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Motto:

Soulad mezi

lidmi, přírodou 

a tvořením …



Region Pošembeří o.p.s.  

Partneři MAS rok 2015

Partner Počet

obce 33

NNO 19

podnikatelé 18

občané 5

Celkem 75



MONITOROVACÍ  INDIKÁTORY  (MI)                                        

 stanovené na počátku období 2009 - 2013 v SPL

 sledují se celé období

 hodnotí se ve střednědobém a závěrečném hodnocení

• MI 1 - Počet vytvořených partnerství v rámci přípravy  
/realizace/provozování projektů

• MI 2 - Počet dobrovolníků, kteří se účastní realizovaných 
projektů 

• MI 3 - Počet podpořených projektů

• MI 4 - Počet realizovaných vzdělávacích akcí

• MI 5 - Počet obcí s prospěchem z realizovaného projektu

• MI 6 - Počet podpořených podnikatelů
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Region Pošembeří o.p.s.

Monitorovací 
indikátor

Plánovaná 
hodnota dle 

původního SPL

Plánovaná 
hodnota dle 
platného SPL

Dosažené 
hodnoty k 
30.6.2015

% dosažení 
z cílové hodnoty

MI 1 - Počet vytvořených 
partnerství v rámci 

přípravy/realizace/provozo
vání projektů

12 60 260 433%

MI 2 - Počet dobrovolníků, 
kteří se účastní projektů 

realizovaných
30 50 823 1646%

MI 3 - Počet podpořených 
projektů

15 40 137 343%

MI 4 - Počet realizovaných 
vzdělávacích akcí

10 2 17 850%

MI 5 - Počet obcí 
s prospěchem 

z realizovaného projektu 
(z území MAS)

30% 45% 78% 173%

MI 6 - Počet podpořených 
podnikatelů

2 3 17 566%
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MONITOROVACÍ  INDIKÁTORY

 stanoveny při tvorbě SPL – MAS neměla zkušenosti,       
(nastavení nízkých = „podseknutí“)

 aktualizovaly se při střednědobém hodnocení 
(hrozily postihy za nedodržení nastavených MI)

 velké překročení plánovaných hodnot na konci 
období (při ex-post hodnocení se již MI neupravovaly –
nevadilo jejich překročení)
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MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

• Př. MI 1: Za základní monitorovací indikátor, považuje MAS,  
počet vytvořených partnerství v rámci přípravy či realizace      
či provozování projektu, který se proto objevuje průřezově 
v monitorovacích indikátorech všech fichíc (na začátku 
období) 

• Význam tohoto indikátoru je ještě umocněn tím, že byl 
zařazen rovněž jako kritérium přijatelnosti projektu: 
„Dodržení principu partnerství“ - v rámci projektu musí být 
uzavřeno partnerství s nejméně jedním dalším subjektem; 
všechny fiche

• Co projekt, to alespoň jedna partnerská smlouva



MONITOROVACÍ INDIKÁTORY
• od 4. výzvy MAS převis poptávky => regulace běžných 

projektů a tlak na jejich kvalitu/přidanou hodnotu = > 
„vylepšování, zpřesnění “ za účelem větší provázanosti     
s PK (preferenční kritéria) => větší počet nových MI jiného 
znění, než původní  MI 1 – MI 6

• vznik cca 10 nových MI pro každou Fichi – žadatel si musí 
vybrat nejméně ½ , kterou bude po dobu udržitelnosti 
naplňovat 

• za celé období 2009-2013 jsme stanovili cca 82 nových MI
• více zaměřené na jednotlivé Fiche („šité na míru“)
• propojené s Preferenčními kritérii – viz s. 13
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Příklady nových MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ
• počet investicí dotčených cest/objektů
• počet podpořených subjektů
• počet pořízených investic do zemědělských 

staveb/technologií
• počet vytvořených lůžek u nově vybudovaných / 

zrekonstruovaných ubytovacích zařízení
• počet nově vytvořených / zrekonstruovaných zařízení 

cestovního ruchu na území MAS
• počet seniorů či rodin s dětmi využívající výstupy projektu
• počet bezpečnostních prvků v rámci projektu (chodník 

s bezpečnostním prvkem, semafor, přechod, vodorovné 
a svislé značení, zpomalovací pruh, retardér, …)
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Příklad nových MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ 

Fichi 3 – NÁVRAT KE KOŘENŮM – cestou našich předků
• Počet použitých prvků regionálních tradic a technologií na 

projekt
• Počet zpřístupněných lokalit/projekt
• Počet návštěvníků dané zajímavosti, lokality za rok (odhad)
• Počet doplňkových služeb podporujících rozvoj místního 

turistického ruchu
• Počet aktivit/opatření k rozvoji cestovního ruchu za rok
• Počet objektů kulturního dědictví nebo výměra plochy objektu
• Počet vzdělávacích a/nebo informačních aktivit za rok
• Počet vzdělávacích a/nebo informačních aktivit na projekt
• Počet aktivit prokazujících zapojení veřejnosti do projektu (v 

době udržitelnosti)
• Počet lidí podílejících se na projektu za rok + složení: % občané 

obce, % podnikatelé, % z neziskových organizací
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Nové MONITOROVACÍ INDIKÁTORY – úskalí !

 byly propracovanější a šité na míru jednotlivým Fichím

 jejich sledování a vyhodnocování je složitější - musí se 
hledat v preferenčních kritériích a v „těle žádosti“

 sice vyšší počet, ale žadatel si mohl vybrat pouze ½ 
ukazatelů, které chce dokládat a pak vykazovat po dobu 
udržitelnosti projektu => ne každý MI byl vybrán vždy
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MONITOROVACÍ ukazatele MAS k ŽoP
• stanovené kontrolním orgánem - SZIF
• MAS dokládají v Monitorovací zprávě o realizaci SPL         

a činnosti MAS a k Žádosti o proplacení (ŽoP)
• 3 x ročně, za každou „etapu“

1. Územní studie
2. Opatření k poskytování informací o území a místní 

rozvojové strategii
3. Vzdělávání členů, kteří se podílí na přípravě a 

implementaci místní rozvojové strategie
4. Propagační akce
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PREFERENČNÍ  kritéria MAS (pro 11 Fichí)
 5 zadaných/povinných  SZIF

1. Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa
2. Uplatňování inovačních přístupů
3. Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na 

součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního 
hospodářství

4. Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let
5. Zaměření dopadů projektu na ženy

 10 stanovené MAS pro všechny Fiche stejné

 6 specifických stanovených MAS speciálně pro danou 
Fichi (tenká červená nit … => provázanost projektu)
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Mgr. Miloslav Oliva
ředitel o.p.s.

Kancelář MAS:
Náměstí Arnošta z Pardubic 56
282 01 Český  Brod

Tel. 314  001 024 – 025; 721 210 662
E-mail: oliva@posemberi.cz
www.posemberi.cz

Děkuji za pozornost
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