MAS Vyhlídky, z.s.
Sídlo: Nebužely 92, 277 34
Kancelář: nám. Míru 30
276 01 Mělník

SMĚRNICE
pro provádění monitoringu a evaluace plnění
programových dokumentů MAS Vyhlídky, z.s., jeho
zpracování, projednávání a schvalování Výkonnou
radou spolku MAS Vyhlídky, z.s.
Článek 1
Základní ustanovení
1. Účelem této směrnice je provádění monitoringu a evaluace plnění programových
dokumentů MAS Vyhlídky, z.s.. Programovými dokumenty se rozumí Integrovaná
strategie území Vyhlídky, z.s., Strategický plán na r. 2017 - 2013 a Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje vč. Strategických rámců. Tato směrnice
upravuje jeho zpracování, projednávání a schvalování monitoringu a evaluace
výkonnou radou v rámci realizace projektů na území místní akční skupiny Vyhlídky,
z.s.
2. Směrnice se vztahuje na všechna pracoviště a zaměstnance spolku, členy spolku a
subjekty v územní působnosti spolku.

Článek 2
Postup při monitoringu a evaluaci SPL a MAS
1. Monitoring je prováděn na základě plánu, který je zakotven v SPL nebo Strategii
SCLLD.
2. Podnět pro řízení/provádění monitoringu a evaluace a MAS může vznést každý člen
spolku a písemně ho sdělit výkonné radě. Výkonná rada jej zařadí na program a
projedná na své následující řádné schůzi. Navrhovatel se může jednání účastnit.
3. Monitoring plnění SPL je realizován na základě předpokladů stanovených
strategickým plánem, které jsou statistickou a komparativní metodou kontrolovány.
Sleduje se vždy daný rok a výsledkem je závěr, zda jsou předpoklady plněny či ne.
Analýzu a kontrolu realizuje pověřený pracovník místní akční skupiny.
4. Vyhodnocování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje dojde vždy po
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dvouleté realizaci. Tedy dvakrát interim a poslední vyhodnocování bude
uskutečněno
ex
post
2022, tak aby byly známy všechny výstupy vyplývající z její realizace.
Vyhodnocení bude spočívat ve sledování naplňování cílů prostřednictvím indikátorů,
součástí vyhodnocování bude popis situačních okolností, které mají na uvedené
naplňování cílů vliv. Obě interim vyhodnocení budou mít vliv na úpravu či doplnění
cílů Strategie.
Řízení rizik: v ročním sledování naplňování indikátorů budou zohledněny možnosti a
četnost výzev, naplněným indikátorem bude považována registrovaná a
doporučená, či jinak bonifikovaná projektová žádost. Pokud budou daný rok
z příslušného opatření naplněno méně než 60% indikátorů, bude se věcí zabývat
výkonný rada a budou učiněna opatření na podporu a posílení absorpční kapacity.
5. Evaluace činnosti MAS zahrnuje dvě složky. Jedná se evaluaci ze strany externích
subjektů a sebe-evaluaci, která je realizována z vlastní členské základny. Výstupem
první uvedené je evaluační zpráva o činnosti místní akční skupiny vypracovaná na
základě šetření a průzkumu podkladů, které jsou externistům poskytnuty a druhá
zmíněná je prováděna prostřednictvím rozhovorů, jednání valné hromady nebo
dotazníkového šetření, jehož výsledky jsou následně zpracovány do sebe-evaluační
zprávy.
6. Po projednání návrhů a zpráv musí dojít k hlasování členů výkonné rady o vzetí na
vědomí uvedených dokumentů.
7. V případě zásadních neshod či nemožnosti dohody v rámci výkonné rady, budou
navrhované dokumenty předmětem projednání, hlasování a schválení na příští
řádné valné hromadě spolku.
8. Valná hromada se může uvedenou problematikou evaluace a monitoringu
programových dokumentů zabývat, projednávat a schvalovat též v případech, kdy to
výkonná rada uzná za vhodné.
9. Výsledky monitoringu a evaluace jsou předmětem aktualizace Strategie pro
komunitně vedený místní rozvoj.

Článek 3
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Mělníku dne 4. 11. 2014
Předsedkyně spolku: Anneliese Beníšková
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