Monitorovací indikátory MAS Labské skály
Monitorovací indikátory si MAS Labské skály v SPL z roku 2008 stanovila podle předepsané
osnovy pro období let 2009 a 2010. Indikátory byly vztaženy k projektům realizovaným do
konce roku 2010, tj. v rámci 1. a 2. výzvy MAS (u druhé výzvy pouze pokud budou projekty
dokončeny do konce roku 2010. Později budou stanoveny další indikátory pro následující
období/ následující výzvy.
V poslední aktualizaci v červnu 2012 byly stanoveny indikátory na celé období, které byly
následně vyhodnoceny.
Monitorovací indikátor
Počet rekonstruovaných budov a ploch
Počet nově vyznačených tras a stezek
Počet nových lůžek/ míst v ubytovacích zařízeních
Počet účastníků vzdělávacích programů
Počet hodin dobrovolnické práce
Počet opravených nebo nových zázemí n. zařízení
pro děti/ mládež (např. hřiště, klubovna, vybavení
školy apod.)

Hodnota na období 2009 - 2010
4
2
10
50
400
2

Tabulka č. 5: Monitorovací indikátory MAS na období 2009 - 2010

V červnu 2012 byl aktualizován SPL a rovněž monitorovací indikátory. Namísto 6 původně
zvolených indikátorů jich je sledováno 13. Ze 6 původních jich bylo 5 ponecháno, byly
zvýšeny uvedené hodnoty, protože už byly splněny. Pouze indikátor počtu účastníků
vzdělávacích programů byl zrušen, protože na Fichi č. 6 „Vzdělávání“ byla v roce 2012
přiřazena alokace 0,- Kč. Zato bylo přidáno 8 nových indikátorů, které dobře vystihují plnění
cílů SPL.
Indikátory byly stanoveny vzhledem k realizovaným projektům na základě evaluace fichí a
realizace celého SPL a s předpokladem úspěšného dokončení projektů v realizaci a rovněž
podle odhadu projektů, které ještě budou na MAS podány.

Přehled monitorovacích indikátorů (MI) pro období 2009 – 2013
Monitorovací indikátor
Počet rekonstruovaných budov (i částečně)
Počet km nově vyznačených tras a stezek
Počet nových lůžek/ míst v ubytovacích zařízeních
Počet hodin dobrovolnické práce
Počet opravených nebo nových zázemí n. zařízení pro
děti/ mládež (např. hřiště, klubovna, vybavení školy apod.)
Počet projektů zemědělských subjektů
Počet projektů v cestovním ruchu/ z toho agroturistika
Počet projektů NNO
Počet projektů s víceodvětvovou spoluprací
Počet projektů týkajících se rekonstrukce památek
Počet projektů podnikatelských subjektů
Počet km rekonstruovaných komunikací a chodníků
Počet ha rekonstruovaných ploch
Zpracovala: E. Šípová, červen 2012

Hodnota na období 2009 –
2013 skuteč/ stanov.
8/8
45/45
31/31
945/ 1000
20/22
5/5
5/4//6/4
12/14
3/4
3/5
2/4
0,687/ 1,2 km
0,09/0,5 ha

