
Zápis Členské schůze - MAS Blaník, o.s. 

9. 9. 2014, 17 - 21 hodin – Zámek Martinice 

Přítomni: 27 z 55 členů, z toho 12 soukromý sektor, 15 veřejný sektor 

Schůze není usnášeníschopná -  není přítomno minimálně 28 členů a dále je převaha veřejného sektoru. Nejedná se o 

„členskou schůzi“ (dle stanov), ale o schůzi členů. 

Soukromý sektor: 

Karel Havlíček, Petr Jíša, Zuzana Klímová Vaňková (OSVČ), SDH Trhový Štěpánov (Josef Korn), Pavel Kuře (OSVČ), 

Stanislav Kužel, Farní charita Vlašim (Daniela Laloučková), Pavel Procházka (OSVČ), Renata Vondráková (OSVČ), 

Jaroslava Měchurová (Klub aktivního stáří), Eva Houdková (Atelier EH Vlašim), RC Světýlka (Jitka Fialová ) 

Veřejný sektor: 

Obec Blažejovice (Karel Říha, starosta), Obec Strojetice (Bohumil Červ, starosta), Obec Šetějovice (Jaroslav Dědič, 

starosta), Spolkový dům ve Vlašimi (Eva Hájková, vedoucí), Městys Načeradec (Jiří Jelínek, starosta), Obec Kamberk 

(Alena Jenšíková, starostka, David Šedivý, místostarosta), Městys Louňovice pod Blaníkem (Růžena Kučerová, 

starostka), Obec Pravonín (Jana Lapáčková, starostka), Obec Miřetice (Jiří Málek, starosta), Obec Kondrac (Miroslav 

Matuška, starosta), Město Trhový Štěpánov (Václav Nekvasil, starosta), Mikroregion Želivka – (Jaroslav Švejda, 

manažer), Blaník – svazek obcí (Eliška Švejdová, manažerka), Mikroregion Český smaragd (Eva Vrzalová, manažerka), ZŠ 

Čechtice (Lenka Proschková, ředitelka), 

Omluveni:,  

ČSOP (Radovan Cáder), Pavel Duda (soukromý zemědělec), Milan Hájek (soukromý zemědělec), SDH Hulice (Martin 

Kapek), Vlašimská astronomická společnost (Pavla Kovalská), Radek Vondrák (OSVČ), Nakladatelství Sedmikráska 

(Alena Kadavá Grendysová, Jaroslava Pospíšilová), Římskokatolická farnost Vlašim (Kateřina Rybníčková), TJ Sokol 

Louňovice pod Blaníkem (Jiří Pospíšil), Diakonie Vlašim (Věra Janoušová) 

Hosté:  

Miloš Zapletal (Farma Blaník), Petra Fialová (asistentka MAS Blaník) 

Příští schůze: Nebylo stanoveno datum. Nejbližší datum 25.11. – konference MAS. 

Výbor se sejde: Nebylo stanoveno 

 

Shrnutí výstupů jednání: 

Program jednání >> 

1) Přivítání, zahájení schůze 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3) Schválení programu jednání 

4) Prezentace indikátorů ke strategii MAS Blaník firmou CI2 (J. Švejda převedl úkol na R. Vondrákovou) 

5) Informace k pracím na strategii (R. Vondráková) 



6) Informace k projektu PMOS (Podpora meziobecní spolupráce) a vazba na MAS (Z. Klímová Vaňková) 

7) Účetnictví MAS - výdaje - první pololetí 2014 (Z. Klímová Vaňková) 

8) Plán práce a úkoly na další období (R. Vondráková) 

9) Standardizace, zaměstnanec MAS (J. Švejda) 

10) INFO  - projekty spolupráce - výstupy dosavadních jednání (Z. Klímová Vaňková) 

11) Kancelář MAS, asistentka, úřední hodiny (Z. Klímová Vaňková) 

12) Projekt MMR na podporu neziskových organizací (E. Vrzalová) 

13) Další diskuse 

 

1) Přivítání, zahájení schůze 

Pan Kuře přivítal  účastníky na zámku a  představil jeho historii. Poté předsedkyně MAS Blaník, o.s. R. 
Vondráková zahájila schůzi MAS Blaník.o.s.  

 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

zapisovatelka: P. Fialová, ověřovatelé: E. Švejdová, K. Havlíček 

Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích: pro: 27, proti: 0, zdržel: 0 

 

3) Schválení programu jednání  

Dle zaslaného návrhu. Všichni souhlasí. 

Doplnění programu:  Konference pro venkov. 

Dále navrženo projednat:  Otázka bioplynové stanice ve Vlašimi.  

Hlasování o programu jednání: pro: 27, proti: 0, zdržel: 0 

 

4) Prezentace indikátorů ke strategii MAS Blaník firmou CI2 

 
R. Vondráková -  shrnula prezentaci indikátorů firmou CI2, která se uskutečnila  na schůzi Výboru. Zdůraznila 
důležitost indikátorů (zavázat se ve strategii k naplnění indikátorů, v novém dotačním období nedostaneme 
peníze jen tak, jestli si napíšeme špatně indikátory, tak se může stát, že budeme penalizovaní). Cena 
indikátorů formou služby - 39 tis. Kč. Plán je strategii stručnit, škrtat, zpřesňovat. 
Na schůzi Výboru proběhla diskuze na téma - KDŘ (krátký dodavatelský řetězec), příkladem  KDŘ může být 
pravděpodobně p. Kuře a jeho Farmářské trhy, je nutné vyjasnit si, zda chceme podporovat KDŘ nebo pouze 
prvovýrobce.  Dále nastala otázka k diskuzi – zda zobecňovat „Kraj blanických rytířů“ na celé území MAS 
nebo ne.  
Předsedkyně vyzvala k diskuzi.  
 



Diskuze: 
P. Kuře  - Mám připomínku k indikátoru  - Kraj blanických rytířů – jsme daleko od Blaníku, máme tady 
Želivku-kolébka vodáctví, trempství, nechci něco budovat na svazku s Blaníkem - my jsme na druhé straně-na 
okraji. 
R. Vondráková -  Ano, vnímám tento problém, zapojení destinačního managementu, ale jak tedy s tím 
naložit? Nabízím vyřešit to na konferenci, je nutné to vyřešit. 
K. Havlíček -  Jak to funguje technicky? Obec, která není v kraji, přijde o nějaké hodnocení? 
R. Vondráková -  Ano, žadatel by nedostal body, byl by znevýhodněn, oproti tomu, kdo je uveden v Kraji 
Blanických rytířů resp. turistické destinaci, zatím je to jenom KBR na tomto území. 
P. Kuře – Pro mě je výhodnější spojit se tady s nějakými lidmi, kteří mají stejné zájmy, není to pro mě 
výhodné, zapojit se do svazku KBR. 
R. Vondráková – Indikátor je k diskuzi, měla by se svolat prac. skupina - diskusní, kterou nebudu řídit já, 
nabízím toto k diskuzi. 
M. Matuška – Je problém do indikátoru napsat něco jako MAS Blaník místo Kraje blanických rytířů? 
J. Švejda – Máme čas na připomínky, před konferencí můžeme sjednat zasedání, těch kterých se to týká a 
probrat to. 
K. Havlíček – Zdůraznil, že nemůže jedna skupina doplácet na indikátory, musí se to vyřešit. 
M. Matuška – Myslím si, že by tam měla padnout věta o dalších částech MAS Blaník. 
R. Vondráková – Budeme řešit informační systém, navěsí se na to logo, prakticky si myslím, že bude docházet 
k tomuto problému pořád, když to nějak nevyřešíme… 
P. Kuře – Nechci, aby došlo k diskriminování některých, chybí mi spolupráce, dohadujeme se, abychom 
vymysleli nějaký projekt, na začátku nebyly peníze, měli jsme sem chodit dobrovolně a podporovat se. Chybí 
mi to. Ten velký subjekt nám bude určovat pravidla, ale my malí si chceme k tomu říci svoje. 
R. Vondráková - Bohužel se to začalo rozvíjet, až po těch pracovních skup., pojďme vyřešit ten Cestovní ruch 
(CR). 
P. Kuře - To ale není jen CR, je to o tom hodně držet obecnost té roviny, byl bych osobně pro to směřovat ke 
všem lidem, nemůžeme to stavět na Vlašimi, my jsme daleko. Já jsem na prac. skup. byl a psali jsme to tam 
obecně, aby se tam každý člověk dostal, ať jsou podmínky pro všechny stejné. Chtěl bych vidět ty papíry 
z prac. skupin, nekoresponduje to s tím, co jsme tam říkali. 
R. Vondráková – Máme to elektronicky, přepsané, nic se nevynechalo/ nepřidávalo, ve strategii jsou výstupy 
z prac. skupin, flipchartové papíry jsme asi vyhodily (zabírají místo), je to věc důvěry. Pane Kuře, můžete 
námitky uplatnit v připomínkovacím formuláři ke strategii - co se vám tam nelíbí, nebo, co postrádáte – je 
možné doplnit, napsat případně jiný text, je potřeba připomínky napsat.  
 
 
Závěry:  
- Je nutné vyřešit otázku prodeje místních regionálních produktů, tedy zda podpořit krátké dodavatelské 

řetězce a / nebo podpořit prvovýrobce, dále otázku Kraje blanických rytířů (jako zobecněné označení 
území MAS). 

 
Úkoly:  
- Na konferenci 25. 11. vyřešit připomínky k indikátorům. 
- Napříště archivovat všechny flipchartové papíry. 

 

5) Informace k pracím na strategii 

Strategie je téměř hotová, pracovní verze je na webu v připomínkovacím řízení - 
http://www.masblanik.cz/Strategie.aspx 
 
Kapitola č. 1 – O MAS je hotova – doplněny budou jenom detaily 
Kapitola č. 2 a 3 –( Popis území, Problémy) – proškrtá se tak, aby se nic neopakovalo, budou doplněna 
upozornění na důležité údaje (rámeček) a odkazy na kapitolu č. 3 – problémy.  
Kapitola č. 4 – SWOT –  hotova, bude doplněna souborná SWOT  

http://www.masblanik.cz/Strategie.aspx


Kapitola č. 5 – Soulad se strategiemi (musí se domluvit další postup a kdo doplní a kdy) 
Kapitola č. 6 – Cíle – (R. Vondráková) upraví do tabulky a jiného přehledného formátu 
Kapitola č. 7 – Bude vymazána – dubluje se s kapitolami výše – Fiše – byla vložena pro lepší orientaci kontroly 
splnění dotace OPTP 
Kapitola č. 8 – Schvalování v území  - bude průběžně plněno  
 
Strategie všech ostatních MAS uveřejněny zde -  
http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzva-c-2/MAS 
R. Vondráková – doporučila podívat se na ostatní strategie. 
 
Připomínkový formulář zde – http://goo.gl/PoSzP1 
 
Harmonogram viz Příloha č. 2 
 
Diskuse: 
R. Vondráková - Apelovala k projití a připomínkování strategie - formulář je na www.masblanik.cz. Zdůraznila 
smysl strategie – kdokoli se na ni může odkázat při zpracování projektů, cokoli bude potřeba – např. analýzu 
do projektu, může si ze strategie pak zkopírovat.  Vyjádřila spokojenost nad strategií.  Je to dobrá příprava na 
další projektové období. U kap. 6 – se očekávají největší připomínky. Kap. 8 se váže na harmonogram – viz 
příloha.  
 - Dále předsedkyně představila harmonogram, strategie musí být hotová do 30. 11., dále bude 
 připomínkována obcemi (lhůta na připomínky je 2 měsíce). 7. 4. definitivní schválení na schůzi a 30. 4. 
odevzdání na MZe, pak je plánováno průběžné schvalování – je možné, že ke schválení dojde až v počátku 
roku 2016. 
- Konference dne 25.11. od 9h – 17h s návazným kulturním programem (je vyčleněno 25tis. Kč na 
občerstvení). Vyzvala členy k navrhování místa konání konference. 
 
Závěry:  

- Připomínkovat strategii, co je důležité a chybí, přidá se formou připomínek 
- Doplňovat Katalog projektů 
- 25. 11. konference (bližší informace budou včas podány a upřesněny) 
- Respektovat harmonogram a realizovat kroky k jeho naplnění 

 
Úkoly ke strategii:  

- Viz níže v bodu 8 
- Ke strategii viz  samostatný soubor na Google Disk (aktualizovaný) 

 
 
 

6) Informace k projektu PMOS (Podpora meziobecní spolupráce) a 
vazba na MAS 

 

Z. Klímová Vaňková – podala informace o PMOS.  V projektu je zaměstnáno momentálně 5 osob. Z. Klímová 
Vaňková  pracuje na pozici koordinátorky na plný úvazek, P. Fialová (asistentka) zaměstnána na 0,6 úvazku – 
dále pracují také pro MAS nad rámec svých pracovních úvazků. E. Švejdová, J. Švejda, E. Vrzalová – manažeři 
na ½ úvazek – mají MOS ke svým úvazkům na mikroregionech, pracují na tématech (soc. služby, odpady, 
školství). Práce na MOS jsou úkolové a odměna je stanovena měsíční mzdou. 
Byly vytvořeny analýzy k výše uvedeným  tématům. Meziobecní spolupráce vytváří také strategie. Prolínají se 
oblasti – školství, sociální služby, (jenom málo odpady), volitelné téma – „kočovný úředník“ (záležitost obcí – 
školení).  
 

http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzva-c-2/MAS
http://goo.gl/PoSzP1


 
Diskuse: 
K. Havlíček – Vypadla mi ta vazba na MAS. 
Z. Klímová Vaňková – Prolínají se strategie a práce na nich. 
R. Vondráková – Vazba na MAS je i finanční-účetní, kdybychom neměli peníze z MOS, tak nemáme Z. 
Klímovou Vaňkovou. Prolínají se strategie a MAS si může z MOS vytáhnout info. Platíme z MAS účetní i pro 
MOS a další náklady – tisky, atp. 
 
 

7) Účetnictví MAS - výdaje - první pololetí 2014 

 

 Z. Klímová Vaňková – vysvětlila jednotlivé položky účetnictví -  viz podklady, které byly rozeslány členům. Byl 
odsouhlasen přehledný formát účetnictví na Výboru, který se bude rozesílat členům. Do výsledovky bude 
přidána položka středisko „provoz“ (což jsou příjmy z členských příspěvků, příp. darů).  Kontrolnímu a 
monitorovacímu výboru byly předány výsledovky + podrobný rozpis výdajů po položkách.  

Diskuse 
K. Havlíček – Mohli bychom ty největší položky rozepisovat více. 
J. Měchurová – Sešli jsme se na schůzi kontrolního a monit. výboru s p. Jelínkem, pro náš výbor je vhodný 
poskytnutý podrobný formát rozpočtu.  Děláme ze schůzky zápis. 
R. Vondráková – Vyčerpali jsme tedy téměř 4 x 28tis. z mikroregionů + 100tis. od Vlašimi, tj. cca 200 tis. 
mimo dotaci OPTP. 
 
Závěry:  
Členům bude rozesílán formát schválený Výborem; pro monit. a kontrolní výbor – stejný formát plus 
podrobný rozpis; monit. a kontrol. výbor – vyhotoví zápis ze své schůze. 
 

 

8) Plán práce a úkoly na další období 

Splněno – logo (doladil R. Vondrák, ale už dávno) 
Splněno – katalog projektů na WEB 
Splněno – odevzdána pracovní verze strategie 
Splněno – vytvořen formulář připomínek 
Splněno – účast na semináři ke standardizaci (J. Švejda) 
Splněno  – Portál farmáře (E. Švejdová) 
Téměř splněno – Vrzalová /Klímová Vaňková – naplnění webových stránek MAS – dodat zápisy 
Stále platí – J. Švejda předloží grafický manuál MAS (po logu), vizitky nemusí, ty už udělal R. Vondrák 
Stále platí –J. Švejda – formátovat výroční zprávu, vyvěsit na web (HOŘÍ) 
Stále platí – VIZE MAS - zpracovat návrh (R. Vondráková) – návrh vize strategie k dopracování v dokumentu, 
návrh vize fungování MAS – v procesu – probíhají jednání s jednotlivými členy výboru a manažery 
Nesplněno – v procesu – Tiskové zprávy (E. Vrzalová) – odevzdání strategie, připomínkování – co nejdříve 
Převedeno - zpracovat organizační schéma kanceláře MAS a MAS (Z. Klímová Vaňková) - návaznost na 
projekt příprava strategie 2014-2020, bude splněno po vyjednání úvazků a vizi fungování MAS 
Zpřesněno - Odeslání stanov, řádů do věstníků a rejstříkovému soudu + prohlášení o zastupování PO FO + 
potvrzení o souhlasu se sídlem (povinnost ověřit?) – J. Švejda  
Nové – manažeři – seznámit obce s harmonogramem projednání strategie – e-mailem, pak na výboru 
Nové – Zpracovat návrh rozpočtu na rok 2015 (R. Vondráková, Z. Klímová Vaňková) – problém se 
zaměstnancem, organizování úkolů 
Nové všichni – doplňovat katalog projektů 
Nové všichni – připomínkovat strategii 



Nové/splněno – zjistit, jaký úvazek minimálně má mít zaměstnanec MAS pro standardizaci (viz vyjádření p. 
Taberyho) 
Nové - Zástupci PO – zajistit si i zpětně pověření do orgánů /viz standardizace/ předložit neprodleně MAS – 
Úkoly ke strategii – viz samostatná část 
Nové - Po změně názvu nahlásit všude (P. Fialová) Zatím jsme sdružení, až nám přijde doklad, tak se všude 
nahlásí změna na z.s. 
Nové – převedeno - Návrh organizačního schématu kanceláře (R. Vondráková, Z. Klímová Vaňková a další 
všichni, pro diskusi) 
Nové - Přehled čerpání smluv za 2013/2014 (Z. Klímová Vaňková) 
Nové - Návrh nových smluv na 2014 (Z. Klímová Vaňková) 
Nové - Formulář na zastupování PO (R. Vondráková, ostatní zajistí podpisy) 
Nové - Zjistit možnosti dotace MMR do členské schůze (E. Vrzalová) 
Strategie – úkoly 
Dopsat část metody lístečků od Posázaví (R. Vondráková) 
Zjistit dotazníky od Posázaví, získat, zpracovat (E. Vrzalová) 
Dopsat přílohu lístečky z Posázaví – tabulka + shrnutí (všichni manažeři) 
Dopsat soubornou SWOT (E. Švejdová) 
Prolnout kap. 2 a kap.3 (R. Vondráková, Z. Klímová Vaňková) 
Dopsat cíle u kap 5 – strategie (E. Vrzalová) 
Doplnit soulad strategií (PS dle zadání Z. Klímová Vaňková, podklad pošle E. Vrzalová) 
Přeformulovat kapitolu cíle – A) do tabulky, B) do jedné A4 pro každou klíčovou oblast (R. Vondráková) 
Doladit výkazy a seznam úkolů na září pro jednotlivce (Z. Klímová Vaňková) 
Vyúčtování dotace (Z. Klímová Vaňková, R. Vondráková) 
Přehled čerpání a doladění DPP/DPČ za srpen – výkazy práce (doplní Z. Klímová Vaňková - po obdržení 
informací od skupin) 
Kapitola zemědělství (P. Duda – září) 
Výjimka na říjen – p. Klaudys – povinná příloha č. 5 
 
Diskuse: 
Z. Klímová Vaňková – Vyjasňovali jsme si, zda členem Výboru je FO nebo Mikroregion – podle současně 
nastavených pravidel je členem PO-organizace, nemůžeme si to vybrat, je to dáno 
R. Vondráková - Vysvětlila práci na úkolech, je to často dobrovolnická činnost - např.: vyúčtování strategie (Z. 
Klímová Vaňková a R. Vondráková), kontrolování hodin ve výkazech (Z. Klímová Vaňková), shrnutí analýz atd. 
Je třeba otevřít téma – organizační schéma kanceláře, otázka organizování chodu kanceláře, aby se stíhali 
informovat členové a veřejnost apod. Dále – otázka spolupráce – Tehov není v MAS, co s tím, až bude chtít? 
nemáme na něj zpracovanou ale strategii.  

P. Kuře – Otevřel opět otázku zaměstnance v MAS. 
R. Vondráková: „Již jsem několikrát řekla, že můj názor je, že za sebe jsem nechtěla, aby MAS měla 
zaměstnance tzv. provozního charakteru (půjčování laviček, atp. co se dá převést na partnery, ale odkázala 
bych vás na dokumenty, které nám chodí, je potřeba si je přečíst a vědět, proč se děje, co se děje. Situace se 
mění podle vyjednávání na národní úrovni.“ 
Z. Klímová Vaňková – Upřesnila, že toto téma se řešilo a uzavřelo na jednání Výboru ze dne 9. 7. 2014.  
R. Vondráková – Vyzvala plénum, zda chce někdo doplnit diskuzi na toto téma. 
 
 
Závěry:  

- Využívání Google Disku, navrhnout Výboru dát tam zápisy, aby se mohly sdílet. 

 
 
 
 
 



 
 

 

9) Standardizace, zaměstnanec MAS 

Příloha č. 5 
J. Švejda zjišťuje informace. 
Otázka – jaký minimálně má mít úvazek zaměstnanec. Viz vyjádření ŘO Taberyho: „Dobrý den, rozsah úvazku 
není Metodikou pro standardizaci stanoven. Akceptována bude též Dohoda o pracovní činnosti, neboť se 
rovněž jedná o pracovně právní vztah. Podmínka bude v rámci standardizace kontrolována pouze 
jednorázově, tudíž pokud zaměstnanec bude zaměstnán na dobu určitou, nebude toto z hlediska 
standardizace problém. Dovoluji si Vás však upozornit na Metodický pokyn pro využití integrovaných 
nástrojů v programovém období 2014 - 2020, který je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj a který stanovuje 
povinnost pro MAS plnit podmínky kap. 3.3 Metodiky pro standardizaci od vydání osvědčení po celé 
programové období 2014 - 2020.“ (na info@masblanik.cz dne 3.9.) 
Bohužel se neprolnulo s dotací OPTP a budeme muset toto řešit s rozpočtem na rok 2015 vč. faktu, že Z. 
Klímové Vaňkové končí 30. 5. 2015 úvazek na projektu MOS a je tedy nutné její mzdu hradit z MAS, pokud 
má aktivita trvat. 
 
 
Diskuse: 
J. Švejda – Podal informace o standardizaci, viz příloha č. 5. Není možná změna území, jakmile podáme 
strategii, tím tedy končí možnost pro vstup Tehova do MAS, jestliže podají žádost. Dále je třeba přepracovat 
rozdělení zájmových skupin – dle informací ke standardizaci. 
R. Vondráková - Dříve proběhlo několik jednání s Tehovem za účelem vysvětlení role MAS, byla snaha 
objasnit případné dopady pro Tehov, vzniklé nevstoupením do MAS. 
 
  
Závěry:  

- Věc k diskuzi – dodatek ke stanovám, kde se změní schvalovací pravomoc ve výběru projektů (vrátit 
pravomoc členské schůzi?) 

 
 
 
 

10) Projekty spolupráce - výstupy dosavadních jednání  

Vyjádření ŘO Ing. Taberyho v Příloze č. 4, ze kterého vyplývá, že výzva není otevřena pro 3 MAS vzniklé 
odtržením území z původní MAS. Problematické je to zejména z důvodu, že ostatní si tím vyřeší toho 
zaměstnance MAS pro standardizaci… 
 
Z. Klímová Vaňková vysvětlila projekty spolupráce, které se nás však již netýkají, nejsme oprávněný žadatel, 
neboť jsme MAS, která vznikla oddělením z jiných území MAS (z tohoto důvodu byly vyřazeny ze spolupráce  
3 MAS). Podali jsme odvolání viz příloha. 
 
Diskuse:  

- R. Vondráková – Doufá, že v r. 2016 už se nás projekty spolupráce budou týkat, dobrá zpráva je, že 
proběhla informace na Země živitelka, kterou zjišťovala E. Vrzalová na MZe. 

- K. Havlíček - Navrhl požádat Posázaví, aby na nás převedlo peníze, nemají na ně nárok, jestliže byly 
přiděleny dle původního území MAS. 

- R. Vondráková – Jedná se ale o paušál na IČ, není to dle obyvatel, teoreticky by to šlo, naše připomínka 
trvá, ale pak bychom si nemohli stěžovat, k čemuž třeba dojde. Je připravena jít do sporu, kdyby 
diskriminace trvala. Jestliže získáme peníze z národních peněz, je to pro nás výhoda. 

mailto:info@masblanik.cz


- E. Vrzalová zjišťovala podmínky na MZe a MMR ohledně finanční podpory na následující měsíce / rok 
2015. 

- 1)MMR - peníze pro nezisk. organizace – vešli bychom se tematicky, ale je zde 30% spoluúčast – dávají 
však přednost př. Horské služby, navíc zatím netuší, kde získají finance-výše dotace je neomezená. 
2)MZe - nejsou definitivní podmínky, žadatelem jsou neziskovky, vypadá to, že s námi počítají, dotační 
titul budou upravovat, je to nová informace. 

 
Závěry:  

- Nebudeme spolupracovat s MAS Posázaví ve výzvě na spolupráci MAS 
- Soustředit se na zvládnutí standardizace a dopracování strategie MAS.  
- V kompetenci Výboru bude dopřipravit žádost o dotaci z MZe. 

 
Úkoly:   

- Výbor projedná projekt a připraví žádost o dotaci z MZe do konce září nebo dle vypsaných dotačních 
podmínek MZe. 

 
 

11) Kancelář MAS, asistentka, úřední hodiny 

Pracovní doba asistentky: 
Pondělí – 9:00 – 17:00, Úterý – 14:30 – 19:00, Středa – 9:00 – 17:00, zbytek úvazku z domova. 
Úřední hodiny MAS Blaník od 9. 9. oficiálně – úterý – 17:00 – 19:00 (v případě, že je Výbor nebo schůze MAS, 
tak úřední hodiny nejsou) zajišťuje P. Fialová pravidelně a po dohodě budou přítomny Z. Klímová Vaňková a 
R. Vondráková, případně další členové Výboru nebo MAS – dle domluvy… 
Funguje e-mail – kancelar@masblanik.cz pro organizační záležitosti. 
 
 
 
Úkoly:  

- Informovat všechny členy o úředních hodinách kanceláře. 
 
 
 
 

12) Další 

P. Duda zve v zastoupení R. Vondrákové na setkání  - 20.9. Kardinál D. Duka - mše  za úrodu na Blaníku od 
14h - sraz zemědělců a všech dobrých lidí dobré vůle. 
 
15. - 16.10. Konference venkov 2014 – Konstantinovy Lázně  má někdo zájem se zúčastnit? (1300 Kč) -
podmínky bychom sdělili zájemcům. Dozvíte se  informace, podněty  a inspiraci ke komunitně vedenému 
místnímu rozvoji v oblasti zaměstnanosti,vzdělávání, kultury, cestovního ruchu, zemědělství a ochrany 
přírody. R. Vondráková, Z. Klímová Vaňková, E. Vrzalová - ještě jsou 4  volná místa v autě. 
 
Členové budou osloveni e-mailem, aby navrhli, co by se mělo řešit na schůzích, jak by si představovali schůze 
MAS. Výkonný výbor udělá z toho syntézu, aby došlo k vylepšení dle návrhů členů a schůze nebyly nudné ani 
formální. Návrh pro členy, aby do příští schůze navrhli, co chtějí probrat – návrhy, podněty k řešení. 
 
Otázka usnášeníschopnosti dnešní schůze. Přítomno 27 členů z 55, to tedy znamená, že musíme být 

usnášeníschopní k bodům, které máme ve stanovách. Jinak je možné hlasovat i na setkání, aby se vědělo, na 

čem se schůze shodla. 

Navrhnout přehodnocení členství těch, kteří nechodí na schůze. 

mailto:kancelar@masblanik.cz


Zajímavé podzimní akce, přidáme je k zápisu - sdělte nám na e-mail: info@masblaník.cz 
 

 
R. Vondráková - Děkuji za pozornost a těším se na vaše návrhy na průběh další schůze. 
 
Zapsal/a: P. Fialová 

 

Ověřil/a (1) : E. Švejdová 

 

Ověřil/a (2): K. Havlíček 



 
Příloha č. 1: 

MAS Blaník 2014 – 2020 
Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje (CLLD) 
 

Příloha:  
Titulkové a programové indikátory 

 
Zpracovala: CI2, o.p.s. 



 
ISRÚ MAS Blaník z. s., Titulkové indikátory celkových cílů 
TITULKOVÉ INDIKÁTORY OBLASTI CESTOVNÍ RUCH 

Celkový cíl Titulkový indikátor Jednotka Definice Zdroj dat Popis a zpracování dat 
Frekvence 
sledování 

Udržet malebný ráz Kraje 
blanických rytířů, ale zároveň mít 
dostatečně vybudované zázemí 
pro cestovní ruch, které přináší 
obživu místním lidem a radost 
návštěvníkům. Spokojený 
návštěvník, který u nás hodně 
utratí, je náš cíl. 

Spokojenost 
návštěvníků 

s nabídkou 
cestovního ruchu 

v regionu 

Bodové 
hodnocení 

na stupnici 
0 – 10 

Míra spokojenosti 
návštěvníků 

regionu 
s nabídkou 

cestovního ruchu.  

Dotazníkové 
šetření 

návštěvníků.  

Nezbytné je uskutečnit 
dotazníkové šetření 

návštěvníků regionu. Při 
vyhodnocení otázky se 

provede aritmetický průměr 

všech odpovědí na otázku: 
Jak hodnotíte nabídku 

cestovního ruchu v MAS 
Blaník? Hodnocení je na 

stupnici 0 (nejniţší 

spokojenost) – 10 (nejvyšší 
spokojenost). Dotazník je 

distribuován v místech 
s velkým počtem 

návštěvníků (zámky, 
rozhledna, IC, ubytovací 

zařízení ad.) 

Roční 

Návštěvníci 
v regionu - počet 

přenocování 

Počet Návštěvníci v 
regionu - počet 

přenocování 

v ubytovacích 
zařízeních 

v regionu.  

NČI - 630502 Celkový počet přenocování 
hostů v ubytovacích 

zařízeních za rok. Počet 

přenocování se rovná 
součinu počtu hostů a 

průměrného počtu 
přenocování. 

Roční 

TITULKOVÉ INDIKÁTORY OBLASTI KULTURNÍ, SPOLKOVÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Celkový cíl Titulkový indikátor Jednotka Definice Zdroj dat Popis a zpracování dat 
Frekvence 
sledování 

Cílem je pestrá nabídka kulturní, 
spolkové a zájmové činnosti pro 
obyvatele území vytvářena 
místními spolky, které navzájem 
spolupracují a opírají se o širokou 
základnu aktivních členů a 
dostatečné materiální zázemí.   

Počet akcí a aktivit 

spolků za rok 
oznámených MAS 

Počet Celkový počet 

oznámených akcí a 
aktivit pořádaných 

spolky, 

neformálními 
sdruţeními a 

ostatními 
organizacemi 

Systém evidence 

akcí – MAS  

Indikátor hodnotí mnoţství 

organizací aktivit a akcí 
spolků a organizací 

nabízejících volnočasové 

aktivity. Započítávají se jen 
ty aktivity a akce, které byly 

nahlášeny MAS jako 
zastřešující organizaci 

Roční 



Celkový cíl Titulkový indikátor Jednotka Definice Zdroj dat Popis a zpracování dat 
Frekvence 
sledování 

v oblasti kulturní, 

spolkové a zájmové 
činnosti. Jako akcí 

či aktivitou 
rozumíme činnost 

směřující 

k veřejnosti či ke 
členům sdruţení 

(např. členská 
schůze, krouţek, 

vystoupení, zápas).  

v prezentaci akcí a aktivit 

veřejnosti. Data se hodnotí 
vţdy za celý kalendářní rok.  

Počet 
spolupracujících 

spolků s MAS 

Počet Celkový počet 
spolků, 

neformálních 
sdruţení a ostatních 

organizací v oblasti 

kulturní, spolkové 
a zájmové činnosti 

spolupracujících 
s MAS.  

Systém evidence 
akcí – MAS 

Indikátor hodnotí mnoţství 
volnočasových organizací 

v oblasti kulturní, spolkové 
a zájmové činnosti. 

Započítávají se jen ty 

organizace, které 
spolupracují s MAS 

a předávají ji informace 
o akcích a aktivitách. Data 

se hodnotí vţdy za celý 

kalendářní rok. 

Roční 

TITULKOVÝ INDIKÁTOR OBLASTI ROZVOJ OBCÍ 

Celkový cíl Titulkový indikátor Jednotka Definice Zdroj dat Popis a zpracování dat 
Frekvence 
sledování 

Prostřednictvím konkrétních 
projektů a aktivit přilákat nové 
obyvatele pro trvalý život, založení 
rodiny a její setrvání až do 
spokojeného stáří, a současně 
udržet stávající obyvatele v 
regionu, tzn. zabránit jejich odlivu 
např. nedostatku péče, práce, 
chybějícího zázemí či 
nedostupnosti základních služeb 
při zohlednění partnerství mezi 
městy a venkovem. 

Počet obyvatel MAS Počet Celkový počet 
obyvatel s trvalým 

bydlištěm v území 
MAS Blaník 

ČSÚ, MOS Data jsou ke konci roku 
(31.12.). Provede se součet 

počtu obyvatel za všechny 
obce regionu MAS 

Roční 

Saldo obyvatel % Meziroční změna 

počtu obyvatel 
s trvalým 

bydlištěm v MAS 

Blaník 

ČSÚ, MOS Data jsou ke konci roku 

(31.12.). Součet narozených 
a přistěhovalých mínus 

zemřelí a vystěhovalí za 

daný kalendářní rok 
vydělený celkovým počtem 

obyvatel k začátku daného 
kalendářního roku. 

Roční 



TITULKOVÝ INDIKÁTOR OBLASTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Celkový cíl Titulkový indikátor Jednotka Definice Zdroj dat Popis a zpracování dat 
Frekvence 
sledování 

Cílem je pomoci rodinám, které 
nezvládají péči o své rodinné 
příslušníky (nezletilé děti, seniory, 
osoby se zdravotním postižením) a 
prostřednictvím dostupných 
terénních sociálních služeb 
prodloužit maximálně dobu pobytu 
v domácím prostředí, popřípadě 
zajistit kvalitní pobytové sociální 
služby v regionu pro všechny 
potencionální uživatele s cílem 
zabránit ztrátě kontaktu uživatelů s 
rodinným a sociálním prostředím. 
Pro dosažení tohoto cíle umožnit a 
zajistit odbornou podporu 
sociálních pracovníků, pracovníků 
v sociálních službách, dobrovolníků 
a pečujících osob jako prostředku 
prevence syndromu vyhoření, 
zvýšit informovanost o sociálních 
službách v regionu a podporovat 
slaďování pracovního, osobního a 
rodinného života obyvatel regionu. 
 

Uţivatelé terénních 

sociálních sluţeb 

Počet 

uţivatelů na 
100 

obyvatel 

MAS 

Počet uţivatelů 

terénních 
sociálních suţeb 

v regionu MAS, 

přičemţ terénní 
sociální sluţbou je 

míněno poskytnutí 
sluţby jeho 

přirozeném 

prostředí (bytě), 
na ulici apod. 

Poskytovatelé 

sociálních sluţeb 

Indikátor vyjadřuje 

mnoţství sociálních sluţeb 
poskytovaných mimo běţné 

prostředí uţivatelů. Data se 

zpracovávají tak, ţe počet 
uţivatelů sluţby se vydělí 

počtem obyvatel MAS * 
100.  

Roční 

TITULKOVÉ INDIKÁTORY OBLASTI VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 

Celkový cíl Titulkový indikátor Jednotka Definice Zdroj dat Popis a zpracování dat 
Frekvence 
sledování 

Prostřednictvím konkrétních 
projektů a aktivit zlepšit kvalitu 
výuky, obohatit ji a usnadnit 
spolupráci škol se soukromým 
sektorem i dalšími vzdělávacími 
a vědeckými institucemi v rámci 
MAS, na území ČR i v zahraničí. 
Vytvořit prostor pro rozvoj 

Počet účastníků 

vzdělávacích aktivit 
realizovaných nebo 

podpořených z MAS 

Počet 

účastníků 

Počet účastníků 

vzdělávacích 
aktivit (školení, 

kurzy ad.), které 

sama realizuje 
MAS nebo které 

MAS v rámci své 
dotační politiku 

podpořila.  

Evidence MAS 

a projektů 
podpořených 

z MAS 

Indikátor hodnotí mnoţství 

nabídky vzdělávacích aktivit 
a její úspěšnost. Data se 

získávají z evidence MAS 

(vlastní vzdělávací aktivity) 
nebo z monitorovacích 

zpráv projektů, které byly 
podpořeny v rámci MAS. 

Roční 



Celkový cíl Titulkový indikátor Jednotka Definice Zdroj dat Popis a zpracování dat 
Frekvence 
sledování 

alternativ ve vzdělávání, tedy 
různých směrů a přístupů. Dále 
aktivizovat rodiče a motivovat je 
ke spolupráci se vzdělávacími 
institucemi, posílit jejich 
rodičovské kompetence a podpořit 
mezigenerační spolupráci tak, aby 
do projektů a aktivit bylo v co 
nejširší míře zapojeny všechny 
generace. Vytvořit širokou nabídku 
dostupných volnočasových aktivit 
(včetně nabídky v malých obcích 
a nabídky pro znevýhodněné 
skupiny dětí a mládeže), vybudovat 
základnu kompetentních 
a motivovaných vedoucích 
a organizátorů volnočasových 
aktivit. V oblasti vzdělávání 
dospělých podpořit vznik 
dostatečné nabídky se zvláštním 
důrazem na pedagogické 
pracovníky a seniory. 

Mnoţství škol, které 

nabízejí obohacení 
své výuky 

aktivitami, do 
kterých jsou 

zapojené další 

skupiny obyvatel 
(rodiče, prarodiče, 

podnikatelé, NNO 
ad.) 

Počet škol Mnoţství škol, 

které nabízejí 
obohacení své 

výuky aktivitami, 
do kterých jsou 

zapojené další 

skupiny obyvatel 
(rodiče, prarodiče, 

podnikatelé, NNO 
ad.) 

Evidence škol Indikátor hodnotí míru 

spolupráce škol a ostatních 
subjektů včetně zapojení 

rodičů do aktivit škol. Data 
se získávají od škol šetřením 

či excerpcí výročních zpráv. 

Data se hodnotí vţdy za 
uplynulý školní rok. 

Roční 

TITULKOVÝ INDIKÁTOR OBLASTI VYUŽITÍ POTENCIÁLU KRAJINY 

Strategický cíl Titulkový indikátor Jednotka Definice Zdroj dat Popis a zpracování dat 
Frekvence 
sledování 

Cílem rozvoje v oblasti „Využití 
potenciálu krajiny“ je harmonická 
pestrá krajina, která vytváří 
dostatečný potenciál pro její 
šetrné využití a zajištění obživy 
místních obyvatel. 

Počet subjektů – 

v CZ-NACE A: 

Zemědělství, 
lesnictví, rybářství 

Počet Počet subjektů – 

v CZ-NACE A: 

Zemědělství, 
lesnictví, rybářství 

RES – registr 

ekonomických 

subjektů, ČSÚ 

Indikátor hodnotí celkový 

počet registrovaných 

subjektů fungujících 
v oblasti Zemědělství, 

lesnictví a rybářství.  

Roční 



 

ISRÚ MAS Blaník z. s., Programové indikátory operačních cílů 
PROGRAMOVÉ INDIKÁTORY OBLASTI CESTOVNÍ RUCH 

Operační cíl 
Programový 

indikátor 
Jednotka Definice Zdroj dat Popis a zpracování dat 

Frekvenc
e 

sledování 

Prostřednictvím podpory investic 
(či jejich přípravy) do cestovního 
ruchu (zachování a zatraktivnění 
stávajících + budování nových 
turistických cílů) zajistit zázemí na 
pobyt turistů na 1 + více dní pro 
různé cílové skupiny a tím zvýšit 
zájem o návštěvu regionu (služby + 
infrastruktura), a současně přispět 
k vytváření nových pracovních 
míst. Důraz by měl být kladen na 
vytváření funkční a propojené sítě 
turistických cílů – tzv. 
STARPOINTŮ.“ 

Počet nově 

vybudovaných 

a obnovených 
atraktivit CR 

Počet Počet nově 

vybudovaných 

atraktivit CR. 
Související 

indikátor 
s turistickou 

infrastrukturou. 

NČI - 633112 Počet nově vybudovaných 

atraktivit CR. Atraktivitou se 

rozumí provoz sluţby či 
zařízení, které zvyšují 

potenciál cestovního ruchu v 
regionu a je příčinou růstu 

počtu návštěvníků. 

Roční 

Počet nově 
zřízených lůţek 

v ubytovacích 
zařízeních  

Počet lůţek 
/míst ke 

stravování 

Počet nově 
zřízených lůţek 

v hromadných 
ubytovacích 

zařízeních na 

konci daného roku 

NČI - 411500 Indikátor hodnotí nárůst 
mnoţství lůţek v hromadných 

ubytovacích zařízeních. Data 
sleduje ČSÚ.  

Roční 

Počet veřejných WC Počet  Počet veřejných 

WC v regionu 

MAS. 

Vlastní šetření Indikátor hodnotí mnoţství 

veřejných záchodů jako 

nezbytný základ doprovodné 
turistické infrastruktury 

(samostatné či v rámci jiných 
zařízení CR). Pro jeho zjištění 

je nezbytné provést místní 
šetření v regionu. 

Roční 

Prostřednictvím aktivní 
a smysluplné nabídky akcí zvýšit 
atraktivitu regionu pro 
návštěvníky, podpořit místní služby 
a výrobce, rozvíjet spolupráci 
v regionu. 

Počet fungujících 

subjektů 
destinačního 

managementu 

Počet Počet fungujících 

subjektů 
destinačního 

managementu.  

Počet produktů 
destinačního 

managementu. 

NČI – 632100 Počet fungujících subjektů 

destinačního managementu, 
tj. organizací zaměřených na 

management destinace 

v oblasti vytváření 
a prosazení destinace 

v oblasti vytváření a 
prosazení destinace a jejích 

produktů CR na trhu.  

Roční 

Počet úspěšných 
nadregionálních 

akcí  

Počet Počet 
realizovaných 

nadregionálních 
akcí zaměřených 

zejména na 

Místní šetření 
organizátorů. 

Indikátor hodnotí mnoţství 
nadregionálních akcí, které 

nalákají široké masy 
návštěvníků. Indikátor se 

zjišťuje místním šetřením 

Roční 



Operační cíl 
Programový 

indikátor 
Jednotka Definice Zdroj dat Popis a zpracování dat 

Frekvenc
e 

sledování 
návštěvníky 

s návštěvností 
nad 500.  

organizátorů akcí a sleduje 

se vţdy za celý kalendářní 
rok.  

Prostřednictvím inovativní 
a efektivní propagace vně i uvnitř 
regionu přilákat turisty a další 
návštěvníky k vícedenní návštěvě 
(prezentace regionu jako celku, 
prezentace aktivit, cílená 
propagace), koordinovaná 
propagace navíc může přinést 
synergický efekt. 

Jednotný systém 

propagace 
cestovního ruchu 

regionu 

Systém Je vytvořen 

jednotný systém 
propagace 

cestovního ruchu  

Evidence MAS Indikátor vypovídá 

o vytvoření či nevytvoření 
systému jednotné propagace 

CR. V případě, ţe je vytvořen 
nabývá hodnoty 1.  

Roční 

Počet aktivit 

zařazených do 
systému jednotné 

propagace 
cestovního ruchu 

Počet Počet aktivit 

zařazených do 
systému jednotné 

propagace 
cestovního ruchu 

Evidence MAS Počet aktivit zapojených do 

systému jednotné propagace 
je moţné získat přímo ze 

systému samotného. 

Roční 

Počet návštěvníků 

vybraných zařízení 
CR 

Počet Počet návštěvníků 

vybraných 
významných 

zařízení 
cestovního ruchu 

(muzea, zámek, 

IC, rozhledna ad.) 

Evidence zařízení Indikátor vypovídá 

o mnoţství návštěvníků 
regionu. Data se získávají 

z evidence vybraných 
významných zařízení CR 

v regionu. Data se zveřejňují 

za kaţdé zařízení zvlášť za 
celý kalendářní rok.  

Roční 



 

PROGRAMOVÉ INDIKÁTORY OBLASTI KULTURNÍ, SPOLKOVÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Operační cíl Programový indikátor 
Jednotk

a 
Definice Zdroj dat Popis a zpracování dat 

Frekvence 
sledování 

Cílem je dobře informovaná 
veřejnost včetně členů spolku 
o aktivitách ve spolkové 
kulturní i zájmové činnosti 

Počet obcí a organizací 

zveřejňující informace 
o akcích na jednotném 

portálu 

Počet 

subjektů 

Počet subjektů 

zveřejňující informace 
o volnočasových, 

kulturních, sportovních 

a společenských akcích na 
nově vzniklém jednotném 

regionálním portálu. 

Správce 

jednotného 
portálu 

Indikátor hodnotí míru 

zapojení organizace do 
zveřejňování nabídky svých 

volnočasových aktivit. Data 

se hodnotí vţdy ke konci 
kalendářního roku. 

Roční 

Obce zveřejňující 

aktuální informace o 

činnosti spolků na 
webových stránkách 

Počet 

obcí 

Počet obcí zveřejňující 

informace 

o volnočasových, 
kulturních, sportovních 

a společenských akcích na 
svých webových 

stránkách 

Šetření obcí  Indikátor hodnotí míru 

zveřejňování informací 

o volnočasových, kulturních, 
sportovních 

a společenských akcích na 
webových stránkách obcí. 

Vyhodnocuje se místním 

šetřením vţdy ke konci 
roku. 

Roční 

Informační nástěnky 
v regionu 

Počet 
nástěne

k 

Počet nástěnek v regionu 
zveřejňující informace 

o volnočasových, 

kulturních, sportovních 
a společenských akcích.  

Šetření obcí, 
MAS 

Indikátor hodnotí míru 
zveřejňování informací 

o volnočasových, kulturních, 

sportovních 
a společenských akcích 

prostřednictvím nástěnek a 
plakátovacích míst 

v regionu. Vyhodnocuje se 

místním šetřením vţdy ke 
konci roku. 

Roční 

Cílem je nabídnout bohatou 
náplň volného času veřejnosti 
(dětem, mládeži, dospělým, 
seniorům) prostřednictvím 
konkrétních akcí a aktivit 
subjektů působících v kulturní, 
sportovní a zájmové činnosti, 
a to i formou společných akcí 
v rámci spolupráce  
 

Počet akcí a aktivit 

spolků za rok 
oznámených MAS 

Počet Celkový počet 

oznámených akcí a aktivit 
pořádaných spolky, 

neformálními sdruţeními a 
ostatními organizacemi 

v oblasti kulturní, 
spolkové a zájmové 

činnosti. Jako akcí či 

aktivitou rozumíme 
činnost směřující 

k veřejnosti či ke členům 
sdruţení (např. členská 

Systém 

evidence akcí 
– MAS  

Indikátor hodnotí mnoţství 

organizací aktivit a akcí 
spolků a organizací 

nabízejících volnočasové 
aktivity. Započítávají se jen 

ty aktivity a akce, které byly 
nahlášeny MAS jako 

zastřešující organizaci 

v prezentaci akcí a aktivit 
veřejnosti. Data se hodnotí 

vţdy za celý kalendářní rok.  

Roční 



Operační cíl Programový indikátor 
Jednotk

a 
Definice Zdroj dat Popis a zpracování dat 

Frekvence 
sledování 

schůze, krouţek, 

vystoupení, zápas).  

Cílem je rozvinout lidské 
zdroje spolků, neformálních 
sdružení a dalších organizací 
aby mohly nabízet kvalitní 
služby pro cílové skupiny 

Školení/konzultace pro 

rozvoj lidských zdrojů 

podpořených nebo 
realizovaných MAS 

Počet Počet školení/konzultací 

pro rozvoj lidských zdrojů 

podpořených v rámci 
dotační politiky MAS nebo 

realizovaných přímo 
samotnou MAS.  

Evidence 

MAS / 

Monitorovací 
zprávy 

projektů 

Indikátor hodnotí mnoţství 

aktivit směřující k rozvoji 

lidských zdrojů spolků, 
neformálních sdruţení 

a dalších organizací. 
Započítávají se do něj 

všechny školení 

s komponentou RLZ. 
Hodnotí se za celý rok. 

Roční 

Počet účastníků 
školení/konzultací 

Počet Počet účastníků 
školení/konzultací pro 

rozvoj lidských zdrojů 

podpořených v rámci 
dotační politiky MAS nebo 

realizovaných přímo 
samotnou MAS. 

Evidence 
MAS / 

Monitorovací 

zprávy 
projektů 

Indikátor hodnotí mnoţství 
proškolených osob v oblasti 

rozvoje lidských zdrojů 

spolků, neformálních 
sdruţení a dalších 

organizací. Započítávají se 
do něj všichni účastníci 

školení s komponentou RLZ. 

Hodnotí se za celý rok. 

Roční 

Cílem je zlepšit materiální 
a finanční zázemí spolků 
a neformálních sdružení 
a dalších subjektů aby mohly 
nabízet kvalitní služby pro 
cílové skupiny. 

Podpora spolkům, 

neformálním sdruţením 

a dalším subjektům 
z programů MAS 

Kč/subje

kt 

Objem finančních dotací 

spolkům, neformálním 

sdruţením a dalším 
subjektům z programů 

MAS působících v oblasti 
volnočasových aktivit 

přepočtený na jeden 
subjekt. 

Evidence 

MAS, 

evidence 
spolků, 

neformálních 
sdruţení a 

dalších 
subjektů 

Indikátor hodnotí míru 

podpory volnočasových 

subjektů z programů MAS. 
Čitatel - objem finanční 

podpory. Jmenovatel – 
počet spolků, neformálních 

sdruţení a dalších subjektů. 
Indikátor se stanovuje vţdy 

ke konci roku.  

Roční 

Podpora na nové 
vybavení spolků, 

neformálních sdruţení 

a dalších subjektů 
z programů MAS 

tis. Kč Celkový objem finančních 
dotací na nové vybavení 

spolkům, neformálním 

sdruţením a dalším 
subjektům z programů 

MAS působících v oblasti 
volnočasových aktivit 

přepočtený. 

Evidence 
MAS, 

evidence 

spolků, 
neformálních 

sdruţení a 
dalších 

subjektů 

Indikátor hodnotí míru 
podpory na nové vybavení 

volnočasových subjektů 

z programů MAS. Stanovuje 
se objem finanční podpory 

z projektů MAS na nové 
vybavení. Indikátor se 

stanovuje vţdy ke konci 
roku. 

Roční 

Počet nových 

a zrekonstruovaných 

Počet Počet nových 

a zrekonstruovaných 

NČI – 

650205 

Indikátor hodnotí míru 

výstavby a rekonstrukce 
Roční 



Operační cíl Programový indikátor 
Jednotk

a 
Definice Zdroj dat Popis a zpracování dat 

Frekvence 
sledování 

zařízení pro volnočasové 

aktivity a počet zařízení 
nově s účelem pro 

volnočasové aktivity 

objektů slouţících pro 

poskytování sluţeb v 
oblasti volnočasových 

aktivit a objektů, které po 
rekonstrukci nabyly účel 

pro poskytování sluţeb 

v oblasti volnočasových 
aktivit. 

Místní 

šetření, 
evidence 

MAS 

zařízení pro volnočasové 

aktivity v regionu. 
Nehodnotí se jen zařízení 

financované z MAS, ale 
všechny. Indikátor se 

stanovuje vţdy ke konci 

roku. 



 
PROGRAMOVÉ INDIKÁTORY OBLASTI ROZVOJ OBCÍ 

Operační cíl Indikátor 
Jednotk

a 
Definice Zdroj dat Popis a zpracování dat 

Frekvence 
sledování 

Prostřednictvím podpory 
podnikání (zejména 
drobného), vzniku pracovních 
míst, podpory realizace 
komplexních pozemkových 
úprav, podpory zajištění 
odpovídající územně 
plánovací dokumentace 
k podpoře rozvoje obce s 
ohledem na bydlení přilákat 
nové a udržet stávající 
obyvatele 

Počet nově zaloţených 

mikropodniků a MSP  

Počet Počet nově zaloţených 

mikropodniků a malých a 

středních podniků 
v regionu za kalendářní 

rok.  

ČSÚ, RES Mikropodnik je definován 

jako podnik, který 

zaměstnává méně neţ 
10 osob a jehoţ roční obrat 

nebo celková roční bilanční 
suma nepřesahuje 2 miliony 

EUR. Střední podnik je 
definován jako podnik, 

který zaměstnává méně neţ 

250 osob a jehoţ roční 
obrat nepřesahuje 

50 milionů EUR nebo jehoţ 
celková roční bilanční suma 

nepřesahuje 43 milionů 

EUR. 

Roční  

Plocha pozemků pro 

KPÚ  

ha Plocha pozemků 

vyčleněných pro 
komplexní pozemkové 

úpravy (KPÚ). 

Státní 

pozemkový 
úřad 

Indikátor hodnotí celkovou 

rozlohu pozemků určených 
pro komplexní pozemkové 

úpravy a další krajinotvorné 

zásahy za rok. 

Roční  

Prostřednictvím podpory 
budování, údržby a 
modernizace kvalitní 
technické, dopravní, 
venkovské infrastruktury 
včetně projektové 
dokumentace přilákat nové 
a udržet stávající obyvatele 
regionu 

Počet projektů obnovy 

venkovské infrastruktury  

Počet  Počet realizovaných 

projektů budování, údrţby 

a modernizaci venkovské 
infrastruktury v regionu 

MAS Blaník. 

Evidence 

projektů  

Jde o projekty v oblasti 

vodovodů, kanalizací, 

informačních sítí, 
odpadového hospodářství, 

veřejného osvětlení, 
dopravní infrastruktury ad 

vesnické technické 
infrastruktury. Započítávají 

se projekty ukončené 

v daném roce. 

Roční  

Objem prostředků na 

infrastrukturu  

Tis. Kč Mnoţství finančních 

prostředků na projekty 

budování, údrţby a 
modernizaci venkovské 

infrastruktury. 

Evidence 

projektů  

Indikátor hodnotí celkové 

mnoţství prostředků na 

projekty budování a obnovy 
vesnické infrastruktury.  

Roční  

Prostřednictvím 
informovanosti a poskytování 

Počet druhů 
propagačních materiálů 

Počet Počet druhů 
propagačních materiálů a 

Evidence 
MAS 

Cílem indikátoru je evidovat 
nově vytvořené materiály 

Roční  



Operační cíl Indikátor 
Jednotk

a 
Definice Zdroj dat Popis a zpracování dat 

Frekvence 
sledování 

kompenzací (vč. nefinančního 
charakteru) za znevýhodnění 
způsobené omezeními z 
důvodu ochrany veřejných 
statků (Želivka, dálnice, CHKO, 
památková ochrana) 
eliminovat negativní vnímání 
těchto prvků obyvateli v 
regionu a naopak z těchto 
učinit lákadlo pro nově 
příchozí obyvatele 

a dalších informačních 
produktů 

dalších informačních 
produktů o významu 
veřejných a přírodních 
statků v regionu.  

sloužící k objasňování 
významu veřejných a 
přírodních statků. Jde o 
fyzické materiály (jako 
letáky, brožury, nástěnky), 
tak elektronické 
(internetové stránky, ap.). 

Prostřednictví realizace 
preventivních opatření 
v oblasti ochrany zdrojů 
a přírody v intravilánu obcí 
zamezit znehodnocování 
majetku obcí a obyvatel 

Počet preventivních 

programů  

Počet Počet realizovaných 

preventivních programů 
oblasti ochrany zdrojů a 

přírody v intravilánu obcí 

regionu za rok.  

Evidence 

realizátorů 
projektů  

Indikátor hodnotí 

realizované projekty – 
zaměřené na prevenci v 

oblasti ochrany zdrojů a 

přírody v intravilánu obcí 
regionu za rok. 

Roční  

Prostřednictvím budování 
„míst pro setkávání“ působit 
preventivně proti sociálně-
patologickým jevům, zlepšit 
sociální i zdravotní situaci 
místních obyvatel a současně 
umožnit integraci nově 
příchozích/přistěhovalci 

Počet míst pro setkávání 
občanů regionu 

Počet  Počet míst pro setkávání 
občanů v obcích regionu, 

která budou slouţit 
preventivně proti 

sociálně-patologickým 

jevům.  

Evidence 
obcí  

Indikátor hodnotí 
realizované projekty – 

vybudovaná a zprovozněná 
místa pro setkávání občanů 

v obcích regionu. 

Roční  



 
PROGRAMOVÉ INDIKÁTORY OBLASTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Operační cíl Indikátor 
Jednotk

a 
Definice Zdroj dat Popis a zpracování dat 

Frekvence 
sledování 

Umožnit seniorům a osobám 
se zdravotním postižením 
kvalitní život prostřednictvím 
rozvoje dostupných sociálních 
služeb, domácí péče 
i prevence sociálního 
vyloučení. 

Počet klientů sociálních 
služeb 

Počet  Celkový počet 
registrovaných klientů 
sociálních služeb 
poskytovaných na území 
regionu.  

Poskytovatel
é sociálních 
služeb 

Indikátor hodnotí celkový 
počet klientů sociálních 
služeb nabízených 
v regionu MAS podle 
registru sociálních služeb a 
evidence poskytovatelů 
sociálních služeb.  

Roční  

Počet neuspokojených 
ţádostí klientů sociálních 

sluţeb 

Počet  Počet neuspokojených 
ţádostí klientů sociálních 

sluţeb. 

NČI - 075710 
ČSÚ 

Evidovaný počet žadatelů, 
kterým nebyla poskytnuta 
sociální služba v různých 
typech zařízení sociální 
péče (např. azylové domy, 
chráněné bydlení, domovy 
pro osoby se zdravotním 
postižením, týdenní 
stacionáře, domovy pro 
seniory atd.). 

Roční 

Prostřednictvím zlepšení 
informovanosti o sociálních 
službách u cílových skupin i 
obcí zajistit jejich dobrou 
dostupnost. 

Počet akcí na propagaci 

sociálních sluţeb 

Počet  Počet informačních a 

propagačních akcí na 
propagaci sociálních 

sluţeb uskutečněných 
v regionu MAS za rok.  

Poskytovatel

é sociálních 
sluţeb 

Indikátor hodnotí 

kvantitativní aspekty 
informovanosti o sociálních 

sluţbách – počet akcí. Data 
evidují poskytovatelé 

sociálních sluţeb, evidentně 
další subjekty (MAS, obce, 

NNO).  

Roční 
 

Rozšířit, doplnit a zefektivnit 
poskytování sociálních služeb 
prostřednictvím podpory 
rozvoje dobrovolnictví a 
mezigenerační spolupráce. 

Počet dobrovolníků 
v sociálních služeb 

Počet Celkový počet 
dobrovolníků v sociálních 
službách. 

Poskytovatel
é sociálních 
služeb 

Dobrovolník je definován 
podle zákona o 
dobrovolnické službě č. 
198/2002 Sb. 
dobrovolnictví. Data evidují 
poskytovatelé sociálních 
služeb či další subjekty 
(NNO).  

Roční  

Náklady na 

dobrovolnictví z projektů 

Kč Celkové náklady na Poskytovatel Cílem indikátoru je vyčíslit Roční  



Operační cíl Indikátor 
Jednotk

a 
Definice Zdroj dat Popis a zpracování dat 

Frekvence 
sledování 

MAS dobrovolnictví 
financované z projektů 
MAS.  

é sociálních 
služeb, 
evidence 
MAS 

náklady na dobrovolnictví, 
které jsou kryty s dotací 
rozdělovaných MAS. 
Indikátor se vztahuje 
k jednomu kalendářnímu 
roku.  

Zajistit fungování rodiny a 
pokrytí základních životních 
potřeb jedinců i rodin, kteří se 
ocitli v obtížné situaci, 
prostřednictvím poskytnutí 
okamžité materiální pomoci. 

Mnoţství finančních 
prostředků na pokrytí 

základních ţivotních 
potřeb rodin 

Kč Množství finančních 
prostředků na pokrytí 
základních životních 
potřeb rodin, které se 
ocitly v obtížné životní 
situaci.  

Poskytovatel
é sociálních 
služeb, NNO 

Indikátor hodnotí finanční 
prostředky uvolněné na 
materiální pomoc rodin 
v obtížné životní situaci. 
Jedná se o rodiny s trvalým 
bydlištěm v obcích MAS. 
Indikátor se vztahuje 
k jednomu kalendářnímu 
roku. 

Roční  

Působit preventivně proti 
sociálnímu vyloučení rodin a 
proti sociálně patologickým 
jevům prostřednictvím 
rozvíjení rodičovských 
kompetencí a poskytování 
služeb cílených na podporu 
rodiny a jejích členů. 

Počet nově 

poskytovaných 
sociálních sluţeb a 

sluţeb sanace rodiny na 
území MAS Blaník 

Počet  Celkový počet nově 

poskytovaných sociálních 
sluţeb a sluţeb sanace 

rodiny na území MAS 
Blaník v daném roce.  

Registr 

poskytovatel
ů sociálních 

sluţeb 

Druhy sociálních služeb jsou 
uvedeny v zákoně č. 
108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Indikátor hodnotí 
nárůst dostupnosti 
sociálních služeb v regionu 
MAS Blaník prostřednictvím 
hodnocení nárůstu počtu 
druhů poskytovaných 
služeb v daném roce.  

Roční  

Počet akcí a aktivit 

v oblasti prevence proti 
sociálně patologickým 

jevům 

Počet Celkový počet akcí a 

aktivit v oblasti prevence 
proti sociálně 

patologickým jevům. 

Poskytovatel

é sociálních 
sluţeb 

 

Indikátor hodnotí počty akcí 

a aktivit, pořádaných 
různými subjekty 

(poskytovatelé, NNO, obce, 
police, atd.), v oblasti 

prevence proti sociálně 

patologickým jevům a 
sluţeb sanace rodiny. Jde o 

akce s větším počtem 
účastníků pořádané 

v daném kalendářním roce 

na území MAS.  

Roční  



Operační cíl Indikátor 
Jednotk

a 
Definice Zdroj dat Popis a zpracování dat 

Frekvence 
sledování 

Zajistit poskytování kvalitních 
sociálních služeb 
prostřednictvím podpory a 
rozvoje lidských zdrojů z řad 
profesionálů, dobrovolníků 
i rodinných příslušníků 
pečujících o osoby blízké. 

Spokojenost 

poskytovatelů sociálních 
sluţeb  

Bodové 

hodnoce
ní na 

stupnici 
0 – 10 

Míra spokojenosti 

poskytovatelů sociálních 
sluţeb v oblasti 

materiálního zázemí, 
pocitu smysluplnosti 

vlastní práce a ocenění 

společnosti a finančního 
ohodnocení 

Dotazníkové 

šetření 

Zjišťuje se dotazníkovým 

šetřením (anketou) u 
pracovníků poskytovatelů 

sociálních sluţeb. Provede 
se aritmetický průměr všech 

odpovědí na otázky týkající 

se míry spokojenosti 
poskytovatelů sociálních 

sluţeb v oblasti materiálního 
zázemí, pocitu smysluplnosti 

vlastní práce a ocenění 

společnosti a finančního 
ohodnocení. Hodnocení je 

moţné na stupnici 0 
(nejniţší spokojenost) - 10 

(nejvyšší spokojenost). 

1x za 3 
roky 

Počet proškolených a 
supervidovaných 

pracovníků sociálních 
sluţeb 

Počet Celkový počet 
proškolených a 

supervidovaných 
pracovníků sociálních 

sluţeb v daném roce.  

Poskytovatel
é sociálních 

sluţeb, MěÚ 

Indikátor hodnotí účast na 
školeních – profesním 

vzdělávání pracovníků 
sociálních sluţeb. V další 

části pak počet pracovníků, 

sociálních sluţeb, kteří 
projdou v daném 

kalendářním roce supervizí.  

Roční  

Zlepšit dostupnost sociálních 
služeb prostřednictvím 
zvýšení zapojení obcí do 
řešení sociálně patologických 
jevů na svém území. 

Mnoţství finančních 
prostředků na sociální 

problematiku, 
poskytnuté obcemi  

Tis. Kč Celkové mnoţství 
finančních prostředků, 

které obce v rámci MAS 
poskytly na sociální 

problematiku. 

Obce – 
rozpočty  

Data pro výpočet indikátoru 
je moţné získat z veřejně 

přístupných zdrojů o 
rozpočtech obcí a dalších 

samosprávných celků - ÚFIS 
(Účetní a finanční informace 

státu) 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ufis. 
Hodnotí se v 1000 korunách 

za rok.  

Roční  

Zlepšit postavení na trhu 
práce osob se zdravotním 
postižením, osob ohrožených 
sociálním vyloučením a osob 
znevýhodněných na trhu 
práce zejména 

Počet flexibilních úvazků 
podpořených Úřadem 

práce a projekty MAS 

Počet  Celkový počet 
podpořených flexibilních 

úvazků Úřadem práce a 
projekty MAS v rámci 

regionu MAS. 

Evidence ÚP, 
Projekty MAS 

Indikátor hodnotí, kolik 
nových pracovních míst, 

zaloţených na flexibilních 
úvazcích (částečný pracovní 

poměr, práce z domova, 
atp.) bylo podpořeno 

Roční  

http://wwwinfo.mfcr.cz/ufis


Operační cíl Indikátor 
Jednotk

a 
Definice Zdroj dat Popis a zpracování dat 

Frekvence 
sledování 

prostřednictvím rozvoje 
nástrojů umožňujících sladit 
rodinný a pracovní život 

v obcích MAS úřadem práce 

a projekty financovanými 
prostřednictvím MAS.  



 
PROGRAMOVÉ INDIKÁTORY OBLASTI VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 

Operační cíl Indikátor Jednotka Definice Zdroj dat Popis a zpracování dat 
Frekvence 
sledování 

Efektivně propojit výuku 
s praxí skrze podporu 
spolupráce škol a jiných 
organizací.  

Počet společných akcí 

škol a dalších subjektů 

(opakující se akce) 

Počet Počet společných, 

ne jednorázových 

akcí škol a dalších 
subjektů – 

podniků, obcí, 
NNO, atp.  

Místní šetření škol  Data pro indikátor je nutné 

získat šetřením u škol či 

jejich zřizovatelů. Hodnotí 
se počet společných akcí 

v kalendářním, nikoliv 
školním roce.  

Roční  

Počet smluv/prohlášení 

o partnerství/ spolupráci 
škol s dalšími institucemi 

Počet Počet 

smluv/prohlášení 
o partnerství/ 

spolupráci škol 
s dalšími 

institucemi. 

Místní šetření škol  Indikátor hodnotí počet 

smluvně zakotvených 
partnerství a spolupráci škol 

a dalších subjektů (podniků, 
obcí, NNO). 

Roční 

Přispět ke zvýšení kvality 
a obohacení výuky na školách 
prostřednictvím podpory 
preventivních, sportovních, 
kulturních a mezinárodních 
aktivit škol, dále podpory 
spolupráce vzdělávacích 
institucí, vědy a badatelské 
činnosti a podpory zvyšování 
kompetencí pedagogů.  

Počet preventivních, 
sportovních a 

mezinárodních aktivit 
škol 

Počet akcí Počet 
preventivních, 

sportovních a 
mezinárodních 

aktivit škol – MŠ, 

ZŠ, SŠ a ZUŠ.  

Místní šetření škol Indikátor hodnotí počet 
preventivních, sportovních 

a mezinárodních aktivit škol 
v daném kalendářním roce. 

Data je nutné získat 

šetřením u jednotlivých typů 
škol v regionu MAS.  

Roční 

Počet pedagogů, kteří si 

zvýší své kompetence 

Počet  Počet pedagogů, 

kteří si zvýší své 
kompetence. 

Organizátoři 

vzdělávání, místní 
šetření škol  

Indikátor hodnotí, kolik 

pedagogů (MŠ, ZŠ, SŠ, 
ZUŠ) v daném kalendářním 

roce absolvovalo školení 
v rámci celoţivotního 

vzdělávání, zvyšování 
kompetencí a kariérního 

růstu. 

Roční  

Rozvíjet rodičovské 
kompetence a mezigenerační 
spolupráci, aktivizovat rodiče 
a prarodiče k zapojení do 
vzdělávacího procesu 
a spolupráce se vzdělávacími 
institucemi.  

Počet akcí, do kterých 
se zapojí SRPŠ/sdruţení 

rodičů 

Akce Celkový počet 
akcí škol (MŠ, ZŠ, 

SŠ a ZUŠ), do 

kterých se zapojí 
SRPŠ/sdruţení 

rodičů. 

Místní šetření škol Indikátor hodnotí počet akcí 
škol v daném kalendářním 

roce, na kterých se podílí 

rodiče či jejich sdruţení. 
Data je nutné získat 

šetřením u jednotlivých typů 
škol v regionu MAS. 

Roční  

Počet akcí/kurzů pro 

rodiče a prarodiče ke 
zvýšení jejich 

Akce/kurzy Počet akcí/kurzů 

pro rodiče 
a prarodiče ke 

Organizátoři kurzů  Indikátor hodnotí nabídku 

akcí/kurzů pro rodiče 
a prarodiče ke zvýšení jejich 

Roční  



Operační cíl Indikátor Jednotka Definice Zdroj dat Popis a zpracování dat 
Frekvence 
sledování 

kompetencí zvýšení jejich 

kompetencí. 

rodičovských kompetencí. 

Jedná se o akce na území 
MAS, uskutečněné během 

kalendářního roku.  

Působit preventivně proti 
sociálně patologickým jevům 
prostřednictvím vytvoření 
dostatečné nabídky 
dostupných volnočasových 
aktivit pro všechny generace. 

Počet krouţků zdarma 
organizovaných školami 

a dalšími institucemi za 
rok 

Počet Počet krouţků 
zdarma 

organizovaných 
školami a dalšími 

institucemi za rok. 

Šetření 
vzdělávacích 

zařízení 
a organizátorů 

krouţků  

Indikátor hodnotí prevenci 
sociálně patologickým jevů 

pomocí hodnocení nabídky 
krouţků pro děti a mládeţ, 

které jsou nabízeny zdarma.  

Roční 

Umožnit seniorům aktivně 
a smysluplně trávit čas 
prostřednictvím podpory 
nabídky vzdělávacích a 
volnočasových aktivit včetně 
podpory zapojení seniorů do 
projektů a aktivit cílených na 
nejmladší generaci. 

Počet vzdělávacích 

a volnočasových aktivit 
a kurzů pro seniory 

Počet Celkový počet 

vzdělávacích 
a volnočasových 

aktivit a kurzů pro 

seniory, 
nabízených 

v daném roce pro 
seniory. 

Evidence 

vzdělávacích 
a volnočasových 

zařízení 

Indikátor hodnotí nabídku 

akcí/kurzů pro seniory ve 
věkové kategorii 60+ 

v daném kalendářním roce.  

Roční  

Počet mezigeneračních 

vzdělávacích 
a volnočasových akcí 

Počet Celkový počet 

mezigeneračních 
vzdělávacích 

a volnočasových 
akcí. 

Evidence 

vzdělávacích 
zařízení 

Indikátor hodnotí nabídku 

vzdělávacích 
a volnočasových akcí 

v regionu MAS, které jsou 
určeny více generacím – 

primárně seniorům, dětem, 

a mládeţi. Hodnotí se 
v daném kalendářním roce. 

Roční  

Zvýšit kompetence, 
konkurenceschopnost na trhu 
práce a občanskou 
angažovanost obyvatel 
prostřednictvím vytvoření 
nabídky vzdělávacích aktivit 
(zájmových, profesních i 
osvětových) 

Počet účastníků 
vzdělávacích aktivit 

podpořených z MAS 

Počet  Počet účastníků 
vzdělávacích 

aktivit 

podpořených 
z MAS 

 Indikátor hodnotí počet akcí 
a počet jejich účastníků, 

které jsou zaměřeny na 

zvýšení kompetencí, 
konkurenceschopností na 

trhu práce a občanské 
angaţovanosti obyvatel. 

Roční  

Počet vzdělávacích 

aktivit podpořených 
z MAS 

Počet Počet 

vzdělávacích 
aktivit 

podpořených 
z MAS 

 Roční 

 



 
PROGRAMOVÉ INDIKÁTORY OBLASTI VYUŽITÍ POTENCIÁLU KRAJINY 

Operační cíl 
Programový 

indikátor 
Jedn
otka 

Definice Zdroj dat Popis a zpracování dat 
Frekvence 
sledování 

Prostřednictvím co největší 
průchodnosti krajiny chceme 
dosáhnout funkčního využití pro 
život, turistický ruch, zemědělskou 
činnosti při zohlednění zájmů 
různorodých cílových skupin. 

Celková délka 

nově 

vybudovaných a 
obnovených 

polních cest 

km Celková délka nově 

vybudovaných a 

obnovených polních cest 

Mapové 

podklady – GIS, 

obce, evidence 
MAS 

Indikátor hodnotí délku 

obnovených a nově 

vybudovaných polních cest 
mezi obcemi a v krajině za 

rok. Jsou započítávány 
i úseky cest vedoucí po 

lesní půdě. Indikátor se 
stanovuje vţdy ke konci 

roku. 

Roční 

Prostřednictvím podpory 
diversifikace 
zemědělské/lesnické/potravinářské 
činnost anebo návratu k původním 
tradičním zemědělským, řemeslným 
či potravinářským postupům 
(vyžadujícím často vyšší míru 
lidské/ruční práce) chceme 
napomoci zvrátit negativní trend 
v regionu - a sice ubývání pracovních 
příležitostí na venkově a naopak tyto 
nabídnout. 

Počet subjektů – 
drobných 

zemědělců 

Počet Počet registrovaných 
subjektů – drobných 

zemědělců. 

RES – registr 
ekonomických 

subjektů 

Indikátor hodnotí celkový 
počet registrovaných 

subjektů – drobných 

zemědělců v regionu. 
Indikátor se stanovuje vţdy 

ke konci roku. 

Roční 

Počet trhů, 

jarmarků a 

prodejů ze dvora 

Počet Celkový počet trhů, 

jarmarků a prodejů ze 

dvora za rok.  

Evidence 

provozovatelů 

trhů, evidence 
MAS.  

Indikátor hodnotí 

registrovaný počet 

oficiálních odbytišť místních 
produktů a výpěstků (tj. 

trhů, jarmarků, prodejů ze 
dvora v regionu MAS. 

Indikátor se stanovuje vţdy 

ke konci roku. 

Roční 

Prostřednictvím konkrétních aktivit 
směřujících k zajištění biodiversity, 
udržitelnosti vodních zdrojů, 
možností kvalitního hospodaření 
a díky eliminaci negativních jevů 
jako jsou povodně, erozní splavy 
chceme předcházet zhoršení a 
vylepšit kvalitu vody a půdy 

Celková délka 

revitalizovaných 
vodních toků.  

m Celková délka 

revitalizovaných vodních 
toků v metrech.  

NČI – 250300 Indikátor ze sady NČI. Je 

nutné odlišit podíl přírodě 
blízkých úprav vodních 

toků. Jedná se o podélné 

podélných revitalizací toků a 
niv, a to z důvodu obnovení 

jejich přírodního charakteru, 
zvýšení biodiverzity v dané 

lokalitě apod., v lokalitách, 

které byly v předchozích 
letech negativně ovlivněny 

lidskou činností.  

Roční 

Celková plocha 
obnovených 

m2 Celková plocha 
obnovených vodních ploch 

Majitelé 
pozemků, 

Indikátor hodnotí plochy 
obnovených či nově 

Roční 



Operační cíl 
Programový 

indikátor 
Jedn
otka 

Definice Zdroj dat Popis a zpracování dat 
Frekvence 
sledování 

vodních ploch v regionu. povodí, rybáři vytvořených vodních ploch. 

Indikátor se stanovuje vţdy 
ke konci roku. 

Prostřednictvím podpory 
financování projektových 
dokumentací a dalších aktivit př. 
financování právních služeb pro 
krajinu, životní prostředí 
a zemědělství chceme pomoci 
vlastníkům anebo správcům majetku 
připravit konkrétní projekty v 
kvalitě, která je požadována pro 
financování z fondů EU či jiných 
zdrojů anebo pomoci těmto i bez 
financování třetí strany vyřešit 
problémy týkající se krajiny v území 
(často legislativně, narovnání 
právních vztahů) 

Mnoţství 

finančních 
prostředků 

vynaloţených na 
pořízení 

projektové 

dokumentace 
v oblastech 

krajiny, ţivotního 
prostředí a 

zemědělství 

Kč Mnoţství finančních 

prostředků vynaloţených 
ze zdrojů MAS na pořízení 

projektové dokumentace 
v oblastech krajiny, 

ţivotního prostředí a 

zemědělství 

Evidence MAS Indikátor hodnotí míru 

podpory na zajištění 
projektové dokumentace 

v oblastech krajiny, 
ţivotního prostředí 

a zemědělství. Indikátor se 

stanovuje za celý kalendářní 
rok. 

Roční 

Chceme podpořit nové myšlenky 
a přístupy při využívání potenciálu 
krajiny (nové způsoby) v souladu 
s celkovým cílem této oblasti 

Mnoţství 
inovativních 

přístupů 
v oblastech 

ochrany krajiny, 

ţivotního 
prostředí a 

zemědělství 

Počet  Mnoţství inovativních 
přístupů v projektech 

financovaných z MAS 
v oblastech ochrany 

krajiny, ţivotního 

prostředí a zemědělství 

Evidence MAS Indikátor hodnotí vyuţívání 
inovativních přístupů 

v projektových dokumentací 
realizátorů projektů 

čerpaných z dotačních titulů 

MAS. Indikátor se stanovuje 
za celý kalendářní rok.  

Roční 

 
 



Příloha 
č.2:

I . I I . I I I . IV. I. I I . I I I . IV. V. VI. VII. VIII . VIX. X. XI. XII. I . I I . I I I . IV. V. VI. VII. VIII . VIX. X. XI. XII. I . I I . I I I . IV. 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Příprava strategie

I. kolo pracovních skupin X

Ustanovení MAS X

II. kolo pracovních skupin X

III. kolo pracovních skupin X X

Vyplňování katalogu projektu 5.8. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

I. verze strategie k připomínkám 29.8.

I. kolo připomínek ke strategii

Zapracování připomínek, úprava strategie

Konference v rámci MAS 25.11.

Zaslání finální verze k připomínkám obcím 30.11.

Projednání strategie obcemi v území - připomínky 1.12. - 31.1.

Zapracování připomínek obcí X

Zaslání strategie ke schválení zastupitelstvy obcí 28.2.

Schválení strategie v území - obce do 31. 3.

Standardizace MAS X X X X X X X X 2.2.

Schválení strategie členskou schůzí MAS 7.4.

Odevzdání definitivní strategie na Mze 30.4. 

Schválení strategie MZe (MMR) X X

Realizace projektů (???) X X X X X X X

Platnost strategie 7.4. X X X X X X X X X X X X X X X X X X

29. 8. - 30.9.

1.10. - 30.11.

31.12.2025

2017 - 2020 2021 - 2025

HARMONOGRAM

2013 2014 2015 2016



Příloha č. 3: účetnictví 2014 – první pololetí: 

 
Po střediscích: 

01 – 
Vlašim 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 – 
Blaník- 
svazek 
obcí 

 
03 – Český smaragd  



 
04 – Podblanicko 

 
05 Želivka 

 



 
Příloha č. 4: Vyjádření ŘO Taberyho 
--------------------------- Původní zpráva ---------------------------- 
Předmět: RE: stanovisko k navrhovanému znění Pravidel pro žadatele z Programu rozvoje venkova pro opatření 
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 
Od:        "Tabery Josef" <Josef.Tabery@mze.cz> 
Datum:     22 Srpen 2014, 14:49 
Komu:      "MAS Blaník o.s." <info@masblanik.cz> 
Kopie:     Krumpholcová Lucie <Lucie.Krumpholcova@mze.cz> 
           Kadlecová Tereza <Tereza.Kadlecova@mze.cz> 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Vážená paní předsedkyně, 
 
reaguji na Vaše připomínky k navrhovanému znění Pravidel IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Uvádíte, že 
navržené úpravy požadujete za diskriminační, neboť vylučují z okruhu možných žadatelů MAS vzniklé oddělením z 
území jiné MAS. 
K uvedenému mi dovolte uvést následující. 
Novými Pravidly IV.2.1 Realizace projektů spolupráce se Ministerstvo zemědělství samozřejmě snaží podpořit co 
nejširší okruh MAS, ale současně je povinno respektovat evropskou i národní úpravu pro podmínky LEADER v období 
2007 – 2013. Na podporu poskytovanou v rámci přechodného období by dosáhlo pouze 112 místních akčních skupin 
schválených v rámci opatření 
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Podpora poskytovaná v rámci těchto Pravidel dává možnost i pro místní 
partnerství schválené v rámci opatření 
III.4.1 Získávání dovedností,animace a provádění či další MAS, které splní podmínky výše uvedených Pravidel. 
Bohužel MAS, které vznikly rozdělením jedné MAS, nelze do implementace v období 2007 - 2013 zařadit, neboť 
souhlasy obcí s realizací strategie 2007 - 2013 na jejich území mají MAS stávající. Obce by tedy musely vystoupit ze 
stávajících MAS již pro programové období 2007 - 2013 a přejít k MAS novým. To by znamenalo, že počet obyvatel a 
rozloha území schválených MAS vykazovaná Evropské komisi by se musela snížit, což by mohlo znamenat i neplnění 
monitorovacích indikátorů. Dále považujeme za důležité zdůraznit fakt, že alokace MAS byla vypočítána i dle počtu 
obyvatel, tzn., že při změně počtu obyvatel by již obdržená a pravděpodobně i vyčerpaná alokace pro danou MAS 
neodpovídala skutečnosti. Dalším faktem je, že projekty, které jsou nyní v realizaci či v době udržitelnosti, by musela 
převzít do administrace nová MAS, která v období 2007 - 2013 neměla schválenou strategii, a tudíž ani peníze na 
administraci těchto projektů. 
Rovněž se obáváte možného vyloučení těchto MAS i v rámci dalších výzev. 
Tato obava však není nutná, protože pro období 2007 - 2013 se jedná o poslední výzvu (ŽOP musí být na SZIF 
doručeny do 30. 6. 2015). Pro nové období již bude posuzována příslušnost ke strategii 2014 - 2020, tedy pokud 
splníte standardy, budete moci podat žádost o podporu strategie 2014 
- 2020. 
Co se týká potřeby získávání zkušeností s administrací projektů, domníváme se, že všechny subjekty, které v období 
2007 - 2013 působily ve schválené MAS, měly mnoho příležitostí se během těchto let s administrativním procesem 
seznámit. Další skutečností je, že výstupem výše uvedeného opatření budou zpracované doporučující metodiky (tj. 
soupis praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení, včetně případových studií), které budou zveřejněny, a 
tak budou přínosné i těm, kteří v tomto kole nemohli podat Žádost o dotaci. 
Také připomínám, že  je sledována příslušnost ke strategii, nikoliv příslušnost k MAS. To znamená, že jedna obec 
může fungovat v jedné MAS v rámci strategie 2007 – 2013, a zároveň být zapojena do přípravy strategie 
2014 – 2020 v jiné MAS. 
Dále mi dovolte zdůraznit, že finanční prostředky určené pro toto kolo jsou poskytovány z prostředků určených na 
období 2007 – 2013. 
 
Vážená paní předsedkyně, vzhledem k výše uvedeným důvodům bohužel nemůžeme Vaše připomínky akceptovat. 
 
S pozdravem, 
 
Josef Tabery 
 
ředitel odboru Řídicí orgán PRV 

mailto:Josef.Tabery@mze.cz
mailto:info@masblanik.cz
mailto:Lucie.Krumpholcova@mze.cz
mailto:Tereza.Kadlecova@mze.cz


Director of Managing Authority Department for RDP 
 
Ministerstvo zemědělství České republiky Ministry of Agriculture of the Czech Republic 
 
Těšnov 17 
117 05  Praha 1 
Tel.: +420 221 812 873 
e-mail: josef.tabery@mze.cz 
 
 
 
 
-----Original Message----- 
From: "MAS Blaník o.s." *mailto:info@masblanik.cz] 
Sent: Thursday, August 07, 2014 1:34 PM 
To: Tabery Josef 
Cc: Krumpholcová Lucie 
Subject: stanovisko k navrhovanému znění Pravidel pro žadatele z Programu rozvoje venkova pro opatření IV.2.1 
Realizace projektů spolupráce 
 
Vážený pane řediteli, 
 
dovolujeme si tímto vznést připomínku proti návrhu úprav v opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce Programu 
rozvoje venkova ČR. Tato nově upravená pravidla pokládáme za diskriminační, neboť vylučují z okruhu možných 
žadatelů MAS vzniklé oddělením z území jiné MAS. 
 
Zdůvodnění naleznete v přiloženém dopise. 
 
 
S pozdravem, 
RV Vondráková 
předsedkyně MAS Blaník 
 
Ve Vlašimi dne 4. srpna 2014   
 

 

 

 

Vážený pane řediteli, 

dovolujeme si tímto vznést připomínku proti návrhům úprav v opatření IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje 

venkova ČR. Tato nově upravená pravidla pokládáme za diskriminační, neboť vylučují z okruhu možných žadatelů MAS vzniklé 

oddělením z území jiné MAS. Momentálně se jedná o minimálně 3 žadatele. 

Zdůvodnění: 

1) Na území těchto MAS byla v letech 2007 – 2013 realizována metoda LEADER a právě na základě EVluace jejího fungování došlo 

k oddělení území a vzniku nových MAS. Pro tyto MAS je zejména vhodné a žádoucí zpracovat tuto zkušenost a nastavit systém 

EVluace do budoucího období. Výsledek této analýzy pokládáme za přínosný pro všechny současně fungující MAS.  

2) Jako nově vzniklé MAS potřebují tyto zejména získávat nové zkušenosti s administrací projektů, jako přípravu na fungování 

v programovém období 2014-2020.  

3) Vyloučení předem z možnosti realizovat projekt spolupráce vnímáme jako ohrožení do budoucna zejména z důvodu případného 

hodnocení zkušeností MAS. Navíc se oprávněně obáváme obdobného vyloučení z okruhu možných žadatelů / příjemců dotace 

v dalších výzvách. Případně bodového znevýhodnění zakládajícího se na účasti / neúčasti na projektech spolupráce. 

4) Argumentace, že žádosti MAS vzniklých oddělením z území jiné MAS, není možné administrovat z technických důvodů 

(konkrétně nemožnosti aktualizovat informační systém pro vyloučení duplicit nahlášených obcí) pokládáme za problém, který 

nemůže být ze strany MZe přenesen na žadatele tím způsobem, že jej z dotačního řízení vyloučí. To je přístup s ohledem na 

zákalní pravidla dotační politiky EU neobhajitelný. Navíc v situaci, kdy zcela nové MAS vyloučeny nejsou, byť se popis 

opatření přímo odkazuje na využití zkušeností z období 2007-2013.  

5) Dále je vzhledem k územní působnosti nutno doplnit, že se jedná o širší problém. Změny území se netýkají jen nově vzniklých 

MAS, ale dochází k přesunu obcí, které dávají územní souhlas na roky 2014 – 2020 jiné MAS, než v období předchozím. Všechny 

tyto obce plánují nadále spolupráci s novou MAS, které připsaly své území. Ministerstvo tím, že ve výzvě v roce 2014 administruje 

území dle závazků platných do roku 2013, možná sobě usnadňuje administraci projektů, ale de facto nastoluje překrývání území 

MAS a duplicitní územní působnost. Pro obce, členy MAS i další aktéry je tento postup velmi matoucí a nepřehledný a ve svém 

Vážený pan 

Ing. Josef Tabery 

ředitel odboru 

Řídící orgán PRV 

Těšnov 65/17 

Nové Město 

110 00 Praha 1 

 

mailto:josef.tabery@mze.cz
mailto:info@masblanik.cz


důsledku komplikuje situaci samotným místním akčním skupinám. Navíc, dle harmonogramu uvedeném na školení ke 

standardizaci MAS, je plánováno schválení strategií až na počátek roku 2016. Hrozí tedy situace, že řada obcí a MAS se bude do 

této doby pohybovat ve výše uvedeném duplicitním systému.   

6) Navazujícím problémem je otázka standardizace MAS, kdy vzhledem k termínovému překrytí projektů spolupráce a přijímání 

žádostí o standardizaci MAS, dojte tak jako tak k překrytí území různých místních akčních skupin v systému. Z dohoto důvodu se 

zdá mnohem vhodnější, administrovat projekty v roce 2014 dle již současně platných rozhodnutí obcí o územní působnosti MAS.  

7) Dále je třeba vzít na vědomí, že obce náležející do území MAS Blaník o.s. deklarovaly svou příslušnost ke strategii MAS Posázaví 

o.p.s. na léta 2007 – 2013. Tímto časovým rozmezím je také determinován rozsah jejich závazku k původní MAS. Ten bez jejich 

opětovného souhlasu nelze automaticky prodloužit na roky 2014 a 2015. Když navíc obce pro přípravu strategie 2014 – 2020 

deklarovaly svou přináležitost už nové MAS Blaník o.s. a s touto také na přípravě strategie intenzivně spolupracují. Tedy pokud 

bychom měli brát v potaz přináležitost ke strategii v roce 2014, tak je to MAS Blaník o.s., která má od všech zastupitelstev obcí 

jasně deklarováno, že je to MAS Blaník o.s., které daly souhlas s přípravou strategie pro roky 2014 - 2020. Tak to také bylo 

doloženo pro potřeby dotace z OPTP. 

Vážený pane řediteli, věříme, že naše připomínky shledáte jako relEVntní a zjednáte v navržených dotačních podmínkách nápravu. 

S pozdravem        ……………………………. 

        Mgr. RV Vondráková    

        Předsedkyně MAS Blaník o. s. 



Příloha č. 5 – Informace k standardizaci MAS 

 
 Seminář k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 

2014-2020  
30. července 2014  

Záznam obsahu semináře ve vztahu k MAS Blaník  
Nový občanský zákoník  
  
výdělečná činnost (podnikání) je moţné jen jako vedlejší činnost. Hlavní činnost za úplatu (ne k 
dosaţení zisku) jen pokud je prostředkem dosahování statutárního účelu spolku a zároveň nesmí být 
srovnatelná s podnikáním (soustavnost za účelem dosaţení zisku);  
 
seznam členů – pro zveřejnění seznamu členů spolku je nutný jejich souhlas (máme ve stanovách)  
 
členská schůze – pokud není ve stanovách jinak (a u nás není), pak program schůze nelze měnit, 
pokud s tím nesouhlasí de facto všichni členové spolku (tzn. musí být všichni přítomni na schůzi a 
vyslovit souhlas se změnou programu);  
 
Metodika pro standardizaci  
Podmínky:  
  
MAS – spolek  
 
Ţadatel o standardizaci – spolek  
 
Parter MAS – člen spolku  
 
Zájmová skupina – partneři, kteří jsou cíleně zaměřeni na určitou problematiku. Musí vycházet ze 
strategie. Naše současné rozdělení není zřejmě správné a musí být přepracováno (skupina rozvoj 
venkova, skupina školství, skupina cestovní ruch atd.)  
 
Poměr zastoupení v orgánech MAS – max. 49% veřejný sektor a zájmová skupina. Jeden člen nemůţe 
být ve dvou zájmových skupinách, a to ani na základě zmocnění, pak bude SZIF na takovouto situaci 
nahlíţet jako na střet zájmů. Před kaţdou schůzí valného shromáţdění členů MAS musí proběhnout 
kontrola poměru přítomných členů – viz tabulka, která bude zveřejněna na webu SZIFu.  
 
Svéprávnost a bezúhonnost členů volených orgánů bude dokládána za MAS jedním čestným 
prohlášením. Jednotliví členové orgánů doloţí za své osoby čestná prohlášení pouze MAS.  
 
Kancelář MAS  
 
Vedoucí zaměstnanec – v pracovním poměru, můţe být i dohoda o pracovní činnosti;  
 
WEB  
 
Institucionalizace MAS – ţadatelem je spolek, vede „podvojné“ účetnictví, finanční zdraví max. B 
(metodika bude v říjnu 14); personální a majetkové propojení je zakázáno;  
 
Podmínky MPIN (metodický pokyn pro integrované nástroje) – evidence darů nad 1000 Kč, konzultace 
poskytuje MAS zdarma, změna územní působnosti téměř vyloučena (resp. max. 1), střet zájmů – 
vzájemné zmocnění členů MAS jen v rámci jedné zájmové skupiny.  
 



Žádost o standardizaci  
1)  
zaloţení účtu na portálu farmáře (máme)  
2)  
po přihlášení kontrola údajů  
3)  
event. doplnění korespondenční adresy  
4)  
vygenerování předtisku (formuláře) ţádosti  
5)  
vloţení vyplněné ţádosti do systému  
6)  
vloţení příloh do systému  
7)  
podání ţádosti  
8)  
vygenerování potvrzení  
 

Formulář žádosti („standardní“ formulář SZIFu):  
  
identifikační údaje  
 
územní působnost  
 
zájmové skupiny  
 
název nejvyššího orgánu  
 
seznam partnerů  
 
rozhodovací orgán  
 
výběrový orgán  
 
kontrolní orgán  
 
kancelář MAS  
 
internetové stránky MAS – na tuto část ţádosti se vkládají plné linky odkazující na konkrétní stránku s 
poţadovaným obsahem  
 
Samotná ţádost o standardizaci se nepodepisuje. Podepisuje se potvrzení o přijetí ţádosti, které se 
poté odešle datovou schránkou na SZIF.  
Formulář standardizace MAS bude zveřejněn min. 4 týdny před výzvou.  
Časový harmonogram  
5.8.2014 – schválení MPIN  
24.11. 2014 – 22.5.2015 – příjem ţádostí o standardizaci  
leden – únor 2015 – schválení programů EK  
únor – březen 2015 – příjem strategií  
leden – únor 2016 – schválení strategií (nejpozději v tomto datu by měly být schváleny všechny 
strategie přijaté v prvním kole, teoreticky můţe být i druhé kolo).  
Z diskuse:  
  



Do rozhodovacích a kontrolních orgánů jsou voleni členové MAS, tedy FO a PO. PO potom musí 
zmocnit svého zástupce (pokud nezastupuje přímo statutár). V rejstříku je uvedena organizace (PO) a 
její zástupce. (např. Předsedou MAS je Obec Horní zastoupená starostou Novákem).  
 
Pokud je PO členem rozhodovacího nebo kontrolního orgánu je nutné doloţit písemné zmocnění 
zástupce PO, pokud ji tedy nezastupuje přímo statutár.  
  
 
Pověření zástupce PO jednajícího na členské schůzi musí být prokazatelné (viz přihláška člena MAS)  
 
Výběr projektů můţe schvalovat valné shromáţdění (toto ale musí být uvedeno ve stanovách)  
 
Zaměstnanec MAS můţe být členem Výboru  
 
Předseda MAS nemusí být statutárem  
 
Do volených orgánů musí být voleni a v zápise uvedeny názvy partnera (PO) a jméno jeho zástupce. 
(nevolí se do orgánu starosta Franta, ale Obec Horní zastoupená starostou Frantou).  
 
Spolufinancování ze strany MAS ve výši 5%  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí  

 
 



Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem si Vás dovoluje pozvat 

na seminář k  

Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v 

programovém období 2014-2020  
30. července 2014  

10:00 – 18:00 hodin  
Zasedací místnost č. 400, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1  

Zaměření semináře:  
Spolky, zájmová sdružení právnických osob  

 
Komu je seminář určen:  

Místním akčním skupinám, místním partnerstvím  

Dalším zájemcům o danou problematiku  
Program:  
9:30 – 10:00 prezence  

10:00 – 10:50 prezentace k Novému občanskému zákoníku se zaměřením na spolky a z.s.p.o.  

10:50 – 11:40 základní podmínky Metodiky (územní působnost, MAS, orgány MAS, kancelář MAS, 

institucionalizace MAS)  

11:40 – 12:00 přestávka na kávu  

12:00 – 13:00 administrace příjmu Žádostí o standardizaci (formulář, povinné přílohy, kontroly)  

13:00 – 14:00 přestávka na oběd  

14:00 – 16:00 dotazy, diskuse  

16:00 – 16:30 přestávka na kávu  

16:30 – 18:00 dotazy, diskuse  

Vzhledem k omezenému počtu míst žádáme o zasílání přihlášek na seminář (maximálně 2 osoby na 

organizaci) nejpozději do pátku 25. července 2014 na e-mailovou adresu tereza.kadlecova@mze.cz  
Účast na semináři je bezplatná. 
 



Příloha č. 6  

Shrnutí dosavadního vývoje >>> přednáška k LEADER dne 4. 10. 2012, 10. 10. 2012 – setkání se starosty - 

CHOPOS, 12. 10. 2012 – prohlášení 4 mikroregionů, 16.10. 2012 – schůzka pracovní skupiny, 2. 11. 2012 – 

schůzka s Posázavím, 13. 11. 2012 – schůzka pracovní skupiny a poté s Posázavím o.p.s., 18.12.2012 - první 

setkání nové MAS, 22.1.2013 –veřejná přednáška LEADER ve Spolkovém domě, Vlašim, 29.1. – Schůzka MAS 

u ČSOP Vlašim, 25.2. 19 hodin – konzultace ve Spolkovém domě, 5.3. – Schůzka MAS v Kondraci, 16.4. - 

Schůzka MAS v Martinicích, 14.5. - schůzka MAS v Trhovém Štěpánově, setkání pracovních skupin (5.6. 

Výchova a vzdělávání, 6. 6. Využití potenciálu krajiny, 6.6. Fyzický rozvoj obcí, 11.6. Cestovní ruch, 12.6. 

Sociální služby, 12. 6. Kulturní spolkový a zájmový život), 18. 6. schůzka MAS – ustavující valná hromada 

v Čechticích – restaurace Zlatá Praha, klubovna , 17. 7. – schůzka výboru MAS – Spolkový dům Vlašim, 10.9. 

v 17 hodin schůzka MAS ve spolkovém domě v obci Studený >24.9. 18 hodin– schůzka Výboru MAS ve 

Spolkovém domě Vlašim , 8.10. 9 hodin Valná hromada MAS – Spolkový dům Vlašim (projednání přijetí 

nových členů, rozpočet 2013),>> II. kolo pracovních skupin v rámci přípravy strategie (23.10. Výchova a 

vzdělávání, 24.10. Fyzický rozvoj obcí, 31.10. Kulturní spolkový a zájmový život, 7.11. Cestovní ruch, 14.11. 

Využití potenciálu krajiny,) >> 26.11. 17-21 hodin, Hotel Štamberk/Pravětice  -  Valná hromada MAS – 

projednání rozpočtu na rok 2014, jednací řády, přijetí nových členů >> 11.12. - II.kolo pracovní skupiny 

Sociální služby >> 16.12. setkání pracovní skupiny „Studenti“ – Gymnázium Vlašim >> 27.1.2014 – schůze 

výboru MAS ve Vlašimi, J.Masaryka 399  >> 4. 2. 2014 – 17 – 21 Pravonín  (Valné shromáždění členů – 

projednání jednacího řádu výběrové komise, dotace na strategii 2014-2020, změna rozpočtu) >> 24.4.2014 

schůze výboru MAS ve Vlašimi, J.Masaryka 399 >> 1.4. členská schůze MAS – Klokočkův mlýn u Načeradce 

(schválení dohod a týmů v rámci projektu přípravy strategie) >> III. kolo pracovních skupin: 15.4. - Spolkový 

dům Vlašim - Fyzický rozvoj obcí, 16.4. - Spolkový dům Vlašim - Výchova a vzdělávání, 29.4. - Spolkový dům 

Vlašim - Kulturní, spolková a zájmová činnost, 5.5. - Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim - Využití 

potenciálu krajiny, 6.5. - Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim - Cestovní ruch, 15.5. - Spolkový dům Vlašim 

– Senioři >> 26.5.2014 - schůze výboru MAS ve Vlašimi, J.Masaryka 399  >> 3.6.2014 – Valné shromáždění 

(změny stanov, volební valné shromáždění) – Kamberk >> 19.8. – Řídící skupina indikátory >> 27.8. Výbor 

MAS Blaník k indikátorům – připomínkování >> 2.9. Výbor MAS Blaník >> 9.9. Členská schůze Martinice 




