
Směrnice MAS Hornolidečska pro monitoring indikátorů a 
evaluaci SPL MAS Hornolidečska na období 2007–2013 

1. Monitoring 

Plán monitoringu 

MAS bude provádět monitoring v průběhu realizace projektů. Žadatel bude mít povinnost předkládat 

průběžné a závěrečné zprávy (hlášení) o realizaci projektu a zprávy po realizaci 1projektu (po dobu 

udržitelnosti – 5 let). Monitorovacím institutem je monitorovací výbor. Jeho úlohu zajišťuje v 

podmínkách MAS Hornolidečsko Programový výbor. Monitorovací výbor ke své činnosti využívá 

dostupné datové a analytické podklady institucí veřejné správy všech stupňů. Ke své činnosti může 

využívat zaměstnance MAS, případně ziskových a neziskových organizací. 

První monitoring provede MAS Hornolidečska za období 2008 a 2009. Další monitoring bude MASH 

provádět každý rok. 

Stanovené Monitorovací a hodnotící indikátory 2na období 2007 - 2013: 

Kritérium Jednotka Kvantifikace 

Podpořené subjekty (obce, zemědělské podniky, mikropodniky, podnikatelé, 
NNO, spolky) 

počet 48 

Celkový objem investic tis. Kč 63 600 

Vytvořená hrubá pracovní místa počet 8 

Vybudovaná/zrekonstruovaná nebo zprůchodněná Hornolidečská magistrála 
(vč. přístupových komunikací) 

km 9 

Obnovená veřejná prostranství a veřejná zeleň m2 5000 

Obnovená/nová občanská vybavenost počet 10 

Podpořené aktivity obnovy dědictví venkova počet 4 

Nové výrobky/služby uvedené na trh počet 12 

Pořízená nová technologie (stroje a zařízení) počet 6 

Podpořené nové prvky turistické infrastruktury počet 5 

Vytvořená nová lůžka v ubytovacích zařízení počet 14 

 

Monitorovací kritéria vč. kvantifikace na období 2008-2009: 

Kritérium Jednotka Kvantifikace 

Podpořené subjekty (obce, zemědělské podniky, mikropodniky, podnikatelé, 
NNO, spolky) 

počet 12 (5p) 

Celkový objem investic tis. Kč 18 800 

Vytvořená hrubá pracovní místa počet 1 

Vybudovaná/zrekonstruovaná nebo zprůchodněná Hornolidečská magistrála 
(vč. přístupových komunikací) 

km 1 

Obnovená veřejná prostranství a veřejná zeleň m2 0 

Obnovená/nová občanská vybavenost počet 0 

Podpořené aktivity obnovy dědictví venkova počet 1 

Nové výrobky/služby uvedené na trh počet 2 

                                                           
1
 Žadatel předloží kopii žádosti o platbu a následné monitorovací předkládanou na SZIF také na MAS Hornolidečska  

2
 Monitorovací indikátory vycházejí ze SPL MAS Hornolidečska na období 2007 -2013 



Kritérium Jednotka Kvantifikace 

Pořízená nová technologie (stroje a zařízení) počet 1 

Podpořené nové prvky turistické infrastruktury počet 2 

Vytvořená nová lůžka v ubytovacích zařízení počet 10 

 

Způsoby ověřování budou voleny dle povahy monitorovacího ukazatele 

- místní šetření u podpořených žadatelů 

- projektová a kolaudační dokumentace  

- soupis prací a pořízeného majetku, stavební deník   

- daňové doklady, doklady o zaplacení 

- výpisy z evidence podnikatelských subjektů (živnostenské úřady, obchodní rejstřík) 

- Správa soc. zabezpečení 

Odpovědné orgány pro vyhodnocení monitoringu 

1. Monitoring a vyhodnocování indikátorů provádí manažer MAS Hornolidečska, příp. jím pověřený 

pracovník MAS Hornolidečska 

2. Odpovědným orgánem, který schvaluje vyhodnocení indikátorů a navrhuje případná opatření je 

Programový výbor MAS Hornolidečska. 

3. Programový výbor předkládá 1 x ročně Valné hromadě výsledky monitoringu a naplňování 

monitorovacích indikátorů 

 

2. Evaluace SPL MAS Hornolidečska 2007-2013 

Cílem hodnocení je zvýšit kvalitu, účinnost a efektivitu zajišťování plnění cílů SPL MAS Hornolidečska 

2007-2013. Hodnotí se účinek SPL MAS Hornolidečska z hlediska výsledků při řešení problémů rozvoje 

venkova. Přihlíženo bude k požadavkům udržitelného rozvoje, vlivu na životní prostředí a plnění 

příslušných právních předpisů. Hodnocení je prováděno Programovým výborem MASH. 

Evaluační plán 

Evaluační plán počítá s hodnocením ex-ante, on-going a ex-post. Evaluace SPL MAS Hornolidečska 2007-

2013 bude probíhat dle následujícího časového harmonogramu.  

2009 - 2010 2011-2012 2012 

1. hodnocení 2. hodnocení 3. hodnocení 

 

Evaluační postupy 

- shromáždění podkladů a zpracování dosažených výstupů, výsledků a dopadů 

- hodnocení monitorovacích ukazatelů 

- porovnání se stanovenými cíly 

- stanovení případných opatření k nápravě a jejich přijmutí 

Zajištění evaluací (ex-ante, on-going, ex-post) 



ex–ante: Hodnocení ex-ante vycházelo z analýzy území, stanovených cílů, předpokládaných finančních 

prostředků na realizaci SPL MAS Hornolidečska 2007-2013 a absorpční kapacity území. Cílem 

předběžného hodnocení bylo ověřit správnost navrhovaných priorit, reálnost stanovených cílů, účinek 

projektu z hlediska strategických směrů a obtíže v oblasti rozvoje venkova s ohledem na trvale udržitelný 

rozvoj.  

on–going: průběžné hodnocení SPL MAS Hornolidečska 2007-2013 bude prováděno dle evaluačního 

plánu. MAS Hornolidečska na dané období stanoví závazné ukazatele – monitorovací indikátory v 

návaznosti na cíle priorit a cíle FICHE, které budou v daném období realizovány. Po uplynutí tohoto 

období provede Programový výbor zhodnocení dosažení stanovených indikátorů s následným 

vyhodnocením a stanovením nových indikátorů na další období.  

ex–post: závěrečné hodnocení SPL MAS Hornolidečska 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 předány na CP SZIF. 

Způsobu zapracování výsledků evaluace do SPL 

Výsledky průběžného hodnocení (on-going) SPL MAS Hornolidečska budou porovnány s 

předpokládanými cíly a směry rozvoje stanovenými v SPL. Pokud dojde k rozdílům mezi dosahovanými a 

stanovenými cíly v původním SPL, bude SPL MAS Hornolidečska jednou za dva roky verifikován (max. 2x 

v období 2007-2013). Verifikace bude probíhat v souladu se stanovenými cíly – tzn. stanovené cíle 

nebudou měněny, verifikovány budou pouze postupy k dosažení stanovených cílů. 

Způsoby zveřejňování výsledků SPL a evaluací 

Výsledky SPL MAS Hornolidečska a evaluací budou zveřejňovány na www.mashornolidecska.cz. Výsledky 

budou dále na vyžádání k dispozici v sídle MAS Hornolidečska. 

Odpovědné orgány pro evaluaci 

1. Odpovědným orgánem evaluace SPL, který zároveň schvaluje evaluaci a navrhuje případná 

opatření je Programový výbor MAS Hornolidečska. 

2. Programový výbor pověří zpracování evaluace SPL dle svého uvážení buď pracovníky MAS, nebo 

externí odbornou firmu. Doporučuje se evaluaci provádět ve spolupráci s jinou MAS. 

3. Programový výbor předkládá Valné hromadě výsledky evaluace SPL a návrh případných 

opatření.  

 

 

……………………………………… 
Ing. Vojtěch Ryza,  
předseda MAS Hornolidečska 

 

 

http://www.mashornolidecska.cz/

