivitu harmonogram s rozpočtem projektu. Zároveň jsou stanoveny prostředky na 
financování a předfinancování a určeny osoby zodpovědné za realizaci. 

Změny ve 
spolufinancování  

Střední  Významná  Ačkoli je u jednotlivých operačních programů stanovena míra dotace, může dojít k mírné změně, 
případně může být část výdajů označena jako nezpůsobilá. Je potřeba počítat s rezervou na 
případné nezpůsobilé výdaje, a tudíž s vyšší finanční spoluúčastí.  

Nedostatečné a 
zpožděné čerpání 
alokace programových 
rámců  

Střední Významná  Tvorba programových rámců, včetně rozdělení alokací do jednotlivých opatření vycházela ze 
znalostí místních poměrů a plánovaných projektů potencionálních žadatelů. Je možné, že 
někteří z potenciálních žadatelů nebudou připraveni nebo ochotni své projekty realizovat. Pro 
předcházení nedostatečného a opožděného čerpání dotačních podpor s potřeba se zaměřit na 
vyhledávání a informování možných žadatelů a na případnou aktualizaci odpovídající části  
SCLLD. 

 



Právní rizika  

Druh rizika  Pravděpodobnost/ 
četnost výskytu 

Závažnost rizika  Návrh řešení / předcházení / eliminace rizika 

Nedodržení podmínek 
dotačních titulů  

Malá Kritická   Dodržování podmínek a průběžnou kontrolu jejich dodržování má na starosti zodpovědný 
pracovník z realizačního týmu MAS. Případné změny budou předem konzultovány 
s poskytovatelem dotace.  

Nedodržení Pokynů pro 
zadávání veřejných 
zakázek  

Malá Kritická   Realizačním týmem MAS bude vyžadování a kontrolováno, aby žadatel postupoval v souladu 
s pokyny pro zadávání dle platných zákonů a dále v souladu s metodikou zadávání veřejných 
zakázek dle metodiky poskytovatele dotace. Stejně bude postupovat MAS při zadávání 
veřejných zakázek.  

Nedodržení právních 
norem ČR a EU  

Malá  Významná  Na všech úrovních bude vyžadováno dodržování právních norem ČR a EU. Za průběžnou 
kontrolu dodržování norem bude v týmu přímo zodpovědná osoba ze strany MAS.  

Nereagování na změny 
legislativy a dotačních 
podmínek 

Střední Významná Realizační tým MAS bude sledovat dění v oblasti legislativy, podmínek a pravidel dotačních 
titulů, informovat a vzdělávat současné a potenciální žadatele a komunikovat s řídícími orgány. 
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