EVALUACE A MONITORING
Příklady dobré praxe z Libereckého kraje 2007 - 2013
Projekt spolupráce (PRV IV.2, 22. kolo)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ PRACOVNÍ SKUPINY
Místo a termín konání KPS Liberec
4.11.2014
Účastníci
MAS Frýdlantsko (KMAS)
I.Andrová, R.Zemanová,
(podle prezenční listiny)
J.Doubnerová
LAG Podralsko
J.Šolc, D.Strnadová,
M.Varádiová
MAS Podještědí
J.Švehlová, D.David
MAS „Přiďte pobejt!“
V.Nosková
Rozvoj Tanvaldska
J.Kucin
MAS Achát
L.Kvintusová, M.Jeníčková
OPS pro Český ráj
L.Láska
MAS Mladoboleslavský venkov
--Program jednání
1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého jednání
2. Projednání a schválení návrhu smlouvy o spolupráci a jednacího
řádu
3. Návrh příkladů dobré, popř. špatné praxe za každého partnera –
první diskuse
4. Diskuse k výběru společného elektronického monitorovacího
systému
5. Příprava školení 3.12. – otázky a upřesněné zadání pro lektorku
Kontrola úkolů z minulého jednání termín
termín
stav
Zpracovat návrh smlouvy o spolupráci a jednací řád
3.11.2014
splněno
141030.1
KPS a rozeslat partnerům
Předběžně připravit příklady monitoringu a evaluace a
Splněno
141030.2
4.11.2014
zkušenosti za období 2007-13 z praxe ve vlastní MAS
částečně
Připravit zadání pro výběr společného elektronického
splněno
141030.3
4.11.2014
monitorovacího systému
Ověřit způsobilé výdaje (limit mzdových výdajů –
splněno
141030.4
4.11.2014
hrubá nebo superhrubá mzda)
Předat KMAS stanovy a doklad o jmenování
trvá
141030.5
31.12.2014
statutárního zástupce - elektronicky
Předat KMAS doklad o tom, kdo je oprávněn
trvá
141030.6
31.12.2014
podepisovat za MAS (zápis z volební VH)
Potvrzení o bezdlužnosti (FÚ) – až po registraci ŽOP
Od 19.1.2015
trvá
141030.7
(do 16.1.2015!)
do cca 04/15
Průběh a diskuse
Smlouva o spolupráci, jednací řád KPS, administrativní stránka projektu
 KMAS zapracovala do návrhu smlouvy zaslané připomínky (šlo o formální drobné opravy
v názvech MAS a doplnění členů KPS). Smlouva a jednací řád byly takto schváleny.
 Partneři diskutovali účast MAS Mladoboleslavský venkov, která v červnu projevila zájem o
zapojení, ale nyní nereaguje na maily (MASiF) ani telefony (Achát). KMAS se pokusí do konce
týdne kontaktovat pana Hlavatého, pokud nepotvrdí zájem, nebude s její účastí dále počítáno.
 Náklady projektu: otázka uplatnění cestovních nákladů pracovníka, který je členem KPS, ale nemá
na činnost v projektu uzavřenou DPP nebo nemá tuto činnost v pracovní náplni – podle
zkušeností z předchozích projektů spolupráce jde o způsobilý výdaj. Pokud nebude uplatněn
v nákladech projektu financovaného z PRV IV.2, může být uplatněn v nákladech IV.1.1 –
v pravidlech pro 22. kolo bylo vypuštěno přípravné období. Ve zprávě z pracovní cesty musí být
popsán související pracovní úkol (+ zápis, fotodokumentace, prezenční listina apod.), aby bylo
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jednoznačné, zda byla činnost součástí aktivit ve IV.1.1 nebo IV.2.
Časová způsobilost nákladů: mzdové náklady za červen (proplácené v červenci) v projektu
nebude možné uplatnit. Partneři budou počítat s tím, že aktivity projektu budou fakticky
dokončeny do května a termín předložení ŽOP bude na SZIF sjednán co nejdříve (poslední termín
je 30.6., doporučuje se dřívější). Všichni partneři (kromě MAS Mladoboleslavský venkov) budou
ŽOP předkládat na RO SZIF Hradec Králové. KMAS nemusí ŽOP předkládat jako první, mohla by se
ale pokusit sjednat pro všechny společný termín.
Příklady dobré a špatné praxe při monitoringu a evaluaci
Partneři si ujasňovali formu a obsah připravované metodiky – příklady monitoringu a evaluace
z vlastní praxe. Z diskuse prozatím vyplynulo:
 Při monitoringu se osvědčily různé elektronické nástroje (zkušenosti: MAS PP, LAG, MASiF) – viz
příloha.
 Při externí evaluaci získali partneři zkušenosti s různými experty – M.Jarolímek (PP), Tima Liberec
(MASiF): přístupy a procesy budou popsány jako příklady (dobré praxe) v metodice.
 MAS, které čerpaly zkušenosti jen v programu Osvojování, popíší zkušenosti se stanovením cílů
v rozvojové strategii a možností jejich omezeného dosahování (cca 3 podpořené projekty).
 Jako významnou překážku označili partneři to, že na začátku programového období nebyl
nastaven systém monitoringu a evaluace (metodika) a kritéria pro hodnocení MAS. V průběhu
období zpracovávaly MAS různé typy výkazů a zpráv (monitorovací zprávy, střednědobé
hodnocení) a byly hodnoceny ze strany ŘO, přičemž tyto způsoby hodnocení byly izolované, MAS
nedostaly zpětnou vazbu (kromě výše alokace) a výsledky formálního monitoringu a evaluace tak
nemohly využít.
 Jako další překážku hodnotí to, že monitorovací systém SZIF je nastaven na investiční projekty a
ostatní činnosti MAS (síťování, propojování partnerů na místní úrovni, spolupráce – tzn. činnosti
typické pro metodu LEADER) se v něm těžko odrážejí, resp. někdy realizaci dokonce komplikují.
 Doporučení založené na zkušenosti (MASiF): stanovit preferenční kritéria pro výběr projektů
jednoznačně a objektivně, tak, aby je žadatel musel splnit před předložením ŽOP a mohl je
jednoznačně prokázat (pro metodiku budou uvedeny příklady). V prvních výzvách jsme stanovili
řadu měkkých kritérií, které mohl žadatel „okecat“ nebo slíbit a při monitoringu pak vzniká
problém – podle ŽOD je kritérium naplněno, v ŽOP se nijak neodrazí a ve skutečnosti nemáme
páku, jak po proplacení dotace vyžadovat plnění a moci pravdivě vykázat splněné indikátory.
Elektronický monitorovací systém
 Partneři na základě představených příkladů diskutovali, zda by bylo přínosné zavést elektronický
systém, který by zahrnoval přehled plnění monitorovacích indikátorů MAS za celé území
Libereckého kraje. Jako nejvhodnější a zároveň finančně výhodný byl předběžně vyhodnocen
systém firmy SEAL (v případě pořízení v rámci projektu bude proveden cenový marketing), zájem
o pořízení by měli MASiF, Podještědí, MASRT. Zadání musí být jednoznačně směřováno na
monitoring období 2007-2013. KMAS ověří u SZIF, zda by tento náklad byl považován za
způsobilý. L.Kvintusová upozornila na limit na služby 100 tis. Kč za celý projekt.
Školení 3.12.
Zaměření (prosím, diskutujte dále – co potřebujeme vědět?):
 Jak hodnotit, zda naše organizace plnila v období 2007-13 stanovené cíle?
 V jakých oblastech jsme stanovili své cíle – navenek (rozvoj území MAS ) i dovnitř (činnost
organizace)?
 Podle čeho poznáme, zda jsme stanovených cílů dosáhli = jaká jsme stanovili monitorovací
kritéria a jak nastavili cílové hodnoty? Dařilo se nám je sledovat?
 Kdo a jak se zabývá sledováním plnění kritérií a vyhodnocováním toho, zda a jak přispívají
jednotlivé činnosti (= plnění kritérií) k naplňování cílů organizace = jak provádíme evaluaci?
 Může mít evaluace dotovaných projektů a činností i negativní výsledek? Co s tím?
KMAS upřesní místo konání a do 24.11. rozešle pozvánky.
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Závěry a úkoly
Předběžně připravit příklady monitoringu a evaluace a
141030.2
zkušenosti za období 2007-13 z praxe ve vlastní MAS
Předat KMAS stanovy a doklad o jmenování
141030.5
statutárního zástupce - elektronicky
Předat KMAS doklad o tom, kdo je oprávněn
141030.6
podepisovat za MAS (zápis z volební VH)
Potvrzení o bezdlužnosti (FÚ) – až po registraci ŽOP
141030.7
(do 16.1.2015!)
Oslovit znovu a naposledy MAS Mladoboleslavský
141104.1 venkov a pokud nepotvrdí zájem, bude smlouva
uzavřena pouze mezi MAS z Libereckého kraje.
Ověřit způsobilost výdaje „elektronický monitorovací
141104.2
systém“ u SZIF
Navrhnout otázky pro školení 3.12. – upřesnit zadání
141104.3
pro lektorku
141104.4 Rozeslat pozvánku na kurz 3.12.

termín

odpovídá

3.12.2014

všichni

31.12.2014

všichni

31.12.2014

Nezapsané
spolky

Od 19.1.2015
do cca 04/15

Všichni

7.11.2014

KMAS

14.11.2014

KMAS

14.11.2014

všichni

24.11.2014

KMAS

Program příštího jednání (3.12.2014)
1.
2.
3.
4.

Školení – monitoring v činnosti organizaci
Kontrola zápisu a úkolů z minulého jednání
Příklady dobré a špatné praxe při monitoringu a evaluaci - diskuse
Společný systém pro monitoring indikátorů za období 2007-13

Zapsala: 4.11.2014, J. Doubnerová

