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Vnitřní předpis č. 02/2012
MONITORING A EVALUACE SPL

Tento vnitřní předpis upravuje monitoring, plnění monitorovacích indikátorů (dále jen MI) a
vyhodnocování výsledků monitoringu a evaluaci SPL v rámci naplňování Strategického
plánu Leader „My zme Valaši – jedna rodina“ na období 2008 – 2013.
Sběr dat pro monitoring je prováděn vícestupňově a to dle plánu monitoringu, za který je
zodpovědný manažer MAS.
Vícestupňový monitoring zahrnuje:
1. MONITORING PLNĚNÍ MI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ IV.1.2
2. MONITORING PLNĚNÍ MI V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ – FICHÍ
3. MONITORING PLNĚNÍ MI S OHLEDEM NA REALIZACI SPL
Stupně monitoringu 1. a 2. jsou prováděny průběžně dle realizace a ukončení realizace
jednotlivých projektů, dle žádostí o proplacení a monitorovacích zpráv a dle kontrol na místě.
Ty jsou podkladem pro průběžnou (interim) a závěrečnou (ex-post) evaluaci SPL.
Ve fichích jednotlivých opatření jsou stanoveny ukazatele, které indikují pokrok v naplňování cílů
opatření. Jejich celkový přehled je v níže uvedené tabulce:
Přehled monitorovacích indikátorů SPL MASVHV:
Kritérium
Jednotka

Vytvořená hrubá pracovní místa
Počet nových strojů a technologických zařízení
Počet nových nebo inovovaných zemědělských
strojů, technologií a staveb
Počet nově vybudovaných nebo rekonstruovaných
objektů a zařízení cestovního ruchu
Vytvořená nová lůžka v ubytovacích zařízeních
Podpořené aktivity obnovy dědictví venkova
Obnovená veřejná prostranství a veřejná zeleň
Počet
vybudovaných/obnovených
zařízení
infrastruktury (dopravní, technické)
Počet nových nebo rekonstruovaných zázemí pro
společenské, kulturní nebo sportovní aktivity
Obnovená/nová občanská vybavenost
*data za realizované projekty

počet
počet
počet

5
6
6

Skutečné
plnění
k 30.6.2011*
2
0
0

počet

12

2

počet
počet
m2
počet

15
8
2500
6

12
0
1900
5

počet

7

5

počet

10

4

20092013
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MAS sleduje dále indikátory, které nejsou stanoveny v SPL, ty jsou pak použity např. ve Výročních
zprávách nebo prezentovány na jednáních orgánů MAS (Programový výbor, Valná Hromada).
MI, které nejsou stanoveny SPL, ale jsou sledovány:
Počet projektů podaných obcemi, neziskovými, podnikatelskými subjekty
Výše získané dotace dle jednotlivých obcí a dle typu žadatelů
Povinnosti příjemce:
Příjemce dotace má za povinnost při ukončení projektu podat na MAS tzv. Závěrečnou
monitorovací zprávu a předá ji společně se žádostí o proplacení dotace. V tomto případě vždy
proběhne kontrola na místě – závěrečná kontrola před proplacením dotace. V případě nesplnění
monitorovacích indikátorů výstupu bude postupováno v souladu se sankčním systémem
nastaveným v PRV.
Manažer po obdržení zprávy zaeviduje její přijetí, zkontroluje soulad skutečného postupu realizace
s plánovaným, vyhodnotí stav plnění monitorovacích indikátorů a v případě, že shledá odlišnost od
plánovaného stavu či vyhodnotí stav projektu jako rizikový, navrhne provedení neplánované
kontroly. Monitorovací zpráva bude uložena do složky projektu.
Způsob ověřování monitorovacích indikátorů:
- místní šetření u podpořených žadatelů
- monitoring pracovních smluv
- dokumentace ke strojům a technologiím
- projektová a kolaudační dokumentace
- soupis prací a pořízeného majetku, stavební deník
- daňové doklady, doklady o zaplacení
- závěrečná monitorovací zpráva
Kontroly projektů provádí vždy manažer nebo administrátor MAS. V případě nesrovnalostí,
nejasností, nebo podezření z uměle vytvořených informací bude kontrola provedena před
zahájením realizace nebo v průběhu realizace. Po ukončení fyzické realizace se koná kontrola
za účasti kontrolora z pracoviště RO SZIF. Je vytvořen zápis a fotodokumentace k projektu.
Evaluace
Vyhodnocování SPL MAS je proces, v rámci kterého MAS vyhodnocuje plnění cílů SPL.
Cílem hodnocení je zvýšit kvalitu, účinnost a efektivitu zajišťování plnění cílů SPL MAS. Přihlíženo
je k požadavkům udržitelného rozvoje, vlivu na životní prostředí a plnění příslušných právních
předpisů. Hodnocení provádí manažer, administrátor MAS a její statutární zástupci. Výsledky jsou
prezentovány a schvalovány Programovým výborem MAS.
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Evaluační plán
Během realizace místní rozvojové strategie je provedena tzv. interim evaluace SPL, tedy průběžná
evaluace, která vyhodnocuje první polovinu programového období (do konce roku 2011). Tato
evaluace je základnou pro aktualizaci SPL začátkem roku 2012. Na konci programovacího období
bude provedena opět evaluace SPL, aby případně byly reflektovány změny a bylo tak dosaženo
co nejefektivnějších výsledků. Evaluaci provedou pracovníci MAS, které se budou v tomto směru
vzdělávat a budou se účastnit seminářů k tomuto tématu.
Evaluační postupy
-

shromáždění podkladů k dosaženým výstupům, výsledkům a dopadu
provedení dotazníkového šetření – u žadatelů a příjemců
hodnocení monitorovacích ukazatelů
porovnání se stanovenými cíli
stanovení případných opatření k nápravě a jejich příjmutí

Zajištění evaluace
Ex-ante: vycházelo z dotazníkového šetření, z analýzy území, stanovených cílů, projektového
zásobníku, předpokládaných prostředků na realizaci SPL a absorpční kapacity území. Cílem bylo
ověřit správnost navrhovaných priorit, reálnost stanovených cílů a celkový dopad na rozvoj oblasti.
Ad-hoc (nahodilé hodnocení): pro hodnocení SPL MASVHV nebude použito.
On-going: průběžné hodnocení SPL bude provedeno v polovině realizace SPL (do konce roku
2011).
Ex-post: závěrečné hodnocení SPL MASVHV 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. Výsledky hodnocení budou předána na CP SZIF.
Návrh způsobu zpracování výsledků evaluace do SPL
Zjistí-li se nedostatečná efektivita vložených prostředků, budou přijata nápravná opatření
(aktualizace Strategického plánu).
Způsoby zveřejňování výsledků monitoringu SPL a evaluací
Výsledky plnění monitorovacích indikátorů a evaluace jsou průběžně projednávány na
Programovém výboru MAS a prezentovány na zasedání Valné hromady. Na těchto jednáních mají
členové možnost vznést své připomínky, které jsou dále diskutovány a zapracovávány.
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Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem schválení Valnou hromadou MAS.
Schváleno Valnou hromadou MAS dne 24.5.2012

Ing. Tomáš Kocourek
Předseda
Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko, o.s.
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