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ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

ZE DNE 16.4.2015 V JESENÍKU  

(Priessnitzovy léčebné lázně) 

ze společného jednání místních akčních skupin v rámci projektu „Spolupráce evaluace SPL“, reg. č.: 

15/022/4210a/671/000016 z Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. 

 

Program:  

1) Zahájení 

2) Zpracování 10 doporučení pro monitoring a evaluaci 

3) Konzultace, připomínkování a korektory metodiky 

4) Příprava prezentace na konferenci k projektům spolupráce 

5) Různé 

- vyúčtování projektů 

 

Přítomni: 

KMAS1 MAS Horní Pomoraví o.p.s. – Ing. Renata Baslerová, Ing. Hana Olejníková 

PMAS 2 MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. – Bc. Vendula Poláchová, Ing. Mgr. Věra Janků, 

PhD. Petr Kladivo 

PMAS 4 Prostějov venkov o.p.s. – Ing. Ludmila Švitelová, Ing. Šárka Nováková, Ing. Zbyněk Cit 

PMAS 5 MAS Hanácké Království, z.s. – Ing. Pavel Horák 

PMAS 3 Místní akční skupina Šumperský venkov – Ing. Zdeňka Milulková, Mgr. Jakub Dolníček 

 

 

1) Zahájení 

Ředitelka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. zahájila společné jedné koordinační 

pracovní skupiny místních akčních skupin a přivítala přítomné účastníky jednání.  

 

2) Zpracování 10 doporučení pro monitoring a evaluaci 

Součástí metodiky Monitoringu a evaluace strategií MAS je 10 doporučení pro monitoring a 

evaluaci.  

Náměty:  

1. Vyhýbat se dotazníkovým šetřením (není snadné naplnit transparentní zastoupení 

skupin obyvatel dle pohlaví, věku a vzdělání) 
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2. Čerpat data pro hodnocení pokroku MAS z dostupných veřejných zdrojů (ČSÚ, MŽP, 

MPSV a další) 

3. Pro sledování údajů v projektech užívat indikátory z NČI – jasně definované, 

kvantifikovatelné, s konkrétní metodou měření/zjištění s vazbou indikátorů na 

Operační programy 

4. Projekty hodnotit dle věcného naplnění monitorovacích indikátorů ve vztahu k cílové 

hodnotě indikátoru nastavené ve strategii, ale i po stránce plnění finančního plánu 

strategie (alokace na jednotlivá opatření) ve fázi: 

• přípravy výzev – z databáze projektů uvedených v akčním plánu (slouží 

k posouzení, zda pro vyhlašované opatření v dané výzvě bude dostatek projektů 

v regionu, které naplní monitorovací indikátory cílů strategie a k určení finanční 

částky vyhlašované pro jednotlivá opatření – slouží jako nástroj rozhodování pro 

programový výbor), 

• žádosti podané – slouží k evidenci všech podaných žádostí, 

• žádosti schválené – sledujeme, zda projekty vybrané v rámci dané výzvy opravdu 

naplní cíle a indikátory strategie za současného plnění finančního plánu, 

• po proplacení  - stěžejní je sledování po proplacení dotace, které zahrnuje 

požadovanou celkové náklady, dotace, korekce, převody nevyčerpaných 

prostředků. 

5. Evaluovat – sledovat plnění indikátorů a cílů pravidelně  

• min. v polovině a na konci plánovacího období,  

• každoročně za účelem informování členů společnosti ve výročních zprávách - jen 

vybrané údaje,  

• za účelem plánování výzev před vyhlášením a po schválení projektů k podpoření – 

slouží k přehledu plnění indikátorů a úpravě finančního plánu. 

6. Přehlednou evidenci lze vést i v tabulkových editorech, např. excel, podmínkou jsou 5P 

osoba musí vést evidenci průběžně, pravidelně, pečlivě, přesně a přehledně.   

7. Sledovat raději více indikátorů, pak naplníme alespoň některé. 

8. Stanovit indikátory reálné a dosažitelné. Opatrně stanovovat cílové hodnoty, které 

musí být na konci realizace závazně naplněny. 

9. Pokud nedojde k naplnění monitorovacích indikátorů, řádně odůvodnit vlivy, které to 

zapříčinily (ekonomická krize, povodeň, smrt a jiná vyšší moc) 

10. Indikátory vedoucí ke splnění cílů stanovených na základě analýzy regionu MAS 

11. Výsledky monitoringu vlivu OP/ strategie formou monitorovacích zpráv, evaluačních 

studií, analýz zveřejňovat na internetových stránkách 

Každá MAS zpracuje připomínky k 10 doporučení, popř. doplní. 
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3) Konzultace, připomínkování a korektury metodiky 

Společná konzultace a připomínkování návrhu metodiky, kterou měli všechny MAS k dispozici. 

MAS doplnily jednotlivé body o své náměty. Každá MAS má za úkol do příštího jednání KPS (v 

Hanušovicích) poslat na MAS Prostějov venkov o.p.s. (maspvvenkov@seznam.cz) zaslat své 

návrhy a doplnění metodiky, včetně korektur textu. 

 

4) Příprava prezentace na konferenci k projektům spolupráce 

MAS společně připravovali obsah prezentace na Konferenci k projektům spolupráce, která 

proběhne 5.5.2015 v Praze. MAS se shodli, že prezentovat metodiku bude KMAS Horní 

Pomoraví. Obsahem prezentace je stručné představení jednotlivých bodů uvedených 

v metodice.  

 

5) Různé 

 - vyúčtování projektů  

MAS jsou povinny se objednat na SZIFu k odevzdání žádosti o proplacení. ŽoP se odevzdávají 

nejpozději do 30.6.2015. MAS Horní Pomoraví a MAS Vincenze Priessnitze již objednala 

ředitelka R. Baslerová a to na 29.6.2015 na 13:00 hod.. Ostatní MAS se objednají sami.  

 

Na SZIFu zjistit, zda je tedy možné uplatnit mzdy v rámci projektu již za rok 2014 (listopad, 

prosinec). Cestovní náhrady je možné uplatnit za setkání KPS a také cesty za příklady dobré 

praxe. V rámci provozních výdajů je možné uplatnit – telefony, kancelářské potřeby, podíl 

nájemného. 

 

ÚKOLY: 

� Každá MAS zpracuje připomínky k 10 doporučení monitoringu a evaluace, popř. doplní, 

tyto připomínky zašle na MAS Prostějov venkov o.p.s. (maspvvenkov@seznam.cz). 

 

� Každá MAS má za úkol do příštího jednání KPS (v Hanušovicích) poslat na MAS 

Prostějov venkov o.p.s. (maspvvenkov@seznam.cz) zaslat své návrhy a doplnění 

metodiky, včetně korektur textu. 

 

Další jednání KPS proběhne ve čtvrtek 14.5.2015 v Hanušovicích. 

 

V Jeseník dne 16.4.2015 

Zapsala: Ing. Mgr. Věra Janků ……………………………………. 

 

Ověřila: Bc. Vendula Poláchová ……………………………………. 


