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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

Místo a termín konání KPS Liberec 18.3.2015 

Účastníci  
(podle prezenční listiny) 

MAS Frýdlantsko (KMAS) I.Andrová, J.Doubnerová 

LAG Podralsko  

MAS Podještědí J.Švehlová, D.David 

MAS „Přiďte pobejt!“ V.Nosková, P.Vanclová 

MAS Rozvoj Tanvaldska J.Kucin 

MAS Achát M.Jeníčková 

OPS pro Český ráj  L.Láska 

Program jednání 1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého jednání 
2. Diskuse k výběru společného elektronického monitorovacího 

systému, finalizace zadání 
3. Diskuse k metodice, úkoly ke zpracování 

Kontrola úkolů z minulého jednání  

141030.7 
Potvrzení o bezdlužnosti (FÚ)  Od 19.1.2015 

do cca 04/15 
splněno 

150122.1 
Upřesnit požadavky na systém a vkládané údaje, 
navrhnout zadání, rozeslat PMAS k vyjádření 

Do 31.1.2015 
splněno 

150122.2 Dokončit zadání pro společný monitorovací systém Do 28.2. trvá 

150122.3 
Podepsat smlouvu o spolupráci a podepsané výtisky 
rozeslat partnerům 

Do 28.2. 
splněno 

150122.4 Finalizovat osnovu metodiky a zahájit zpracování Do 31.1 splněno 

150122.5 Informovat PMAS o postupu administrace žádosti Průběžně  trvá 

 
Průběh a diskuse 

1) KMAS předala účastníkům podepsané smlouvy o spolupráci. KMAS obdržela zprávu o 
administraci projektu, další informace zatím nejsou. Přílohy k podpisu Dohody (plné moci, 
potvrzení bezdlužnosti, podepsaná smlouva) má KMAS shromážděny. Výzva k podpisu 
Dohody k termínu jednání dosud nepřišla. 
(pozn. K termínu dokončení zápisu výzva přišla, KMAS ověří správnost požadovaných příloh, 
v případě potřeby doplnění vyzve partnera individuálně k doplnění nebo opravě).  

2) Podklady k monitorovacímu systému byly zaslány 16.3., požadavky na plnění byly 
prodiskutovány – partneři se shodli, že plnění systému daty za období 2007-13 je v rámci 
úvazku pracovníka vyčleněného na projekt spolupráce reálné. Pro sběr monitorovacích 
indikátorů bude zvolen elektronický systém, který umožní vyhodnotit plnění SPL jednotlivých 
MAS na území celého Libereckého kraje ve srovnatelném formátu. Partneři se shodli, že 
takový systém usnadní evaluaci SPL za období 2007-13 a umožní prezentovat výsledky SPL 
v širším (krajském) měřítku.  
KMAS do konce března zašle vzorové zadání (požadavky na výstupy). Každý partner doplní 
zadání podle vlastních potřeb, provede marketing a vybere dodavatele samostatně. 

3) Platí osnova a úkoly z minulého jednání, partneři vybírají příklady dobré praxe podpořených 
projektů a hodnotí, jak se monitorovací kritéria ze SPL promítla do preferenčních kritérií, jak 
byla volba monitorovacích kritérií pro SPL relevantní vůči programu a praktická v rámci 
evaluace SPL. Na základě takto popsaných jednotlivých příkladů budou formulována 
doporučení pro metodiku. 
Každá MAS zpracuje návrh případové studie a předá ji partnerům elektronicky tak, aby bylo 
možné sdílet příklady dobré praxe a v diskusi připravit metodická doporučení. 
PMAS připraví prezentaci na semináři ŘO, až bude stanoven termín. Účast PMAS je vhodná a 
žádoucí, termín však dosud nebyl stanoven. 
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(pozn. K termínu dokončení zápisu byl stanoven předběžný termín 4.5.) 

 
Závěry a úkoly 

 
termín 

 
odpovídá 

150122.2 Dokončit zadání pro společný monitorovací systém 31.3. KMAS 

150122.5 Informovat PMAS o postupu administrace žádosti Průběžně  KMAS 

150318.1 Podepsat Dohodu a předat PMAS kopie (elektronicky) Po podpisu KMAS 

150318.2 
Vybrat dodavatele monitorovacího systému na 
základě marketingu 

30.4.2015 všichni 

150318.3 
Zpracovat návrh případové studie a předat partnerům 
jako podklad pro další jednání 

30.4.2015 všichni 

150318.4 
Připravit prezentaci a rozeslat partnerům, dohodnout 
účast na semináři ŘO 

30.4.2015 KMAS 

 
Program příštího jednání (termín: 5.5.2015, od 9:30 v Liberci - místo bude upřesněno) 

Pozn. K termínu dokončení zápisu: vzhledem ke stanovenému termínu semináře ŘO 4.5. navrhujeme 
termín změnit, setkat se v týdnu 27. – 30.4. a rozšířit program o bod 4 – viz návrh 

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého jednání 
2. Diskuse k rozpracované metodice 
3. Informace o postupu plnění monitorovacího systému 
4. Příprava prezentace projektu na semináři ŘO 

 
 
Zapsala 24.3.2015, J. Doubnerová 

 

 


