
 Zápis Členské schůze - MAS Blaník, z. s. 

30. 11. 2015, 10:00 Spolkový dům Vlašim 

Přítomni:  

Poměr v procentech 66, 7 %soukromý sektor, 33,3 % veřejný sektor 

Schůze je usnášeníschopná v počtu třiceti členů. 

Soukromý sektor: 

Petr Jíša, Zuzana Klímová Vaňková (OSVČ), SDH Trhový Štěpánov (Štěpánka Bézová), Stanislav Kužel, Pavel 

Procházka (zplnomocněn k zastupování Miroslav Matuška), Renata Vondráková (OSVČ), Jaroslava Měchurová, 

RC Světýlka, z. s. (Jitka Fialová), Pavel Duda (zplnomocněna k zastupování Renata Vondráková), Radmila 

Matušková (soukromý zemědělec), SDH Hulice (Martin Kapek), Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy (Dana 

Lučanová), TJ Sokol Kondrac (zplnomocněn k zastupování Miroslav Matuška), SK Blaník Načeradec (Jiří Jelínek), 

Radek Vondrák (zplnomocněna) k zastupování Renata Vondráková, Milan Hájek (soukromě hospodařící 

zemědělec), TJ Sokol Čechtice (František Nebřenský), Farní Charita Vlašim (zplnomocněna k zastupování 

Kateřina Rybníčková), Římskokatolická farnost (Kateřina Rybníčková), Eva Houdková 

Veřejný sektor: 

Městys Načeradec (Mgr. Miroslav Vondrák,starosta), Obec Kamberk ( zplnomocněna k zastupování Anežka 

Zachařová), Městys Louňovice pod Blaníkem (Růžena Kučerová, starostka), Obec Kondrac (Miroslav Matuška, 

starosta), Město Trhový Štěpánov (Josef Korn, starosta), Mikroregion Český smaragd (Eva Vrzalová, 

manažerka), Mikroregion Podblanicko (zplnomocněna k zastupování Eva Lupačová), KD Blaník (Eva Hájková), 

Město Vlašim (Eva Lupačová, delegovaný zástupce), Obec Blažejovice (Karel Říha, starosta) 

Hosté:  

Shrnutí hlavních bodů: 

 Projednána a schválena Strategie komunitně vedeného rozvoje pro území MAS 

Blaník, z. s. – verze ke 30.11.2015 



 Uvítání – Zuzana Klímová Vaňková (předsedající)   

Předsedající přivítala členy. Poděkovala jim, že si udělali čas, i když je schůze netradičně 

v 10:00. 

1. Určení skrutátorů 

Za skrutátory určeny:  

1) Kateřina Rybníčková 

2)  Eva Vrzalová 

Proběhla kontrolní hlasování. Dle mandátové tabulky je přítomno 30 členu, 10 za veřejný sektor a 20 

soukromý sektor.  

Kontrola proběhla v pořádku. 

2. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

Členská schůze je usnášeníschopná v počtu členů 30 (z 56 členů), kdy veřejný sektor nepředstavuje 

více než 49%. Aktuálně z veřejného sektoru přítomno 10 členů, 20 členů je ze soukromého sektoru. 

Poměr sektorů: 33, 3veřejný  % ,  66, 7 %soukromý.  

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů 

Jako zapisovatelka navržena: Jitka Fialová,  

 
Hlasování o zapisovatelce: Pro:  30 , Proti: 0, Zdržel: 0 
 

Navržení ověřovatelé:  

Ověřovatel č. 1: Kateřina Rybníčková  
Hlasování o ověřovateli č. 1   Pro: 30, Proti: 0, Zdržel: 0 
 

Ověřovatel č. 2: Martin Kapek 

Hlasování o ověřovateli č. 2.  Pro: 29, Proti: 0, Zdržel: 1 
 

 

4. Představení a schválení programu schůze 

Navržený program: 

1. Shrnutí informací za uplynulé období  

2. SCLLD MAS Blaník  

 Strategická část (včetně programových rámců) 

 Implementační část  

 Přílohy  

 Aktualizace, připomínky, vypořádání  

3. Následující aktivity MAS 



 

 

V sále k hlasování 30 přítomno členů z 56. 

Hlasování o programu: Pro:  30, Proti: 0, Zdržel: 0 
 

5. Informace členům 

Získali jsme osvědčení o splnění standardizace MAS, proběhlo jednání výboru a 3 setkání 

k programovým rámcům.  

Předsedkyně seznámila s částmi Strategie MAS Blaník. Analytická byla schválena 9. 6. 2015. 

Poté seznámila se strategickou části SCLLD a jejich kapitolami. Tato část Strategie byla také 

členskou schůzí schválena 9. 6. 2015. Nově do této kapitoly byly doplněny programové 

rámce. Dnes je potřeba schválit Strategii MAS Blaník jako celek. 

Poté předsedající představila čtyři programové rámce a jejich přidělené alokace. 

 

6. Finanční plán 

 Rozdělení přidělených peněz do jednotlivých programových rámců a opatření.  Žadatelé 

budou podávat projekty, které se blíží představě Strategie MAS Blaník. R. Vondráková 

popsala, kolik bude alokováno v jednotlivých programových rámcích. 

 

Program rozvoje venkova – 23 472 200Kč 

Integrovaný regionální operační program – 33 408 598, 74 Kč 

Evropský sociální fond – 12 753 000 Kč 

Provoz MAS – 12 845 958 Kč 

Výsadby v CHKO – 3 882 180 

Projekty spolupráce PRV -1 119 895 Kč 

 

Otázka hledání spolufinancování pro projekty spolupráce MAS (spoluúčast 20%, což je 

279 973,75 Kč) a je nutné najít 5% spoluúčast (což je 676 103, 05 Kč) na provoz MAS, jinak 

nebude moci MAS fungovat, vypisovat výzvy apod. I na výsadbu v CHKO je třeba sehnat 

spoluúčast, a to ve výši 20% (což je 685 090,59 Kč). Členové byli také seznámeni s výší 

spoluúčasti žadatelů v jednotlivých programových rámcích.  

Program rozvoje venkova – finanční plán 

 

Název fiche Alokace v % z daného 

programu 

Příspěvek EU Národní či veřejné zdroje 

I. 1 Zemědělství živí 

venkov 

15% 2 640 622,50 808 207,50 



I. 2 Ať nám roste 

produkce 

15% 2 640 622,50 808 207,50 

Cesta vede lesem 0% - - 

Cesta vede polem 17% 2 992 705,50 997 567,50 

Na venkově se podniká 43% 7 569 784,50 2 523 261,50 

Poznejte to u nás v lese 10% 1760 415,00 586 805,00 

 

 

V rámci PRV je povinnost vytvořit čtyři pracovní místa na každých 200 tis. Euro alokace MAS 

– tzn. na území MAS Blaník dle alokace jsou to 4 pracovní místa. Proto je nejvíce procent ve 

fichi „Na venkově se podniká“, neboť tam by mělo jít vytvořit pracovní místa nejsnadněji a 

naplnit tím indikátory. 

 

 Integrovaný regionální operační program – finanční plán 

 

Název opatření Alokace v % z daného 

programu 

Příspěvek EU SF 

II. 1 Bezpečně do školy a 

na hřbitov 

14% 4 677 203,86     - 

II. 2 Zázemí pro sociální 

služby 

19% 6  180 590,83     - 

II. 3 Komunitní centra 13% 4  176 074,88     

 

- 

II. 4 Sociální bydlení 6% 2 171 558,93     

 

- 

II. 5 Sociální podnikání 7% 2 219 444,27     - 

II. 6 Podpora dětských 

skupin a jiných zařízení 

péče o děti do tří let 

9% 3 006 773,91     - 

II. 7 Podpora škol, školek 19% 6 347 633,80     - 

II. 8 Vzdělávání mladých 

a celoživotní 

14% 4 629 318,26     - 

 

R. Vondráková ke každému opatření podala stručné vysvětlení, jak se dospělo k výsledné 

sumě. 



 Bezpečně do školy a na hřbitov – 2 projekty ve výši 2 mil.,  

 Zázemí pro sociální služby – velký projekty 2 mil., malé projekty 500 tis.  

 Komunitní centrum – nevyjasněná tématika v IROP. Předpokládá se pouze 10 na 

celou ČR, takže se bude spíše jednat o velké projekty.  Plánuje se 16 mil/projekt v ČR. 

V MAS plánujeme podpořit investice do jednoho menšího komunitního centra ve výši 

4 mil. Kč. 

 Sociální bydlení – jeden vzorový projekt pro jeden dům se čtyřmi bytovými 

jednotkami. Vzor pro ostatní obce pro žádosti napřímo. 

 Sociální podnikání – stejný princip jako sociálního bydlení. 

 Podpora dětských skupin – tři projekty á 1 milion. Dětská skupina je pro děti od 1 

roku do 6-ti let. 

 Podpora škol a školek – opatření pro školy a školky je dohromady, protože na území 

MAS Blaník jsou často MŠ a ZŠ jeden subjekty. Naším cílem bylo, aby mohl jeden 

subjekt žádat do jednoho opatření. Větší projekty 2 mil, menší 500 tis. 

 Vzdělávaní mladých a celoživotní  - podpora infrastruktury pro zájmové a celoživotní 

vzdělávání. Vázáno opět na klíčové kompetence. Podporovány budou stavební úpravy, 

pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě 

na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Předpoklad realizace čtyř 

projektů. 

 

Dotaz: Půjde spojit zázemí pro sociální služby a školy, školky v jednom projektu / žádosti? 

Odpověď: Nepředpokládá se financování napříč opatřeními. 

 

Evropský sociální fond – finanční plán 

 

Název opatření % alokace z daného 

programu 

Příspěvek EU SF? 

III. 1Hlídání dětí 

pracujícím rodičům 

36%   4 591 080,00 157 537,06     

III. 2 Realizace sociálního 

podnikání 

29%   3 698 370,00     

 

- 

III. 3 Činnost komunitních 

center  

21% 2 678 130,00     367 586,47     

III. 4 Programy pro práci 

se skupinou sociálně 

ohrožených osob mimo 

režim zákona o sociálních 

službách 

14%   1 785 420,00     1 785 420,00     

 

III.5 Programy pro 

uplatnění 

0% - - 



znevýhodněných skupin 

na trhu práce 

 

Na základě projednání na setkání 25. 11. k tomuto programovému rámci bylo rozhodnuto, že 

sociální služby podle zákona nakonec nebudou podporovány. 

Hlídání dětí pracujícím rodičům – 4 projekty za 1,2 mil Kč. (mohou být i jiné varianty, menší) 

Realizace sociálního podnikání – na provoz podniku (480 tis. á projekt) 

Činnost komunitních center – 3 komunitní centra pro 15 účastníků, každý za cca 1,2 mil. Kč 

Program pro práci se sociálními službami mimo režim zákona – 3 projekty za 600 tis. 

Programy pro uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce – zatím s nulou ve finančním 

plánu, je v zásobníku pro případné navýšení alokace. 

 

OPŽP 

MAS Blaník může žádat cca 3,8 mil. Kč na výsadbu v rámci OPŽP. Na 1. prosince je plánována 

schůzka s ČSOP o nastavení opatření. Zda má vůbec  území o výsadby zájem.  

Diskuze: Obce v CHKO by měly o výsadbu zájem. Příp. i někteří zemědělci by mohli mít zájem.  

7. Program rozvoje venkova 

R. Vondráková seznámila členy s projektem spolupráce – Škola obnovy venkova – Projekt se 

bude skládat z jednotlivých modulů, které budou sestaveny členy MAS (případně také 

nečleny) a pro tyto moduly budou hledáni vhodní partneři v území mimo MAS Blaník. 

Cíl: Posláním projektu Škola obnovy venkova je společné hledání cest k řešení konkrétních 

problémů života na venkově. Vzájemné setkávání, společné vzdělávání a sdílení zkušeností 

chápeme jako prostředek k posílení sebevědomí a schopností obyvatel venkova. Naším cílem 

je upevnění pocitu sounáležitosti a hlubší pochopení hodnot, které tvoří venkov – náš 

domov. 

 Výzva k posílání námětů na akce, které by byly v rámci projektu. 

Bude vyroben google formulář na web, kam bude možné vkládat náměty. 

R. Vondráková představila ve stručnosti jednotlivé fiche PRV. 

Preferenční kritéria – napříč všemi programovými rámci jsou horizontální témata (tzn. 

udržitelný rozvoj, rovné příležitosti mezi muži a ženami a nediskriminace). Potom dále 

odpadové hospodářství, využití nevyužívaných objektů, zeleň, zapojení dobrovolníků a 

komunitní projednávání.(Všechna preferenční kritéria jsou v Příloze č. 4 tohoto zápisu).  

Vše bude ještě zasláno e-mailem k připomínkám. 

Hlasování: Kdo souhlasí s navrženou formou Programového rámce PRV? 

Pro hlasování přítomno 28 členů.  



Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

8. Integrovaný regionální operační program 

Z. Klímová Vaňková představila programový rámec IROP. Uvedla,  že památky, hasiči a 

zdravotnická zařízení na území MAS Blaník nelze podporovat.  

Potom seznámila členy s jednotlivými opatřeními a s preferenčními kritérii. Některá 

preferenční kritéria jdou napříč opatřeními - Bezbariérovost, komunitní projednání, sladění 

rodiny, zapojení dobrovolníků apod. Nyní – ve fázi podání strategie ke schválení řídícími 

orgány je třeba uvést principy stanovení preferenčních kritérií. Tato kritéria půjde upravovat 

ve výzvách (jejich bodovou hodnotu při hodnocení), podle toho, jak se podaří je realizovat 

(všechna preferenční kritéria k Programovému rámci IROP naleznete v příloze č. 2 tohoto 

zápisu) 

Dále Z. Klímová Vaňková představila jednotlivá opatření. 

II. 1 Bezpečně do ŠKOLY a na HŘBITOV - Výše dotace do 2 000 000,- Kč. Opatření se týká 

zajištění bezpečné cesty do školy nebo na hřbitov. Připomínka k názvu opatření – lepší by 

bylo Bezpečně do školy i/nebo na hřbitov, 

II. 2 Zázemí pro sociální služby – jde o podporu terénních a ambulantních služeb, ne 

pobytových. 

II. 3 Komunitní centrum - Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem 

sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce  

II. 4 Sociální bydlení  

II. 5 Sociální podnikání – připomínka - některá kritéria by měla být vymazána (použití nových 

technologií, zkušenosti podnikání, s cílovou skupinou), nebo některá se dají přímo do kritérií 

přijatelnosti – bude upraveno 

II. 6 Podpora dětských skupin a jiných zařízení péče o děti do 3 let – dětské skupiny jsou pro 

děti do 6 let. 

II. 7 Podpora mateřských a základních škol – ZŠ ve vazbě na klíčové kompetence. 

II. 8 Vzdělávání mladých a celoživotní  

Dotaz - Kdo je cílová skupina v celoživotním vzdělávání?  

Odpověď: osoby v ekonomicky aktivním věku (15 – 64 let). 

Diskuze:  



Starostka pí. Kučerová – Vše je pro velké obce (Vlašim), co menší obce?  

R. Vondráková: My chceme menší projekty, plánujeme 60 projektů napříč územím MAS.  

11.52 – M. Hájek odešel. Schůze je usnášeníschopná v počtu 29 členů. 

Starostka pí. Kučerová – musí být v preferenčním kritériu jen brownfield?  

Odpověď. Ne, jsou tam uvedeny i nevyužívané objekty, nejen brownfieldy. 

Hlasování: Kdo souhlasí s navrženou podobou programového rámce IROP? 

Pro hlasování je přítomno 28 členů. 

Pro:  28 Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

 

9. OPZ 

 

Z. Klímová Vaňková představila jednotlivá opatření programového rámce OPZ. 

 

III. 1 Hlídání dětí pracujícím rodičům  

III. 2 Realizace sociálního podnikání  

III. 3 Činnost komunitních center 

III. 4 Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o  

sociálních službách  

Zásobník opatření: 

III. 5 Programy pro uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce  

Kompletní výčet preferenčních kritérií naleznete v příloze č. 2 tohoto zápisu. 

 

Předsedající členy informovala o střednědobém hodnocení a případně možné aktualizaci 

strategie.  

12:06 – Josef Korn – odešel. Schůze je usnášeníschopná v počtu 28. 

R. Vondráková vyzvala členy, zda mají ještě nějaké připomínky ke strategii. Protože teď se 

nastaví cesta a po ní půjdeme. Pak už nepůjde opatření příliš měnit.  

 

Hlasování: Kdo souhlasí s navrženou formou OPZ? 

Pro:   28 Proti: 0, Zdržel se: 0 

1O. Implementační část a Přílohy 

Předsedající představila jednotlivé kapitoly Implementační části. 

• Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS  



• Popis postupů pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr projektů s uvedením 

plánované personální kapacity  

• Popis animačních aktivit  

• Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční 

spolupráce  

• Popis zvláštních opatření pro hodnocení (pro monitoring a evaluaci) 

Poté ještě předsedající informovala o povinných přílohách Strategie MAS. 

• Finanční plán a indikátory pro programové rámce  

• Mapa území a seznam obcí  

• Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie  

• Analýza rizik  

• Čestné prohlášení 

 

Hlasování: Kdo souhlasí s navrženou  verzí strategie ke 30. 11. 2015 ? 

Pro:   28 Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

 

11. Aktualizace, připomínky, vypořádání 

 

Dnes projednáno –bude  zasláno členům MAS k připomínkám. 

Připomínky bude možné zasílat do 13.12.2015 e-mailem na předepsaném formuláři 

Výbor  bude schvalovat další změny ve Strategii korespondenčně. 

12. Následující akce  

» Podání žádosti: 4.1 (strategie)  a 4.2  (režie MAS) 

» schůze leden / únor – schválení rozpočtu, plán aktivit  

 

 

Schůze byla ukončena v 12:28 hodin. 

Zapsala: Mgr. Jitka Fialová 

Ověřila 1: Mgr. Kateřina Rybníčková 

Ověřil 2: Martin Kapek 

 

 

 

 



Příloha č. 1  

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, >>  29.1.2013– Schůzka MAS u ČSOP Vlašim, >> 25.2. v 19 h – 
konzultace ve Spolkovém domě Vlašim, >>  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. - Potenciál krajiny, 6.6. - (Fyzický) Rozvoj obcí, 11.6. - Cestovní ruch, 12.6. - 
Sociální služby, 12. 6. - Kulturní spolková a zájmová činnost), >> 18. 6. 2013- schůzka MAS – ustavující 
Valná hromada MAS v Čechticích – restaurace Zlatá Praha, klubovna, >> 17. 7. – schůzka Výboru MAS 
– Spolkový dům Vlašim, >> 10. 9. 2013 v 17 h - schůzka MAS ve spolkovém domě v obci Studený 
>>24. 9. 2013 v 18 h– schůzka Výboru MAS ve Spolkovém domě Vlašim, 8.10.2013 v 9 h - Valná 
hromada MAS – Spolkový dům Vlašim (projednání přijetí nových členů, rozpočet 2013),>>18.11.2013 
schůze Výboru MAS Blaník, >> II. kolo setkání pracovních skupin v rámci přípravy strategie (23.10. -
Výchova a vzdělávání, 24.10. - (Fyzický) Rozvoj obcí, 31.10. - Kulturní spolková a zájmová činnost, 
7.11. - Cestovní ruch, 14.11. - Potenciál krajiny),>>26. 11. 2013 v 17-21 h -hotel Štamberk Pravětice  -  
Valná hromada MAS – projednání rozpočtu na rok 2014, jednací řády, přijetí nových členů,>> 11.12. - 
II.kolo setkání pracovní skupiny Sociální služby,>>16.12. - setkání pracovní skupiny „Studenti‟ – 
Gymnázium Vlašim,>> 27. 1. 2014 – schůze Výboru MAS ve Vlašimi, JanaMasaryka 399,>> 4. 2. 2014 v 
17–21h-Pravonín  (Valné shromáždění členů MAS – projednání jednacího řádu výběrové komise, 
dotace na strategii 2014-2020, změna rozpočtu),>> 24.3.2014 - schůze Výboru MAS ve Vlašimi, 
JanaMasaryka 399,>> 1.4.2014 - členská schůze MAS – Klokočkův mlýn u Načeradce (schválení dohod 
a týmů v rámci projektu přípravy strategie),>> III. kolo setkání 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 - Potenciál krajiny, 6.5. - Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim - Cestovní ruch, 15.5. - 
Spolkový dům Vlašim – ,,Senioři‟,>> 5.6.2014 - schůze Výboru MAS ve Vlašimi, JanaMasaryka 
399,>>17. 6. 2014 – Valné shromáždění MAS (změny stanov, volební valné shromáždění) – Kamberk, 
>> 9. 7. 2014 - Schůze Výboru MAS Blaník, >> 19. 8. 2014 - Schůzka Řídící skupiny pro určení 
indikátorů, 27. 8. 2014 Výbor MAS Blaník k indikátorům – připomínkování >>28. 8. 2014 Zaslání první 
pracovní verze strategie MMR k připomínkovému řízení, možnost vyplňovat připomínkový formulář 
na webu MAS Blaník – zde http://goo.gl/PoSzP1>> 2.9. Výbor MAS Blaník >> 9.9. Členská schůze 
Martinice>>5.11. Výbor MAS Blaník>>25.11.2014 Konference Čechtice >>17.12. Výbor MAS Blaník – 
Spolkový dům Vlašim >> 20. 1. 2015 Výbor MAS Blaník – Vracovice klubovna na hřišti >> 27. 1. 2015 
Členská schůze– Spolkový dům Vlašim>> 23. 3. 2015 Výbor MAS Blaník >> 31. 3. 2015 Členská schůze 
MAS Blaník – Spolkový dům, >> 25. 5. 2015 Výbor MAS Blaník – Vlašim >>>9. 6. 2015 Členská schůze 
MAS Blaník – Louňovice pod Blaníkem>>> 9. 6. 2015 Výbor MAS Blaník – Louňovice pod 
Blaníkem>>>15. 9. 2015 – Výbor MAS Blaník - Vlašim>>> 22. 9. 2015 – Členská schůze MAS Blaník – 
Trhový Štěpánov>>>19.10.2015 – Výbor MAS Blaník>>> 23. 11. 2015 – Výbor MAS Blaník >>>30. 11. 
2015 – Členská schůze MAS Blaník Spolkový dům Vlašim – schválení SCLLD na území MAS Blaník 

http://goo.gl/PoSzP1


Členská schůze MAS 
Blaník, z. s. 

30. 11. 2015, Vlašim – Spolkový dům 
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Program 

• Shrnutí informací za uplynulé období 

• SCLLD MAS Blaník  

» Strategická část (včetně programových rámců) 

» Implementační část 

» Přílohy 

» Aktualizace, připomínky, vypořádání 

• Následující aktivity MAS 

• Zapisovatel, ověřovatelé, schválení programu 
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SCLLD MAS Blaník 
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Část strategie Schválení Stav k 30.11.2015 

Analytická 9.6.2015 Aktualizace dat 

Strategická 9.6.2015 Doplnění dle metodiky 

Implementační 



Finanční prostředky 
V období do roku 2020 je alokace MAS: 

OP ZAM:     9 – 12      mil. Kč 

IROP:       33,408     mil. Kč 

OP ŽP:                  3,882       mil. Kč 

Projekty v rámci PRV skrze MAS:   23,472    mil. Kč 

Projekt(y) spolupráce MAS/PRV:              1,12         mil. Kč 

 

Provoz MAS IROP:    12,846     mil. Kč 

CELKEM skrze MAS BLANÍK     84,539     mil. Kč 

Ročně (do roku 2020)            cca 17 mil. Kč 
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Strategická část 

• Vize, strategické cíle, specifické cíle a opatření 
(opatření se skládá z jedné nebo více aktivit) 

• Popis integrovaných a inovativních rysů strategie a 
hierarchie cílů, včetně jasných a měřitelných cílů pro 
výstupy a výsledky  

• Vazba na strategické dokumenty  

• Akční plán obsahující popis programových rámců 

s rozdělením na opatření CLLD s tématy projektů, 
včetně principů pro určení preferenčních kritérií 

• Vazba na horizontální témata  
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Akční plán – programové rámce 
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Operační 
program 
 

Opatření / 
fiche 

Rezervovaná alokace 
pro MAS Blaník 

I. PRV 6 24, 592 mil. Kč 

II. IROP 8 33,408 mil. Kč 

III. OP ZAM 4 + 1 9 – 12 mil. Kč 

IV. OP ŽP 1 3,882 mil. Kč 



II.   IROP - opatření 

II. 1 Bezpečně do ŠKOLY a na HŘBITOV  

II. 2 Zázemí pro sociální služby 

II. 3 Komunitní centrum 

II. 4 Sociální bydlení 

II. 5 Sociální podnikání 

II. 6 Podpora dětských skupin a jiných zařízení péče o    
děti do 3 let 

II. 7 Podpora mateřských a základních škol 

II. 8 Vzdělávání mladých a celoživotní 
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II. 1 Bezpečně do ŠKOLY a na HŘBITOV  

SC 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

 

Zvyšování bezpečnosti dopravy 

•bezbariérový přístup zastávek,  

•zvuková a jiná signalizace pro nevidomé,  

•přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu 
osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací. 
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• Dvě investiční akce pro zvýšení bezpečnosti v dopravě (musí 
být komplexnější řešení – př. rekonstrukce zastávky MHD + 
přechod + značení cesty do školy/na hřbitov) – 2 akce, á 2 mil. 
Kč dotace 

• Výše dotace do 2 000 000,- Kč 

• Opatření se týká zajištění bezpečné cesty do školy nebo na 
hřbitov 

• V rámci přípravy projektu proběhlo komunitní projednání 
předloženého projektu s veřejností (napříč všemi dotčenými 
skupinami – včetně relevantních znevýhodněných skupin) a 
veřejnost mohla vznést své náměty a připomínky před 
zpracováním projektové dokumentace 

• Realizaci projektu doprovází šetrná a inovativní opatření při 
založení a realizaci stavby. 
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II. 2 Zázemí pro sociální služby 

SC 2. 1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k 
sociální inkluzi 

- nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které 
vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, 
obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících 
služeb sociální práce s cílovými skupinami.  

Terénní služby - zázemí 

Ambulantní sociální služby 

 
NE: Pobytové sociální služby je zaměřena například na přestavby azylových 
domů 
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• 6 akcí pro vytvoření zázemí pro sociální služby – například zázemí pro práci 
s klienty + umývárna + sklad, jedná se o cenu za zázemí á cca 500 tis. Kč, 
ale může se jednat o sdruženou investici (př. dům sociálních služeb se 4 
„zázemími“ –  za 2 mil. Kč) 

• Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných/ chátrajících objektech 
nebo je umístěn v brownfieldu. 

• V projektu je kladen důraz na předcházení vzniku odpadu 

• Obsahuje opatření pro zajištění recyklace alespoň 6 složek odpadu 

• Obsahuje opatření pro efektivní nakládání s vodou (například řešení využití 
dešťové vody; znovu využití vody v oběhu) 

• Stavbou objektu nedojde k vyjmutí ze ZPF resp. není vyžadována změna 
územního plánu, resp. ÚP se stavbou podobného objektu počítá. 

• Projekt upřednostňuje zeleň před tradičními stavebními materiály (zelené 
střechy, fasády, travnaté plochy místo dlažby atp.) 
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• U projektu je doloženo komunitní projednání napříč všemi dotčenými 
skupinami – včetně relevantních znevýhodněných skupin (dle charakteru 
projektu). 

• Projekt umožňuje bezbariérový přístup znevýhodněných skupin 

• Nabízí opatření umožňující sladění práce a rodiny 

• Projekt je v souladu s komunitním plánem sociálních služeb ORP Vlašim, 
resp. Plánu sociálních služeb Středočeského kraje. 

• Dojde k rozšíření poskytování služby i tam, kde v současné době 
poskytována není (alespoň jedno další katastrální území) 

• Projektem dojde k rozšíření počtu klientů o nejméně 10 % stávajícího 
počtu klientů organizace, pokud se jedná o novou organizaci, bude toto 
kritérium posouzeno individuálně. 

• Do činnosti organizace jsou zapojeni dobrovolníci  

• Projekt vytváří pracovní místo 
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II. 3 Komunitní centrum 

SC 2. 1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi 

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem 
sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce  

veřejná víceúčelová zařízení -  setkávají členové komunity za 
účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a 
rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto 
jednotlivců a komunity jako celku 

bude zahrnovat: stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a 
případné související úpravy venkovního prostranství 

Jedno komunitní centrum, dotace 4 mil. Kč 
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• Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných/ chátrajících objektech 
nebo je umístěn v brownfieldu. 

• V projektu je kladen důraz na předcházení vzniku odpadu 

• Obsahuje opatření pro zajištění recyklace alespoň 6 složek odpadu 

• Obsahuje opatření pro efektivní nakládání s vodou (například řešení využití 
dešťové vody; znovu využití vody v oběhu) 

• Stavbou objektu nedojde k vyjmutí ze ZPF resp. není vyžadována změna 
územního plánu, resp. ÚP se stavbou podobného objektu počítá. 

• Projekt upřednostňuje zeleň před tradičními stavebními materiály (zelené 
střechy, fasády, travnaté plochy místo dlažby atp.) 

• U projektu je doloženo komunitní projednání napříč všemi dotčenými 
skupinami – včetně relevantních znevýhodněných skupin (dle charakteru 
projektu). 

• Projekt umožňuje bezbariérový přístup znevýhodněných skupin 
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• Nabízí opatření umožňující sladění práce a rodiny 

• Projekt je v souladu s komunitním plánem sociálních služeb 
ORP Vlašim 

• Zařízení vhodně kombinuje poskytování sociálních služeb a 
další kulturní, vzdělávací nebo jiné aktivity pro občany obce 

• Projekt se bude realizovat v centru obce/města nebo v místě, 
kde je to s ohledem na cílovou skupinu vhodné. 

• Projekt vytváří pracovní místo 

• Projekt vytváří prostor pro mezigenerační spolupráci 

• V objektu se bude minimálně 2krát měsíčně po dobu 
udržitelnosti realizovat aktivita, která je připravena 
dobrovolníky z řad místních občanů 
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II. 4 Sociální bydlení 
SC 2. 1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí  

k sociální inkluzi 
pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro 
potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. 
Sociální bydlení zajišťuje přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně 
standardního a prostorově nesegregovaného bydlení. 

Příklady projektů  

• Nákup a rekonstrukce jednotlivých bytů pro účely sociálního bydlení 
(pořízení kuchyňské linky, rekonstrukce koupelny apod.) v 
nesegregovaných intravilánech obcí.  

• Nákup stavební parcely a výstavba bytového domu se čtyřmi bytovými 
jednotkami.  

• Nástavba nebo půdní vestavba bytů na stávající bytový dům.  
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• Jeden vzorový projekt na sociální bydlení se 4 bytovými 
jednotkami 

• Projekt nevede k segregaci osob z cílových skupin 

• Žadatel má vypracována jasná pravidla přidělování bytů 

• Projekt zahrnuje vznik maximálně 4 bytových jednotek 

• Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných/ 
chátrajících objektech nebo je umístěn v brownfieldu. 

• V projektu je kladen důraz na předcházení vzniku odpadu 

• Obsahuje opatření pro zajištění recyklace alespoň 6 složek 
odpadu 

• Obsahuje opatření pro efektivní nakládání s vodou (například 
řešení využití dešťové vody; znovu využití vody v oběhu) 
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• Stavbou objektu nedojde k vyjmutí ze ZPF resp. není 
vyžadována změna územního plánu, resp. ÚP se stavbou 
podobného objektu počítá. 

• Projekt upřednostňuje zeleň před tradičními stavebními 
materiály (zelené střechy, fasády, travnaté plochy místo dlažby 
atp.) 

• U projektu je doloženo komunitní projednání napříč všemi 
dotčenými skupinami – včetně relevantních znevýhodněných 
skupin (dle charakteru projektu). 

• Projekt umožňuje bezbariérový přístup znevýhodněných 
skupin 

• Souhlas obce v případě, že je jiný žadatel než obec 
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II. 5 Sociální podnikání 
SC 2.2 – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit  
           v oblasti sociálního podnikání 
 

Sociální, ekonomický prospěch, environmentální a místní prospěch  

 Projekt na rozšíření kapacity podniku musí splnit alespoň jednu z 
následujících aktivit:  

- rozšíření nabízených produktů a služeb,  

- rozšíření prostorové kapacity podniku, 

- zavedení nových technologií výroby, 

- zefektivnění procesů v podniku,  

- zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu.  
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• Vzorové podniky na sociální podnikání – může se jednat o jeden velký 
projekt za 2 mil Kč s 5 pracovními místy, nebo 5 malých projektů á 1 
pracovní místo /či OSVČ – sebezaměstnání – á 400 tis. Kč 

• Projekt zohledňuje specifické potřeby cílových skupin. 

• Projekt vytvoří nová pracovní místa nebo zachová stávající pracovní místa 
pro cílovou skupinu. 

• V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti 
a způsoby jejich eliminace. 

• Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný. 

• Projekt zavádí nové technologie výroby. 

• Cílová skupina je vhodná pro dané podnikání. 

• Žadatel má zkušenosti s podnikáním / s předmětem podnikání 

• Žadatel má zkušenosti s cílovou skupinou 

 

 
Vlašim, 30.11.2015 Členská schůze MAS Blaník 21 



• Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných/ chátrajících objektech 
nebo je umístěn v brownfieldu. 

• V projektu je kladen důraz na předcházení vzniku odpadu 

• Obsahuje opatření pro zajištění recyklace alespoň 6 složek odpadu 

• Obsahuje opatření pro efektivní nakládání s vodou (například řešení využití 
dešťové vody; znovu využití vody v oběhu) 

• Stavbou objektu nedojde k vyjmutí ze ZPF resp. není vyžadována změna 
územního plánu, resp. ÚP se stavbou podobného objektu počítá. 

• Projekt upřednostňuje zeleň před tradičními stavebními materiály (zelené 
střechy, fasády, travnaté plochy místo dlažby atp.) 

• U projektu je doloženo komunitní projednání napříč všemi dotčenými 
skupinami – včetně relevantních znevýhodněných skupin (dle charakteru 
projektu). 

• Projekt umožňuje bezbariérový přístup znevýhodněných skupin 
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II. 6 Podpora dětských skupin a jiných zařízení péče o 
děti do 3 let 
 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro  
          vzdělávání a celoživotní učení 

 

Podpora infrastruktury - zařízení péče o děti do 3 let, dětských 
skupin, družin, příměstských táborů 

• stavba, stavební úpravy, pořízení vybavení 

• podpora sociální inkluze 
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• 3 projekty na dětskou skupinu/jesle – á kapacita 5 dětí á 
dotace cca 1 mil. Kč 

• Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný. 

• V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. 

• Do realizace projektu jsou zapojeni dobrovolníci. 

• Projekt zahrnuje opatření, která vedou k sociální inkluzi 
(bezbariérovost, nákup kompenzačních pomůcek atp.) 

• Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných/ 
chátrajících objektech nebo je umístěn v brownfieldu. 

• V projektu je kladen důraz na předcházení vzniku odpadu 

• Obsahuje opatření pro zajištění recyklace alespoň 6 složek 
odpadu 
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• Obsahuje opatření pro efektivní nakládání s vodou (například 
řešení využití dešťové vody; znovu využití vody v oběhu) 

• Stavbou objektu nedojde k vyjmutí ze ZPF resp. není 
vyžadována změna územního plánu, resp. ÚP se stavbou 
podobného objektu počítá. 

• Projekt upřednostňuje zeleň před tradičními stavebními 
materiály (zelené střechy, fasády, travnaté plochy místo dlažby 
atp.) 

• U projektu je doloženo komunitní projednání napříč všemi 
dotčenými skupinami – včetně relevantních znevýhodněných 
skupin (dle charakteru projektu). 

• Projekt umožňuje bezbariérový přístup znevýhodněných 
skupin 
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II. 7 Podpora mateřských  
a základních škol  
 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro  
          vzdělávání a celoživotní učení 
Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení 

mateřských škol  

• stavba, stavební úpravy, pořízení vybavení 

• podpora sociální inkluze 

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách¨ 

• stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků 
v následujíccíh klíčových kompetencích: 

» v oblastech komunikace v cizích jazycích,  

» v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,  

»  ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.  

• podpora sociální inkluze 

• Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu 
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• Projekty pro školy/školky – buďto př. 3 X projekt za cca 2 mil. 
Kč (může se jedna o dostavbu 1 třídy – kontejnery), nebo se 
může jednat o více projektů, á 500 tis. Kč – např. kompletní 
rekonstrukce a vybavení třídy zaměřené na přírodovědné obor 
/ zřízení venkovní učebny pro přírodní vědy 

• Projekt zahrnuje opatření, která vedou k sociální inkluzi 
(bezbariérovost, nákup kompenzačních pomůcek atp.) 

• Sdružení rodičů zapojeno do plánování a realizace projetku 

• Do realizace projektu jsou zapojeni dobrovolníci. 

• Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných/ 
chátrajících objektech nebo je umístěn v brownfieldu. 
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• V projektu je kladen důraz na předcházení vzniku odpadu 

• Obsahuje opatření pro zajištění recyklace alespoň 6 složek 
odpadu 

• Obsahuje opatření pro efektivní nakládání s vodou (například 
řešení využití dešťové vody; znovu využití vody v oběhu) 

• Stavbou objektu nedojde k vyjmutí ze ZPF resp. není 
vyžadována změna územního plánu, resp. ÚP se stavbou 
podobného objektu počítá. 

• Projekt upřednostňuje zeleň před tradičními stavebními 
materiály (zelené střechy, fasády, travnaté plochy místo dlažby 
atp.) 

• U projektu je doloženo komunitní projednání napříč všemi 
dotčenými skupinami – včetně relevantních znevýhodněných 
skupin (dle charakteru projektu). 

• Projekt umožňuje bezbariérový přístup znevýhodněných 
skupin 
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II. 8 Vzdělávání mladých a celoživotní 
 
2.4 – Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro  
          vzdělávání a celoživotní učení 
Podpora infrastruktury v následujících klíčových kompetencích:  

»  v oblastech komunikace v cizích jazycích,  

»  v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,  

»  ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.   

• stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity 
pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a 
poptávky na regionálním trhu práce. 

cca 4 projekty ve výši cca 1200 tis. Kč pro celoživotní 
vzdělávání či vzdělávání mladých zaměřených na 
klíčové kompetence – např. učebny v obecních 
úřadech 
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• Do realizace projektu jsou zapojeni dobrovolníci. 

• Projekt zahrnuje opatření, která vedou k sociální inkluzi (bezbariérovost, 
nákup kompenzačních pomůcek atp.) 

• Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných/ chátrajících objektech 
nebo je umístěn v brownfieldu. 

• V projektu je kladen důraz na předcházení vzniku odpadu 

• Obsahuje opatření pro zajištění recyklace alespoň 6 složek odpadu 

• Obsahuje opatření pro efektivní nakládání s vodou (například řešení využití 
dešťové vody; znovu využití vody v oběhu) 

• Stavbou objektu nedojde k vyjmutí ze ZPF resp. není vyžadována změna 
územního plánu, resp. ÚP se stavbou podobného objektu počítá. 

• Projekt upřednostňuje zeleň před tradičními stavebními materiály (zelené 
střechy, fasády, travnaté plochy místo dlažby atp.) 

• U projektu je doloženo komunitní projednání napříč všemi dotčenými 
skupinami – včetně relevantních znevýhodněných skupin (dle charakteru 
projektu). 

• Projekt umožňuje bezbariérový přístup znevýhodněných skupin 
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CLLD v OP Zaměstnanost 

Specifický cíl 2. 3. 1 – Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

Podporované oblasti: 

• Sociální služby a sociální začleňování 
» Sociální služby v souladu se zákonem o sociálních službách 

» Podpora komunitní sociální práce a komunitních center 

» Programy a činnosti v rámci sociálního začleňování mimo režim/nad 
rámec zákona o sociálních službách 

• Zaměstnanost 

• Sociální podnikání 

• Prorodinná opatření  
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III.   OP ZAM - opatření 

III. 1 Hlídání dětí pracujícím rodičům 

III. 2 Realizace sociálního podnikání 

III. 3 Činnost komunitních center 

III. 4 Programy pro práci se skupinou sociálně 
ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních 
službách 

 

Zásobník opatření: 

III. 5 Programy pro uplatnění znevýhodněných skupin 
na trhu práce 
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III. 1 Hlídání dětí pracujícím rodičům 
 
• Děti předškolního věku: bude podporován vznik, 

transformace a provoz dětských skupin 

• Děti mladšího školního věku: bude podpořen vznik zařízení, 
která doplní chybějící kapacitu stávajících zařízení, a to např. 
zařízení typu školní družiny, školní kluby apod.  

• V době školních prázdnin bude podporován provoz 
příměstských táborů. 

•  Předmětem dotace jsou provozní náklady spojené s realizací 
aktivit. 

• 4 projekty týkající se hlídání dětí pro zaměstnané rodiče 
(dětské skupiny, družiny, kluby) s nejméně 12 podpořenými 
osobami (rodiče dětí) – á dotace 1,2 mil. Kč (nebo projekty 
menšího rozsahu – např. malé dětské skupiny, s 6 
podpořenými osobami) 
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• Minimální kapacita zřizovaného zařízení 

• Doba konání tábora je omezena pouze na pracovní dny.  

• V projektu je kladen důraz na předcházení vzniku odpadu a 
jsou stanovena jasná opatření pro tento cíl 

• Obsahuje opatření pro zajištění třídění alespoň 6 složek 
odpadu 

• U projektu je doloženo komunitní projednání napříč všemi 
dotčenými skupinami – včetně relevantních znevýhodněných 
skupin (dle charakteru projektu – tj. např. vyjma příměstských 
táborů). 

• Projekt je realizován v prostorách, kde je bezbariérový přístup 

• Do činnosti organizace jsou zapojeni dobrovolníci  

• Projekt vytváří pracovní místo 
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III. 2 Realizace sociálního podnikání 

Podporované aktivity: 

• Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity) nových podnikatelských 
aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální 
podnik , environmentální sociální podnik 

Podporované cílové skupiny: 

• osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením 
ohrožené, osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby 
opakovaně nezaměstnané, osoby se zdravotním postižením, 
osoby v nebo po výkonu trestu, osoby opouštějící 
institucionální zařízení 

•                                   2 sociální podniky podpora á 2 mil. Kč 

•       
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• Projekt zohledňuje specifické potřeby cílových skupin. 

• Projekt vytvoří nová pracovní místa pro cílovou skupinu (počet 
nových míst). 

• V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. 

• Cílová skupina je vhodná pro dané podnikání. 

• Žadatel má zkušenosti s podnikáním / s předmětem podnikání 

• Žadatel má zkušenosti s cílovou skupinou 

• V projektu je kladen důraz na předcházení vzniku odpadu a 
jsou stanovena jasná opatření pro tento cíl 

• Obsahuje opatření pro zajištění třídění alespoň 6 složek 
odpadu 

• Zaměstnavatel nabízí opatření umožňující sladění práce  a 
rodiny 
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III. 3 Činnost komunitních  
center 
• centra začleněná do běžné komunity 

• musí vždy nabízet aktivity, které mají sociální rozměr 
(přispívají k sociálnímu začleňování) a jsou 
realizovány/koordinovány/organizovány minimálně jednou 
osobou s odbornou způsobilostí sociálního pracovníka, dle 
zákona č. 108/2006 Sb., popř. dalšími odbornými pracovníky, 
pokud to vyžaduje daný druh aktivit 

• doplňkem registrovaných sociálních služeb. U polyfunkčních 
komunitních center musí být zajištěna kumulovaná nabídka 
aktivit. 

• Vzorové projekty na podporu činnosti komunitních center 
(celkem 3)  po patnácti účastnících, á 1 milion Kč 
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• V projektu je kladen důraz na předcházení vzniku odpadu a 
jsou stanovena jasná opatření pro tento cíl 

• Obsahuje opatření pro zajištění třídění alespoň 6 složek 
odpadu 

• Projekt je realizován v prostorách, kde je bezbariérový přístup  

• Do činnosti organizace / žadatele jsou zapojeni dobrovolníci  

• Projekt vytváří pracovní místo 

• Projekt nabízí opatření umožňující sladění práce či jiné aktivity 
a rodiny 
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III. 4 Programy pro práci se skupinou sociálně  
ohrožených osob mimo rámec zák. o soc. službách 

 • vzdělávání osob z cílových skupin – doplňkově: vzdělávání 
pracovníků organizací (max. 24hod/rok)-pracují s klienty 

• Aktivizační, asistenční a motivační programy přispívající 
k sociálnímu začleňování 

• Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability 
osob z cílových skupin 

• Aktivity zaměřené na podporu neformální a sdílené péče, 
včetně rozvoje domácí paliativní péče 

• Prevence ztráty bydlení 

• Minimálně 3 projekty realizující programy pro práci se 
skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o 
sociálních službách –projekt pro cca 25 účastníků s podporou 
600 tis. Kč (nebo více menších projektů) 
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• Projekt je v souladu s komunitním plánem sociálních služeb 
ORP Vlašim, resp. Plánu sociálních služeb Středočeského kraje. 

• V projektu je kladen důraz na předcházení vzniku odpadu a 
jsou stanovena jasná opatření pro tento cíl 

• Obsahuje opatření pro zajištění třídění alespoň 6 složek 
odpadu 

• Projekt je realizován v prostorách, kde je bezbariérový přístup  

• Do činnosti organizace / žadatele jsou zapojeni dobrovolníci  

• Projekt vytváří pracovní místo 

• Projekt nabízí opatření umožňující sladění práce (či jiných 
aktivit) a rodiny 
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III. 5 Programy pro uplatnění 
znevýhodněných skupin na trhu práce 
Podporované aktivity: 

• Vzdělávání dospělých ve vazbě na trh práce  
» Rozvoj základních kompetencí - zvyšování uplatnitelnosti osob 

ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce 

» Rekvalifikace a další profesní vzdělávání 

• Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce 

• Podpora flexibilních forem zaměstnání 

• Podpora zahájení podnikatelské činnosti 
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• V projektu je kladen důraz na předcházení vzniku odpadu a 
jsou stanovena jasná opatření pro tento cíl 

• Obsahuje opatření pro zajištění třídění alespoň 6 složek 
odpadu 

• Projekt je realizován v prostorách, kde je bezbariérový přístup  

• Do činnosti organizace / žadatele jsou zapojeni dobrovolníci  

• Projekt vytváří pracovní místo 

• Projekt nabízí opatření umožňující sladění práce a rodiny 
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IV. OP ŽP 

• IV. 1 – Výsadba dřevin na nelesní půdě 

• Snížení erozního ohrožení půd 

• Přirozená obnova ekosystému 

• Výsadba pouze v CHKO 

• Spoluúčast 15 % 
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Implementační část 

• Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS  

• Popis postupů pro vyhlašování výzev MAS, 
hodnocení a výběr projektů s uvedením plánované 
personální kapacity 

• Popis animačních aktivit 

• Popis spolupráce mezi MAS na národní a 
mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce 

• Popis zvláštních opatření pro hodnocení (pro 
monitoring a evaluaci) 

 

 

 
Vlašim, 30.11.2015 Členská schůze MAS Blaník 44 



Přílohy 

• Finanční plán a indikátory pro programové 
rámce 

• Mapa území a seznam obcí  

• Popis postupu zapojení komunity do 
vypracování strategie 

• Analýza rizik  

• Čestné prohlášení 
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Aktualizace, připomínky, vypořádání 

• Dnes projednáno – zasláno členům MAS 

• Připomínky do 13.12.2015 

• Výbor – schvaluje zapracování 

 

• Následující akce 

» Podání žádosti: 4.1  a 4.2  

» schůze leden / únor – schválení rozpočtu, plán 
aktivit 
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DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

info@masblanik.cz 
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Finanční plán MAS Blaník 

30. 11. 2015, Vlašim – Spolkový dům 
Mgr. Renata Vondráková – MAS Blaník, z. s. 

místopředsedkyně 
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Finanční prostředky 

2 

Program rozvoje venkova                 17 604 150,00                   5 868 050,00    

Integrovaný regionální operační 
program 

                33 408 598,74                                       -      

Evropský sociální fond                 12 753 000,00     ?????  

Provoz MAS (2016 - 2023)                 12 845 958,00                                       -      

Výsadby v CHKO (klíčový projekt)                   3 882 180,00                                       -      

Projekt spolupráce PRV pro MAS                   1 119 895,00                                       -      

CELKEM             87 481 831,74     



Spoluúčast žadatelů 

3 

Program rozvoje venkova 
20%  Polní a lesní cesty  
50%  Podnikatelské projekty (zemědělci, potravináři, podnikání, venkovská 

turistika)  
15%  Neproduktivní investice v lesích  

Integrovaný regionální operační program - projekt žadatelům 
5%  Všechny fiše  

Evropský sociální fond 
               Dle typu žadatele 

5%  Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (zapsané 
ve školském rejstříku)  

5%  Obce, organizace zřizované obcemi (s výjimkou škol a školských 
zařízení), svazky obcí  

0%  Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost  

15% Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní 
společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, 
evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, 
družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost), 
OSVČ 



Spoluúčast MAS 

4 

Integrovaný regionální operační program - provoz MAS 
5%                                                                                        

676 103,05    
Projekt spolupráce PRV - 19.3.1. 

20%                                                                                        
279 973,75    

Výsadba v CHKO 
20%                                                                                        

685 090,59    
celkem MAS                                                     1 641 167,39    



Program rozvoje venkova 
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Název fiše 

% z 
alokace 
daného 

programu 

 Příspěvek EU  
 Národní 

veřejné zdroje  

I.1. ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov 15% 
        2 640 622,50             880 207,50    

I.2. Ať nám roste PRODUKCE 15% 
         2 640 622,50    880 207,50    

I.3. Cesta vede LESEM 0%                                       
-      

                                   
-      

I.4. Cesta vede POLEM 17% 
         2 992 705,50            997 568,50    

I.5. Na venkově se PODNIKÁ 43% 
         7 569 784,50         2 523 261,50    

I.6. POZNEJTE to u nás v LESE 10% 
         1 760 415,00             586 805,00    



Integrovaný ROP 
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Název fiše 
% z alokace 

daného 
programu 

 Příspěvek EU   SF  

II.1. Bezpečně do ŠKOLY  a na 
HŘBITOV 

14% 
        4 677 203,86            -      

II.2. Zázemí pro sociální služby 19%         6 180 590,83            -      
II.3. Komunitní centra 13%         4 176 074,88            -      
II.4. Sociální bydlení 6%         2 171 558,93            -      
II.5. Sociální podnikání 7%         2 219 444,27            -      
II.6. Podpora dětských skupin a 

jiných zařízení péče o děti do 
3 let 

9% 
        3 006 773,91            -      

II.7. Podpora škol, školek 19%         6 347 633,80            -      
II.8. Vzdělávání mladých a 

celoživotní 
14% 

        4 629 318,26            -      



Evropský sociální fond 

7 

Název fiše 
% z alokace 

daného 
programu 

 Příspěvek EU   SF ????  

III. 1.  Hlídání dětí pracujícím 
rodičům 

36% 
      4 591 080,00     157 537,06    

III. 2. Realizace sociálního 
podnikání 

29% 
           3 698 370,00    

                         
-      

III. 3. Činnost komunitních 
center 

21% 
           2 678 130,00     367 586,47    

III. 4. Programy pro práci se 
skupinou sociálně 
ohrožených osob mimo 
rámec zákona 

14% 

           1 785 420,00    1 785 420,00    

III. 5 Programy pro uplatnění 
znevýhoděných skupin na 
trhu práce 

0% 
                                      

-      
                         

-      
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Mgr. Renata Vondráková 
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Program rozvoje venkova 

30. 11. 2015, Vlašim – Spolkový dům 
Mgr. Renata Vondráková – MAS Blaník, z. s. 

místopředsedkyně 

 

1 



Projekt spolupráce 
ŠKOLA OBNOVY VENKOVA 

 

 

 

 

 

Cíl: Posláním projektu Škola obnovy venkova je společné hledání 
cest k řešení konkrétních problémů života na venkově. Vzájemné 
setkávání, společné vzdělávání a sdílení zkušeností chápeme jako 
prostředek k posílení sebevědomí a schopností obyvatel 
venkova. Naším cílem je upevnění pocitu sounáležitosti a hlubší 
pochopení hodnot, které tvoří venkov – náš domov. 

 
2 

Projekt spolupráce PRV - 19.3.1. 
80%                                                                                      

1 119 895,00    
20%                                                                                         

279 973,75    



Projekt spolupráce 
Projekt se bude skládat z jednotlivých modulů, které budou 
sestaveny členy MAS (případně také nečleny) a pro tyto moduly 
budou hledáni vhodní partneři v území mimo MAS Blaník. 
Takovými „moduly“ jsou například: 
• Seminář Studenti pro venkov 

• Komunitní plánování ke KPÚ 

• Vzdělávání pracovníků v turistickém ruchu (soubor vzdělávacích akcí) 

• Vzájemné výměnné pobyty seniorů (také tzv. Akademie 3. věku) 

• Obecní úřad – příklady fungování úřadů v obcích v širším pohledu 
(komunitní centrum) – výměny zkušeností, příklady dobré praxe (exkurze) 

3 



Seznam fiší 

4 

Název fiše 

% z 
alokace 
daného 

programu 

 Příspěvek EU  
 Národní 

veřejné zdroje  

I.1. ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov 15% 
        2 640 622,50             880 207,50    

I.2. Ať nám roste PRODUKCE 15% 
         2 640 622,50    880 207,50    

I.3. Cesta vede LESEM 0%                                       
-      

                                   
-      

I.4. Cesta vede POLEM 17% 
         2 992 705,50            997 568,50    

I.5. Na venkově se PODNIKÁ 43% 
         7 569 784,50         2 523 261,50    

I.6. POZNEJTE to u nás v LESE 10% 
         1 760 415,00             586 805,00    



1. Investice do zemědělských podniků: 
Zemědělství živí venkov 

Příspěvek MAS doporučený: 

25 tis. Kč – 500 tis. /projekt. 

Spolufinancování: 50 % dotace 

Definice příjemce dotace: Zemědělský podnikatel.  

Indikátory výstupů: 7 projektů, 0,5 pracovního místa 

Preferenční kritéria:  

 viz ústně 
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2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů: Ať nám roste produkce 

Příspěvek MAS doporučený: 

25 tis. Kč – 500 tis. /projekt. 

Spolufinancování: 50 % dotace 

Definice příjemce dotace: Zemědělský podnikatel.  

Indikátory výstupů: 7 projektů, 0,5 pracovního místa 

Preferenční kritéria:  

 viz ústně 
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3. Lesnická infrastruktura: Cesta vede LESEM 

 

 

 

Zatím alokace 0 
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4. Zemědělská infrastruktura: 
Cesta vede POLEM 
 

Příspěvek MAS doporučený: 

50 tis. Kč – 500 tis. /projekt. 

Spolufinancování: 80 % dotace 

Definice příjemce dotace: Zemědělský podnikatel, obec 

Indikátory výstupů: 4 cesty á cca 2 km 

Preferenční kritéria:  

 viz ústně 
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5. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 

činností: Na venkově se podniká 

Příspěvek MAS doporučený: 

25 tis. Kč – 500 tis. /projekt. 

Spolufinancování: 50 % dotace 

Definice příjemce dotace: Podnikatelé (vč. zemědělců) 

Indikátory výstupů: 4 projekty, 4 pracovní místa 

Preferenční kritéria:  

 viz ústně 
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6. Neproduktivní investice v lesích: Poznejte to 
u nás v lese 

Příspěvek MAS doporučený: 

42,5 tis. Kč – 950 tis. /projekt. 

Spolufinancování: 85 % dotace 

Definice příjemce dotace: Soukromí a veřejní držitelé 
lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a 
jejich sdružení. Kromě státních institucí (př. Lesy ČR). 

Indikátory výstupů: 3 projekty, á 0,3 ha plochy 

Preferenční kritéria:  

 viz ústně 
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6. Neproduktivní investice v lesích 

Obsah projektů: Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení 
rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro 
turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních 
a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k 
usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, 
přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě 
lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění 
bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.  

Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a 
oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří 
podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné 
lesní hospodářské osnovy.  
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