
   

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

Zápis z jednání KPS – projekt spolupráce 
 
Schůzka č. 5 
MAS Říčansko o.p.s, Olivova 224, Říčany, 31. 3. 2015 od 9:00 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 hosté: J. Mareš, M. Mareš, L. Bumbálek 
 
Volba zapisovatele 
Jitka Janouchová 
Hlasování: 10:0:0 - schváleno 
 
Prezentace metodiky 
Hosté představili předloženou metodiku a vysvětlili, na jakém základě vznikla a jak je ji třeba používat. 
Zejména pak vysvětlili stanovování indikátorů v jednotlivých částech strategického plánu. Doporučují 
používat indikátory z NČI (sledovatelné z databází, MAS se nemusí spoléhat na vlastní šetření, což by 
bylo neúnosné zejména u indikátorů stanovených ve strategické části strategického plánu) a dále 
doporučují nastavit výběrová kritéria pro hodnocení projektů v souladu s indikátory. 
Prezentace metodiky bude zaslána elektronicky jednotlivým MAS. 
Konečná verze metodiky (výtisk + CD pro každou MAS) bude předložena do konce dubna po 
aktualizaci MPIN. 
 
Informace o řešení problému s p řekryvem obcí 
J. Saifrtová podala informaci o postupu řešení problému s překryvem obcí MAS Karlštejnsko o.s. a 
MAS Jihozápad o.p.s. Do příští schůzky je třeba dohodnout se SZIF takové řešení, které umožní 
schválení projektu a podpis Dohody o financování.  
 
Prezentace k monitoringu jednotlivých MAS 
Jednotlivé MAS předvedly své prezentace týkající se monitoringu a evaluace (úkol z minulé schůzky), 
prezentace Přemyslovských středních Čech odložena z časových důvodů na příště, stejně tak MAS 
rozvoj Kladenska a Prahy-západ, o.s. (F. Uhlíř omluven pro nemoc). 
 
Úkoly 
Do 7. 4. 2015: 

- Zaslat na adresu info@premyslovci.cz své prezentace/materiály k monitoringu a evaluaci 
Do příští schůzky: 

- P. Černý připraví prezentaci metodiky pro veřejnou prezentaci na MZe (prezentace cca 10 minut 
+ 10 minut na dotaci, prezentace bude vycházet ze základních schémat v metodice) 

- Přemyslovské střední Čechy připraví prezentaci k období 2007-13 (jako podklad budou sloužit 
prezentace jednotlivých MAS) 

 
Příští sch ůzka KPS  
20. 4. 2015 od 9:00, Olivova 224, Říčany 
 
Jednání ukončeno v 14:00 
 
Zapsala:  J. Janouchová 
Ředitel KMAS: J. Saifrtová  


