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1 Specifikace MAS Regionu Poodří, z.s.

1.1

Identifikace právnické osoby

Název:
Místní akční skupina Regionu Poodří, z.s.
Adresa:
Bartošovice čp. 1 – zámek, 742 54 Bartošovice, okres Nový Jičín
Kraj:
Moravskoslezský
Statutární zástupci: MVDr. Kateřina Křenková, předsedkyně spolku
Ing. Vladimír Nippert, místopředseda spolku
IČ:
26661578
Tel.:
+ 420 556 720 491
+ 420 552 302 729
Mobil:
+ 420 737 874 248
ID datové schránky: mu59984
E-mail:
mas@regionpoodri.cz
web:
www.mas.regionpoodri.cz
Datum zapsání do registru MV: 20.4.2004
Obrázek č. 1: Lokalizace MAS Regionu Poodří, z.s.

Zdroj: vlastní zpracování

Ukončení procesu Standardizace – získání nultého chybníku: červen 2015
Vydání osvědčení o splnění Standardů MAS: 4. listopadu 2015
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1.2

Obce MAS Regionu Poodří

MAS Regionu Poodří působí na území 39 obcí: Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad
Odrou, Bílov, Bílovec, Bítov, Bravantice, Fulnek, Heřmanice u Oder, Heřmánky, Hladké
Životice, Jakubčovice nad Odrou, Jeseník nad Odrou, Jistebník, Kateřinice, Klimkovice,
Kujavy, Kunín, Libhošť, Luboměř, Mankovice, Mošnov, Odry, Olbramice, Petřvald,
Pustějov, Sedlnice, Skotnice, Slatina, Spálov, Studénka, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového
Jičína, Tísek, Trnávka, Velké Albrechtice, Vražné, Vrchy, Zbyslavice.
Počet obyvatel: 68 575 k 31.12.2013
Rozloha:
626 km2
Celé území spolku spadá do bývalého okresu Nový Jičín, Moravskoslezského kraje, v rámci
NUTS II Moravskoslezsko.
Obrázek č. 2: Obce MAS Regionu Poodří

2 Řízení MAS Regionu Poodří
Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, která je tvořena všemi partnery spolku.
Rozhodovacím orgánem je výbor spolku, kontrolním orgánem kontrolní komise a výběrovým
orgánem výběrová komise.
2.1

Orgány MAS Regionu Poodří

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi partnery spolku, přičemž
veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
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Valné hromadě přísluší:
rozhodovat o změnách stanov spolku,
vydávat jednací řád valné hromady a další vnitřní předpisy,
volit a odvolávat členy výboru spolku, schvaluje jeho jednací řád,
volit a odvolávat členy kontrolní komise, schvaluje její jednací řád,
volit a odvolávat členy výběrové komise, schvaluje její jednací řád,
schvalovat úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu o činnosti
a hospodaření spolku předkládané výborem spolku, rozpočet spolku
a účetní závěrku,
g) schvalovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD“),
rozpočet realizace SCLLD,
h) rozhodovat o určení zájmových skupin,
i) rozhodovat o druzích, výši a způsobu úhrady partnerských příspěvků
a o podmínkách nutných pro rozhodnutí o osvobození od jejich úhrady,
j) rozhodovat o fúzi a zrušení spolku,
k) rozhodovat o všech dalších otázkách, které jí předloží k rozhodnutí výbor spolku,
popř. které si k rozhodnutí vyhradí.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Valná hromada nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD
v území působnosti MAS.
Výbor spolku je výkonným orgánem spolku a rozhodovacím orgánem podle Standardů
MAS, který je ze své činnosti odpovědný valné hromadě a naplňuje její rozhodnutí.
Výbor spolku řídí činnost spolku v období mezi valnými hromadami, respektujíce rozhodnutí
valné hromady. Všichni členové výboru spolku při své činnosti respektují rozhodnutí výboru
spolku a valné hromady.
Výbor spolku je volen valnou hromadou z partnerů spolku na dobu maximálně 4 let, má 9
členů a opakované zvolení je možné. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin
nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
Výboru spolku přísluší:
volit a odvolávat z řad členů výboru spolku předsedu výboru,
volit a odvolávat z řad členů výboru spolku místopředsedu výboru,
zpracovávat způsob hodnocení a výběru projektů spolku,
schvalovat výzvy k podání žádostí, způsob hodnocení a výběrů projektů, včetně
výběrových kritérií pro výběr projektů,
e) stanovovat výši podpory a vybírat projekty k realizaci na základě návrhu
výběrové komise,
f) vydávat interní řády a předpisy spolku ve všech věcech s výjimkou věcí výhradně
svěřených do pravomoci valné hromady,
g) rozhodovat o přijetí nových partnerů spolku,
h) rozhodovat o vyloučení partnerů spolku,
i) spravovat majetek spolku,
j) svolávat jednání valné hromady,
a)
b)
c)
d)
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k) podávat valné hromadě ke schválení návrh valnou hromadou schvalovaných
dokumentů,
l) jmenovat vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD a navrhovat jeho ukončení
smluvního vztahu, jmenování je podkladem pro uzavření smlouvy s vedoucím
zaměstnancem,
m) informovat partnera o návrhu na jeho vyloučení a jeho odůvodnění,
n) informovat partnera o jeho vyloučení ze spolku,
o) zřizovat pracovní skupiny, jako poradní orgán výboru spolku,
p) provádět další činnosti určené jí rozhodnutím valné hromady,
q) činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku.
Kontrolní komise je kontrolním a revizním orgánem spolku, zodpovídá se valné hromadě,
které nejméně jednou ročně podává zprávu o své kontrolní činnosti.
Kontrolní komise je volena valnou z partnerů spolku hromadou na dobu max. 4 let,
opakované zvolení je možné, kontrolní komise má 3 členy.
Kontrolní komisi přísluší:
a) projednávání řádné a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy spolku,
b) dohlížet na činnost spolku v souladu se zákony, platnými pravidly,
standardy MAS a SCLLD,
c) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů spolku v kanceláři spolku, kontrolovat
tam obsažené údaje,
d) svolávat mimořádné jednání valné hromady a výboru spolku, jestliže to vyžadují
zájmy spolku,
e) kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně
vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
f) zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke
schválení výboru spolku indikátory a evaluační plán SCLLD).
Výběrová komise je volena valnou hromadou na dobu 1 roku, má minimálně 9 členů,
opakované zvolení je možné. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje
více než 49% hlasovacích práv.
Při každém rozhodnutí musí být dodrženo pravidlo, že alespoň 50% hlasů musí být
z neveřejného sektoru. Konečné rozhodnutí o předvýběru projektů musí výběrová komise
učinit ve sboru.
Výběrové komisi přísluší:
a) předvýběr projektů na základě objektivních kritérií, stanovuje jejich pořadí podle
přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD,
b) organizuje veřejné obhajoby žádostí.
Předseda výboru je statutárním orgánem spolku, naplňuje rozhodnutí výboru spolku,
zastupuje spolek navenek, je volen výborem spolku.
Předseda výboru připravuje a zodpovídá za podklady pro jednání výboru spolku
i valné hromady spolku, zodpovídá za vedení evidence partnerů spolku.
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Zájmové skupiny MAS jsou vytvořeny z partnerů spolku. MAS Regionu Poodří má 35
partnerů a celkem 6 zájmových skupin: Veřejná správa, Sociální oblast a školství, Spolkové,
společenské a kulturní aktivity, Zemědělství, lesnictví, potravinářství, rybářství,
Nezemědělská činnost nebo podnikání v ostatních oblastech a Životní prostředí.
2.2

Kancelář MAS Regionu Poodří

Kancelář MAS je organizačním útvarem spolku, který organizačně a administrativně zajišťuje
činnost spolku. Činnost kanceláře místní akční skupiny řídí vedoucí zaměstnanec pro realizaci
SCLLD.
MAS Regionu Poodří má sídlo spolku i kanceláře v prostorách zámku v Bartošovicích, a to
dvě samostatné kanceláře, vybavené základní kancelářskou technikou, včetně dvou
telefonních linek – 556 720 491, provozovatel O2 + připojení na Internet a 552 302 729,
provozovatel M.NET Studénka, s.r.o. + připojení na internet. Součástí prostor je sklad, který
je současně archívem MAS. Dále má MAS možnost využívat přilehlé učebny Komunitní
školy Bartošovice, prostor s kapacitou cca 25 míst a prostor v prvním patře zámku s kapacitou
58 míst vč. stolového uspořádání a 90 míst uspořádání v řadách, bez stolů. Součástí těchto
prostor je kuchyně, které provoz zabezpečuje obec Bartošovice. Oba prostory lze využívat pro
různá jednání, školení, semináře nebo workshopy.
2.3

Organizační struktura MAS Regionu Poodří

Obrázek č.3: Schéma organizační struktury
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2.4

Pracovní zařazení pracovníků kanceláře MAS Regionu Poodří

Manažer MAS Regionu Poodří:
- je pracovníkem odpovědným za činnost kanceláře spolku a zároveň vedoucím
zaměstnancem pro realizaci SCLLD v MAS Regionu Poodří,
Asistent a účetní, monitoring a evaluaci:
- zajišťuje administrativní podporu činnosti kanceláře MAS,
- vede účetní a mzdovou agendu MAS, připravuje ekonomické rozbory vč. roční účetní
závěrky, výroční zprávy za účetní rok a další účetní operace
- zabezpečuje monitoring a evaluaci
Pracovník SCLLD (IROP a OPZ):
- je zodpovědný za implementaci strategie v rámci IROP a OPZ
Pracovník SCLLD (PRV a OP ŽP):
- je zodpovědný za implementaci strategie v rámci PRV a OP ŽP
Animace SCLLD:
- zajišťuje animaci všech činností MAS v rámci CLLD, mimo administraci projektů
konečných žadatelů/příjemců

3 Popis administrativních postupů pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení
a výběr projektů s uvedením plánované kapacity
Administrativní postupy v souvislosti s vyhlašováním výzev, hodnocením a výběrem projektů
pro programové období 204 – 2020 byly stanoveny na základě ověřených postupů, které byly
realizovány v rámci programového období 2007 – 2013 iniciativy Leader. Tyto způsoby
a postupy byly transparentní a během všech sedmi výzev nedošlo k žádnému pochybení
a k případnému odvolání.
3.1

Výzva MAS Regionu Poodří

MAS na základě vyhlášené specifické výzvy ŘO, vyhlásí výzvu na předkládání žádostí
o podporu v rámci své SCLLD. Výzva bude vyhlášená programovým výborem spolku
a kancelář bude zodpovídat za její zveřejnění, a to minimálně na webových stránkách MAS.
Vyhlášenou výzvou budou obeslaní partneři MAS a obce v územní působnosti MAS
k dalšímu zveřejnění způsobem v místě obvyklým.
Text každé výzvy odesílá MAS před vyhlášením k odsouhlasení na ŘO/SZIF (v případě PRV)
prostřednictvím systému MS2014+/IS SZIF (v případě PRV), a to pro každý OP samostatně.
V rámci výzvy bude uveden přesný popis způsobu výběru projektů, v případě PRV bude
vymezena alokace na jednotlivé fiche SCLLD vyhlášené výzvy. Výzva bude rovněž osahovat
kritéria pro hodnocení a výběr integrovaných projektů stanovená s důrazem na soulad
projektu s SCLLD a příslušným programem (soulad s podmínkami stanovenými ve výzvě
ŘO) a v souladu s principy pro určení preferenčních (hodnoticími) kritérií MAS.
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3.2

Seminář pro žadatele MAS Regionu Poodří

MAS bude pořádat semináře pro předkladatele projektů z území MAS Regionu Poodří.
Účastníci semináře budou seznámeni se zaměřením SCLLD, se všemi důležitými pravidly pro
zpracování a vlastní realizaci projektů. Seminář bude zaměřen na informace týkající se
vyplnění žádosti o podporu, sestavení projektu dle předepsané osnovy, jak a kde opatřit
povinné či nepovinné přílohy, vysvětlení bodovacích tabulek a jejich naplnění. Semináře
povede manažer SCLLD s pracovníkem SCLLD dle daného OP a zúčastní se jej asistent
MAS a další aktéři MAS, případně další konzultanti. MAS bude nabízet individuální
konzultace a poradenství v kanceláři MAS.
3.3

Příjem žádostí žadatelů MAS Regionu Poodří

Na základě výzvy bude probíhat příjem žádostí o podporu dle předem stanoveného termínu.
Žádosti o podporu vč. příloh budou přijímány prostřednictvím systému MS2014+/IS SZIF
(v případě PRV). Každý žadatel bude informován o povinnostech a pravidlech o poskytnutí
dotace.
3.4

Hodnocení projektů žadatelů MAS Regionu Poodří

Po přijetí všech žádostí o podporu provede pracovník SCLLD daného OP základní
administrativní kontrolu, která obsahuje kontrolu přijatelnosti a kontrolu formálních
náležitostí podle předem stanovených obecných a specifických kritérií. Po provedení kontroly
bude MAS žadatele informovat o výsledku kontroly. V případě, že po kontrole formálních
náležitostí MAS zjistí, že žádost o podporu včetně příloh je neúplná nebo obsahuje zjevně
chybné údaje, oznámí žadateli konkrétní závady s výzvou k jejich odstranění. Po kontrole
odstraněných závad budou žadatelé o výsledku dodatečné kontroly informováni. Jestliže
projekt nesplní některé z kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí, bude vyloučen z dalšího
hodnocení.
Nedojde-li k odstranění závad žádosti o podporu, projektu a příloh, považuje se žádost za
neúplnou a bude z registrace MAS vyřazena. Dodatečné předkládání nepovinných příloh není
možné.
3.5

Odvolání žadatele MAS Regionu Poodří

Žadatel, jehož žádost o podporu byla na základě kontroly přijatelnosti nebo kontroly
formálních náležitostí MAS vyřazena, má možnost podat výboru spolku žádost
o přezkoumání postupu MAS. Informace o výsledku přezkumu bude žadateli sdělena
písemně.
V případě, že nedojde ke shodnému závěru MAS a žadatele, má konečný žadatel právo podat
žádost o přezkoumání postupu MAS příslušnému ŘO a pokud tak učiní, má zároveň
povinnost dát tuto skutečnost MAS na vědomí.
3.6

Věcné hodnocení žádostí žadatelů MAS Regionu Poodří

U projektů, které splní kontrolu přijatelnosti a kontrolu formálních náležitostí, bude
provedeno věcné hodnocení za každé opatření/fiche (v případě PRV) podle předem
stanovených preferenčních kritérií. Věcné hodnocení projektů provádí nezávisle tři
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hodnotitelé z řad členů výběrové komise. Před vlastním hodnocením se uskuteční veřejné
slyšení, jde o veřejnou prezentaci projektu, kterou předkládá žadatel.
Každý člen výběrové komise podepíše před vlastním hodnocením žádostí tzv. Etický kodex,
který bude nastaven proti možnému střetu zájmu a povede člena komise k objektivnímu
hodnocení.
3.7

Veřejné slyšení žadatelů MAS Regionu Poodří

Veřejné slyšení – veřejné představení projektů se uskuteční před výběrovou komisí a zájemců
z řad veřejnosti. Každý žadatel dostane 10 minutový prostor k představení svého projektu.
Každý člen výběrové komise a účastník jednání bude mít možnost se předkladatele projektu
zeptat na nejasnou okolnost či doplňující dotaz, časový prostor je 5 minut. Veřejné slyšení se
netýká žadatelů v rámci OP Životního prostředí.
3.8

Losování projektů členy výběrové komise

Každý člen výběrové komise si na úvod vylosuje písmeno, které mu stanoví, v jakém pořadí
si bude losovat čísla projektů pro další hodnocení. Předseda výběrové komise určí podle počtu
přihlášených projektů, kolik projektů bude každý hodnotitel bodovat a to tak, že vyšší počet
projektů k bodování se přidělí prvním písmenům abecedy postupně až do vyčerpání nutnosti
bodovat více projektů. K následnému losování se bude přistupovat postupně podle zvolené
abecedy. Čísla projektů k losování budou stanovena přesně podle pořadového čísla projektu
předloženého MAS. Čísla projektů budou napsána na lístku a před losováním vloženy do tří
krabic tak, aby v každé krabici byla čísla od „1“ do „N“, kde „N“ znamená nejvyšší pořadové
číslo.
Každý člen výběrové komise si (postupně podle vylosované abecedy) vylosuje
z předložených projektů ty, které bude hodnotit, a to tak že si vylosuje z první krabice tolik
projektů, kolik mu bylo určeno, že bude hodnotit. Až bude počet lístků z první krabice
vyčerpán, přistoupí se k losování z druhé krabice. Stejný postup se zopakuje i v případě
vyčerpání lístků z druhé krabice.
Pokaždé, když si člen výběrové komise vylosuje číslo projektu, který má bodovat, je povinen
sdělit, zda má k projektu nějaký vztah. Pokud řekne, že „ano“ (např. projekt předkládá jeho
obec, žadatel z obce kde bydlí, má k žadateli příbuzenský vztah apod.), nebo nechce projekt z
dalších důvodů hodnotit, odloží lístek k losovacímu koši (krabici) a losuje si další číslo
projektu. Po vylosování určeného počtu projektů se odložený lístek (lístky) vrátí zpět do
krabice tak, aby mezi nimi mohl vybírat další hodnotitel. Pokud si hodnotitel vylosuje z jedné
krabice číslo, které si vytáhne i z druhé krabice, odloží lístek k losovacímu koši (krabici)
a losuje si další číslo projektu. Po vylosování určeného počtu projektů se odložený lístek
(lístky) vrátí zpět do krabice tak, aby mezi nimi mohl vybírat další hodnotitel. Každý člen
výběrové komise má právo vznést námitku k tomu, aby kterýkoliv hodnotitel bodoval určitý
projekt. Pokud nedojdou oba dotčení k souhlasnému stanovisku, rozhodne výběrová komise
hlasováním. Pokud je členem hodnotící komise žadatel jednoho z projektů, měl by se vzdát
hodnocení projektů pro celé opatření, do kterého předkládá projekt a hodnotit projekty
z ostatních opatření. V případě, že není možno stanovit takovýto postup, rozhodne výběrová
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komise o tom, že dotyčný hodnotitel může hodnotit projekty ze stejného opatření. Hodnocení
projektů OP Životního prostředí provádí hodnotitel s odbornými předpoklady, bez losování.
3.9

Hodnocení projektů žadatelů MAS Regionu Poodří

Hodnotitelé budou bodovat na základě preferenčních (bodovacích) kritérií a s pomocí
manuálu pro hodnotitele do připravených bodovacích protokolů. Každý hodnotitel ke
každému projektu, který hodnotil, spočítá výsledný součet bodů, podepíše protokol a předá jej
předsedovi výběrové komise.
Předseda výběrové komise společně s manažerem SCLLD překontrolují výsledné součty,
zapíší je do připraveného protokolu a dopočítají průměrnou výslednou bodovou hodnotu pro
každý hodnocený projekt. Na základě těchto hodnot potom projekty seřadí v pořadí od nejlépe
hodnoceného k nejhůře hodnocenému. Tímto okamžikem končí zasedání výběrové komise.
3.10 Principy pro určení preferenčních kritérií
Součástí transparentního výběru projektů je mimo formální kontrolu a hodnocení podle
specifických pravidel daného operačního programu také hodnocení na základě preferenčních
kritérií stanovených samotnou MAS. Preferenční kritéria budou vždy přesně stanovena
v konkrétní výzvě MAS. Níže uvádíme pouze principy, které budou při tvorbě preferenčních
kritérií použity. Na základě zkušeností z minulého programového období a logiky SCLLD se
MAS rozhodla pro 4 základní principy pro hodnocení projektů preferenčními kritérii:
1. Princip č. 1 – Zaměstnanost
Budou zvýhodněny projekty, které mají pozitivní vliv na zaměstnanost. To znamená, že
budou kladně hodnoceny projekty, které vytvoří a udrží nové pracovní místo. Pozitivní vliv
na zaměstnanost lze kladně hodnotit i u projektů, které přímo pracovní místo nevytváří. Zde
se jedná o přínos do místní ekonomiky a potažmo zaměstnanosti např. použitím výrobků
místních firem, využití služeb z území MAS atd.
2. Princip č. 2 – Horizontální témata
Budou zvýhodněny projekty, které jasně popíší a budou schopny prokázat pozitivní vliv na
horizontální témata – rovné příležitosti, udržitelný rozvoj a nediskriminaci. Více o
horizontálních tématech v samostatné kapitole SCLLD.
3. Princip č. 3 – Integrace
Princip integrace znamená, že bude kladen důraz na integraci a synergický efekt projektů. To
bude v praxi ošetřeno tak, že bude kladně hodnocen projekt, který naplňuje několik cílů, resp.
opatření a podopatření SCLLD současně. Synergií pak rozumíme provázanost s jiným
projektem nebo aktivitou (financovanou i mimo CLLD) za účelem vytvoření co největší
přidané hodnoty v území.
4. Princip č. 4 – Inovace
Budou preferovány projekty, které přinesou inovativní řešení a to nejen ve smyslu technickém
a technologickém, ale také např. sociálním apod. Žadatel ve své žádosti konkrétní inovaci
popíše, stanoví její přínosy, způsob jejího prokazování a také metody, jakými svou inovaci
udrží, popřípadě rozvine v budoucnu. Více o inovacích v samostatné kapitole SCLLD.
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3.11 Jednání výboru spolku Regionu Poodří
Po ukončení jednání výběrové komise zasedne výbor spolku za účasti předsedy výběrové
komise, který na tomto zasedání seznámí přítomné s pořadím hodnocených projektů. Na
základě návrhu výběrové komise budou vybrány projekty k finanční podpoře. Výběr projektů
k finanční podpoře se musí řídit těmito zásadami:
- musí se respektovat pořadí, v jakém jsou projekty seřazeny dle bodového hodnocení,
- musí se respektovat alokace stanovená na jednotlivé opatření CLLD/fiche (v případě PRV).
Alokace se nesmí překročit, ale může se nedočerpat v případě, že nebylo podáno dostatek
projektů, které splnily kritéria přijatelnosti.
Na základě výsledku jednání výboru spolku provede asistent administrativní úkony v rámci
dané výzvy. Zpracuje seznam vybraných/nevybraných žádostí, podle bodového hodnocení
a aktuálních finančních prostředků. Seznam vybraných žádostí bude uveřejněn na webových
stánkách MAS. MAS zašle žadatelům nejpozději do 7 kalendářních dnů po jednání výběrové
komise doporučený dopis s výsledky hodnocení za jednotlivá preferenční kritéria. V případě
nevybrané žádosti o dotaci uvede důvody, proč byla žádost nepodpořená. V případě, že
nedojde MAS ke shodnému závěru se žadatelem, má žadatel právo podat žádost
o přezkoumání postupu MAS na příslušný ŘO a pokud tak učiní, má zároveň povinnost dát
tuto skutečnost MAS na vědomí.
3.12 Registrace žádostí o dotaci na ŘO/SZIF (v případě PRV)
Žádosti o podporu vč. příloh budou přijímány prostřednictvím systému MS2014+/IS SZIF
(v případě PRV). Předání žádostí o podporu ŘO/SZIF (v případě PRV) zajistí manažer
SCLLD. ŘO/SZIF (v případě PRV) žádosti zaregistruje, žadatelé budou o této skutečnosti
informováni.
3.13 Hodnocení projektů ŘO/SZIF (v případě PRV)
Po přijetí žádostí o podporu provede ŘO/SZIF (v případě PRV) kontrolu způsobilosti
vybraných projektů a kontrolu administrativních postupů MAS. V případě, že po kontrole
formálních náležitostí ŘO/SZIF (v případě PRV) zjistí nedostatky, vyzve žadatele k doplnění.
Po kontrole odstraněných závad budou žadatelé o výsledku dodatečné kontroly informováni.
3.14 Schválení a vydání právního aktu ŘO/SZIF (v případě PRV)
Po hodnocení projektů ŘO/SZIF (v případě PRV) schválí způsobilé projekty, v pořadí a výši
podpory schválené MAS k realizaci. ŘO/SZIF (v případě PRV) může schválenou výši
podpory snížit, jen v případě pokud o to požádá žadatel nebo nebudou požadované výdaje
způsobilé v plné výši.
Následně ŘO/SZIF (v případě PRV) vydá příjemci dotace právní akt o poskytnutí podpory.
3.15 Změny v období realizace projektů
Veškeré změny musí respektovat splnění účelu projektu, nastavené limity v Pravidlech, dále
max. výši dotace uvedenou v Dohodě a podmínky vyplývající z preferenčních kritérií.
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Žadatel/příjemce má povinnost oznámit ŘO/SZIF (v případě PRV) jakékoliv změny
v průběhu realizace a udržitelnosti projektu. Oznámení provádí prostřednictvím Žádosti
o změnu (dále jen „ŽoZ“), podané v MS2014+ na záložce Žádost o změnu. Příjemce vybere
datové oblasti, ve kterých je třeba provést změnu. Z vybraných oblastí dat je sestaven
formulář ŽoZ, do kterého příjemce zanese změněná data. Rozhodující je datum podání ŽoZ.
Veškeré změny v projektu konzultuje žadatel s pracovníkem SCLLD MAS. MAS eviduje
všechny žádosti o podporu a v průběhu realizace projektů aktivně spolupracuje s jednotlivými
příjemci dotace. Příjemci dotace jsou průběžně informování o veškerých skutečnostech a
důležitých termínech a to od podání žádosti o podporu až do doby ukončení udržitelnosti
projektu. Pracovník MAS, odpovědný za administraci daného operačního programu, je
k dispozici pro konzultační a poradenskou činnost všem příjemcům dotace.
3.16 Žádost o proplácení
Po ukončení projektu předloží příjemce na MAS žádost o platbu (ŽoP) a zprávu o realizaci
(ZoR), v případě PRV monitorovací zprávu projektu vč. všech požadovaných příloh.
Pracovník SCLLD provede kontrolu předložené dokumentace. V případě zjištění nedostatků
je příjemce vyzván k doplnění. Příjemce poté podá ŽoP a ZoR/monitorovací zprávu projektu
vč. příloh na ŘO prostřednictvím systému MS2014+/ IS SZIF (v případě PRV).
3.17 Hodnocení souladu projektů se SCLLD
MAS bude požadovat v rámci předložení žádostí o podporu, stanovisko žadatele o souladu
projektu se SCLLD „Poodří – přívětivý region“. Toto stanovisko bude zkontrolováno
pracovníkem daného operačního programu, do kterého je žádost o podporu předložena a tímto
pracovníkem bude potvrzena správnost a soulad záměrů s touto strategii.
3.18 Zajištění auditní stopy – archivace, udržitelnost projektu
Zajištění auditní stopy bude zajištěno v souladu s platnou legislativou, spisovým a skartačním
řádem MAS Regionu Poodří a s podmínkami jednotlivých operačních programů. Spisový
a archivační řád stanovuje postup zacházení s dokumenty a zásad kvalitního vedení spisové
služby uvnitř organizace.
Spisovou agendu a archivaci dokumentů provádí asistent MAS, který je rovněž odpovědný za
úplnost a ukládání všech dokumentů. Pro archivaci je vyčleněná samostatná místnost, která se
nachází v objektu zámku vedle kanceláře MAS.
Po ukončení realizovaných projektů bude probíhat kontrola udržitelnosti projektu, a to 2x po
dobu jeho udržitelnosti. O kontrole bude sepsán samostatný protokol o plnění indikátorů vč.
pořízení fotodokumentace předmětu projektu. Doba udržitelnosti projektu je stanovena
jednotlivými operačními programy.
3.18 Plánována personální kapacita
Pracovníci MAS mají zkušenosti nejen s realizací iniciativy Leader v rámci SPL „Poodří plné
příležitostí“, ale také v rámci realizace aktivit a projektů na podporu udržitelného života
v území, a to v době od roku 2004.
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Organizační struktura MAS Regionu Poodří na leta 2014 – 2020, resp. 2023 k realizaci
Integrované strategie území „Poodří – přívětivý region“ počítá celkem s pěti pracovníky.
Ing. Oldřich Usvald, manažer MAS je zaměstnancem MAS Regionu Poodří od 16.7.2007,
v letech 2007 – 2013 byl zodpovědný za realizaci ISRÚ „Dveře Poodří dokořán“
a Strategického plánu Leader „Poodří plné příležitostí“. Od roku 2002 se podílel na přípravě
a vytváření podmínek pro založení MAS, a to dne 20.4.2004. Následně realizoval program
Leader ČR.
Pavla Bělehrádková, asistent a účetní je zaměstnancem MAS Regionu Poodří od 2.6.2008,
podílela se na realizaci programu Leader v letech 2007 – 2014. Součástí činnosti byl
monitoring a evaluace. Pracovnice vede účetnictví spolku od 1.9.2014, a to na programu ve
vlastnictví MAS. Mzdovou agendu vede od roku 2008.
Pracovník SCLLD bude vybrán na základě výběrové řízení, které bude zveřejněno na webu
MAS Regionu Poodří, a také budou osloveny obce v územní působnosti MAS.
Pracovník na pozici Animace SCLLD bude vybrán na základě zveřejněného výběrového
řízení, popř. bude využito zkušeností spolupracujících osob MAS.
Členové výběrové komise budou absolvovat interní školení, tematicky zaměřené na
instruktáž o bodových kritériích a systému hodnocení žádostí a při výběru projektů se budou
řídit k tomu vyhotoveným manuálem. Někteří členové komise mají zkušenosti
z programového období 2007 – 2013.

4 Animační aktivity
4.1

Zkušenosti s prezentací aktivit v letech 2007 – 2013

- vydávání Zpravodaje MAS RP – dvakrát ročně: červen a prosinec daného roku, který byl
distribuován na obce MAS, pracoviště SCHKO Poodří Studénka a jako vkládaná inzerce do
časopisu „Poodří“, který vydává Společnost přátel Poodří, Ostrava,
- zveřejňování a prezentace z činnosti MAS na webu: www.mas.regionpoodri.cz, mapa
stránek webového prostoru byla dvakrát aktualizována a přizpůsobena potřebám, které
vycházely z činností MAS,
- jednání pracovní skupiny „Zemědělci“ a „Ženy“, které byly neformální, byla oslovena
ustálená skupina, zúčastnil se, kdo měl v danou dobu čas,
- prezentace na výstavách cestovního ruchu Regiontour Brno, ITF Slovakiatour Bratislava,
Holiday World Praha a Dovolená a Region Ostrava,
- pořádání dvou ročníků „Zemědělství v Poodří“ ve spolupráci se zemědělci,
- prezentace na tradičních akcích pořádaných v partnerství s Regionem Poodří a obcí
Bartošovice – „Otevírání Poodří a pooderské koštování“, Podzimní pooderské rybářské
slavnosti“,
- pravidelné vydávání stolního týdenního kalendáře MAS s informacemi o podpořených
projektech úspěšných žadatelů, o členech MAS RP, případně o obcích v územní působnosti
MAS.
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Tyto komunikační aktivity bude MAS nejen vykonávat, ale rozšiřovat také v období 2014 –
2020.
4.2

Pracovník animace MAS Regionu Poodří

Animační aktivity zahrnují všechny činnosti MAS v rámci CLLD mimo administraci projektů
konečných žadatelů, resp. příjemců. Jedná se zejména o koordinaci aktivit místních aktérů
směřujících k naplňování SCLLD. Animační aktivity bude mít na starosti pracovník pro
animaci. Tento bude zajišťovat animaci všech činností MAS v rámci SCLLD a také animaci
vlastních aktivit a činností spolku. Smyslem činnosti animátora bude zajišťovat co největší
naplnění cílů strategie prostřednictvím projektů. K tomu bude využívat nejen praxí
osvědčených prostředků, jako webového prostoru MAS, letáků, Zpravodaje MAS, prezentace
na jednáních DSO, případně obecních zastupitelstev, ale také nových, moderních mediálních
prostředků, zejména internet a lokální televizní vysílání.
Větší pozornost bude věnována zveřejňování informací z činnosti MAS v obecních
zpravodajích obcí v územní působnosti MAS, bude zmapováno vydávání těchto obecních
periodik vč. termínů vydávání, bude navázaná lepší a kvalitnější spolupráce s obecními
redakčními radami.
Pracovník bude zabezpečovat prezentaci MAS Regionu Poodří na obecních akcích, a to
využitím propagačního stánku a propagačních materiálů MAS, jako letáků k výzvám,
propagačních materiálů z činností MAS, Zpravodajů a propagačních předmětů MAS.
Pracovník bude také oslovovat potenciální žadatele, motivovat je k rozvíjení projektových
záměrů a informovat je o způsobu výběru projektů a nastavení procesů MAS. Bude iniciovat
vznik nových tematických pracovních skupin a partnerství, pokud taková potřeba vznikne.
V neposlední řadě bude zabezpečovat propagaci
„MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“.

a

prezentaci

regionální

značky

5 Spolupráce MAS Regionu Poodří, partnerství na národní i mezinárodní
úrovní
5.1

Spolupráce v programovém období 2007–2013 – realizace projektů

MAS Regionu Poodří od svého založení spolupracuje s MAS na území Moravy, se kterými
nachází společné náměty k řešení a to v rámci projektů spolupráce iniciativy Leader.
Na začátku programovém období 2007 – 2013 to byly projekty s MAS Moravská cesta
a MAS Moravský kras pod marketingovou značkou „Moravská brána do Evropy“ – „MBE“.
V rámci této spolupráce byly zrealizovány 3 projekty spolupráce:
„MBE – nové venkovské expozice a muzea“
„MBE – mapování a studie technicko-historických památek na venkově“
„MBE – nové zázemí pro činnost spolků a propagaci MAS na venkově“
Další realizované projekty spolupráce v rámci iniciativy Leader:
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„Moravské a slezské ovocné stezky“ – KMAS: MAS Nízký Jeseník, PMAS: MAS –
Partnerství Moštěnka, MAS Bojkovska, MAS Horňácko a Ostrožsko, Rýmařovsko, o.p.s.,
RPR Hranicko a MAS Regionu Poodří
„Regionální značení místních výrobků a služeb – podpora rozvoje regionálního trhu“ –
KMAS: MAS Regionu Poodří a PMAS: MAS Podpoľanie
„Chuť a vůně regionálních jídel a specialit v Poodří a Podpolaní“ – KMAS: MAS Regionu
Poodří a PMAS: MAS Podpoľanie
„Příběhy našich kronik“ – KMAS: MAS – Partnerství Moštěnka, PMAS: MAS Regionu
Poodří, MAS Moravská cesta, MAS Hříběcí hory a MAS Hanácké Království
„Zábavná vlastivěda našich vesnic“ – KMAS: MAS Regionu Poodří a PMAS: MAS Hanácké
Království
Všechny realizované projekty spolupráce v intencích iniciativy Leader byly přínosem pro
území MAS. Projekty se zaměřením na historii území a cílovou skupinu mládež, školní
mládež, měly více než pozitivní zpětnou vazbu. Pracovníci MAS byli potěšení a uvědomili si,
že jejich práce měla smysl, že padla na úrodnou půdu.
Ve spolupráci s aktivními obcemi MAS byl v roce 2011 realizován projekt „Vzděláváním ke
zvýšení zaměstnanosti v Regionu Poodří“, který byl podpořen Evropským sociálním fondem,
operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Nositelem projektu byla společnost
4PEOPLE, o.s. se sídlem v Ostravě a MAS byla partnerem a realizátorem projektu v regionu
Poodří.
MAS Regionu Poodří se v partnerství s MAS – Partnerství Moštěnka, Střední Haná, o.p.s.,
MAS Vizovicko a Slušovicko, MAS Moravská brána a MAS Moravská cesta zapojila do
projektu opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce – 22. kolo příjmu žádostí s projektem
„EMI 6“, na téma „Monitoring a evaluace MAS“. Projekt byl realizován v MAS Regionu
Poodří v období I. – VI. 2015.
5.2

Smluvní vztah MAS Regionu Poodří

MAS Regionu Poodří uzavřela 24.10.2007 partnerskou smlouvu s OZ Podpoľanie. Tato
slovenská MAS má na svém území CHKO, nachází se v blízkosti Banské Bystrice, tak jako
naše MAS nedaleko krajského města Ostravy. Mezi priority k řešení jsou společnými tématy
podpora rozvoje cestovního ruchu, regionální značení, udržitelný život na venkově, obnova
a udržitelnost přírodního bohatství v území. MAS Podpoľanie byla rovněž podpořenou MAS
v programovém období 2007 – 2013.
Dne 13.5.2011, u příležitosti „Otevírání Poodří a pooderského koštování“, byla uzavřena
„Trojdohoda“ o partnerství a spolupráci mezi maďarskou MAS 36 Jó Palóc se sídlem
v Kazáre, slovenskou MAS Podpoľanie se sídlem v Detve a MAS Regionu Poodří. V rámci
tohoto partnerství se MAS Regionu Poodří, jako partnerská MAS, zúčastnila mezinárodního
projektu „Aktivní občané pro Evropu – sítě partnerských měst“ v létech 2012–2013. MAS 36
Jó Palóc byla podpořenou MAS v programovém období 2007 – 2013.
MAS Regionu Poodří je členem Národní sítě MAS České republiky a Krajské sítě NS MAS
Moravskoslezského kraje.
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Dále pak je členem Asociace regionálních značek České republiky a nositelem regionální
značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“.
5.3

Rozvoj a rozšíření spolupráce MAS Regionu Poodří

MAS Regionu Poodří má zájem navázat nová mezinárodní partnerství, a to:
- s MAS Žilinského kraje v návaznosti na možnosti realizace projektů přeshraniční spolupráce
a skutečností, že Moravskoslezský kraj má podepsanou partnerskou dohodu se Žilinským
krajem,
- s MAS v Polsku, která se nachází v povodí řeky Odry, má případně na svém území CHKO
a blízkost nějakého většího města,
- s MAS v Bulharsku, Rumunsku, případně v některých dalších zemích tzv. východního
bloku,
- a v neposlední řadě s německou MAS v územní působnosti, kde v současné době bydlí
původní obyvatelé Kuhländchen, oblasti Moravského Kravařska, regionu Poodří, současná
územní působnost MAS Regionu Poodří.
- s MAS pod marketingovou značkou „EMI6“ (spolupráce 6 MAS – MAS-Partnerství
Moštěnka, Střední Haná, o.p.s., MAS Vizovicko a Slušovicko, MAS Moravská brána, MAS
Moravská cesta a MAS Regionu Poodří) – na základě dosavadních zkušeností a spolupráce
budou realizovány projekty v rámci Programu rozvoje venkova, operace 19.3.1 a dalších
finančních zdrojů. MAS budou spolupracovat ve vybraných tématech, která jsou obsažena
v jejich SCLLD. Spolupráce bude zaměřena například na podporu výroby a odbytu místních
výrobků a služeb různými formami, sdílení inovací a nápadů, podporu stávajících i nově
vznikajících podnikatelských subjektů a další.

6 Opatření pro hodnocení – monitoring a evaluace
6.1

Plán monitoringů a evaluací

Ve srovnání s programovým obdobím 2007 – 2013 je na monitoring a evaluaci na úrovni
MAS kladen větší důraz. Výsledky práce MAS je také třeba odpovídajícím způsobem sdělit
řídícím orgánům, partnerům MAS a veřejnosti. Z tohoto důvodu si MAS vytvořila svůj vlastní
systém sledování a vyhodnocování strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro
období 2014 – 2020.
MAS bude odděleně sledovat a vyhodnocovat výkon strategie směrem k řídícím orgánům
operačních programů. Dále pak budou sledovány a vyhodnocovány vlastní monitorovací
indikátory MAS, které se nesoustředí pouze na programové rámce, ale na celou strategii.
Pro sledování a vyhodnocování strategie MAS Regionu Poodří bude sloužit samostatný plán.
Plán bude do konečné podoby zpracován po vydání rozhodnutí o podpoře SCLLD. Tento plán
je v souladu s „Metodikou monitoringu a evaluace“, která vznikla v rámci projektu EMI6
v první polovině roku 2015. Jednalo se o projekt spolupráce šesti místních akčních skupin
podpořený z prostředků programu rozvoje venkova. Plán monitoringu a evaluace zpracovává
monitorovací výbor MAS společně se zaměstnanci MAS s případným zapojením externího
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odborníka. Plán lze průběžně dle potřeby MAS aktualizovat. Plán stanoví:






metody práce a postupy
organizační zabezpečení monitoringu - kompetence a odpovědnosti zaměstnanců,
orgánů a žadatelů MAS
indikátorovou soustavu a evaluační otázky
termíny pro vyhodnocování strategie
způsob a frekvenci publikování výsledků monitoringu a evaluací

Níže uvádíme opatření pro monitoring a evaluaci, které budou součástí tohoto plánu.
6.2

Výklad pojmů

Monitoring (monitorování, sledování) – znamená průběžné zjišťování stavu a pokroku
realizace strategie prostřednictvím projektů a porovnávání získaných informací s výchozími
hodnotami a předpokládaným plánem. Monitoring se zaměřuje jednak na finanční plnění
smluvně zakotvené části dané strategie a také se soustředí na věcné plnění hodnot
stanovených monitorovacích indikátorů. Monitorováním se rozumí vytváření systému sběru
dat a informací a provádění sběru a shromažďování dat a informací. Pro adekvátní nastavení
monitoringu je nezbytná vazba na cíle a měřitelné indikátory a vytvoření odpovídajícího
systému sledování a průběžného záznamu sledovaných dat a informací.
Monitorovací indikátory výstupu Charakterizují činnost projektů, tzn.: poskytují informace
o výstupech jednotlivých operací / akcí. Jsou zpravidla vyjadřovány ve fyzikálních jednotkách
(kilometry, kusy apod.). Výstupové indikátory je nutné sledovat z projektové úrovně a musí
mít vazbu na indikátory výsledku, které měří výsledky prováděných opatření a aktivit.
Příklady: plocha revitalizovaného území v ha, počet podpořených podniků
Monitorovací indikátory výsledku Výsledkové indikátory prokazují účinky strategie.
Nezbytnou podmínkou jejich využitelnosti je stanovení výchozí a cílové hodnoty. Výběr
vhodných indikátorů výsledku usnadní posuzování naplňování stanovených cílů. Indikátory
výsledku charakterizují jevy, které lze posuzovat spíše v naturálních nebo peněžních
jednotkách. Indikátor by měl mít vazbu na indikátory výstupu.
Příklady: Snížení energetické náročnosti budov v kWh za rok, Zvýšení zaměstnanosti
podpořené skupiny obyvatel v %
Kontextové indikátory Statistické (kontextové) ukazatele jsou vhodné pro sledování celkové
situace v regionu, nikoliv aktuálních stavů věcného plnění strategie. U kontextových
indikátorů nestanovujeme cílové hodnoty. Na vývoj kontextových indikátorů mají vliv i jiné
faktory než realizace strategie MAS. Vhodně zvolené kontextové indikátory jsou takové, které
jsou pravidelně dostupné v rámci statistického šetření státu a jejich hodnoty byly využity při
definování strategie MAS. Zvolená sada kontextových indikátorů by měla mít vazbu na
indikátory výsledku. V tomto ohledu je nezbytné vzít v úvahu zpoždění statistických údajů
a jejich omezení při využití v rámci pravidelných hodnocení.
Příklady: celková výměra zemědělské půdy v ha, počet dokončených bytů celkem
Evaluace (hodnocení, vyhodnocování) – je proces založený na důkladném sběru primárních
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i sekundárních dat a na jejich odborném vyhodnocování s cílem získat spolehlivé podklady
pro strategické řízení. Evaluací se tedy rozumí zpracování informací získaných v rámci
monitoringu i mimo něj, interpretace informací a formulace závěrů a doporučení ke zlepšení
implementace. Evaluace vyžaduje předchozí monitoring, stanovení jasného účelu hodnocení
a relevantní nastavení pro poskytnutí zpětné vazby. Hodnocení přispívá k hospodárnosti při
nakládání s veřejnými prostředky. Záměrem evaluace je také vyhodnocení relevance
a naplnění cílů. Hodnocení lze z časového a věcného hlediska členit na mnoho druhů.
6.3

Organizační zabezpečení monitoringu a evaluace

Monitoring a evaluaci zabezpečuje kancelář MAS, orgány MAS a případně externí odborník.
Základem pro monitoring a evaluaci je indikátorová soustava MAS.
Kancelář MAS:
− vede evidenci k jednotlivým monitorovacím indikátorům,
 průběžně sleduje plnění monitorovacích indikátorů,
 zálohuje data týkající se monitoringu v elektronické podobě,
 provádí šetření v místě realizace projektů,
 účastní se kontrol u konečných žadatelů, které bude provádět řídící orgán.
Ve vztahu k monitoringu a evaluaci budou zpracovávány tyto dokumenty, které připomínkuje
a schvaluje určený orgán MAS:
 plán monitoringu a evaluace – zpracování na začátku čerpání z ESI fondů, průběžná
aktualizace (vlastní iniciativa MAS)
 monitorovací a evaluační zprávy – jedenkrát ročně (vlastní iniciativa MAS)
 zprávy o plnění integrované strategie – dvakrát ročně (povinné)
 mid-term evaluace – k 31. 12.2018 (povinné)
6.4

Indikátorová soustava strategie MAS Regionu Poodří

MAS má stanoveno celkem 5 kategorií monitorovacích indikátorů, které tvoří indikátorovou
soustavu. Indikátorová soustava slouží k vyhodnocení výkonu strategie jako celku.
Indikátorovou soustavu sestavuje kancelář MAS s případným zapojením externího odborníka.
Monitorovací indikátory jsou základem pro vyhodnocování – evaluaci – strategie a výsledky
evaluací slouží k provádění případných změn ve strategii.
Jednotlivé kategorie indikátorů jsou odděleny vlastními kódy pro potřeby MAS:
1) Indikátory sledované v monitorovacím systému MS 2014+ pro jednotlivé programové
rámce (kódy začínající písmeny RPOP: RPOPZ01.., RPOPZP01.., RPOPRV01..,
RPOPIR01... )
2) vlastní indikátory MAS přiřazení strategickým cílům (RPSTRA01..)
3) vlastní indikátory MAS dle specifických cílů (kódy RPCIL101..). Tyto indikátory
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jsou sledovány pro jednotlivá opatření. Mohou se obsahově překrývat s indikátory
sledovanými v MS2014+
4) indikátory Českého statistického úřadu (kódy RPCSU01..)
5) indikátory stanovené v rámci partnerského projektu, které sleduje a společně
vyhodnocuje 6 partnerských MAS - Region Poodří, Moravská brána, Moravská cesta,
Vizovicko a Slušovicko, Střední Haná, Partnerství Moštěnka – tzv. Partnerství EMI6
(kódy RPEMI01..). Slouží k porovnání situace a výkonu v partnerských MAS
Kategorie Typy monitorovacích indikátorů

Počet

Zdroj informací

1

RPOP – indikátory pro programové rámce

42

MS 2014+

2

RPSTRA – indikátory pro strategické cíle

12

Načítání z RPCIL

3

RPCIL – indikátory pro specifické cíle

119

MS 2014+, poskytovatelé
dotací, subjekty v území

4

RPCSU – indikátory statistické

124

Český statistický úřad
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ČSÚ, MAS

5
RPEMI – indikátory společné (srovnání 6 MAS)
Přehled monitorovacích indikátorů – viz tabulková příloha.

6.5

Zpráva o plnění integrované strategie

Z hlediska naplňování strategie z ESI fondů jsou nejdůležitější indikátory uvedené v kategorii
1, které slouží jako podklad pro zprávu o plnění integrované strategie. Zprávu o plnění
integrované strategie projednává a schvaluje orgán MAS dle nastavených postupů. Zpráva se
zpracovává dvakrát ročně (do 15. 1. vždy s použitím údajů k 31. 12., resp. 15. 7. vždy
s použitím údajů k 30. 6.). Zpráva o plnění integrované strategie bude obsahovat i informace
o celkovém kontextu, k čemuž slouží další kategorie indikátorů. Součástí Zprávy bude
přehled vývoje realizace IN, schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek IN
včetně plnění indikátorů, dodržení finančního plánu.
Zpráva má tyto datové položky:
 identifikace integrovaného nástroje
 sledované období
 stav
 finanční plán
 popis realizace integrovaného nástroje
 indikátory (název, kód, měrná jednotka, výchozí hodnota, cílová hodnota, dosažená
hodnota)
 přílohy
6.6

Evaluační otázky

Hodnotící otázky respektují princip 3 E (Effectiveness – efficiency – economy), v překladu
účelnost – účinnost – úspornost. Tyto tři charakteristiky jsou doplněny ještě o užitečnost
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a udržitelnost. V tomto kontextu hovoříme o tzv.: 5 U. Níže jsou uvedeny stručné popisy
a hodnotící otázky, kterými se budeme zabývat v evaluačních zprávách.
Účelnost (Effectiveness) – je nejdůležitějším „U“. Zaměřuje se na vztah mezi intervencemi
a jejich výsledky. To znamená, že hodnotí, zda realizované intervence splnily svůj účel, tedy
zdali a v jaké míře byly naplněny cíle strategie. Účelnost tedy poměřuje skutečnost (výstupy
a výsledky) se stanovenými cíli.
Evaluačních otázky:
BYL SPLNĚN STANOVENÝ CÍL XY? Ano/ne
DO JAKÉ MÍRY BYL CÍL NAPLNĚN? Zcela / částečně / na x %
Účinnost (Efficiency) – jedná se o posouzení poměru zdrojů (vynaložených prostředků, času
a práce) vůči stanoveným cílům.
Evaluační otázky:
MOHLO BÝT PŘI DANÝCH VSTUPECH DOSAŽENO LEPŠÍHO VÝSTUPU? Ano/ne
Úspornost (Economy) – obnáší posouzení dosažených výsledků vůči vynaloženým
prostředkům. Posuzujeme tedy, zda daného výsledku bylo možno dosáhnout při nižších
vstupech.
Evaluační otázky:
BYLO VÝSTUPU DOSAŽENO ZA CENU V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLOU? Ano/ne
Užitečnost (Utility) – vztahuje se k prospěšnosti strategie a hodnotí vztah mezi problémy,
které měly být řešeny a dosaženými výsledky. Jedná se tedy o zodpovězení otázky, zda byla
podpora zaměřena smysluplně.
Evaluační otázky:
BYLO OPATŘENÍ SKUTEČNĚ ÚČINNÉ? Ano/ne
MOHLA BÝT POTŘEBA ŘEŠENA JINÝM ZPŮSOBEM? Ano/ne
Udržitelnost (Sustainability) – vztahuje se k tomu, zda dané opatření dosáhlo cíle trvale nebo
jen dočasně.
EXISTUJE PŘEDPOKLAD, ŽE BUDOU VÝSTUPY A VÝSLEDKY ZACHOVÁNY
I PO UKONČENÍ INTERVENCE?
6.7

Monitorovací a evaluační zprávy

MAS Regionu Poodří je jako nositel integrovaného nástroje povinna zpracovat mid-term
evaluaci provádění a plnění strategie (procesní a výsledková evaluace) s údaji platnými
k 31. 12. 2017. Kromě toho bude MAS vydávat každoročně monitorovací a evaluační zprávy,
které budou odpovídat na jednotlivé hodnotící otázky uvedené výše. Jako podklad pro
vyhodnocení otázek slouží indikátorová soustava. Monitorovací a evaluační zpráva bude
vydávána samostatně nebo jako součást výroční zprávy MAS.
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