Příloha č. 1

Metodický pokyn pro hodnocení a výběr projektů
Výklad k preferenčnímu kritériu:
„Projekt je v souladu s plánem naplňování současných monitorovacích
indikátorů“
1

Úvod

Cílem MAS KJH je budovat a rozvíjet region na základě stanovených cílů a priorit v mezích finančního
plánu. Cíle a priority byly definovány komunitním způsobem a odráží se v monitorovacích
indikátorech, ty jsou spolu s finančním plánem schváleny programovým výborem následně Valným
shromážděním. Monitorovací indikátory, finanční plán, cíle a priority jsou uvedené v aktualizovaném
dokumentu „Strategický plán Leader“ (aktualizace byla schválena valným shromážděním
12. 12. 2011).

1.1 Odůvodnění
Vzhledem k tomu, že v lednu 2013 bude pravděpodobně vyhlášena poslední výzva MAS KJH v rámci
programu Leader pro období 2007–2013 resp. 2009–2013, vyvstala potřeba poslední finanční
prostředky zaměřit na projekty, které by naplnily chybějící monitorovací indikátory, stejně tak jako
daný finanční plán (aktualizace 13. 11. 2012). Pracovní skupina pro aktualizaci a evaluaci
preferenčních kritérií navrhla pro VI. a případně VII. Výzvu zařadit nové preferenční kritérium
„Projekt je v souladu s plánem naplňování současných monitorovacích indikátorů“ ohodnocené 5
body z celkových 60 bodů. Tento návrh byl schválen programovým výborem dne 13. 11. 2011
v Malých Svatoňovicích.

1.2 Přehled plnění monitorovacích indikátorů
V tabulce uvedené níže je uveden přehled indikátorů, které byly k 21. 12. 2012 naplněny. Do
přehledu jsou kromě projektů ukončených zahrnuty i projekty v průběhu realizace.

Přehled plnění monitorovacích indikátorů dle SPL (k 21. 12. 2012) pro určení nároku na 5 bodů v VI. výzvě

Číslo
fiche
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Hodnotící indikátor

Měřítko (počet, km ap.)
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31. 12. 2013)

Skutečný počet
indikátorů
(od 1. 7. 2011
do 21. 12.
2012)*
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Počet km vybudovaných nebo obnovených místních
komunikací včetně chodníků
Počet technologického zařízení či strojů pořízených
nebo instalovaných pro zlepšení vzhledu obcí
Počet parkovacích ploch
Počet zařízení na budování nebo obnovu sítí technické
Infrastruktury
Počet upravených veřejných prostranství (parky,
hřbitovy, venkovní mobiliář, požární nádrže…)
Počet nově vytvořených pracovních míst (ženy/muži)
Počet vybudovaných nebo obnovených vodovodů
Počet vybudovaných nebo obnovených kanalizací
Počet vybudovaných nebo obnovených kusů ČOV
Počet zpracovaných územních plánů
Počet nových či modernizovaných objektů občanské
vybavenosti

km

Počet nově zavedených služeb v obci
Počet vybudovaných či obnovených hřišť, nebo ploch
pro volnočasové aktivity
Počet nově vytvořených pracovních míst (ženy/muži)

Počet služeb
Počet hřišť, nebo ploch

0

0

2

10

Počet pracovních míst

0

0

Počet technologického zařízení
či strojů/ks
Počet parkovacích ploch
Počet zařízení/ks
Počet upravených veřejných
prostranství/ks
Počet pracovních míst
Počet vodovodů
Počet kanalizací
Počet ČOV/ks
Počet územních plánů/ks
Počet objektů občanské
vybavenosti

Nárok
na 5 bodů**

-

-

3

4

5

Počet realizovaných vzdělávacích kurzů/projektů
zaměřených na specifickou cílovou skupinu (ženy, ženy
na mateřské, mladí lidé do 30 let, nezaměstnaní ad.)
Počet vzdělávacích kurzů na ostatní cílové skupiny
v rámci osy III.
Počet absolventů vzdělávacích kurzů, kteří ukončili kurz
a obdrželi certifikát
Počet pořádaných odborných exkurzí
Počet nově vytvořených pracovních míst (ženy/muži)
Počet nově vzniklých nebo modernizovaných objektů
malokapacitního ubytovacího zařízení
Počet nově vzniklých nebo rekonstruovaných
stravovacích zařízení
Počet nových či zrekonstruovaných sportovních zařízení,
popř. zázemí
Počet vytvořených propagačních produktů
Počet nově vytvořených pracovních míst v CR
(ženy/muži)
Počet obnovených nevyužitých objektů (brownfield)
Počet obnovených tradičních řemesel
Počet obnovených tradičních služeb
Počet obnovených tradičních produktů
Počet realizovaných projektů s využitím obnovitelných
zdrojů energie
Počet nově vytvořených pracovních míst v (ženy/muži)
Počet obnovených staveb a zhodnocených
památkových budov
Počet revitalizovaných historických parků, zahrad, alejí,
skupin stromů i solitérních dřevin
Počet restaurovaných /obnovených movitých předmětů

Počet realizovaných
vzdělávacích kurzů/projektů

0

0

2

0

12

0

Počet exkurzí
Počet pracovních míst
Počet objektů
malokapacitního ubytovacího
zařízení
Počet
zařízení
Počet zařízení,
popř. zázemí
Počet propagačních produktů
Počet pracovních míst

2
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0
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Počet objektů
Počet řemesel
Počet služeb
Počet produktů
Počet projektů

2
1
0
1

1
1
0
0

0

0

Počet pracovních míst
Počet staveb a
budov
Počet parků, zahrad, alejí,
skupin stromů i solitérních
dřevin
Počet movitých předmětů

0

0

2

1

0

0

2

0

Počet vzdělávacích kurzů
Počet absolventů

-

-

-

-

-

6

7

8

kulturního dědictví venkova
Počet pořízených muzejních exponátů
Počet zpracovaných studií
Počet nově vytvořených pracovních míst v (ženy/muži)
Počet nově vystavěných nebo obnovených budov a
ploch pro realizaci výstavních expozic a muzeí
Počet nově vzniklých živností či mikropodniků
Počet zmodernizovaných mikropodniků
Počet nově vytvořených pracovních míst v (ženy/muži)
Počet pořízených strojů, technologií a dalších zařízení
sloužících k zakládání a rozvoji mikropodniků
Počet nově vybudovaných či obnovených pěších,
turistických, lyžařských či běžeckých tras
Počet nově vzniklých nebo obnovených naučných stezek
Počet nově vzniklého nebo obnoveného zázemí pro
turisty (odpočinková místa, vyhlídky, úvaziště pro koně,
mostků, lávek…)
Počet nově vzniklých nebo zrekonstruovaných rozhleden

kulturního dědictví venkova
Počet exponátů
Počet studií
Počet pracovních míst
Počet budov a
ploch
Počet živností či mikropodniků
Počet mikropodniků
Počet pracovních míst
Počet strojů, technologií

Počet nově vytvořených pracovních míst v (ženy/muži)

Počet pracovních míst

Počet tras
Počet stezek
Počet zázemí

Počet

2
0
0
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2
0

0

1

1
1
1

0
3
1

2

2

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

-

-

-

* Do uvedeného počtu jsou započítány ukončené projekty i projekty, které jsou v průběhu realizace
** Pokud žadatel svým projektem naplňuje barevně označený indikátor v dané fichi, má nárok na přidělení 5 bodů u posledního preferenčního kritéria
„Projekt je v souladu s plánem naplňování současných monitorovacích indikátorů“ (viz Žádost o dotaci – D1 Preferenční kritéria).

