
Zápis Členské schůze - MAS Blaník, z. s. 

19. 6. 2018, 17:00 Spolkový dům Vlašim 

Přítomni:  

Za soukromý sektor přítomno 16 členů, za veřejný sektor přítomno 11 členů. 

Poměr sektorů v procentech: 59,3 % soukromý sektor; 40,7 % veřejný sektor. 

Členská schůze je usnášeníschopná v počtu 27 z 48 členů. 

Soukromý sektor: 

Farní Charita Vlašim (Daniela Laloučková, ředitelka), Petr Jíša (k zastupování zplnomocněna Mgr. Renata Vondráková), Eva 

Houdková, Radmila Matušková, Radek Vondrák (zplnomocněna k zastupování Mgr. Renata Vondráková), Pavel Procházka, 

Montessori Vlašim, z. s. (Kateřina Rybníčková, předsedkyně), Římskokatolická farnost Vlašim (Kateřina Rybníčková, delegovaný 

zástupce), SDH Trhový Štěpánov (Štěpánka Bézová, delegovaný zástupce), TJ Sokol Čechtice (František Nebřenský, delegovaný 

zástupce), Vlašimská astronomická společnost (Pavla Kovalská, statutární zástupce), Mgr. Renata Vondráková (OSVČ), 

Podblanickem, z.s. (Mgr. Renata Vondráková, předsedkyně), Miroslav Lalouček (k zastupování zplnomocněna Mgr. Daniela 

Laloučková), Stanislav Kužel (k zastupování zplnomocněna Štěpánka Bézová), Diakonie ČCE – středisko ve Vlašimi (k 

zastupování zplnomocněna Mgr. Renata Vondráková).   

Veřejný sektor: 

Blaník-svazek obcí (Eliška Švejdová, delegovaný zástupce), KD Blaník - Spolkový dům Vlašim (zplnomocněna k zastupování Mgr. 

Renata Vondráková), Město Vlašim (zplnomocněna k zastupování Mgr. Daniela Laloučková), Město Trhový Štěpánov 

(zplnomocněna k zastupování Štěpánka Bézová), Městys Louňovice pod Blaníkem (Růžena Kučerová, starostka), Městys 

Načeradec (Petra Bartoníčková, starostka), Mikroregion Český smaragd (Mgr. Jan Balšánek, delegovaný zástupce), Mikroregion 

Želivka – svazek obcí (zplnomocněna k zastupování Eliška Švejdová), Obec Kamberk (Alena Jenšíková, starostka), Obec Kondrac 

(k zastupování zplnomocněn Pavel Procházka), Obec Pravonín (Jana Lapáčková, starostka). 

Realizační tým MAS Blaník:  

Mgr. Anna Dufková, Bc. Nikola Podroužková, Lucie Jeřábková, Monika Dušková, Ivana Hozmanová (zapisovatelka), Markéta 

Kratochvílová 

Hosté:  

Marie Marhanová 

Shrnutí hlavních bodů: 

➢ Volba členů Monitorovacího a kontrolního výboru MAS Blaník 

➢ Volba členů Výběrové komise MAS Blaník 

➢ Finanční otázky spolku, výsledovka roku 2017, kompletní vyúčtování, daňový poradce 

➢ Informace k SC 01 – změny, harmonogram, stav výzev, kontrolní listy IROP, a další 

➢ Informace k SC 02 – aktuální stav 



 

1) Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů, volební komise 

1. Uvítání – Renata Vondráková (předsedající) 

Předsedající Renata Vondráková přivítala členy.  

2. Určení skrutátorů 

Za skrutátory určeni:  

1) Markéta Kratochvílová 

2) Lucie Jeřábková 

Proběhla kontrolní hlasování. Dle mandátové tabulky bylo přítomno 27 členů, za soukromý sektor je 

přítomno 16 členů, za veřejný sektor přítomno 11 členů. 

Kontrola hlasování proběhla v pořádku. 

3. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

Členská schůze je usnášeníschopná v počtu 27 členů (z 48 členů), kdy veřejný sektor nepředstavuje více 

než 49 %. Aktuálně je z veřejného sektoru přítomno 11 členů a 16 členů ze soukromého sektoru. Poměr 

sektorů v procentech: 59,3% soukromý sektor; 40,7% veřejný sektor. 

4. Volba zapisovatele a ověřovatelů 

Jako zapisovatelka navržena Ivana Hozmanová. 

Hlasování o zapisovatelce: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Navržení ověřovatelé: 

Ověřovatel č. 1: František Nebřenský 

Hlasování o ověřovali č. 1: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Ověřovatel č. 2: Kateřina Rybníčková 

Hlasování o ověřovali č. 2: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

5. Představení a schválení programu schůze 

✓ Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů a volební  komise (doplněný bod programu) 

✓ Informace k chodu Kanceláře MAS 

✓ Schválení a projednání výroční zprávy spolku (doplněný bod programu) 

✓ Volba orgánů – Monitorovací a kontrolní výbor, Výběrová komise 

✓ Finanční otázky spolku, výsledovka roku 2017, kompletní vyúčtování, daňový poradce 

✓ Informace k SC 01 – změny, harmonogram, stav výzev, kontrolní listy IROP, a další 

✓ Informace k SC 02 – aktuální stav 

✓ Informace k dalším aktivitám 

✓ Další záležitosti spolku, diskuse, navrhněte 

 

Hlasování: Členská schůze schvaluje navržený program viz. výše včetně doplněných bodů:  



Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

6. Ustanovení volební komise 

Předsedkyně uvedla, že jedním z hlavních bodů programu dnešní členské schůze je zvolit nový 

Monitorovací a kontrolní výbor a dále nové členy do Výběrové komise. Funkční období obou orgánů je 1 

rok. 

Do volební komise byli navrženi tito kandidáti: Mgr. Daniela Laloučková, Mgr. Jan Balšánek a Růžena 

Kučerová. 

Hlasování o volební komisi ve složení Mgr. Daniela Laloučková, Mgr. Jan Balšánek, Ing. Růžena Kučerová:  

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Za předsedkyni volební komise byla zvolena Mgr. Daniela Laloučková. 

2) Informace k chodu Kanceláře MAS 

Předsedkyně spolku udělila slovo novému zaměstnanci kanceláře Monice Duškové, která dne 11.6.2018 

nastoupila na pozici expert pro PRV, aby se přítomným členům spolku krátce představila. Monika Dušková 

uvedla, že v dotačním programu PRV byla vypsána první výzva, která bude platná od 20.6.2018, s tím, že 

k této výzvě je naplánovaný seminář na 11.7.2018 ve Spolkovém domě. 

Předsedkyně dále přítomné seznámila, že do stávajících prostor kanceláře MAS bylo pořízeno nové 

vybavení (nábytek). Náklady byly cca 120.000,- Kč.   

Členská schůze bere na vědomí a nemá připomínky k informacím o chodu kanceláře. 

3) Volby do orgánů MAS Blaník (Monitorovací a kontrolní výbor, Výběrová komise) 

Organizační pokyny k volbě 

Předsedkyně přednesla organizační pokyny k volbě. Nejdříve proběhne volba do Monitorovacího a 

kontrolního výboru, následně do Výběrové komise. Počet členů jednotlivých orgánů musí být vždy lichý. 

Minimální počet členů MaK výboru je tři a Výběrové komise pět členů. Do začátku volby každého orgánu je 

možné dávat návrhy, předsedající vždy řekne seznam kandidátů pro veřejný a soukromý sektor, zeptá se, 

zda je další kandidát. Pokud není, je počet kandidátů neměnný. Pokud ano, budou zapsáni noví kandidáti. U 

Výběrové komise je nutné hlídat poměr veřejného a soukromého sektoru. Do Výběrové komise mohou 

kandidovat i nečlenové MAS. Předsedající předává řízení volby předsedovi volební komise vždy po 

představení jednotlivých kandidátů. 

Volba členů Monitorovacího a kontrolního výboru MAS Blaník 

R. Vondráková shrnula pro přítomná specifická pravidla pro volbu Monitorovacího a kontrolního výboru 

(dále jen MKV). Člen nesmí být v jiném orgánu spolku, nesmí být ani zaměstnancem MAS v pracovním 

poměru. U této volby se neřeší poměr veřejného a soukromého sektoru.  

Předsedkyně uvedla, že ideální počet členů tohoto orgánu by byl pět, dle stanov však postačují minimálně 3 

členi. V současné době je situace ohledně stávajících členů následovná: paní Blanka Krejčová, zastupující 

Městys Načeradec, již nechce být nominována, paní Mgr. Lenka Proschková, ředitelka ZŠ Čechtice, 

kandidovat nemůže z důvodu ukončení pracovního poměru v právnické osobě, kterou zastupuje, k 31.8. 



2018. Osloveni byli proto noví kandidáti: pan Petr Jíša a paní Radmila Matušková, kteří kandidaturu 

přijímají. Dále byla oslovena paní Pavla Kovalská pro případ, že by nekandidovala Obec Pravonín. Ta by však 

funkci mohla převzít až v zimě, což současnou situaci neřeší. Je tedy nutné najít třetího kandidáta. 

Předsedkyně dále uvedla, že odměna za funkci je maximálně 200 Kč/hod. 

Po následné diskusi byla jako třetí kandidát do MKV navržena Obec Pravonín, zastoupena starostkou Janou 

Lapáčkovou. 

Do Kontrolního a monitorovacího výboru tedy kandidují: 

Obec Pravonín zastoupena paní Janou Lapáčkovou, Petr Jíša a Radmila Matušková. 

R. Vondráková vyzvala, zda chce někdo další kandidovat. Nikdo další se nepřihlásil. 

Vzhledem k počtu kandidátů, nechala předsedkyně hlasovat, že MKV bude 3členný.  

Hlasování o 3 členném Monitorovacím a kontrolním výboru MAS Blaník: 

 Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

R. Vondráková předala slovo předsedkyni volební komise Mgr. Daniele Laloučkové, která zopakovala 

pravidla volby: Specifická pravidla Monitorovacího a kontrolního výboru – člen nesmí být v jiném orgánu, 

ani zaměstnancem MAS v pracovním poměru. Neřeší se poměr veřejného a soukromého sektoru. Dle 

stanov má mít MKV minimálně 3 členy. Členové jsou voleni na jeden rok. Jsou tři kandidáti do 3členného 

MKV, předsedkyně volební komise navrhla volbu aklamací. 

Hlasování: Kdo souhlasí, aby členská schůze volila členy Monitorovacího a kontrolního výboru aklamací:  

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Následně proběhla volba jednotlivých členů MKV: 

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Monitorovacího a kontrolního výboru stala Obec Pravonín 

zastoupena Janou Lapáčkovou: 

Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 1  

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Monitorovacího a kontrolního výboru stal Petr Jíša:  

Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 1  

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Monitorovacího a kontrolního výboru stala Radmila Matušková: 

Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 1  

Monitorovací a kontrolní výbor MAS Blaník byl zvolen na následující rok ve složení: 

 Zvolen Počet hlasů 

1.-3. Obec Pravonín zastoupena Janou Lapáčkovou 26 

1.-3. Petr Jíša 26 

1.-3.. Radmila Matušková 26 



 

Slovo převzala R. Vondráková, která sdělila, že nově zvolení členové MKV se musí do 30 dnů od volby sejít a 

zvolit si svého předsedu. Dále uvedla, že nové členy je třeba zapsat do spolkového rejstříku, je-li zvolena 

jako člen orgánu právnická osoba, je do rejstříku zapsán i její zástupce. 

Volba členů Výběrové komise MAS Blaník 

Předsedkyně opět nejdříve seznámila přítomné se specifickými podmínkami umožňujícími kandidovat do 

Výběrové komise MAS.  Ve Výběrové komisi může být i nečlen, nesmí psát dotace, granty, atp. Nesmí být v 

pracovním poměru v MAS Blaník, musí být z území MAS Blaník („prokazatelně místně působit“); Výběrová 

komise má mít dle stanov minimálně 5 členů; maximální zastoupení veřejného sektoru nebo jedné ze 

zájmových skupin je 49%.  

R. Vondráková uvedla, že v současné době měla Výběrová komise 11 členů, což bylo ideální. Někteří 

členové ale kandidovat nechtějí (konkrétně: pánové Miroslav Matuška a Jiří Pospíšil a paní Dana 

Kucharčíková), proto je třeba se dohodnout o stanovení počtu členů této komise. Předsedkyně zdůraznila, 

že o prázdninách se komise sejde minimálně třikrát. Je proto lepší, aby bylo více členů i kvůli případnému 

střetu zájmů. Komise musí mít lichý počet členů a odměna je 165 Kč/hod.  

V sále proběhla diskuse. Jako nový kandidát se přihlásila Kateřina Rybníčková. 

Do Výběrové komise kandidují:  

Ze soukromého sektoru: Stanislav Kužel, Karel Kroupa, Miroslav Lalouček, Marie Marhanová, Pavel 

Procházka, TJ Sokol Čechtice zastoupena Františkem Nebřenským, Milan Hájek a Kateřina Rybníčková. 

Za veřejný sektor: Blaník-svazek obcí zastoupen Eliškou Švejdovou.  

Počet kandidátů je 9. Předsedkyně tedy nechala hlasovat, že Výběrová komise MAS Blaník bude devíti 

členná.  

Hlasování o devíti členné Výběrové komisi MAS Blaník: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Předsedající předala slovo předsedkyni volební komise Daniele Laloučkové, která zopakovala pravidla 

volby: Ve Výběrové komisi může být i nečlen, nesmí psát dotace, granty, atp. Nesmí být v pracovním 

poměru v MAS Blaník, musí být z území MAS Blaník („prokazatelně místně působit“); Výběrová komise má 

dle stanov minimálně 5 členů; maximální zastoupení veřejného sektoru nebo jedné ze zájmových skupin je 

49%. Členové jsou voleni na jeden rok. Je 9 kandidátů do devíti členné Výběrové komise, předsedkyně 

volební komise navrhla volbu aklamací. 

Hlasování: Kdo souhlasí, aby členská schůze volila členy Výběrové komise aklamací:  

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Volba jednotlivých členů Výběrové komise: 

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výběrové komise stal Stanislav Kužel: 

Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 1 



Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výběrové komise stal Karel Kroupa: 

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výběrové komise stal Miroslav Lalouček:  

Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 1  

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členkou Výběrové komise stala Marie Marhanová: 

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výběrové komise stal Blaník - svazek obcí zastoupen Eliškou 

Švejdovou: 

Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 1  

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výběrové komise stal Pavel Procházka: 

Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 1  

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výběrové komise stala TJ Sokol Čechtice zastoupena Františkem 

Nebřenským: 

Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 1  

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výběrové komise stal Milan Hájek: 

Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 1  

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výběrové komise stal spolek Montessori Vlašim zastoupen 

Kateřinou Rybníčkovou: 

Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 1  

 

 

Výběrová komise MAS Blaník byla zvolena na následující rok ve složení: 

 Zvolen Počet hlasů 

1.-2. Marie Marhanová 27 

1.-2. Karel Kroupa 27 

3.-9. Blaník - svazek obcí zastoupen Eliškou Švejdovou 26 

3.-9. Pavel Procházka 26 

3.-9. TJ Sokol Čechtice zastoupena Františkem Nebřenským 26 

3.-9. Milan Hájek 26 

3.-9. Stanislav Kužel 26 



3.-9. Miroslav Lalouček 26 

3.-9. Montessori Vlašim zast. Katkou Rybníčkovou 26 

 

Volby proběhly v pořádku. Slova se ujala předsedající, která uvedla, že všechny nově zvolené orgány by se 

měly sejít k volbě předsedy. Dle stanov do 30 dnů. 

 

4) Projednání Výroční zprávy MAS 

Na jednání Výboru dne 11.6.2018 byla Výroční zpráva schválena a doporučena k postoupení členské schůzi. 

Výroční zpráva za rok 2017 byla zaslána jako podklad jednání a je samostatnou přílohou č. 2.  

Hlasování: Členská schůze schvaluje Výroční zprávu za rok 2017:  

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0  

5) Finanční otázky spolku, výsledovka roku 2017, kompletní vyúčtování, daňový 

poradce 

Předsedkyně uvedla, že je nutné znovu schválit výsledovku a rozvahu za rok 2017, které byly schváleny 

usnesením členské schůze dne 20.3.2018. Informovala přítomné, že došlo k nesrovnalostem v účetnictví 

spolku, na základě toho byl přesunut audit, který měl proběhnout v dubnu, a oslovena daňová poradkyně 

paní Lejčková, se kterou předsedkyně ve spolupráci s pí. účetní kompletně upravila účetnictví spolku tak, 

aby byly opraveny zjištěné nedostatky. Nyní je spolek účetně v mínusu. Důvodem je poskytnutá dotace na 

propagační materiály (dotace byla poskytnuta v roce 2017, ale prostředky se využily až v roce 2018). R. 

Vondráková tedy navrhla přítomným, aby členská schůze zrušila usnesení ohledně výsledovky a rozvahy za 

rok 2017 ze dne 20.3.2018 a schválila novou výsledovku a rozvahu. Nově přepracované účetní doklady byly 

zaslány jako podklad k jednání. 

Hlasování: Členská schůze ruší své usnesení ze dne 20.3.2018, kterým schválila výsledek hospodaření za 

rok 2017: 

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Hlasování: Členská schůze schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017:  

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Dále R. Vondráková požádala přítomné o udělení souhlasu s přesunem částky 30.000,- Kč z položky mezd 

v rozpočtu MAS do drobného majetku, resp. na nákup přístrojů (např. USB, mobil, taška na notebook), je to 

potřeba vzhledem k momentálně vyššímu počtu zaměstnanců MAS.  

Hlasování: Členská schůze schvaluje přesun částky ve výši 30.000,- Kč z položky mzdy v rozpočtu MAS do 

drobného majetku:  

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 



6) Informace k SC 01 – změny, harmonogram, stav výzev, kontrolní listy IROP, a další 

IROP 

Členská schůze bere na vědomí aktualizovaný harmonogram výzev pro IROP – CLLD, který je přílohou č. 3. 

Předsedkyně uvedla, že jsou již vyhlášeny výzvy ohledně dopravy, škol a školek, kde byly podány projekty 

(konkrétně se jedná o výzvy: 4. Výzva MAS Blaník, z.s. - IROP - bezpečnost dopravy – Bezpečně do školy 

nebo na hřbitov, 5. Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP - Školství a vzdělávání - Předškolní vzdělávání, 6. Výzva 

MAS Blaník, z.s.- IROP - Školství a vzdělávání - Infrastruktura pro základní školy). Stručně seznámila 

přítomné s dalšími plánovanými výzvami.  

Dále uvedla, že je třeba opětovně schválit Kontrolní listy pro 9. Výzvu MAS Blaník, z.s.- IROP - Školství a 

vzdělávání - Neformální a zájmové vzdělávání. Vyhlášení výzvy je plánováno na září a zatím je pro tuto 

výzvu konzultován např. projekt Astronomické společnosti Vlašim na vybavení hvězdárny (projekt cca za 

600.000 Kč). 

Anna Dufková upřesnila, jaké změny zde jsou (doplnění zpřesňujících kritérií pro hodnocení formálních 

náležitostí a přijatelnosti, a to na základě aktualizace specifických pravidel výzvy č. 68 Řídícího orgánu). 

Kontrolní list byl členům zaslán v podkladech pro schůzi. 

Hlasování: členská schůze ukládá kanceláři MAS dopracovat kontrolní listy k výzvě na neformální 

vzdělávání viz. příloha č. 4 dle pokynů IROP. 

Pro 27, Proti 0, Zdržel se 0 

PRV  

K 20.6.2018 byla vypsána výzva. Příjem žádostí bude od  5. 7. 2018 do 23. 7. 2018. Podání Žádosti o dotaci 

na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře. 

 

 

ESF 

Projekty v rámci ESF nyní administruje Bc. Nikola Podroužková, která v nejbližší době nastoupí na 

mateřskou dovolenou. MAS sice přijala místo paní Podroužkové brigádnici, je ale otázka, co 

s harmonogramem výzev v rámci tohoto programu. Předsedkyně uvedla, že jsou dvě možnosti – buď se 

vypíší ještě v tomto roce, a to do 5. září (to je dle názoru R. Vondrákové vzhledem k současné situaci a 

stavu kanceláře spíše nereálné), nebo je možné výzvy vypsat až v roce příštím (v období leden až březen 

2019).  

Hlasování: Členská schůze schvaluje nový harmonogram ESF (ruší se vypsání výzev v září 2018 příloha č. 

5, nové výzvy budou vypsány od ledna do března 2019):  

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0  

 

 



V ESF je nyní situace s penězi takováto: 

NÁZEV VÝZVY Zbývající ALOKACE 

Hlídání dětí pracujícím rodičům 41 937,5 Kč 

Činnost komunitních center 2 678 130 Kč 

Programy pro práci se sk. soc. ohrož. osob mimo 

rámec zákona o soc. službách 

777 843,75 Kč 

(předpokládá se) 

Souhrn všechny zbylých alokací 3 497 911,25 Kč 

Restart – zásobník projektů 1. 212 480 Kč 

 

Minimální částka pro vypsání výzvy je 400 000 Kč. Proto bude nutné v budoucnu vyřešit, kolik a do jaké 

výzvy se přesunou peníze. Na jaře 2019 však můžeme vyhlásit výzvu na Činnost komunitních center a 

Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o soc. službách.  Do této 

druhé výzvy paní Kovalská sděluje zkušenosti svých kolegů ze sociálních odborů, že lze financovat 

„kočovného sociálního pracovníka“, který objíždí obce a pomáhá lidem s vyřizováním sociálních záležitostí 

(žádost o starobní/ invalidní důchod, příspěvek na péči atd.).  

Kateřina Rybníčková navrhla, že by sdružení Montessori využilo rádo dotaci na provoz školičky i pro další 

období od roku 2020. R. Vondráková vyzvala, aby chodili s nápady na zaměstnance třeba na zaměstnance 

při úřadu na sociál. služby 

Předsedkyně dále přítomné informovala, že je třeba dbát na kvalitu zpracování projektů, a to zejména 

v případě, kdy si žadatelé nechávají projekt zpracovat od firmy. Stává se, že takové projekty nejsou 

v pořádku – v materiálech jsou použity chybné obce v regionu, projekt je zdůvodněn velmi stručně třeba 

jen jednou větou, příp. nejsou dodržovány lhůty pro opravy (opravené materiály nejsou podány včas zpět 

do MAS). Zaměstnanci s tím pak mají zbytečně hodně práce. I projekty zpracované firmou lze na MAS 

důsledně konzultovat. 

Mgr. Anna Dufková oznámila členské schůzi, že bude nutné přepracovat (aktualizovat) Interní postupy pro 

IROP dle nových Minimálních požadavků. Oznámila, že dokument již začala přepracovávat, s tím, že nové 

Interní postupy by byly členské schůzi předloženy ke schválení v září.  

Členská schůze na základě shora uvedeného bere na vědomí, že orgány MAS se budou řídit při 

hodnocení projektů Interními postupy s přihlédnutím pokynům ministerstva a kancelář se zavazuje 

přepracovat Interní postupy do září. 

 

7) Informce k SC 02 – aktuální stav 

Předsedkyně informuje přítomné, že aktuálně má MAS na účtu cca 200.000,- Kč. Bezúročná půjčka ve výši 

400.000,- Kč od Města Vlašim, která byla poskytnuta na překlenutí období na začátku roku 2017, byla již 

vrácena. Zároveň již R. Vondráková požádala Město Vlašim o novou bezúročnou půjčku tentokrát ve výši 



600.000,- Kč z důvodu, že vyúčtování z IROP chodí zpožděně. Novou půjčku mělo projednat zastupitelstvo 

Města Vlašim na svém zasedání 18.6.2018.  

Členská schůze bere aktuální situaci na vědomí. 

 

8) Další záležitosti spolku, diskuse, navrhněte 

Žádné další návrhy k diskusi nebyly vzneseny, předsedkyně tedy poděkovala přítomným za účast a 

schůzi ukončila v 18:30 hodin. 

 

Zapsala: Ivana Hozmanová 

Ověřil 1: František Nebřenský  

Ověřila 2: Kateřina Rybníčková 



Příloha č. 1 

15.1.2018 – Výbor MAS Blaník – Spolkový dům, Vlašim>>>12.3.2018 – Výbor MAS Blaník – Spolkový dům, Vlašim - 

>>>20.3.2018 - Členská schůze MAS Blaník  - Spolkový dům, Vlašim>>>17.4.2018 – Výběrová komise MAS Blaník - 

Spolkový dům, Vlašim>>> 10.5. 2018 - Výbor MAS Blaník - Spolkový dům, Vlašim>>>11.6.2018-Výbor MAS Blaník – 

Spolkový dům, Vlašim>>> 19.6.2018 – Členská schůze – Spolkový dům, Vlašim>>> 



Příloha č. 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 

MAS BLANÍK, z. s. 

 
 
 
 

Zpracováno dne 13. 6. 2018  

k projednání Členskou schůzí MAS Blaník, z. s. ve Vlašimi dne 19. 6. 2018 
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SLOVO ÚVODEM 

 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

 

dostává se Vám do rukou již čtvrtá výroční zpráva našeho spolku. V roce 2016 se nám například vydařila 

exkurze na Moravu s názvem Kyjovské Slovácko inspiruje. Většinu energie jsme ale věnovali tomu, abychom 

podali a pak neustále opravovali žádost o dotaci na realizaci naší strategii, bohužel ani při psaní těchto 

řádků, není možné říci, že úspěšně, protože strategie je stále v procesu hodnocení. 

 

Během těch čtyř let jsme vytvořili organizaci, která má své místo na poli rozvoje venkova okolo bájné hory 

Blaníku a to zdlouhavým administrativním procesům navzdory. 

 

 

 

Ve Vlašimi dne 6. 6. 2017 

 

 

 

Mgr. Renata Vondráková 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Místní akční skupina Blaník je sdružení zástupců veřejného (obce, mikroregiony, státní instituce) a 

soukromého sektoru (fyzické osoby, podnikatelské subjekty, neziskové organizace), které má za cíl 

navrhnout a realizovat strategii rozvoje území obcí okolo hory Blaník. 

 

Území MAS Blaník, z. s. 

(k 31. 12. 2017) 

 

Území MAS tvoří tyto obce, městyse, města: Bernartice, Blažejovice, Borovnice, Ctiboř, Čechtice, 

Děkanovice, Dolní Kralovice, Dunice, Hradiště, Hulice, Chlum, Chmelná, Javorník, Kamberk, 

Keblov, Kladruby, Kondrac, Křivsoudov, Kuňovice, Libež, Loket, Louňovice pod Blaníkem, Miřetice, 

Mnichovice, Načeradec, Ostrov, Pavlovice, Pravonín, Radošovice, Rataje, Řimovice, Slověnice, Snět, 

Soutice, Strojetice, Studený, Šetějovice, Tichonice, Tomice, Trhový Štěpánov, Veliš, Vlašim, 

Vracovice, Zdislavice. 

 

Všechny   uvedené   obce   daly   závazné  usnesení  zastupitelů  obcí  o  souhlasu  náležitosti   k   MAS Blaník, 

z. s. na roky 2014 – 2020 pro realizaci strategie LEADER/CLLD. 

 

 Obrázek č. 1: Mapa území MAS Blaník, z. s. 

 

 



5 
 

Členové MAS Blaník 

 

Členem MAS Blaník, z.s. se může stát na základě písemné přihlášky každá fyzická osoba starší 18 let 

či právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli Spolku. Člen musí mít na území působnosti 

MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit.   

 

Podmínky členství jsou zveřejněny na webových stránkách www.masblanik.cz, v sekci „Jak se stát 

členem“.  

 

Členové MAS v roce 2017: 

K 1.1.2017 měla MAS Blaník, z. s. celkem 56 členů. Dne 24.1.2017 byl členskou schůzí pro 

nezaplacení členského příspěvku vyloučen Petr Košťál a zároveň byl přijat nový člen ZDV Martinice 

u Dolních Kralovic. Ke dni 7.4.2017 vystoupili z MAS tito členové: TJ Sokol Vlašim a Jaroslava 

Měchurová. K datu 1.1.2017 došlo ke zrušení Mikroregionu Podblanicko (subjekt definitivně zanikl 

dne 5.9.2017). Následně dne 31.8.2017 ukončilo členství SDH Hulice. 

 

K 31. 12. 2017 měla tedy MAS Blaník, z. s. celkem 52 členů, z toho: 

 

• Veřejný sektor – obce, mikroregiony: 16 

• Veřejný sektor – příspěvkové organizace: 2 

• Neziskové organizace: 18 

• Podnikatelé – fyzické a právnické osoby: 8 

• Podnikatelé – zemědělci: 4 

• Nepodnikající fyzické osoby: 7  

 

ČLENOVÉ: 

Město Vlašim, Město Trhový Štěpánov, Městys Louňovice pod Blaníkem, Městys Načeradec,   Blaník 

– svazek obcí, Mikroregion Český smaragd, Mikroregion Želivka, svazek obcí, Obec Pravonín, Obec 

Blažejovice, Obec Kamberk, Obec Kondrac, Obec Miřetice, Obec Radošovice, Obec Strojetice, Obec 

Šetějovice, Obec Vracovice, Kulturní dům Blaník (Spolkový dům Vlašim) – zřízeno Městem Vlašim, 

ZŠ Čechtice, ZO ČSOP Vlašim, Montessori Vlašim z. s., TJ Sokol Kondrac, Diakonie ČCE – 

středisko Střední Čechy, SDH Trhový Štěpánov, Vlašimská astronomická společnost, Farní charita 

Vlašim, SDH Střítež, TJ Sokol Čechtice, TJ SOKOL Louňovice pod Blaníkem, Římskokatolická 

farnost Vlašim, FK Trhový Štěpánov z. s., TJ Sokol Trhový Štěpánov, Edova cesta, z. s., Recta, s. r. 

o., Atelier EH Vlašim, Nakladatelství Sedmikráska, Podblanickem, z. s., ZDV Martinice u Dolních 

Kralovic, Pavel Duda, Milan Hájek, Miroslav Lalouček, Pavel Kuře, Radmila Matušková, Pavel 

Procházka, Renata Vondráková, Radek Vondrák, Iva Kmošková, Petr Jíša, Stanislav Kužel, Karel 

http://www.masblanik.cz/
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Havlíček, Zuzana Klímová Vaňková, Josef Buršík, TJ (SK) Blaník Načeradec. 

 

 

Celkem 18 členů MAS (tj. 35%) reprezentuje veřejný sektor, 34 členů MAS (tj. 65%) je ze 

soukromého sektoru. 

 

Zájmové skupiny 

 

Zájmová skupina 

 

Rozdělení dle ujednání na VS členů 9. 6. 2015 v 

Louňovicích pod Blaníkem 

 

Počet členů MAS 

% zastoupení v nejvyšším 

orgánu MAS (=členské 

schůzi) 

Rozvoj obcí 17 33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Sídlo, organizace, kancelář 

Od 1.1.2017 sídlí MAS Blaník, z. s. v prvním patře Spolkového domu sourozenců Roškotových na 

adrese Palackého náměstí 65, 258 01 Vlašim. Prostory Spolkového domu jsou zároveň využívány k 

jednání jednotlivých orgánů Spolku. 

Úřední hodiny kanceláře jsou vždy v úterý a čtvrtek od 8:00 do 12:00 hod. Po předchozí telefonické 

dohodě lze domluvit i jiný termín. 

 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI MAS Blaník, z. s. v roce 2017 

Výchova a vzdělávání 8 15% 

Kulturní, spolková a zájmová činnost 17 33% 

Sociální služby 2 4% 

Cestovní ruch 1 2% 

Potenciál krajiny 7 13% 
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Předsedkyně:    

Mgr. Renata Vondráková (OSVČ) 

• zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem 

• ve vztahu k zaměstnancům vykonává funkci vedoucího organizace  
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 Místopředsedové:   

Pavel Duda (soukromě hospodařící rolník) 

                               Mikroregion Česká smaragd – zastoupen Mgr. Janem Balšánkem 

Místopředsedové spolupracují s předsedou na plnění cílů Spolku. V době nepřítomnosti předsedy plní 

v plném rozsahu jeho funkci.  

 

Zaměstnanci k 31.12.2017: 

Lucie Jeřábková - vedoucí zaměstnanec SCLLD (od 1.7.2017) 

Mgr. Anna Dufková - expert pro IROP (od 1.6.2017 na DPP a od 15.11.2017 na HPP) 

Ing. Martina Vnoučková - expert pro PRV (od 1.9.2017) 

Bc. Nikola Podroužková - expert pro ESF (od 1.11.2017) 

Mgr. Jitka Fialová – animace škol a školských zařízení v rámci OP VVV 

 

V roce 2017 byla v kanceláři MAS zaměstnána na pozici odborné asistentky Bc. Jana Jeřábková 

(pracovní poměr trval od 1. 7. 2016 do 30.6.2017). Náklady byly dotovány Úřadem práce na základě 

smlouvy o zřízení společensky účelného pracovního místa. Dále v MAS od 1.3.2017 do 31.5.2017 

působila jako vedoucí pracovník SCLLD Ing. Olga Beranová.  

 

Dne 10.5.2017 byla vydána registrace projektu pod názvem „Podpora činnosti MAS Blaník“. Cílem 

projektu je podpořit řídící a administrativní schopnosti MAS Blaník s cílem úspěšné administrace 

projektů území MAS Blaník v rámci 3 operačních programů – Integrovaného regionálního operačního 

programu, Operačního programu zaměstnanost, Programu rozvoje venkova. Podpořeny jsou animační 

a provozní kapacity MAS Blaník. Konkrétně a) Provozní činnosti, b) animace strategie SCLLD, c) 

animace škol a školských zařízení v OPVVV. 

 

 

Členství v dalších organizacích 

 

Od roku 2014 do 31.12. 2017 MAS Blaník, z. s. je členem Národní sítě Místních akčních skupin. MAS 

Blaník ukončila účast v NS MAS z důvodu navýšení členského příspěvku z 10 000 Kč na 15 000 Kč, 

čímž automaticky ukončila členství i v Krajském sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje z.s. 

(pobočný spolek). 

Od 9. 10. 2015 je MAS Blaník, z. s. členem Celostátní sítě pro venkov. 
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Termínové shrnutí aktivit MAS Blaník v roce 2017 

2017 

09. 01. 2017 - Výbor MAS Blaník - Spolkový dům Vlašim 

03. 04. 2017 - Výbor MAS Blaník - Spolkový dům Vlašim 

24. 01. 2017 - Členská schůze MAS Blaník - Spolkový dům Vlašim 

19. 06. 2017 - Výbor MAS Blaník - Spolkový dům Vlašim 

17. 07. 2017 - Výbor MAS Blaník – Spolkový dům Vlašim 

18. 04. 2017 - Členská schůze MAS Blaník - Spolkový dům Vlašim 

26. 06. 2017 - Členská schůze MAS Blaník - Spolkový dům Vlašim 

04. 09. 2017 –Výbor MAS Blaník – Spolkový dům  

12. 09. 2017 - Členská schůze MAS Blaník – Spolkový dům Vlašim 

21. 11. 2017 – Výbor MAS Blaník – Spolkový dům 

28. 11. 2017 – Členská schůze MAS Blaník – Spolkový dům Vlašim  

30. 11. 2017 - Výběrová komise MAS Blaník – Spolkový dům Vlašim 

20. 12. 2017 – Výbor MAS Blaník – Spolkový dům 

17. 07. 2017 – Monitorovací a kontrolní výbor – Spolkový dům Vlašim 

21. 12. 2017 - Monitorovací a kontrolní výbor – Spolkový dům Vlašim 

 

 

 HLAVNÍ CÍLE A ČINNOST SDRUŽENÍ 
 

Sdružení MAS Blaník, z. s. je dobrovolným neziskovým sdružením občanů a právnických osob, 

jejichž cílem je rozvoj regionu MAS Blaník (dále jen zájmové území), naplňování společných zájmů 

členů sdružení, koordinace spolupráce veřejného sektoru, NNO a podnikatelské sféry metodou 

LEADER a realizace rozvojové strategie regionu prostřednictvím následujících činností: 

• komunitně vedený místní rozvoj, 

• tvorba strategií a plánů rozvoje regionu, 

• koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech, 

• rozvoj a propagace regionu, 

• podpora nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny, 

• podpora obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot, 

• podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí, 

• služby při financování projektů k rozvoji regionu, 
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• posuzování projektů zaměřených k rozvoji regionu, 

• koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu, 

• tvorba informační databanky ke shromažďování informací prospěšných k rozvoji regionu, 

• součinnost se zahraničními subjekty, 

• příprava informačních a metodických materiálů a školicích pomůcek, 

• výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže, 

• spolupráce na rozvoji lidských zdrojů, 

• zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu, 

• komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu, 

• poradenská činnost, 

• činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu, 

• vydávání tiskovin. 

 

V roce 2016 nevykonávala MAS Blaník, z. s. žádnou vedlejší ani doplňkovou činnost. Nezřizovala 

žádné živnostenské listy. Během roku 2017 dále čerpala MAS Blaník dotaci Úřadu práce na zřízení 

společensky účelného pracovního místa, dále neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Středočeského 

kraje na projekt „Zhotovení propagačních materiálů pro účely prezentace MAS Blaník, z. s.“ (číslo S-

15067/REG/2016).  

 

STRATEGIE NA ROKY 2014 - 2020 

 

Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Blaník, z. s. byla dne 

27.3.2016 zaslána k posouzení kvality na MMR v I. kole vypsání výzvy. Následně během roku 2016 

probíhal proces hodnocení a zapracování připomínek ŘO.  

Dne 27.6.2017 byla konečně strategie schválená a kancelář MAS Blaník mohla začít připravovat 

dotační výzvy pro region, který tvoří 44 obcí ORP Vlašim. MAS Blaník, z.s. administruje celkem 3 

operační fondy, které spadají pod 3 různá ministerstva.  

 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

Prvním programem podporujícím investice je Program rozvoje venkova, který administruje Státní 

zemědělský intervenční fond (SZIF) pro ministerstvo zemědělství.  

Dne 23.11.2017 se uskutečnil v sídle spolku na Palackého náměstí 65, ve Vlašimi, seminář pro 

potencionální žadatele z území MAS Blaník, z.s. k výzvám pro dotační program PRV. Účelem 

semináře bylo představit těmto žadatelům, jaké jsou podporované aktivity v rámci operačního 

programu, informace o způsobu hodnocení a výběru projektů a základní informace o aplikaci Portál 

Farmáře. 
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V rámci PRV jsou prostřednictvím SCLLD implementovány tyto fiche: 

1. ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov: Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 

zemědělského podniku. Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti 

zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a 

podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména 

prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich 

restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, 

jakož i diverzifikace zemědělských činností. 

2. Ať nám roste PRODUKCE: Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění 

na trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU nebo 

bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na 

nějž se uvedená příloha nevztahuje. Podpora přispívá k naplňování Priority 3 Podpora organizace 

potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých 

životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení 

konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce 

prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělským produktům a podporou místních 

trhů a krátkodobých řetězců, seskupení a organizací producentů a mezioborových organizací. 

3. Na venkově se PODNIKÁ: Podpora v rámci této fiche zahrnuje investice na založení a rozvoj 

nezemědělských činností.  Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, 

snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní 

oblasti 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst. 

4. POZNEJTE to u nás v LESE: Cílem tohoto opatření SCLLD je vytvářet zázemí pro pobyt 

návštěvníků lesa s ohledem na ochranu lesa a jeho funkcí. Budou podpořeny projekty, které 

napomohou zajistit průchodnost krajiny, jsou přínosem pro cestovní ruch v regionu, ale také trávení 

volného času místních obyvatel. Druhotným výstupem může být úprava odtokových poměrů 

(protierozní opatření). 

19.3.1. Škola obnovy venkova: 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. 

Jedná se o sestavu dílčích konkrétních projektů sledujících výše uvedený cíl a zaměření. 

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 

Dalším dotačním programem podporujícím investice je Integrovaný regionální operační program 

(IROP) administrovaný Ministerstvem pro místní rozvoj. Zde MAS Blaník, z.s.  podporuje projekty 

škol a školek na výstavbu odborných učeben, bezbariérovost (výtahy), rozšíření výuky v rámci družin 

(vybavení pro odbornou činnost), dále u školek navýšení kapacity (přístavby, nástavby, rekonstrukce). 

Podpořit investičně hodláme také projekt na zřízení dětské skupiny. Finanční prostředky dále mají být 
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investovány do bezpečných přechodů u škol, školek a hřbitovů. Podpořit chceme vznik jednoho 

většího komunitního centra poskytujícího sociální služby. Předpokládá se realizace 4 sociálních bytů 

(nákup, rekonstrukce, eventuálně nová výstavba). Podpořit chceme také nové zázemí pro 

poskytovatele sociálních služeb. 

 

V rámci IROP došlo v roce 2017 k přípravě Interních postupů, jejichž vypracování a schválení je 

podmínkou pro vyhlašování výzev v IROP. Konkrétně byly připraveny a s řídícím orgánem 

konzultovány výzvy a hodnotící kritéria na bezpečnost dopravy, infrastrukturu základních škol a 

infrastrukturu pro předškolní vzdělávání. Vzhledem k administrativní náročnosti se nepodařilo v tomto 

roce žádnou z výzev vyhlásit. Ke všem připravovaným výzvám IROP byl v říjnu 2017 uspořádán 

seminář pro žadatele, který seznámil aktéry z území s plánovanými výzvami a jejich předběžným 

časovým harmonogramem. V prosinci roku 2017 MAS na Meziresortním setkání poskytovatelů 

sociálních služeb představila možnosti čerpání investičních dotací z MAS Blaník, z.s. do oblasti 

sociální služeb. Dále probíhala kancelář MAS poskytovala informace k projektovým záměrům do 

připravovaných výzev. 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (ESF) 

Třetím dotačním programem ale tentokrát neinvestičním je Operační program zaměstnanost (OPZ). 

V rámci tohoto programu byly konzultovány zejména různé formy hlídání dětí pracujícím rodičům. Ať 

už se jedná o podporu zřízení a provozu tzv. dětských skupin, realizaci příměstských táborů, případně 

službu dovážení a přivážení na kroužky a tak podobně. V další fázi jsme chtěli podpořit a konzultovat 

projekty, které se zabývají rozvojem činností, které přispívají ke zlepšení kvality života v místě. Jedná 

se o podporu činností tak zvaných komunitních center a služby pro obyvatele mimo režim zákona o 

sociálních službách. Zde se podpora může týkat samotné činnosti komunitních center (volnočasové 

aktivity, preventivní programy a přednášky atp.) dále aktivit v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, 

programů pro osoby pečující o postižené nebo nemocné osoby atp. 

 

VYHLÁŠENÉ VÝZVY V ROCE 2017 

 

- ESF (Operační program Zaměstnanost) 

 

Název výzvy MAS 
Datum 

vyhlášení 
Číslo výzvy MAS 

Finanční 

alokace 

výzvy 

MAS Blaník – III. 1. 

Hlídání dětí pracujícím 

rodičům – (I.) 

4. 10. 

2017 
212/03_16_047/CLLD_15_01_037 

6 16 121 

440 CZK 

MAS Blaník, z. s.  – 

Činnost komunitních 

29. 11. 

2017 
287/03_16_047/CLLD_15_01_037 

2 62 678 

130 CZK 
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center– (III.) 

MAS Blaník – III. 3. 

Programy pro práci se 

skupinou sociálně 

ohrožených osob mimo 

rámec zákona o 

sociálních službách– 

(III.) 

20. 12. 

2017 
311/03_16_047/CLLD_15_01_037 

3 953 430 

CZK 

 

 

V roce 2017 MAS Blaník, z. s. v rámci první výzvy Hlídání dětí pracujícím rodičům přijala dvě 

žádosti o podporou: Montessori školička a Vybudování a provoz dětské skupiny Anna. Kancelář MAS 

provedla kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti. Tímto prvním kolem hodnocení prošly obě 

žádosti. Následně 30.11. 2017 zasedala Výběrová komise, která provedla Věcné hodnocení, kdy 

jednotlivé žádosti hodnotila podle předem nastavených kritérií. Obě žádosti o podporu splnily 

podmínky věcného hodnocení s výhradou a mohly postoupit do posledního kola hodnocení. 20. 12. 

2017 zasedal Výbor, který provedl Výběr projektů -  kde rozhodl o stanovení podmínek poskytnutí 

podpory na projekty. Po ukončení procesu hodnocení a výběru MAS předala projekty k závěrečnému 

ověření způsobilosti na řídící orgán (21.12. 2017).  

 

ANIMACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OP VVV 

MAS Blaník, z.s. také pomáhá školám a školkám regionu čerpat dotace přes tak zvané šablony 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). V rámci šablon mají školy nárok na 

různé neinvestiční dotace v hodnotě 200 tis. Kč na školu a 2 200,- Kč na každého žáka. Financováni 

jsou například školní asistenti, doučování, vzdělávání nebo čtenářské a matematické dílny na školách.  

Na území MAS Blaník se nachází dvacet mateřských a základních škol. S nabídkou animace škol byly 

osloveny emailem s pozvánkou na semináře všechny mateřské i základní školy na území MAS Blaník. 

Nabídku využilo sedm z nich. Animace probíhá v MŠ Vorlina Vlašim, MŠ k Vodárně Vlašim, MŠ 

Pravonín, MŠ Hulice, MŠ Trhový Štěpánov, ZŠ a MŠ Načeradec a ZŠ a MŠ Dolní Kralovice. Těmto 

školám bezplatně pomáhal animační pracovník OP VVV s podáním žádosti o dotaci, se zpracováním 

monitorovací zprávy a je se školami v kontaktu a zodpovídá jejich dotazy ohledně realizace projektu. 

Některé ze škol, i přestože mají poradce či žádost a monitorovací zprávy si zpracovávají sami, se na 

animačního pracovníka obracejí s dotazy týkající se realizace šablon I, příp. s podáním žádosti na 

šablony II. V rámci animace škol byl také dne 24. 8. 2017 uspořádán seminář k realizaci šablon I., 

kterého se účastnili ředitelé a ředitelky škol napříč územím MAS Blaník bez ohledu na to, zda jim 

pomáhal se zpracováním žádosti animační pracovník MAS Blaník. Animační pracovník MAS Blaník 

se sám účastnil dvou seminářů k projektům zjednodušeného vykazování, které pořádalo MŠMT, a to 

9. října 2017 a 12. března 2018. 
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Přehled animace škol MŠ a ZŠ  

 

  Název školy Průběh animace 

ZŠ Vorlina Vlašim Animace neprobíhá. Mají poradce. 

ZŠ Sídliště Vlašim Animace neprobíhá. Mají poradce. 

ZŠ Trhový Štěpánov Animace neprobíhá. Mají poradce. 

ZŠ Čechtice 

Animace neprobíhá. Projekt si zpracovávají sami. Účast na 

seminářích. 

ZŠ a MŠ Načeradec Animace probíhá. 1. ZoR prosinec. 

ZŠ a MŠ Zdislavice Animace neprobíhá. Mají poradce. 

ZŠ a MŠ Dolní Kralovice Animace probíhá. 1. ZoR prosinec. 

ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem Animace neprobíhá. Mají poradce. Drobné konzultace po telefonu. 

MŠ Vorlina Vlašim Animace probíhá. 1. ZoR prosinec. 

MŠ Velíšská Vlašim Animace neprobíhá. Mají poradce. 

MŠ Domašín Animace neprobíhá. Mají poradce. 

MŠ Kolonka Vlašim Animace neprobíhá. Mají poradce. 

MŠ K Vodárně Vlašim Animace probíhá. 1. ZoR leden. 

MŠ Trhový Štěpánov Animace probíhá. 1. ZoR květen. 

MŠ Křivsoudov 

Animace neprobíhá. Pomoc ze strany ZŠ Čechtice. Účast na 

seminářích. 

MŠ Čechtice Animace neprobíhá. Mají poradce. 

MŠ Pravonín Animace probíhá. 1. ZoR leden. 

MŠ Hulice Animace probíhá. 1. ZoR březen. 

 

 

 

MEZINÁRODNÍ A JINÁ SPOLUPRÁCE 

 

               

Dotace na propagační materiály od Středočeského kraje 
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Na podzim roku 2016 získala MAS Blaník dotaci od 

Středočeského kraje za účelem podpory partnerů 

(členů) MAS v propagaci práce pro komunitu.  Z 

dotace se podařilo realizovat 1 video a 11 letáků. 

Celkem se na projektu podílelo 6 partnerů, 7 grafiků 

a 1 kameraman. Hlavní přidanou hodnotou MAS bylo 

propojení spolupráce, dohled na termíny uzávěrek a 

hromadné zadání tisku propagačních materiálů. 

„Členskou základnu tvoří převážně dobrovolníci, 

kteří jsou často velmi vytížení a na propagaci nezbývá 

čas. Proto velmi pomohlo, že 

jsme projekt realizovali společně a odhodlali se tak k výrobě letáků,“ komentuje spolupráci na 

projektu Bc. Jana Jeřábková z MAS Blaník, která projekt pomáhala organizovat. Středočeský kraj přispěl na 

akci 122 000,- Kč. Partneři se podíleli na nákladech z 50%. Hromadnou objednávkou se podařilo náklady 

výrazně uspořit. 

 

 

ORGÁNY MAS BLANÍK, z. s. 

 

  

Statutární orgány od 26.6. 2017: 

 

 Předsedkyně: Mgr. Renata Vondráková (OSVČ) 

 

 Místopředseda: Pavel Duda (soukromě hospodařící rolník) 

 

 Místopředseda: Mikroregion Česká smaragd - zastoupen Mgr. Janem Balšánkem 

 

Dne 26. 6. 2017 se ve Spolkovém domě ve Vlašimi konala volební členská schůze, kdy proběhly volby do 

povinných orgánů MAS, kterými jsou Výbor, Výběrová komise, Monitorovací a kontrolní výbor. 

Mandátové období Výboru jsou dva roky. Mandátové období Výběrové komise a Monitorovacího a 

kontrolního výboru je jeden rok. 
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Výbor MAS Blaník 

 

Do 26.6.2017, kdy se konala volební členská schůze, tvořilo Výbor MAS Blaník celkem 11 členů. 

Členy Výboru byli: Mgr. Renata Vondráková/OSVČ, Pavel Duda/SHR - OSVČ, Mikroregion Český 

smaragd/zastoupen Mgr. Janem Balšánkem, Mgr. Zuzana Klímová Vaňková/OSVČ, Blaník - svazek 

obcí/zastoupen Ing. Eliškou Švejdovou, Městys Louňovice pod Blaníkem/zastoupen Ing. Růženou 

Kučerovou, Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy/zastoupena Mgr. Věrou Janoušovou, SK Blaník 

Načeradec/zastoupen Ing. Jiřím Jelínkem, Město Trhový Štěpánov/zastoupeno Josefem Kornem, Farní 

charita Vlašim/zastoupena Mgr. Danielou Laloučkovou, Město Vlašim/zastoupeno Evou Lupačovou. 

V tomto složení se Výbor sešel v roce 2017 celkem 3krát v termínech 9.1.2017, 3.4.2017 a 19.6.2017.  

 

Dne 26.6.2017 bylo do tohoto orgánu zvoleno celkem 9 členů s mandátem na dva roky. Nově zvolený 

Výbor ve složení Mgr. Renata Vondráková/OSVČ, Pavel Duda/SHR - OSVČ, Mikroregion Český 

smaragd/zastoupen Mgr. Janem Balšánkem, Město Trhový Štěpánov zastoupeno Josefem Kornem, 

Městys Louňovice pod Blaníkem zastoupen Růženou Kučerovou, Město Vlašim zastoupeno Evou 

Lupačovou, Farní charita Vlašim zastoupena Danielou Laloučkovou, Diakonie ČCE – středisko 

Střední Čechy zastoupena Věrou Janoušovou, SDH Trhový Štěpánov zastoupeno Štěpánkou Bézovou, 

se do konce roku 2017 sešel celkem 4krát a to dne 17.7.2017, 4.9.2017, 21.11.2017 a 20.12.2017.  

 

Členská schůze MAS Blaník 

 

Členská schůze MAS Blaník je nejvyšším orgánem MAS. Každý člen má jeden hlas. Seznam členů je 

uveden na webové stránce www.masblanik.cz v sekci „o MAS Blaník.“ V roce 2017 se členská schůze 

konala celkem 5krát, a to 24.1.2017, 18.4.2017, 26.6.2017, 12.9.2017 a 28.11.2017. 

Program jednotlivých schůzí: 

Program Členské schůze MAS Blaník 

Termín a místo konání: 

24. 1. 2017 – 17:00 hodin 

Vlašim – Spolkový dům 

1) Přivítání, volba zapisovatele, volba ověřovatelů, volba skrutátorů 
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2) Projednáné nové přihlášky člena – ZD Martinice u Dolních Kralovic 

3) Projednání vyloučení člena Petr Košťál – pro neplacení příspěvků 

4) Informace k činnosti MAS od poslední schůze 

o Informace k dotaci Středočeského kraje 

o Zástupce MAP 

o Inventarizační komise 

o Mikroregion Podblanicko – zrušení (informace, KK jako člen VK) 

5) Informace k čerpání rozpočtu 2016, výsledek roku 2016, výkaz zisku a ztrát, rozvaha 

6) Projednání návrhu příspěvkového řádu 

7) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017 

8) Plán činosti na rok 2017 

9) Informace k žádosti o dotace SC 01 – projekty do území 

10) Projednání žádosti o dotaci SC 02 – provoz MAS 

o Rozpočet 

o fungování kanceláře 

11) Další, diskuse, navrhněte 

 

 

Program Členské schůze MAS Blaník 

Termín a místo konání: 

Úterý 18. dubna 2017 – 17:00 hodin 

Vlašim – místo bude upřesněno 

12) Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele 

13) Představení nové manažerky MAS Blaník 

14) Informace k činnosti MAS od poslední schůze 

o Vystoupení člena z MAS Blaník k 28. 2. 2017 TJ Sokol Vlašim 

o Vedoucí zaměstnanec SCLLD - projednání Výborem 

o Vyúčtování dotací od mikroregionů 

o Dotace od Středočeského kraje 

o Informace k čerpání rozpočtu 

o KS/NS MAS 

o Projednání výše řádného a mimořádného příspěvku M. Podblanicko 

o další 

15) Projednání žádosti o dotaci SC 02 – provoz MAS 

16) Projednání žádosti o dotace SC 01 – projekty do území, připomínky 2. vlny věcného hodnocení 

17) Úprava rozpočtu 

18) Další, diskuse, navrhněte 

 

Program Členské schůze MAS Blaník 

Termín a místo konání: 
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26. června 2017 – 17:00 hodin 

Vlašim – Spolkový dům 

19) Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů, volební komise 

20) Informace k chodu Kanceláře MAS 

- Nový vedoucí zaměstnanec SCLLD 

21) Informace k činnosti MAS od poslední schůze 

22) Informace k projektům nad rámec MAS (MAP, turistická destinace, Blanice/Sázava) 

23) Volby do orgánů MAS Blaník (Výbor, Monitorovací a kontrolní výbor, Výběrová komise) 

24) Projednání finančních otázek (rozpočet, změny) 

25) Projednání Výroční zprávy MAS 

26) Informace k žádosti o dotace SC 01 – projekty do území 

27) Informace k žádosti o dotaci SC 02 – provoz MAS, rozhodnutí, změny 

28) Další, diskuse, navrhněte 

 

 

Program Členské schůze MAS Blaník 

Termín a místo konání: 

12. září 2017 – 17:00 hodin 

Vlašim – Spolkový dům, Palackého nám. 65 

29) Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele 

30) Informace k chodu Kanceláře MAS 

31) Projednání smlouvy o výkonu funkce předsedy spolku 

32) Projednání aktuálního plánu výzev MAS 

33) Projednání aktuální verze interních předpisů, hodnotících kritérií výběru projektů 

34) Projednání finančních otázek spolku 

35) Projednání stavu členské základny – platby příspěvků 

36) Informace k realizaci dotace SC 01 – projekty do území 

37) Informace k realizaci dotace SC 02 – provoz MAS 

38) Informace k dalším aktivitám (KS MAS, MAP, atp.) 

39) Další, diskuse, navrhněte 

40) Nákup účetního programu – Lenka Roschelová bude financovat část programu.   

41) Příspěvkový řád - Smaragd 

 

Program Členské schůze MAS Blaník 

Termín a místo konání: 

28. 11. 2017 – 17 hodin 
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Vlašim – Spolkový dům 

42) Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele 

43) Informace k chodu Kanceláře MAS 

44) Finanční otázky spolku  – čerpání rozpočtu 2017, rozpočet 2018 - návrh, finační toky ke konci 

roku 2017 – začátku roku 2018, půjčka 

45) Změn stanov spolku 

46) Implementační část SCLLD v revizích 

47) Informace ke stavu členské základny 

48) Informace k SC 01 – výzvy IROP (kritéria, alokace), výzvy ESF (hodnocení, alokace, kritéria), 

výzvy PRV (výběrová kritéria, alokace), interní předpisy 

49) Informce k SC 02 – dotace na provoz (vyúčtování) 

50) Informace k dalším aktivitám (KS MAS, MAP, atp.) 

51) Plán činnosti 2018 

52) Další záležitosti spolku, diskuse, navrhněte 

 

 

Monitorovací a kontrolní výbor 

 

Monitorovací a kontrolní výbor (dále jen MKV) měl do volební schůze, která se konala 26. 6. 2017, 

celkem 3 členy. Tento počet zůstal i po následné volbě stejný, přičemž byli opětovně zvoleni 

dosavadní členové, a to Městys Načeradec zastoupený Ing. Blankou Krejčovou, Obec Pravonín 

zastoupena Mgr. Janou Lapáčkovou (starostka obce) a ZŠ Čechtice zastoupena Mgr. Lenkou 

Proschkovou (ředitelka ZŠ). Volební období tohoto orgánu je 1 rok. 

MaK výbor se v roce 2017 sešel celkem 2krát: 17.7.2017 a 21.12.2017. Obě jednání se konala ve 

Spolkovém domě ve Vlašimi. Dne 17.7.2017 byla předmětem jednání volba předsedy MaK výboru. 

Zvolen byl Městys Načeradec zastoupený Mgr. Blankou Krejčovou. Na schůzi 21.12.2017 se členové 

zaměřili na kontrolu účetních podkladů 2017 MAS Blaník, z. s., personální agendy a přijatých dotací v 

roce 2017, inventura a inventarizační zpráva 2017, audit 2017 a smlouva o výkonu funkce. 

 

Výběrová komise 

 

Výběrová komise měla do 26.6.2017 celkem 7 členů. Původními členy byli: Marie Marhanová 

(soukromá osoby), Mgr. Stanislav Kužel (soukromá osoba), TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem 

zastoupená Jiřím Pospíšilem, Ing. Václav Nekvasil (soukromá osoba), Ing. Dana Kucharčíková, Dis. 

(soukromá osoba), Mikroregion Podblanicko zastoupený Karlem Kroupou, Miroslav Lalouček 

(soukromý zemědělec). 

Po volbě se zvýšil počet členů na 11. Zvoleni byli: Marie Marhanová, TJ Sokol Louňovice pod 

Blaníkem zastoupena Jiřím Pospíšilem, Obec Kondrac zastoupena Miroslavem Matuškou, Dana 
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Kucharčíková, Miroslav Lalouček, Blaník - svazek obcí zastoupen Eliškou Švejdovou, Pavel 

Procházka, TJ Sokol Čechtice zastoupena Františkem Nebřenským, Milan Hájek, Stanislav Kužel a 

Karel Kroupa. 

Výběrová komise zasedala 30. 11. 2017, kdy se hodnotily dva projekty v rámci Evropského sociálního 

fondu, operační program zaměstnanost, výzva MAS Blaník – III. 1. Hlídání dětí pracujícím rodičům – 

(I.). Členové Výběrové komise projekty ohodnotili dle předem nastavených kritérií a obě žádosti o 

podporu splnily podmínky věcného hodnocení s výhradou a mohly postoupit do posledního kola 

hodnocení.  
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Kancelář MAS 

2 Místopředsedové 

(zastupují předsedu v jeho 

nepřítomnosti) 

Předseda 

(statutární zástupce spolku, 

dvouleté volební období, 

zodpovědný za tvorbu 

strategie) 

Výbor 

(11 členný, volen z členů 

MAS, volí předsedu a 

místopředsedy ze svého 

středu; řídící orgán pro 

tvorbu strategie, volební 

období dvouleté) 

řídí 
schvaluje uzavření 

pracovního poměru 

Monitorovací a kontrolní 

výbor 

(3-5 členný, volen z členů 

MAS, volební období 

jednoleté) 

Výběrová komise 

(7členná, členem mohou být 

osoby a subjekty, které na území 

MAS prokazatelně místně působí, 

volební období jednoleté) 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MAS BLANÍK, z. s. 

Nejvyšším orgánem MAS Blaník je členská schůze, v níž má každý člen MAS Blaník jeden hlas. 

Členská schůze volí Výbor (rozhodovací orgán), Monitorovací a kontrolní výbor (kontrolní orgán) a 

Výběrovou komisi (výběrový orgán). Členové Výboru volí ze svého středu předsedu a dva 

místopředsedy. Členská schůze schvaluje strategii komunitně vedeného rozvoje území MAS Blaník. 

Hlavní zodpovědnou osobou za tvorbu strategie je předsedkyně spolku. 

 

 

 
 

 

 

 

Členská schůze 

 
Je nejvyšším orgánem spolku. Každý člen má jeden hlas. Volí Výbor, Výběrovou komise a Monitorovací a 

kontrolní výbor. Schvaluje strategii komunitně vedeného rozvoje pro území MAS Blaník. 
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PROPAGACE MAS BLANÍK 

             WEB MAS BLANÍK, z. s. 

Během roku 2017 začala Lucie Jeřábková, vedoucí zaměstnanec SCLLD, vytvářet nové internetové 

stránky MAS, kam jsou doplňovány aktuality, zápisy, pozvánky a další povinné údaje dle požadavků 

standardizace místních akčních skupin. Nové stránky jsou k dispozici na adrese www.masblanik.cz. 

Původní internetové stránky jsou dostupné na http://www.masblanik.cz/old, přičemž obsah těchto 

stránek bude postupně převeden do nové podoby tak, aby zůstal zachován jejich obsah. 

 

 
 

 

               ZPRAVODAJ Města Vlašimi  

Článek v č.6/2017 „MAS Blaník bude rozdělovat dotace EU fondů“ 

Článek v č. 8/2017 MAS Blaník, z. s. plánuje do konce roku 2017 vyhlásit několik výzev 

 

BROŽURA MAS 

Krajská síť vytvořila brožuru Místní akční skupiny ve Středočeském kraji, kde má každá MAS zaslala 

svůj příspěvek. Výňatek za MAS Blaník: 

„Místní akční skupina Blaník, z.s. byla založena v roce 2013 a od té doby usilovala o oficiální uznání 

skupiny a SCLLD. Dne 27.6. 2017 byla strategie schválena a kancelář MAS Blaník mohla začít 

připravovat dotační výzvy pro region. Region MAS Blaník tvoří 44 obcí ORP Vlašim (vyjma obcí 

Psáře, Všechlapy, Bílkovice, Tehov). MAS administruje 3 operační fondy, Program rozvoje venkova 

http://www.masblanik.cz/
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(PRV), Integrovaný regionální operační program (IROP) a Operační program zaměstnanost (OPZ). 

V PRV je možné žádat o investice na stroje pro potravinářství, zemědělskou výrobu nebo jinou 

činnost, na zřízení provozovny (autodílna, výrobna potravin atp.). Obce mohou získat dotaci na 

naučnou stezku nebo zázemí pro pobyt v lese. Z IROP budou podpořeny investiční projekty, a to 

infrastruktura škol a školek, dětských skupin, bezpečnost dopravy, vznik komunitního centra, zázemí 

pro sociální služby a sociální bydlení. Z OPZ bude možné žádat na neinvestiční projekty hlídání dětí, 

činnosti komunitních center, služby pro obyvatele mimo režim zákona o sociálních službách. MAS 

Blaník také pomáhá školám a školkám regionu čerpat dotace přes tak zvané šablony Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). 

Exkurze „Kyjovské Slovácko inspiruje“ 

MAS Blaník není aktivní pouze v rámci administrace zmíněných operačních programů V říjnu 

2016 MAS Blaník, z.s. ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov zorganizovala exkurzi zaměřenou 

na úspěšné projekty na území Kyjovského Slovácka z dotačních prostředků PRV. Exkurze 

se zúčastnili zástupci a členové MAS z řad veřejného i soukromého sektoru: starostové, členové 

různých neziskových organizací i aktivní občané. V rámci exkurze byly účastníkům představeny 

dotační možnosti PRV i dalších nástrojů EU a jejich přínos v oblasti materiálního, komunitního 

a sociálního rozvoje venkova. Konkrétně účastníci navštívili například výrobnu „Bezpečné kosmetiky“ 

bez chemický látek a „Zařízení biologického zpracování bioodpadu a optimalizace provozu sběrného 

dvora odpadů Ratíškovice“. 
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HOSPODAŘENÍ MAS BLANÍK, z. s.   

V roce 2017 MAS Blaník hospodařila zejména s: 

• Podpory IROP  

• Řádného a mimořádného příspěvku členů, které byly stanoveny na 100,- Kč/člen řádný 

příspěvek a minimálně 100,- Kč/člen mimořádný příspěvek. 

• Neinvestiční dotací obcí a mikroregionů 

• Dotací Úřadu práce na zřízení společensky účelného pracovního místa ve výši 90 000,- Kč 

• Prostředky mimořádné účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 122 

000,- Kč na projekt „Zhotovení propagačních materiálů pro účely prezentace MAS Blaník, 

• z. s.“ (číslo S-15067/REG/2016) a zároveň s příspěvky Partnerů v rámci tohoto projektu ve 

výši 122 000,- Kč. Z toho v roce 2016 použito 42 600 Kč. 

V roce 2017 byli v MAS Blaník, z. s. zaměstnáni: jeden zaměstnanec na pozici odborné asistentky,  

postupně dvě zaměstnankyně v pracovním poměru na pozici vedoucí pracovník SCLLD, jeden 

pracovník na pozici Expert PRV, jeden pracovník na pozici Expert IROP, jeden pracovník na pozici 

Expert ESF, jeden Animační pracovník šablon OP VVV na DPP, jeden pracovník na smlouvu o 

výkonu funkce Předsedy spolku a šest pracovníků na smlouvu o výkonu funkce ve Výběrové komisi 

MAS Blaník. 

 

Rozpočet na rok 2017 byl schválen členskou schůzí dne 24. 1. 2017.  

 

Číslo účtu MAS Blaník, z. s. je 3300003389/0800, účet je vedený u České spořitelny, a. s. 

 

Vyúčtování dotací od mikroregionů 

Přehled čerpání dotací od mikroregionů a města Vlašimi: 
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ROZVAHA 2016 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2016 

 

DARY 

V roce 2017 nebyly poskytnuty žádné dary. 



 

 

 

 

KONTAKTY 

Funkce Jméno Kontakt 

Předsedkyně MAS 

konzultace PRV 

Mgr. Renata Vondráková info@masblanik.cz 

tel.: 604 540 583 

Místopředseda 
Mikroregion Český smaragd zastoupený 

Mgr. Janem Balšánkem 

info@masblanik.cz  

tel.: 736 181 347 

Místopředseda Pavel Duda info@masblanik.cz 

tel.: 604 169 507 

Vedoucí zaměstnanec 

SCLLD MAS Blaník 

Lucie Jeřábková 

 

kancelar@masblanik.cz 

tel.: 735 046 027, 603 402 658 

 

Expert IROP Mgr. Anna Dufková anna.dufkova@masblanik.cz 

tel.: 603 462 529 

 

Expert ESF Bc. Nikola Podroužková nikola.podrouzkova@masblanik.cz 

tel.: 728 655 063 

 

Expert PRV Ing. Martina Vnoučková Martina.vnouckova@masblanik.cz 

tel.: 606 077 111 

Animační pracovník 

šablon OP VVV 

Mgr. Jitka Fialová jitka.fialova@masblanik.cz            

tel.: 737 505 605 
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Příloha č. 3 

Registrační číslo 

strategie:
CLLD_15_01_037

Název MAS: MAS Blaník, z.s.

Kraj: Středočeský kraj

Alokace výzvy 

Plánovaný 

měsíc a rok 

vyhlášení 

výzvy

Plánovaný 

měsíc a rok 

zahájení  

příjmu žádostí 

o podporu

Plánovaný 

měsíc a rok 

ukončení 

příjmu žádostí 

o podporu 

Celková alokace 

(CZK)
Počet projektů

Průměrná velikost 

projektu

53. Udržitelná doprava

4. Výzva MAS Blaník, z.s. - IROP - 

bezpečnost dopravy - Bezpečně do 

školy nebo na hřbitov

Bezpečnost dopravy
II. 1. Bezpečně do ŠKOLY 

nebo na HŘBITOV
02/2018 02/2018 03/2018 4 923 370,00                                  2,00    

2 461 685,00        

68. Infrastruktura pro 

vzdělávání

5. výzva MAS Blaník, z.s. - IROP-  

školství, vzdělávání - infrastruktura 

pro předškolní vzdělávání

Infrastruktura pro 

předškolní vzdělávání
II. 6. Školství, vzdělávání 03/2018 03/2018 04/2018 6 315 790,00

1,00                    6 315 790,00        

68. Infrastruktura pro 

vzdělávání

6. Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP -

Školství, vzdělávání - Infrastruktura 

pro základní školy 

Infrastruktura 

základních škol
II. 6. Školství, vzdělávání 04/2018 04/2018 05/2018 8 421 054,00                       2,00    

4 210 527,00        

62. Sociální 

infrastruktura

8.Výzva MAS Blaník, z.s. - IROP - 

sociální infrastruktura - Komunitní 

centrum

Rozvoj komunitních 

center
II.3. Komunitní centrum 08/2018 08/2018 09/2018 7 648 810,00

1,00                    7 648 810,00        

68. Infrastruktura pro 

vzdělávání

9. Výzva MAS Blaník, z.s. - IROP - 

Školství , vzdělávání - Neformální 

vzdělávání a zájmové vzdělávání

Neformální a zájmové 

vzdělávání
II. 6. Školství, vzdělávání 09/2018 09/2018 10/2018 1 264 116,00

2,00                    632 058,00           

62. Zázemí pro sociální 

služby 

 10. Výzva MAS Blaník z.s. - IROP - 

sociální infrastruktura - Zázemí pro 

sociální služby I.

Rozvoj sociálních služeb
II. 2. Zázemí pro sociální 

služby
09/2018 09/2018 10/2018 1 084 310,00                       1,00    

1 084 310,00        

68. Infrastruktura pro 

vzdělávání

11. Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP -  

školství a vzdělávání - Podpora 

dětských skupin, nebo zařízení péče 

o děti do 3 let

Infrastruktura pro 

předškolní vzdělávání

II. 5. Podpora dětských 

skupin, nebo zařízení 

péče o děti do 3 let

10/2018 10/2018 11/2018 1 055 010,00                       1,00    

1 055 010,00        

62. Sociální 

infrastruktura

 16. Výzva MAS Blaník z.s. - IROP - 

sociální infrastruktura - Sociální 

bydlení 

sociální bydlení II. 4. Sociální bydlení 11/2018 11/2018 12/2018 2 285 850,00                       1,00    

2 285 850,00        

Harmonogram výzev pro IROP - CLLD

MAS Odhad

Poznámka
Číslo a název výzvy 

ŘO IROP 

Opatření/Podopatření 

Isg
Název výzvy MAS, popř. číslo Aktivita

PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj

SC 4.1 (kolové výzvy MAS)



 

 

 

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. XXX YYY (doplňte číslo a název opatření) 

Integrované strategie MAS xxx (doplňte název MAS) 

Název výzvy MAS: 

Číslo výzvy MAS: 

Název výzvy ŘO: Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktruktury pro vzdělávání a 

celoživotní učení 

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 3. 5. 2018 

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.11, platnost 15. 5. 2018 

Číslo výzvy ŘO: 68. 

 
Název projektu: 

Registrační číslo projektu: 

Žadatel: 

Hodnotitel: doporučeno 

schvalovatel: doporučeno 

 

 

Kritéria relevantní pro aktivitu Předškolní vzdělávání 

Kritéria relevantní pro aktivitu Infrastruktura základních škol 

Kritéria relevantní pro aktivitu Infrastruktura středních a vyšších 

odborných škol 

Kritéria relevantní pro aktivitu Infrastruktura pro zájmové, 

neformální a celoživotní vzdělávání 

 

Příloha č. 4 

 

 

 
 

Platnost od: 

 

 

Kritéria formálních náležitostí 

 
 

Číslo 

 

Název kritéria 

 
 

Referenční dokument 

 
Způsob hodnocení kořenového 

kritéria 

Přidělené 

hodnocení 

(A/N/ NR/ 

Nehodnoceno) 

 
 

Odůvodnění 

1. 
Žádost o podporu je podána v předepsané formě. 

    

Je žádost podána přes MS2014+?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami?   

Byla provedena kontrola předložených dokumentů, zda v nich nejsou viditelné zásahy do textu nebo jiná manipulace s dokumenty (ruční opravy textu, přeškrtnuté 

znaky, viditelně zakrytý text)? 

  

Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? 

U jednoetapového projektu je odpověď NR. 

  

Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? 

U jednoetapového projektu je odpověď NR. 

  

Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první etapy a ukončení poslední etapy projektu? 

U jednoetapového projektu je odpověď NR. 

  



 

 

Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? 

U víceetapového projektu je odpověď NR. 

 
 
 

 
Žádost o podporu, Výzva MAS 

 
ANO – Žádost o podporu je podána v 

předepsané formě a obsahově splňuje 

všechny náležitosti. 

 
NE - Žádost o podporu není podána v 

předepsané formě nebo obsahově 

nesplňuje všechny náležitosti. 

  

Uvedl žadatel v MS2014+ informace o své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel (záložka Subjekty projektu; rozsah popisu 

je uveden v příloze č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce). 

Žadatelé vyberou v poli typ subjektu z nabídky: 

• osoby s podílem v právnické osobě žadatele/příjemce (žadatel mající právní formu obchodní společnosti uvede seznam osob, které mají ke dni podání žádosti podíl 

vyšší než 10 %), 

• osoby, v nichž má žadatel/příjemce podíl. 

Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech, je odpověď NR 

  

 Pokud je žadatel s právní formou státní příspěvková organizace ostatní, státní příspěvková organizace ze zákona, je na záložce „osoby subjektu“ v žádosti o podporu 

vybrán typ subjektu „financující kapitola SR“ a zadáno IČ financující kapitoly? 

Pro ostatní typy žadatelů je odpověď NR. 

    

Pokud je žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem: 

• Je vyplněn typ subjektu zřizovatel obec (pro organizace zřizované obcemi)/nadřízený kraj (pro organizace zřizované kraji)? 

• Jsou vyplněny identifikační údaje zřizovatele? 

• Je vyplněn na záložce účty účet zřizovatele? 

Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď NR. 

  

Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?   

2.  

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele. 
    

Žádost podepsal: 

• statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? 

Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady, odpověď je NR. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Žádost o podporu 

 

 

 

 

 
ANO – Žádost v elektronické podobě je 

podepsána statutárním zástupcem nebo 

pověřeným zástupcem. 

 
NE - Žádost v elektronické podobě není 

podepsána statutárním zástupcem nebo 

pověřeným zástupcem. 

  

• pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? 

Pokud žádost podepsal statutární zástupce, nebo pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva či na základě usnesení z jednání Rady, odpověď je NR. 

  

• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? 

Pokud žádost podepsal statutární zástupcen či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR. 

  

• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? 

Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR. 

  

3.  
 

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS 

    

• Plná moc (záložka Plné moci) 

Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti? 

V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. 

    

Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny? (záložka Plné moci) 

V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. 

  

Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis žádosti o podporu? 

V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. 

  

Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? 

V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. 

  

• Zadávací a výběrovová řízení (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky) 

Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu? (záložka Veřejné zakázky) 

Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno (po zodpovězení otázek na stav a předmět zadávacího/výběrového řízení), je odpověď 

NR. 

  



 

 

Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti?   

Jsou všechny uvedené zakázky ve stavu finalizovaná/podána?   

Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?   

• Doklady o právní subjektivitě (záložka Dokumenty) 

Pokud je žadatelem kraj nebo jím zřizovaná organizace, obec nebo jí zřizovaná organizace, OSS nebo příspěvková organizace OSS, je odpověď NR. 

Pozn.: v případě ostatních níže uvedených subjektů platí, že pokud lze doklady k právní subjektivitě veřejně dohledat na internetu, je možné doložit výpisy z internetu (v 

případě dokumentů, u kterých je požadavek na stáří dokumentu max. 3 měsíců, musí být z opisu pořízeného z internetových zdrojů patrné, kdy byl opis pořízen, případně 

musí žadatel datum pořízení opisu na dokument dopsat). 

  

1. Nestátní nezisková organizace 

Je doložena zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení? 

Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Žádost o podporu, povinné přílohy 

Žádosti o podporu, Specifická 

pravidla pro žadatele a příjemce 

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny 

povinné přílohy podle Specifických 

pravidel pro žadatele a příjemce výzvy 

ŘO IROP a výzvy MAS, a obsahově splňujı 

náležitosti, které požaduje MAS v 

dokumentaci k výzvě. 

 
NE - K žádosti nejsou doloženy 
všechny povinné přílohy podle 

Specifických 

pravidel pro žadatele a příjemce výzvy 

ŘO IROP a výzvy MAS, nebo obsahově 

nesplňujı ́náležitosti, které požaduje MAS 

v dokumentaci k výzvě. 

 Je v zakladatelské smlouvě, zakládací či zřizovací listině nebo jiném dokumentu o založení, případně jejich dodatcích, uvedeno, že organizace vykonává veřejně 

prospěšnou činnost v oblasti školství (činnost musí být přesně takto definována), nebo v oblasti práce s dětmi a mládeží (relevantní pro aktivitu Předškolní vzdělávání ), 

nebo v oblasti v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo v oblasti vzdělávání, školení a osvěty (relevantní pro aktivitu Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání )? 
Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR. 

Je prokázáno, že hlavní činností organizace není vytváření zisku? 

Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR. 

Jsou doloženy stanovy organizace? 

Stanovy mohou být nahrazeny statutem nebo jiným dokumentem obdobného charakteru a obsahu. Pokud NNO statut ani stanovy nemá vytvořeny, odpověď je NR a do 

komentáře bude uvedena informace, že organizace stanovy/statut nemá vytvořeny. 

Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR. 

Je ve stanovách/statutu/jiném obdobném dokumentu uvedeno ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona? 

Pokud ustanovení o vypořádání majetku vyplývá ze zákona, nebo pokud je žadatelem jiný subjekt než NNO, odpověď je NR. 

2. Církev 

Je doložen výpis z Rejstříku církví a náboženských společností, který není k datu podání žádosti starší 3 měsíců? 

Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností naleznete na webu www3.mkcr.cz/cns_internet/. Je-li žadatelem jiný subjekt než církev, je odpověď NR. 

Je doloženo čestné prohlášení, že subjekt vykonává veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství (činnost musí být přesně takto definována) nebo v oblasti práce s dětmi 

a mládeží (relevantní pro aktivitu Předškolní vzdělávání ), nebo v oblasti v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo v oblasti vzdělávání, školení a osvěty (relevantní pro 

aktivitu Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání) ? 

3. Církevní organizace 

Je doložena zakladatelská smlouva, nebo zakládací či zřizovací listina, nebo jiný dokument o založení? 

Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizce, je odpověď NR. 

Je v zakladatelské smlouvě, nebo v zakládací či zřizovací listině, nebo jiném dokumentu o založení církevní organizace, případně jejich dodatcích, uvedena veřejně 

prospěšná činnost organizace v oblasti školství (činnost musí být přesně takto definována) nebo v oblasti práce s dětmi a mládeží (relevantní pro aktivitu Předškolní 

vzdělávání ), nebo v oblasti v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo v oblasti vzdělávání, školení a osvěty (relevantní pro aktivitu Zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání) ? 

Je-li žadatelem jiný subjekt než církevevní organizace, je odpověď NR. 

Je prokázáno, že hlavní činností církevní organizace není vytváření zisku? 

Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizce, je odpověď NR. 

4. Organizace založená obcí, krajem nebo OSS 

Je doložena zřizovací či zakládací listina nebo jiný dokument o založení? 

Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí, krajem nebo OSS, je odpověď NR. 

Je doložen dokument, který dokládá veřejně prospěšnou činnost organizace v oblasti školství (činnost musí být přesně takto definována), nebo v oblasti práce s dětmi a 

mládeží (relevantní pro aktivitu Předškolní vzdělávání ), nebo v oblasti v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo v oblasti vzdělávání, školení a osvěty (relevantní pro aktivitu 

Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání )? 

Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí, krajem nebo OSS, je odpověď NR. 

Prokázal žadatel, že účelem jeho hlavní činnosti není vytváření zisku? 

Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí, krajem nebo OSS, je odpověď NR. 

5. Ostatní výše neuvedená právnická/fyzická osoba 

Je doložen výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku či výpis z Rejstříku škol a školských zařízení, popř. pro aktivitu Infrastruktura pro zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání doložili autorizované osoby podle zákona č. 179/2006 Sb. příslušnou autorizaci? 

Pokud je žadatelem typ subjektu s právní formou "školská právnická osoba", postačí doložení výpisu z Rejstříku škol a školských zařízení. Právní forma "školská právnická 

osoba" bude uvedena přímo ve výpisu z Rejstříku škol a školských zařízení a lze ji ověřit také na http://rejspo.msmt.cz. Ostatní výšě neuvedené právnické/fyzické osoby 

doloží výpis z Obchodního rejstříku či Živnostenského rejstříku . Pokud žadatel spadá mezi některé z výše uvedených subjektů, je odpověď NR. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://rejspo.msmt.cz/


 

 

 

 Je ve výpisu ze Živnostenského rejstříku uvedena živnost č. 72 „mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“? 

Pokud by žadatel doložil pouze výpis z Obchodního rejstříku a nebyl veden v Živnostenském rejstříku, pak musí být živnost č. 72 zapsána přímo v Obchodním rejstříku. 

Pokud žadatel spadá mezi některé z výše uvedených subjektů, je odpověď NR 

    

• Studie proveditelnosti 

Je doložena Studie proveditelnosti? 

  

Je studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. 4 Specifických pravidel (záložka Dokumenty v MS2014+)? 

Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována. 

  

• Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení 

Je doložen výpis z Rejstříku škol a školských zařízení za všechny školy a školská zařízení dotčené projektem (záložka Dokumenty)? 

Je akceptován také výpis z Rejstříku škol a školských zařízení vytištěný z elektronicky dostupného Rejstříku škol a školských zařízení na internetových stránkách. 

  

Je výpis z Rejstříku škol a školských zařízení vystaven max. 3 měsíce před datem podání žádosti o podporu? 

V případě, že je dodán elektronický výpis z rejstříku škol, je na něm vyznačeno datum jeho pořízení (může být dopsáno i ručně), které splňuje podmínku max. stáří 3 

měsíců k datu podání žádosti o podporu? 

  

• Čestné prohlášení o skutečném majiteli 

Je doloženo čestné prohlášení obsahující informaci o skutečném majiteli ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 

trestné činnosti a financování terorismu? 

Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, je odpověď NR. 

  

Je doloženo čestné prohlášení dle vzoru uvedeném v příloze č. 30 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, případně jinak zpracované čestné prohlášení, které však 

obsahuje informace uvedené ve vzoru čestného prohlášení, který je přílohou č. 30 Obecných 

Čestné prohlášení o skutečném majiteli dokládá právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby. 

Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, je odpověď NR. 

  

 

Obecná kritéria přijatelnosti 
 
 

Číslo 

 

Název kritéria 

 
 

Referenční dokument 

 
Způsob hodnocení kořenového 

kritéria 

Přidělené 

hodnocení 

(A/N/NR/ 

Nehodnoceno) 

 
 

Odůvodnění 

1.  

 

 

 

 

 

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. 

    



 

 

 

 Je žádost o podporu podána v předepsané formě přes MS2014+, tj. včetně souhlasu s čestným prohlášením, ze kterého vyplývá trestní bezúhonnost statutárního 

zástupce žadatele/statutárních zástupců žadatele (čestné prohlášení č. 70)? Pozn. výpis z rejstříku trestů je nerelevantní, kritérium 

bude ověřováno jen podpisem čestného prohlášení. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Žádost o podporu 

 

 
 

 

 

ANO – žadatel - statutární zástupci nebo 

osoba pověřená uvedla čestné 

prohlášení (dotační podvod, poškozování 

zájmů EU). 

NE – žadatel neuvedl čestné prohlášení 

(dotační podvod, poškozování zájmů EU). 

  

2.  
Žadatel splňuje definice oprávněného příjemce pro specifický cíl 2.4 a výzvu MAS 

    

 

Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjety/Typ subjektu-žadatel/příjemce): 

- kraj 

- organizace zřizované nebo zakládané kraji 

- obce 

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

- nestátní neziskové organizace 

- církve 

- církevní organizace 

- organizační složky státu 

- příspěvkové organizace organizačních složek státu 

- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání 

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

- zařízení péče o děti do 3 let (relevantní pro aktivitu Předškolní vzdělávání) 

- školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání (relevantní pro aktivitu Předškolní vzdělávání, a aktivitu Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání) 

- školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy (relevantní pro aktivitu Infrastruktura středních a vyšších odborných škol, a aktivitu 

Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání) 

 
Pozn.: Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit jsou subjekty, které mají zapsanou volnou živnost č. 72 ,,mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání 

kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ a vysoké školy. Pokud jsou tyto subjekty zapsány v Rejstříku škol a školských zařízení, nemusí mít zapsanou volnou živnost 72. 

Školská právnická osoba spadá do kategorie ”škola a školské zařízení v oblasti základního vzdělávání“. Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí 

vykonávat činnost v oblasti školství a činnsot musí být v zakladatelských dokumentech přesně takto zapsána. Pokud u daného typu žadatele nebude tato podmínka 

splněna, bude nenapravitelné kritérium vyhodnoceno jako ”Nehodnoceno” a žadatel bude vyzván k doložení splnění požadavku v rámci napravitelného kritéria. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Výzva MAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANO – Žadatel splňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu. 

 
NE - Žadatel nesplňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu. 

  

  

  

  

3.  

 

Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS 

    

Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a XX. XX. XXXX (záložka Harmonogram)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Výzva MAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS 

NE – projekt není v souladu s výzvou MAS 

  

Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?   

Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?   

Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/Cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě? 

Možné cílové skupiny jsou: žáci, osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci, 

pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb. 

Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD (záložka Datová oblast žádosti/Umístění projektu/plošné opatření/Místo realizace)? 

Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu. 

  

4.      



 

 

 

  

 
Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. 

    

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně … Kč. 

(Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR) 

 

 

 

 
Text výzvy MAS, Žádost o podporu 

 

ANO – Projekt respektuje minimální a 

maximální hranici celkových způsobilých 

výdajů. 

 
NE – Projekt nerespektuje minimální a 

maximální hranici celkových způsobilých 

výdajů. 

  

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně … Kč. 

(Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR) 

5.  

 

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS 

    

 

 

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS? 

 
 

 

 

Žádost o podporu, Výzva MAS 

 

ANO - Projekt je svým zaměřením v 

souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy MAS 

NE - Projekt je svým zaměřením v 

rozporu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy MAS 

  

 
 

Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS? 

  

6. 
Potřebnost realizace projektu je odůvodněná 

    

Je ve Studii proveditelnosti popsané odůvodnění potřebnosti realizace projektu?  

 

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti 

 

ANO – žadatel popsal odůvodnění 

potřebnosti realizace projektu. 

 
NE – žadatel nepopsal odůvodnění 

potřebnosti realizace projektu. 

  

7.  
Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny 

Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku 

(Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR). 

 
 

 

 
Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Specifická pravidla 

ANO - Projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů. 

 
NE - Projekt nerespektuje limity 

způsobilých výdajů. 

 
NERELEVANTNÍ - Limity způsobilých 

výdajů nejsou stanoveny. 

  

8.  
 

Výsledky projektu jsou udržitelné. 

Je ve Studie proveditelnosti popsáno zajištění provozní udržitelnosti projektu?  

 

 
 

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti 

ANO – žadatel popsal zajištění 

udržitelnosti výsledků pro udržitelnost 

projektu min. 5 let od ukončení 

financování. 

NE – žadatel nepopsal zajištění 

udržitelnosti výsledků pro udržitelnost 

projektu min. 5 let od ukončení 

financování. 

  

Je ve Studie proveditelnosti popsáno zajištění finanční udržitelnosti projektu?   

Je ve Studie proveditelnosti popsáno zajištění administrativní udržitelnosti projektu?   

9. 
Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen). 



 

 

 Je v žádosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy, Studie 

proveditelnosti/kapitola 10; očekávané vlivy horizontálních kritérií jsou definovány v příloze č. 1 Specifických pravidel, případně jako doporučení v příloze č. 24 Obecných 

pravidel, nebo v kapitole 10 osnovy Studie proveditelnosti, která je přílohou č. 4 Specifických pravidel výzvy)? 

 

 

 
Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti 

 

ANO – projekt nemá negativní vliv na 

žádnou z horizontálních priorit IROP (tj. 

má pozitivní nebo neutrální vliv). 

NE – projekt má negativní vliv na 

minimálně jednu z horizontálních priorit 

IROP. 

  

Pokud byl u některé z horizontální priority zvolen pozitivní vliv, je uveden popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na tuto horizontální prioritu (záložka Správa 

věcných ukazatelů/Horizontální principy) a popis pozitivního vlivu na danou prioritu? 

  

10.  

 

Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS XXX. 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt je v souladu se strategii MAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, SCLLD 

 
 

 

 

 

 

 
 

ANO – Projekt je v souladu se schválenou 

strategií - Strategie komunitně vedeného 

rozvoje území MAS XXX. 

NE – Projekt není v souladu se 

schválenou strategií - Strategie 

komunitně vedeného rozvoje území MAS 

XXX. 

  

 

Specifická kritéria přijatelnosti 

 
Číslo 

 
Název kritéria 

 
Referenční dokument 

Způsob hodnocení kořenového 

kritéria 

Přidělené 

hodnocení 

(A/N/NR/ 

 
Odůvodnění 

1.  
Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. 

Je ve Studie proveditelnostipopsána administrativní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?  

 

 

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti 

 
ANO - Žadatel popsal zajištění realizace a 

udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v 

žádosti o podporu 

NE - Žadatel nepopsal zajištění realizace 

a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a 

v žádosti o podporu 

 

Je ve Studie proveditelnosti popsána finanční kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu? 

Je ve Studie proveditelnosti popsána provozní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu? 

1. Projekt zaměřený na mateřskou školu zřízenou podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, je v souladu s Místním akčním pláne m 

vzdělávání (MAP). 

   



 

 

Je projekt uveden v příslušném Místním akčním plánu (MAPu), resp. v tzv. Strategickém rámci MAP? 

Žadatel tuto skutečnost popisuje ve Studii proveditelnosti v kapitole 2 vč. uvedení názvu příslušného MAPu a názvu, pod jakým je jeho projekt v MAPu uveden. Veškeré 

dostupné MAPy aktuálně platné v době hodnocení žádostí o podporu jsou zveřejněny na webu http://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP/nove- 

map. Hodnotí se dle MAP platného v době ukončení kolové výzvy MAS. 

 

 

 

 

 

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, příslušný Místní 

akční plán (MAP), resp. 

Strategický rámec MAP 

 

ANO – Projekt mateřské školy je v 

souladu s místním akčním plánem 

vzdělávání. 

NE – Projekt mateřské školy není v 

souladu s místním akčním plánem 

vzdělávání. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen 

na mateřskou školu podle zákona č. 

561/2004 Sb., ale je zaměřen na jiný typ 

předškolního vzdělávání nebo projekt 

není zaměřen na aktivitu Infrastruktura 

pro předškolní vzdělávání. 

 

2. Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020. 

  

 

 

 
Je ve Studii proveditelnosti uvedena vazba alespoň na jednu kapitolu (záměr/opatření) z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy ČR na období 2015–2020 pro předškolní vzdělávání vč. popisu, jak je daná problematika v projektu řešena? 

 
Relevantní opatření Strategie 2015-2020 pro Předškolní vzdělávání: 

• A.2: Systematickým posilováním sítě mateřských škol a jejich kapacit vytvářet podmínky pro to, aby každé dítě, jehož zákonní zástupci o to požádají, 

mohlo být přijato do předškolního vzdělávání. 

• A.3: Posilovat spolupráci mezi rodinou a školním prostředím. 

• A.4: Cíleně zvyšovat účast na předškolním vzdělávání dítěte ze skupin z lokalit ohrožených sociálním vyloučením. 

Opatření, které žadatel uvede musí být relevantní vůči aktivitě, která je v projektu řešena. Pokud žadatel neuvede přesný název opatření, ale z jeho 

samotného popisu bude zřejmé, že se týká předškolního vzdělávání, že souvisí s projektem a po významové stránce odpovídá některému z relevantních 

opatření v Dlouhodobém záměru vzdělávání, žadatel nebude vyzýván, aby doplnil konkrétní název opatření z Dlouhodobého záměru vzdělávání. 

 

 
(Pokud je předmětem projektu vybudování zařízení zaměřeného pouze na péči o děti do 3 let, je odpověď NR.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Dlouhodobý 

záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ČR na 

období 2015–2020 pro 

předškolní vzdělávání 

 

 

 

 
ANO - Projekt je v souladu s 

Dlouhodobým záměrem vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy ČR na 

období 2015 - 2020. 

NE - Projekt není v souladu s 

Dlouhodobým záměrem vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy ČR na 

období 2015-2020. 

NERELEVANTNÍ - projekt je zaměřen 

na zařízení péče o děti do 3 let nebo 

není zaměřen na aktivitu 

Infrastruktura pro předškolní 

vzdělávání 

  

3. Projekt je v souladu s Akčním plánem inkluzivního vzdělávání na roky 2016-2018. 

Je ve Studii proveditelnosti uvedena vazba alespoň na jednu kapitolu (záměr/opatření) z Akčního plánu inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018, vč. popisu, jak je 

daná problematika v projektu řešena? 

 Relevantní opatření z Akčního plánu inkluzivního vzdělávání 2016-2018 pro Předškolní vzdělávání: 

• Strategická cesta 1: čím dříve, tím lépe – místní identifikace/místní navýšení potřeb mateřských škol 

• Strategická cesta 1: čím dříve, tím lépe – včasná diagnostika potíží a účinná podpora dětí a žáků v předškolním věku 

• Strategická cesta 1: inkluze je přínosem pro všechny – podpora inkluzivního vzdělávání v místě a ve školách 

• Strategická cesta 1: inkluze je přínosem pro všechny – podpora inkluzivního vzdělávání v území se sociálně vyloučenými lokalitami 

• Případně jiná aktivita definovaná v Akčním plánu inkluzivního vzdělávání 2016-2018 

 
(Pokud je předmětem projektu vybudování zařízení zaměřeného pouze na péči o děti do 3 let, je odpověď NR.) 

 

 

 

 

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Akční plán 

inkluzivního vzdělávání na 

období 2016-2018 

ANO - Projekt je v souladu s Akčním 

plánem inkluzivního vzdělávání na 

roky 2016-2018. 

NE - Projekt není v souladu s Akčním 

plánem inkluzivního vzdělávání na 

roky 2016-2018. 

NERELEVANTNÍ - projekt je zaměřen 

na zařízení péče o děti do 3 let nebo 

není zaměřen na aktivitu 

Infrastruktura pro předškolní 

vzdělávání 

  

4. Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území. 

Popsal žadatel ve Studii proveditelnosti stávající kapacitu předškolního zařízení jako nedostatečnou?  

 

 

 

 

 

 

 

Žádost o podporu, Studie 

 

 

 

 

 

 
ANO - Projekt prokazatelně řeší 

nedostatek kapacit v území. 

  

Je kapacita uvedená v Rejstříku škol a školských zařízení, nebo v Evidenci dětských skupin (http://www.mpsv.cz/cs/20302), v porovnání s údaji o kapacitě, které žadatel 

uvedl ve Studii proveditelnosti, naplněna/využita? 

Pokud žadatel nemá povinnost dokládat Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení, nebo pokud se nejedná o registrovanou dětskou skupinu, odpověď je NR. 

  

Uvedl žadatel v rámci odůvodnění potřeby rozšířit kapacitu zařízení/vytvořit novou kapacitu relevantní argumenty? (např. počty dětí nepřijatých do předškolního zařízení 

v rámci přijímacího řízení min. z minulého školního roku; růst bytové výstavby; záměr přijímat více děti mladších 3 let; vyjádření starostů spádových obcí o potřebnosti 

navýšení kapacity zařízení; apod.) 

Pozn.: samotné stanovisko hygieny o současném nevyhovujícím stavu zařízení je NR. 

  

http://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP/nove-
http://www.mpsv.cz/cs/20302)
http://www.mpsv.cz/cs/20302)


 

 

Doložil žadatel Demografickou analýzu (pro danou obec, případně spádové obce), zpracovanou dle podmínek uvedených ve Studii proveditelnosti? 

- Vývoj celkového počtu obyvatel za posledních 5 let předcházejících roku zahájení realizace projektu (dle data předložení žádosti o podporu). 

- Vývoj počtu narozených dětí za posledních 5 let předcházejících roku zahájení realizace projektu (dle data předložení žádosti o podporu). 

- Prognóza dalšího vývoje počtu obyvatel. 

- Počty dětí ve věkové skupině do 3 let a ve věkové skupině 3 – 6 let v jednotlivých letech od zahájení realizace projektu (počínaje rokem zahájení realizace) do konce 

doby jeho udržitelnosti. 

proveditelnosti, Rejstřík škol a 

školských zařízení, resp. 

Evidence dětských skupin 

NE - Projekt neřeší nedostatek 

kapacit v území. 

NERELEVANTNÍ - projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastruktura 

pro předškolní vzdělávání 

  

Popsal žadatel stručně jednotlivé výstupy demografické analýzy?   

Vyplývá z demografické analýzy potřeba rozšíření kapacity? (min. na období do roku, který je uveden jako poslední rok v demografické analýze, případně i na další roky).   

5. Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s 

potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním). 

 Je ve Studii proveditelnosti popsáno, že podporovaná infrastruktura není určena pouze pro marginalizované skupiny, jako je romské obyvatelstvo a další osoby s 

potřebou podpůrných opatření (se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti 

 

 

 

 

ANO - Projekt nepodporuje žádná 

opatření, která vedou k diskriminaci 

a segregaci marginalizovaných 

skupin, jako jsou romské děti a žáci a 

další děti a žáci s potřebou 

podpůrných opatření (děti a žáci se 

zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním). 

Nejsou finančně podporovány 

aktivity zařazující děti do 

následujících zařízení: 

- do zařízení samostatně zřízených 

pro žáky se zdravotním postižením 

nebo do jejich přípravných tříd, 

- do zařízení vzdělávajících podle ŠVP 

upraveného podle potřeb 

podpůrných opatření pro více než 40 

% dětí, 

- do tříd, oddělení nebo studijních 

skupin zřízených pro žáky se 

zdravotním postižením v běžném 

zařízení. 

NE - Projekt podporuje opatření, 

která vedou k diskriminaci a 

segregaci marginalizovaných skupin, 

jako jsou romské děti a žáci a další 

děti a žáci s potřebou podpůrných 

opatření (děti a žáci se zdravotním 

postižením, zdravotním 

znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním). 

Jsou finančně podporovány aktivity 

zařazující děti do následujících 

zařízení: 

- do zařízení samostatně zřízených 

pro žáky se zdravotním postižením 

nebo do jejich přípravných tříd, 

- do zařízení vzdělávajících podle ŠVP 

  

Ve Studii proveditelnosti není uvedeno, že v rámci projektu jsou v zařízení předškolního vzdělávání budována samostatné oddělení/kapacita přípravné (nulté) třídy pro 

děti se zdravotním postižením či jinak sociálně znevýhodněné dětí? 

  

Ve Studii proveditelnosti není uvedeno, že v rámci projektu jsou řešena/budována samostatná oddělení (samostatně oddělené kapacity) v rámci stávajícího zařízení pro 

děti se zdravotním postižením? 

  



 

 

Ve Studii proveditelnosti/kapitola 4 není uvedeno, že v rámci projektu jsou řešeny/budovány samostatně oddělené kapacity pro vzdělávání podle ŠVP upraveného podle 

potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % žáků? 

upraveného podle potřeb 

podpůrných opatření pro více než 40 

% dětí, 

- do tříd, oddělení nebo studijních 

skupin zřízených pro žáky se 

zdravotním postižením v běžném 

zařízení. 

 

 
NERELEVANTNÍ - projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastruktura 

pro předškolní vzdělávání 

  

6. 
Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ. 

 

 Nebyla jakákoliv podporovaná aktivita řešená v posuzovaném projektu vybrána k financování (ve smyslu vydání závazného právního aktu) či již profinancováná z 

prostředků Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ („Fond rozvoje kapacit základních a mateřských škol“)? http://www.msmt.cz/ministerstvo/fond-pro-ms-a-zs 

 

 
Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Národní fond 

pro podporu MŠ a ZŠ (Fond 

rozvoje kapacit základních a 

mateřských škol) 

ANO - Projekt nezískal podporu z 

Národního fondu pro podporu MŠ a 

ZŠ 

NE - Projekt byl podpořen z 

Národního fondu pro podporu MŠ a 

ZŠ 

NERELEVANTNÍ - projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastruktura 

pro předškolní vzdělávání 

  

1. 
Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání. 

 

Je projekt uveden v příslušném Místním akčním plánu (MAPu), resp. v tzv. Strategickém rámci MAP? 

Žadatel tuto skutečnost popisuje ve Studii proveditelnosti vč. uvedení názvu příslušného MAPu a názvu, pod jakým je jeho projekt v MAPu uveden. Veškeré dostupné 

MAPy aktuálně platné v době hodnocení žádostí o podporu jsou zveřejněny na webu http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke- 

ramce-MAP. Hodnotí se dle MAP platného v době ukončení kolové výzvy MAS. 

 

 

 

 

 

 
Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Místní akční 

plán, resp. Strategický rámec 

MAP 

 

 

 

 
ANO - Projekt je v souladu s 

příslušným Místním akčním plánem. 

NE - Projekt není v souladu s 

příslušným Místním akčním plánem. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastruktura 

základních škol. 

  

2. Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020.     

Je ve Studii proveditelnosti uvedena vazba alespoň na jednu kapitolu (záměr/opatření) z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy ČR na období 2015–2020 pro základní vzdělávání vč. popisu, jak je daná problematika v projektu řešena? 

 
Žadatel může uvést jakékoliv opatření ze Strategie pod body B.1, B.2, B.3, B.4, B.9, nebo pod body E.1.2 či E.2.2.1. Lze akceptovat i odkaz na opatření 

pod body B.5, B.6, B.7, B.8, nebo opatření označená ve Strategii pod bodem G (tato se týkají školních poradenských pracovišt a rovného přístupu ke 

vzdělávání). Opatření, které žadatel uvede musí být relevantní vůči aktivitě, která je v projektu řešena. Pokud žadatel neuvede přesný název opatření, 

ale z jeho samotného popisu bude zřejmé, že se týká základního školství, že souvisí s projektem, a po významové stránce odpovídá některému z 

relevantních opatření v Dlouhodobém záměru vzdělávání, žadatel nebude vyzýván, aby doplnil konkrétní název opatření z Dlouhodobého záměru 

vzdělávání. 

 

 

 

 
 

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Dlouhodobý 

záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ČR na 

období 2015-2020 pro základní 

vzdělávání 

 

 
ANO - Projekt je v souladu s 

Dlouhodobým záměrem vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy ČR na 

období 2015 - 2020. 

NE - Projekt není v souladu s 

Dlouhodobým záměrem vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy ČR na 

období 2015-2020. 

NERELEVANTNÍ - projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastruktura 

základních škol 

  

3. 
Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy. 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/fond-pro-ms-a-zs
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-


 

 

Není předmětem projektu výstavba (vznik) nové školy/školského zařízení pro základní vzdělávání?  

 

 
Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti 

ANO - Projekt není zaměřen na 

výstavbu (vznik) nové školy. 

NE - Projekt je zaměřen na výstavbu 

(vznik) nové školy. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastruktura 

základních škol. 

  

4. Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti 

a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním). 

 Je ve Studii proveditelnosti popsáno, že podporovaná infrastruktura není určena pouze pro marginalizované skupiny, jako jsou romské děti a další děti s potřebou 

podpůrných opatření (se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti 

 

 

 

ANO - Projekt nepodporuje žádná 

opatření, která vedou k diskriminaci 

a segregaci marginalizovaných 

skupin, jako jsou romské děti a žáci a 

další děti a žáci s potřebou 

podpůrných opatření (děti a žáci se 

zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním). 

Nejsou finančně podporovány 

aktivity zařazující děti do 

následujících zařízení: 

- do zařízení samostatně zřízených 

pro žáky se zdravotním postižením 

nebo do jejich přípravných tříd, 

- do zařízení vzdělávajících podle ŠVP 

upraveného podle potřeb 

podpůrných opatření pro více než 40 

% dětí, 

- do tříd, oddělení nebo studijních 

skupin zřízených pro žáky se 

zdravotním postižením v běžném 

zařízení. 

NE - Projekt podporuje opatření, 

která vedou k diskriminaci a 

segregaci marginalizovaných skupin, 

jako jsou romské děti a žáci a další 

děti a žáci s potřebou podpůrných 

opatření (děti a žáci se zdravotním 

postižením, zdravotním 

znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním). 

Jsou finančně podporovány aktivity 

zařazující děti do následujících 

zařízení: 

- do zařízení samostatně zřízených 

pro žáky se zdravotním postižením 

nebo do jejich přípravných tříd, 

- do zařízení vzdělávajících podle ŠVP 

  

Ve Studii proveditelnosti není uvedeno, že součástí projektu je budování přípravných tříd.   

Ve Studii proveditelnosti není uvedeno, že v rámci projektu jsou řešena/budována samostatná oddělení (samostatně oddělené kapapacity) pro studenty se zdravotním 

postižením. 

  



 

 

Ve Studii proveditelnosti není uvedeno, že v rámci projektu jsou řešeny/budovány samostatně oddělené kapacity pro vzdělávání podle ŠVP upraveného podle potřeb 

podpůrných opatření pro více než 40 % žáků? 

upraveného podle potřeb 

podpůrných opatření pro více než 40 

% dětí, 

- do tříd, oddělení nebo studijních 

skupin zřízených pro žáky se 

zdravotním postižením v běžném 

zařízení. 

 
NERELEVANTNÍ - projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastrukturu 

základních škol 

  

5.  
Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ. 

 Nebyla jakákoliv podporovaná aktivita řešená v posuzovaném projektu vybrána k financování (ve smyslu vydání závazného právního aktu) či již profinancováná z 

prostředků Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ („Fond rozvoje kapacit základních a mateřských škol“)? 
 

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Národní fond 

pro podporu MŠ a ZŠ (Fond 

rozvoje kapacit základních a 

mateřských škol) 

ANO - Projekt nezískal podporu z 

Národního fondu pro podporu MŠ a 

ZŠ na stejné výdaje. 

NE - Projekt byl podpořen z 

Národního fondu pro podporu MŠ a 

ZŠ na stejné výdaje. 

  

1. 
Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání. 

Je projekt uveden v příslušném Krajském akčním plánu (KAPu), resp. v Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP? 

Žadatel tuto skutečnost popisuje ve Studii proveditelnosti vč. uvedení názvu příslušného KAPu a názvu, pod jakým je jeho projekt v KAPu uveden. Veškeré dostupné KAPy 

akutálně platné v době hodnocení žádostí o podporu jsou zveřejněny na webu http://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP/Ramce-pro-investice-do- 

infrastruktury. Hodnotí se dle KAP platného v době ukončení kolové výzvy MAS. 

 

 

 

 

 

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Krajský akční 

plán, resp. Seznam projektových 

záměrů pro investiční 

intervence IROP 

 

 

 

 
ANO - Projekt je v souladu s 

příslušným Krajským akčním plánem. 

NE - Projekt není v souladu s 

příslušným Krajským akčním plánem. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastruktura 

středních a vyšších odborných škol 

  

2. 
Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy. 

Není předmětem projektu výstavba (vznik) nové školy/školského zařízení pro základní vzdělávání?  

 

 
Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti 

ANO - Projekt není zaměřen na 

výstavbu (vznik) nové školy. 

NE - Projekt je zaměřen na výstavbu 

(vznik) nové školy. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastruktura 

střední a vyšších odborných škol. 

  

3. Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020.     

http://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP/Ramce-pro-investice-do-


 

 

Je ve Studii proveditelnosti uvedena vazba alespoň na jednu kapitolu (záměr/opatření) z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 

2015–2020 pro střední a vyšší odborné vzdělávání vč. popisu, jak je daná problematika v projektu řešena? 

 
Žadatel může uvést jakékoliv opatření ze Strategie pod body C.1 - C.14 v případě středních škol, pod body D.1 - D.2 v případě vyšších odborných škol, případně opatření 

označená ve Strategii pod body E.1.3 či E.2.3. Opatření, které žadatel uvede musí být relevantní vůči aktivitě, která je v projektu řešena. Pokud žadatel neuvede přesný 

název opatření, ale z jeho samotného popisu bude zřejmé, že se týká středního a vyššího odborného školství, že souvisí s projektem, a po významové stránce odpovídá 

některému z relevantních opatření v Dlouhodobém záměru vzdělávání, žadatel nebude vyzýván, aby doplnil konkrétní název opatření z Dlouhodobého záměru 

vzdělávání. 

 

 

 
Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Dlouhodobý 

záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ČR na 

období 2015-2020 

ANO - Projekt je v souladu s 

Dlouhodobým záměrem vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy ČR na 

období 2015 - 2020. 

NE - Projekt není v souladu s 

Dlouhodobým záměrem vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy ČR na 

období 2015-2020. 

NERELEVANTNÍ - projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastruktura 

středních a vyšších odborných škol 

  

4. Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti 

a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním). 

Je ve Studii proveditelnosti popsáno, že podporovaná infrastruktura není určena pouze pro marginalizované skupiny, jako jsou romské děti a další děti s potřebou 

podpůrných opatření (se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním)? 

  

 

 

 
ANO - Projekt nepodporuje žádná 

opatření, která vedou k diskriminaci 

a segregaci marginalizovaných 

skupin, jako jsou romské děti a žáci a 

další děti a žáci s potřebou 

podpůrných opatření (děti a žáci se 

zdravotním postižením, zdravotním 
znevýhodněním a se sociálním 

  

 Ve Studii proveditelnosti není uvedeno, že součástí projektu je budování přípravných tříd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti 

znevýhodněním). 

Nejsou finančně podporovány 

aktivity zařazující děti do 

následujících zařízení: 

- do zařízení samostatně zřízených 

pro žáky se zdravotním postižením 

nebo do jejich přípravných tříd, 

- do zařízení vzdělávajících podle ŠVP 

upraveného podle potřeb 

podpůrných opatření pro více než 40 

% dětí, 

- do tříd, oddělení nebo studijních 

skupin zřízených pro žáky se 

zdravotním postižením v běžném 

zařízení. 

NE - Projekt podporuje opatření, 

která vedou k diskriminaci a 

segregaci marginalizovaných skupin, 

jako jsou romské děti a žáci a další 

děti a žáci s potřebou podpůrných 

opatření (děti a žáci se zdravotním 

postižením, zdravotním 

znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním). 

Jsou finančně podporovány aktivity 

zařazující děti do následujících 

zařízení: 

- do zařízení samostatně zřízených 

pro žáky se zdravotním postižením 

nebo do jejich přípravných tříd, 

  

Ve Studii proveditelnosti není uvedeno, že v rámci projektu jsou řešena/budována samostatná oddělení (samostatně oddělené kapapacity) pro studenty se zdravotním 

postižením. 

  



 

 

Ve Studii proveditelnosti není uvedeno, že v rámci projektu jsou řešeny/budovány samostatně oddělené kapacity pro vzdělávání podle ŠVP upraveného podle potřeb 

podpůrných opatření pro více než 40 % žáků? 

- do zařízení vzdělávajících podle ŠVP 

upraveného podle potřeb 

podpůrných opatření pro více než 40 

% dětí, 

- do tříd, oddělení nebo studijních 

skupin zřízených pro žáky se 

zdravotním postižením v běžném 

zařízení. 

 
NERELEVANTNÍ - projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastrukturu 

středních a vyšších odborných škol 

  

1. 
Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání. 

 Je projekt uveden v příslušném Místním akčním plánu (MAPu), resp. v tzv. Strategickém rámci MAP, nebo v příslušném Krajském akčním plánu (KAPu), resp. Seznamu 

projektových záměrů pro investiční intervence IROP? 

Žadatel tuto skutečnost popisuje ve Studii proveditelnosti v kapitole 2 vč. uvedení názvu příslušného MAPu (nebo KAPu) a názvu, pod jakým je jeho projekt v MAPu (nebo 

KAPu) uveden. Veškeré dostupné MAP (nebo KAP) aktuálně platné v době hodnocení žádostí o podporu jsou zveřejněny na webu 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP. Hodnotí se dle MAP/KAP platného v době ukončení kolové výzvy MAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Místníakční 

plán anebo Krajský akční plán, 

nebo seznam projektových 

záměrů pro investiční intervence 

 

 

ANO - Projekt je v souladu s 

příslušným Místním akčním plánem 

anebo příslušným Krajským akčním 

plánem vzdělávání nebo seznamem 

projektových záměrů pro investiční 

intervence 

NE - Projekt není v souladu s 

příslušným Místním akčním plánem 

anebo příslušným Krajským akčním 

plánem vzdělávání nebo seznamem 

projektových záměrů pro investiční 

intervence 

NERELEVANTNÍ – Projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastruktura 

pro zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání 

  

2.  
Projekt není zaměřen na výstavbu nové budovy pro aktivity zájmového, neformálního nebo celoživotního vzdělávání. 

Není předmětem projektu výstavba nové budovy pro aktivity zájmového, neformálního nebo celoživotního vzdělávání?  

 

 

 

 

 

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti 

 

ANO - Projekt není zaměřen na 

výstavbu nové budovy pro aktivity 

zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání 

NE - Projekt je zaměřen na výstavbu 

nové budovy pro aktivity zájmové, 

neformální a celoživotní vzdělávání 

NERELEVANTNÍ – Projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastruktura 

pro zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání 

  

3. Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP


 

 

Je ve Studii proveditelnosti popsáno zdůvodnění potřebnosti realizace rekonstrukce/moderinazace výukových prostor vzdělávacích zařízení s ohledem na prokazatelný 

nedostatek stávajících kapacit pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v území? 

 

 

 

 

 

 
Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti 

 

ANO- Projekt prokazatelně řeší 

nedostatek kapacit pro zájmové, 

neformální nebo celoživotní 

vzdělávání v území. 

NE - Projekt neřeší nedostatek 

kapacit pro zájmové, neformální 

nebo celoživotní vzdělávání v území 

NERELEVANTNÍ – Projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastruktura 

pro zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání 

  

4. Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti 

a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním). 

 Je ve Studii proveditelnosti popsáno, že podporovaná infrastruktura není určena pouze pro marginalizované skupiny, jako je romské obyvatelstvo a další osoby s 

potřebou podpůrných opatření (se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti 

 

 

 

ANO - Projekt nepodporuje žádná 

opatření, která vedou k diskriminaci 

a segregaci marginalizovaných 

skupin, jako je romské obyvatelstvo 

a další osoby s potřebou podpůrných 

opatření (osoby se zdravotním 

postižením, zdravotním 

znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním). 

NE - Projekt podporuje opatření, 

která vedou k diskriminaci a 

segregaci marginalizovaných skupin, 

jako je romské obyvatelstvo a další 

osoby s potřebou podpůrných 

opatření (osoby se zdravotním 

postižením, zdravotním 

znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním). 

NERELEVANTNÍ – Projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastruktura 

pro zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání 

  

 
Celkové hodnocení Celkový výsledek Podpis: Datum: 

Jméno a příjmení hodnotitele:    

Jméno a příjmení schvalovatele:    



 

 

Příloha č.5 
 Projekt: SCLLD MAS Blaník, z. s.  Číslo: CLLD_15_01_037 

 

Harmonogram plánovaných výzev na kalendářní rok 2018 
Název místní akční skupiny: MAS Blaník, z. s. 

Výzva 

MAS č. 

Název a stručný popis zaměření výzvy Potenciální žadatelé Finanční alokace 

plánované výzvy 

– celkem v CZK 

Plánované datum 

vyhlášení výzvy MAS 

Plánovaný termín předložení návrhu 

výzvy MAS na ŘO k posouzení 

metodického souladu s výzvou ŘO 

4 Činnost komunitních center 

Cílem opatření je podpořit nabídku aktivit 

v rámci tzv. "míst pro setkání" v obcích na 

území MAS Blaník. Komunitní centra 

budou poskytovat prostor pro setkávání 

komunity, vč. snahy o pomoc s řešením 

obtížné sociální situace jejích členů. 

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení 

(zapsané ve školském rejstříku); Obce; Organizace zřizované 

obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení); Nestátní 

neziskové organizace; 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 

2 678 130 CZK 3. 9. 2018 Srpen 2018 

5 Programy pro práci se skupinou sociálně 

ohrožených osob mimo rámec zákona o 

sociálních službách 

Cílem opatření je působit preventivně 

proti soc. vyloučení rodin a jednotlivců a 

předcházet sociálně patologickým jevům 

prostřednictvím poskytování podpory a 

realizace programů cílených zejména na 

vzdělávání, asistenční a motivační 

programy pro rodiny, které mají v domácí 

péči osoby blízké nebo pro rodiny či osoby 

v bytové nouzi 

Nestátní neziskové organizace 777 843,75 CZK 3. 9. 2018 Srpen 2018 

 

 

 


