Vyhodnocení dotazníků – hodnotitelé OPZ
Vyplnilo 21 MAS z 35 oslovených
9 MAS uvedlo, že využilo hodnotitele z databáze NS MAS. Ostatní měli hodnotitele z území
(8), případně z jiné MAS (1), nebo jiného externího hodnotitele.
Hodnotitelé z území MAS jsou nejčastěji pracovníci v soc. službách, pracovníci soc. odborů,
případně jiní experti (soc. podnikání).
7 MAS uvedlo, že s experty z databáze NS MAS byli zcela spokojeni, 2 MAS uvedly, že
byli spíše spokojeni.
Výtka k hodnotícímu posudku Ing. Zajíčkové z databáze NS MAS, MAS byla spokojena, ale
nespokojenost s posudkem ze strany MPSV.

Z databáze NS MAS kladně hodnoceni jmenovitě: Lucie Fryčová, Kateřina Prokopová,
Veronika Součková, Renata Volejníková, Gabriela Fellingerová, Monika Skopalová. Celkově
velká spokojenost s hodnotiteli z databáze NS MAS.

Způsob platby za posudek:
14 uvedlo DPP
4 nákup služeb
1 uvádí kombinaci obojího

Problémy s výší limitu jak u hodinové DPP, tak s celkovým limitem v případě služeb. Někteří
hodnotitelé částku neakceptovali. U DPP byl uměle navyšován počet hodin u posudku, aby se
dosáhlo na únosnou částku.
Návrh navýšit limit u služeb na max. 3500 Kč a u DPP hodinovou sazbu navýšit přiměřeně
k hodinové sazbě za služby. Aby doba na zpracování posudku mohla být u obou způsobů platby
obdobná.
Databáze hodnotitelů NS MAS je využívána a s hodnotiteli jsou MAS převážně zcela
spokojeni.

Zhodnocení průběhu OPZ na 6. Monitorovacím výboru OPZ:
Vyhlášeno 184 výzev MAS (Prorodinné aktivity:76, Sociální služby a začleňování:61,
Zaměstnanost: 32, Sociální podnikání:15) v celkovém objemu 658 mil. Kč. Vydáno 47 právních
aktů v objemu celkem 43,9 mil. Kč.
Výstupy z procesní evaluace ŘO OPZ s cílem zmapovat práci MAS v souvislosti s
implementací rámce OPZ (spolupráce v území, výzvy MAS, hodnocení a výběr projektů):
Z průběhu evaluace vyplývá, že se MAS v pro ně novém OPZ již dobře zorientovaly, velmi
aktivně působí v území a podařilo se jim identifikovat jeho potřeby a problémy v oblasti
sociálního začleňování, které se snaží řešit pomocí OPZ. MAS zdůrazňují význam bottom-up
přístupu. Uvítaly by zjednodušení v administraci.
ŘO OPZ velice pozitivně hodnotí zapojení MASek do evaluace. Hodnotící dotazník vyplnilo
99% oslovených MAS. Rovněž následné fokusní skupiny byly ze strany ŘO OPZ velmi kladně
hodnoceny.

Změna výzvy č. 47 pro MAS:
Změny se týkají zejména zdůraznění některých aspektů projektů zaměřených na sociální
podnikání. Přes MAS chodí projekty na sociální podniky s dobou realizace kratší než 24 měsíců.
Zde MPSV přistoupilo ke zdůraznění povinnosti podniku dosáhnout již v průběhu realizace
projektu podílu vlastních tržeb podniku na obratu ve výši 30%. Obávají se, že žadatelé si této
již stávající platné povinnosti nejsou dostatečně vědomi, proto tuto podmínku v textu výzvy
znovu zdůrazňují. Je rovněž detailněji popsáno, jakým způsobem má být sociální a
enviromentální prospěch podniku popsán v projektové žádosti.
Po zrušení možnosti křížového financování (z důvodu následné nutnosti udržitelnosti projektu)
byla do výzvy doplněna informace o maximálním objemu nákladů investičního charakteru
(nákup dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku) na celkových přímých způsobilých
nákladech projektu, ten činí 50 %. MAS může ve svých výzvách max. objem nákladů
investičního charakteru omezit. Další podmínky viz Specifická pravidla část pravidel pro
žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými
náklady v rámci OPZ: http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz.
Další změnou je možnost nově podpořit provoz stávajících dětských skupin (zatím mohly
vznikat nové, případně se transforomovat na dětskou skupinu). U prorodinných opatření je
rovněž upřesněn způsob dokladování účasti dětí a prokazování vazby rodičů na trh práce. Zde
dochází ke zjednodušení způsobu dokladování. Vycházejí z komunikace s MASkami a z jejich
požadavků.

