SMĚRNICE Č. 5
Interní předpis pro monitoring a vyhodnocování výsledků monitoringu,
interní předpis pro evaluaci SPL
Plán monitoringu

Monitorovacím inst itutem je Výkonný monitorovací výbor, který řídí manažer MAS. Manažer nejméně
jednou za rok zhodnotí plnění Fiche, případně dílčích projektů. Kontrolu tohoto hodnocení provádí
Monitorovací výbor. Monitorovací výbor ke své činnost i využívá dostupné datové a analyt ické podklady
inst itucí veřejné správy všech stupňů.
Plán monitoringu určuje především soustavu sledovaných ukazatelů v rámci postupné realizace celé
SPL a zdroje k ověření těchto ukazatelů. Monitoring SPL lze rozdělit do tří stupňů:
1. monitorování plnění hodnotících kritérií jednotlivých projektů
2. monitorování plnění hodnotících kritérií jednotlivých opatření (fichí)
3. monitorování plnění hodnotících kritérií stanovených pro celou SPL
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny monitorovací indikátory pro hodnocení SPL. Kvant ifikace
monitorovacích a hodnotících kritérií vychází z předpokladu poskytnuté dotace v období 2009 – 2013 a
jsou stanoveny na konec programového období.
V tabulce jsou také uvedeny monitorovací indikátory souhrnně za všechny Fiche. Plánovaná konečná
hodnota těchto indikátorů není stanovena.
Monitorovací a hodnotící kritéria dle SPL.
Kritérium
Podpořené subjekty (obce, zemědělské subjekty,
mikropodniky, podnikatelé, NNO)
Celkový objem invest ic
Podpořené nové prvky turist ické infrastruktury
Vytvořená nová lůžka v ubytovacích zařízeních
Počet zakoupených technologií ( ařízení, stroje)
Vytvořená hrubá pracovní místa
Počet podpořených druhů výrobků, produktů

jednotka

Kvantifikace

Počet

36

t is. Kč
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet

52 000
4
10
2
4
2

Obnovená/ nová občanská vybavenost
Vybudovaná / obnovená lesní nfra tru ura

Počet
km

5
3

MAS monitoruje i indikátory, které nejsou stanoveny v SPL. Tyto indikátory jsou sledovány a
vyhodnocovány vždy v rámci Vyhodnocení výzvy a jsou obsaženy i v dokumentu Vyhodnocení období
sledovaného roku.
Indikátory sledované mimo SPL:
Počet projektů podaných dle obcí (obce, města a městysi)
Počet katastrů čerpajících dotaci
Počet projektů podaných podnikatelskými subjekty
Počet projektů podaných neziskovými organizacemi

Vyhodnocení monitoringu

K vyhodnocení je potřeba:
Lidské zdroje:
 sekretariát, resp. manažer MAS
 předseda MAS
Prostředky uplatňované při monitoringu:
 naplnění stanovených monitorovacích ukazatelů pro jednotlivé Fiche
 zprávy o realizaci projektu
 fyzické kontroly projektů
Prostředky, které budou uplatněny pro hodnocení programu:
 naplnění stanovených hodnotících indikátorů pro jednotlivé Fiche, které jsou jednoznačně
měřitelné a hodnotitelné
 průběžné hodnotící zprávy a konečná hodnotící zpráva úspěšnost i Strategie MAS pro Leader
Způsoby ověřování monitorovacích kritérií

Kontrola a ověřování monitorovacích kritérií bude probíhat v několika krocích:
 MAS bude provádět po ukončení realizace projektů kontroly naplňování monitorovacích kritérií.
Při předložení žádost i o proplacení MAS zkontroluje každý podpořený projekt.

 Zástupce MAS se bude zúčastňovat kontrol řídících orgánů.

Zápis

Po skončení každé výzvy se ze všech výše popsaných zdrojů provádí vyhodnocení SPL, jeho naplnění a
přínosy pro region či dopady pro další regiony.
Kontrolní a monitorovací činnost přináší dostatek informací k vyhodnocení SPL, tyto výsledky se
zveřejňují na internetových stránkách. Je zpracována hodnotící zpráva s výsledky naplňování SPL.

Postup evaluace

Postupy:
 shromáždění podkladu a zpracování dosažených výstupu, výsledku a dopadu
 hodnocení monitorovacích ukazatelů
 porovnání se stanovenými cíli
 stanovení případných opatření k nápravě a jejich přijmutí
Zdroje ověření dat užívaných k evaluaci SPL:
 dokumentace jednotlivých projektů
 dokumentace MAS
 účetní dokumentace MAS
 průzkumy a šetření mezi obyvatelstvem a inst itucemi v regionu MAS Luhačovské Zálesí
prováděná samotnou MAS.
 řídící orgán (RO SZIF)
 výsledky provedených kontrol a kontrolní zprávy
 data a stat ist ická šetření obcí a územních celků úřadů
 data svazku obcí
 data členských organizací MAS Luhačovské Zálesí
 data partnerů MAS Luhačovské Zálesí

 šetření a analýzy ČSÚ

Vyhodnocení SPL
 ad–hoc (nahodilé hodnocení): nebude v rámci realizace SPL užito
 on–going: Průběžné hodnocení SPL MAS 2007-2013 bude provedeno v polovině období
realizace SPL, v případě potřeby vždy ke konci daného roku.
 MAS Luhačovské Zálesí má na dané období stanoveny závazné ukazatele – monitorovací
indikátory v návaznost i na cíle priorit a cíle FICHE, které budou v daném období realizovány. Po
uplynutí tohoto období provede programový výbor zhodnocení dosažení stanovených
indikátoru s následným vyhodnocením a stanovením nových indikátoru na další období.
 ex–post: Závěrečné hodnocení SPL MAS Luhačovské Zálesí bude provedeno po ukončení
realizace SPL na základě vyhodnocení monitorovacích ukazatelů s ohledem na jejich přínos pro
naplnění cílů SPL a přínos pro dané území.

Vyhodnocení SPL

Výsledky průběžného hodnocení (on-going) SPL MAS Luhačovské Zálesí budou porovnány s
předpokládanými cíli a směry rozvoje stanovenými v SPL. Pokud dojde k rozdílům mezi dosahovanými
a stanovenými cíli v původním SPL, bude SPL MAS Luhačovské Zálesí jednou za dva roky verifikován
(max. 2x v období 2007-2013). Verifikace bude probíhat v souladu se stanovenými cíli – tzn. stanovené
cíle nebudou měněny, verifikovány budou pouze postupy k dosažení stanovených cílů.
Kontaktní osoby společnosti:

Jméno, příjmení, pozice
RNDr. Roman Kašpar
ředitel společnosti
Ing. Magda Budínová
manažer pro realizaci SPL

Telefon
+420 774 230 210

+420 776 895 929

E-mail
kaspar@luhacovskezalesi.cz
www.luhacovskezalesi.cz
budinova@luhacovskezalesi.cz
www.luhacovskezalesi.cz

Vypracoval:

Ing. Magda Budínova, manažerka pro realizaci SPL

Schválil:

RNDr. Roman Kašpar, ředitel společnost i

V Pozlovicích dne 1. dubna 2011

