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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

Místo a termín konání KPS Liberec 30.10.2014 

Účastníci  
(podle prezenční listiny) 

MAS Frýdlantsko (KMAS) Jitka Doubnerová 

LAG Podralsko Dagmar Strnadová 

MAS Podještědí Jana Švehlová 

MAS „Přiďte pobejt!“ Věra Nosková 

MAS Rozvoj Tanvaldska Josef Kucin 

MAS Achát Lenka Kvintusová 

OPS pro Český ráj  Luděk Láska 

MAS Mladoboleslavský venkov --- 

Program jednání 1. Dohoda o struktuře a obsahu projektu spolupráce 
2. Dohoda o termínech aktivit projektu 

Průběh a diskuse 

J.Doubnerová představila základní informace k 22. kolu PRV a návrh projektu spolupráce.  
Jako KMAS byla zvolena MAS Frýdlantsko.  
Účastníci se dohodli na spolupráci v projektu, který bude předložen ve 22. kole PRV. Zvolené téma: 
monitoring a evaluace. 
Členové Koordinační pracovní skupiny: více zástupců za každou MAS, budou vyjmenováni ve 
smlouvě. 
Očekávané výstupy projektu spolupráce: metodika obsahující 

1) min. 10 příkladů dobré, popř. špatné praxe monitoringu a evaluace SPL za období 2007 – 13, 
resp. ukazatelů pro nastavení účinného mechanismu monitoringu a evaluace (každá MAS 
zpracuje 2 příklady, společně budou formulovány ukazatele pro metodiku s konkrétními 
příklady z praxe MAS v LK), 

2) záznam ze školení zaměřeného na výběr monitorovacích indikátorů a principy evaluace 
v souvislosti s procesy v organizaci (na základě zkušeností z období 2007-13), 

3) vyhodnocení monitorovacích elektronických systémů, využívaných v partnerských MAS (s 
možností zavedení společného systému pro sjednocení přehledů indikátorů a způsobu 
evaluace za celé území kraje za období 2007-13). 

Metodika bude  

 připravována všemi partnery a projednávána na společných jednáních, 

 nejpozději do termínu předložení ŽOP zveřejněna na internetových stránkách všech 
partnerských MAS a na www.nsmascr.cz  

 představena na semináři pořádaném v roce 2015 MZe. 
 

Byly představeny různé elektronické nástroje pro sledování indikátorů a zkušenosti s nimi: 

Nástroj Využívá + - 

SEAL LAG Podralsko Základní data vloží dodavatel (ČSÚ + projekty 
MAS) 
Uživatelsky přátelský 
Finančně nenáročný 
Mapové a grafické výstupy 

 

„KSVP“ Přiďte pobejt Přehledný, uživatelsky přátelský Data nejsou pod kontrolou MAS 

KAPRO MASiF Grafické výstupy 
 

Náročné na zpětné vložení dat 
Cena 

  
Byly dohodnuty termíny dalších jednání KPS a úkoly pro všechny partnery: 

 4.11.2014, Liberec  – jednání KPS (po setkání CSV/9:30 a před prezentací pro radu LK/14:00) 

 3.12., Liberec – jednání KPS a školení k monitorovacím indikátorům (L.Mrázová, L Mentio) 

 12.-14.1.2015 – jednání KPS, schválení a podpisy ŽOP, redakce metodiky 

http://www.nsmascr.cz/
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 03/2015 – jednání KPS, redakce metodiky 

 05/2014 – jednání KPS, finální redakce metodiky,  ŽOP 
 
Závěry a úkoly 

 
termín 

 
odpovídá 

141030.1  
Zpracovat návrh smlouvy o spolupráci a jednací řád 
KPS a rozeslat partnerům 

3.11.2014 J.Doubnerová 

141030.2 
Předběžně připravit příklady monitoringu a evaluace a 
zkušenosti za období 2007-13 z praxe ve vlastní MAS 

4.11.2014 všichni 

141030.3 
Připravit zadání pro výběr společného elektronického 
monitorovacího systému 

4.11.2014 J.Doubnerová 

141030.4 
Ověřit způsobilé výdaje (limit mzdových výdajů – 
hrubá nebo superhrubá mzda) 

4.11.2014 J.Doubnerová 

141030.5 
Předat KMAS stanovy a doklad o jmenování 
statutárního zástupce - elektronicky 

31.12.2014 všichni 

141030.6 
Předat KMAS doklad o tom, kdo je oprávněn 
podepisovat za MAS (zápis z volební VH) 

31.12.2014 
Nezapsané 
spolky 

141030.7 
Potvrzení o bezdlužnosti (FÚ) – až po registraci ŽOP 
(do 16.1.2015!) 

Od 19.1.2015 
do cca 04/15 

Všichni 

 
Program příštího jednání (4.11.2014) 

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 

 
 
Zapsala:    1.11.2014, J. Doubnerová 

 

 

 


