
Zápis Členské schůze MAS Blaník, z. s. 

28. 11. 2017, 17:00 Spolkový dům Vlašim 

Přítomni:  

Za soukromý sektor přítomno 22 členů, za veřejný sektor přítomno 13 členů. 

Poměr sektorů v procentech: 62,9 % soukromý sektor; 37,1 % veřejný sektor. 

Členská schůze je usnášeníschopná v počtu 35 z 52 členů. 

Soukromý sektor: 

Petr Jíša, Stanislav Kužel (zplnomocněn Josef Korn), David Procházka (zplnomocněn Miroslav Matuška), Renata 

Vondráková (OSVČ), Montessori Vlašim, z. s. (Kateřina Rybníčková, předsedkyně), Radek Vondrák (zplnomocněna 

k zastupování Renata Vondráková), Milan Hájek (zplnomocněn k zastupování František Nebřenský), Miroslav 

Lalouček, Farní Charita Vlašim (Daniela Laloučková, ředitelka -  zplnomocněn p. Lalouček), Podblanickem, z.s. 

(Renata Vondráková, předsedkyně), Římskokatolická farnost Vlašim (Kateřina Rybníčková, delegovaný zástupce), 

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

delegovaný zástupce), Diakonie CČE – středisko ve Vlašimi (delegovaný zástupce p. Janoušová), Klímová Vaňková 

Zuzana (OSVČ), SDH vlastníků Martinice u Dolních Kralovic (Zdeněk Pikl- zplnomocněna Renata Vondráková), 

Edova Cesta (Tomáš Smutný), Vlašimská astronomická společnost (zplnomocněna p. Lupačová), FK Trhový 

Štěpánov z.s.(Petr Skalický, plná moc pan Korn), TJ Sokol Kondrac (zplnomocněn Miroslav Matuška), Duda Pavel 

(zplnomocněna Renata Vondráková), Houdková Eva  

Veřejný sektor: 

Obec Kamberk (zplnomocněna k zastupování Růžena Kučerová), Městys Louňovice pod Blaníkem (Růžena 

Kučerová, starostka), Obec Kondrac (Miroslav Matuška, starosta), Město Trhový Štěpánov (Josef Korn), 

Mikroregion Český smaragd (Jan Balšánek, delegovaný zástupce), KD Blaník (Jitka Fialová, delegovaný zástupce), 

Město Vlašim (Eva Lupačová, delegovaný zástupce), Blaník-svazek obcí (zplnomocněna p. Bartoníčková), ZŠ 

Čechtice (Lenka Proschková, ředitelka- zplnomocněn František Nebřenský), Městys Načeradec (Petra Bartoníčková, 

starostka), Mikroregion Želivka (zplnomocněn František Nebřenský), Obec Miřetice (Jiří Málek – zplnomocněn – 

Miroslav Matuška), Obec Blažejovice (Karel Říha) 

Realizační tým MAS Blaník:  

Mgr. Anna Dufková (zapisovatelka); Ing. Martina Vnoučková, Bc. Nikola Podroužková 

Shrnutí hlavních bodů, program: 

✓ Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele 

✓ Informace k chodu Kanceláře MAS 

✓ Finanční otázky spolku  – čerpání rozpočtu 2017, rozpočet 2018 - návrh, finanční toky 

ke konci roku 2017 – začátku roku 2018, půjčka , informace k SC 02 – dotace na provoz 

(vyúčtování) 

✓ Změna stanov spolku 

✓ Implementační část SCLLD v revizích 

✓ Informace ke stavu členské základny 



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

kritéria), výzvy PRV (výběrová kritéria, alokace), interní předpisy 

✓ Informace k dalším aktivitám (KS MAS, MAP, Erasmus+ atp.) 

✓ Plán činnosti 2018 

✓ Další záležitosti spolku, diskuse, navrhněte 

 

1) Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele 

Předsedající Renata Vondráková přivítala členy. 

Určení skrutátorů:  

1) Růžena Kučerová 

2) Miroslav Matuška 

Proběhla kontrolní hlasování. Dle mandátové tabulky bylo přítomno 35 členů, za soukromý 

sektor je přítomno 22 členů, za veřejný sektor přítomno 13 členů. 

Kontrola hlasování proběhla v pořádku. 

Prohlášení o usnášeníschopnosti 

Členská schůze je usnášeníschopná v počtu 35 členů (z 52 členů), kdy veřejný sektor 

nepředstavuje více než 49%. Aktuálně je z veřejného sektoru přítomno 22 členů a 13 členů ze 

soukromého sektoru. Poměr sektorů v procentech: 62,9 soukromý sektor; 37,1 % veřejný sektor. 

Přítomna je 2/3 členů MAS Blaník, tj. potřebné kvorum pro změnu stanov. 

Volba zapisovatele a ověřovatelů 

Jako zapisovatelka navržena Mgr. Anna Dufková 

Hlasování o zapisovatelce: Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Navržení ověřovatelé: 

Ověřovatel č. 1: František Nebřenský 

Hlasování o ověřovali č. 1: Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Ověřovatel č. 2: Růžena Kučerová 

Hlasování o ověřovali č. 2: Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování: Členská schůze schvaluje navržený program viz výše:  

Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

 



2) Informace k chodu kanceláře  

Představení pracovníků kanceláře. Na každý operační program je alokován jeden pracovník – 

Anna Dufková ½ úvazek IROP, Jeřábková Lucie – kancelář a provoz na 1/2 úvazek, Martina 

Vnoučková – PRV na celý úvazek, Nikola Podroužková – ESF na plný úvazek, Jitka Fialová – na 

dohodu (DPP), šablony a animace škol OP VVV. 

Kancelář pracuje na vyhlašování výzev, možné konzultace úterý a čtvrtky 8-12:00. V této době 

v kanceláři vždy někdo k zastižení. Ostatní dny a hodiny dle domluvy, pracovníci kanceláře jsou 

flexibilní potřebám členů a nečlenů z území MAS. 

Implementační část byla zaslána jako podklad Členské schůzi, jedná se o úpravy, aby se strategie 

dostala do souladu s Interními postupy. Jednotlivé body byly představeny. Implementační část 

bude dále upravena vzhledem k jednacímu řádu a pravidlům jednotlivých operačních programů. 

Hlasování o Implementační části SCLLD – Kdo souhlasí se změnami implementační části 

strategie tak, jak byla zaslána v podkladech na jednání členské schůze?  

Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0 

3) Změna stanov spolku  

Představení všech změn Stanov na základě připomínkování Interními postupy ŘO IROP. Renata 

Vondráková přečetla Členské schůzi všechny změny, které také byly zaslány v podkladech na 

jednání.  

Hlasování o stanovách: Kdo souhlasí s představenými změnami Stanov MAS Blaník? 

Pro 35, Proti 35, Zdržel se 0 

Nové stanovy jsou přílohou č. 2 zápis z jednání členské schůze. 

 

4) Finanční otázky spolku – čerpání rozpočtu 2017, rozpočet 2018 - návrh, 

finanční toky ke konci roku 2017 – začátku roku 2018, půjčka  

Z IROP proúčtováno 269 000, které obdržíme na účet do  15.12.2017. Nicméně s ohledem na 

celkové cash flow projektu SC 02, fakt, že na účtu je nyní 8000 Kč a s ohledem na to, že je 

uzavřeno financování ze státního rozpočtu od poloviny prosinec do poloviny února, je třeba 

finanční situaci spolku řešit úvěrem nebo půjčkou. Jedná se o cca až 360 000, které jsou nutné 

pro překlenutí období, kdy MMR nebude poskytovat průběžné financování. V této době na 

provoz MAS zatím nepřispěly obce: Bernartice, Borovnice, Děkanovice, Dunice, Chmelná, 

Kuňovice, Loket, Mnichovice, Snět, Studený, Soutice. Od mikroregionu Blaník místo 73 000 přišlo 

28 000, které se ale očekávají každý rok.  

Návrh řešení č.1: Půjčka od České spořitelny. 500 000 rewolvingový typ úvěru – lze splácet stále 

dokola, celková sazba asi 2,5%. Nicméně se předpokládá, že banka bude chtít tzv. AVAL ručitele 

– tj. ručení celým majetkem předsedy spolku. Tuto možnost R. Vondráková vzhledem ke své 

situaci (sama má velkou hypotéku) odmítá. 



Návrh řešení č. 2: půjčka od Města Vlašimi – R. Vondráková musí podat žádost na město co 

nejdříve, v případě doporučení členskou schůzí. 

Současně budou znovu obce a mikroregion osloveny k zaplacení příspěvku nebo neinvestiční 

dotace, dle dřívější výzvy. 

Ideální varianta půjčka od města Vlašim, dokud nebude jasné. Pokud půjčka od města nebude 

poskytnuta, bude svolána další Členská schůze a bude se řešit další postup. 

Členská schůze ukládá předsedkyni a kanceláři pokyn k řešení finanční situace takto. Za prvé je 

třeba oslovit s žádostí o půjčku Město Vlašim. Za další kancelář poptá 3 nabídky půjčky různých 

bankovních ústavů ve výši 500 tis. Kč. Členská schůze ovšem neschvaluje, aby se komerční 

půjčka sjednala dříve, než bude svolána další Členská schůze, která případně tento krok 

projedná.  

Hlasování: Kdo souhlasí s půjčkou od Města Vlašimi ve výši 400 tis. Kč splatné nejméně do 

března 2018? 

Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Členská schůze se usnesla, že požádá Město Vlašim o půjčku 420 000 s tím, že bude splatná do 

března 2018. 

Předsedkyně představila návrh rozpočetu na rok 2018 (viz. příloha č. 3), který byl členům rovněž 

zaslán v podkladech. 

Hlasování o rozpočtu na rok 2018: Kdo souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2018? 

 Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0 

5) Implementační část SCLLD v revizích 

Členské schůzi je představena aktuální verze Implementační části SCLLD v revizích (viz. příloha č. 

4).  

Hlasování o Implementační části SCLLD MAS Blaník,z.s.: Členská schůze schvaluje 

Implementační část SCLLD v revizích a souhlasí s dopracováním kanceláří MAS Blaník,z.s. 

Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

6) Informace ke stavu členské základny 

Aktuálně má členská základna MAS Blaník, z.s. 52 členů.  

 

 

 



7) Informace k SC01 – výzvy IROP (kritéria, alokace), výzvy ESF (hodnocení, 

alokace, kritéria), výzvy PRV (výběrová kritéria, alokace), interní postupy 

IROP  

V IROP jsou finanční prostředky rozděleny následovně:  

Bezpečně do školy nebo na hřbitov –  Dotace 4 677 000 Kč (+5% spoluúčast žadatele =-4 923 

370) Původně schválena maximální alokace na projekt pro výzvu 1 530 000 Kč, byl podán nový 

návrh – 2 333 600 na projekt (změna maximální dotace na projekt, navýšení) 

Hlasování o maximální dotaci 1 530 000 Kč (+ 5% spoluúčast = 1 610 629 Kč) na projekt ve výzvě: 

Pro 10, Proti 18, Zdržel se 7 

Hlasování o maximální dotaci 2 333 600 Kč (+ 5% spoluúčast žadatele= 2 461 685 Kč): na projekt 

ve výzvě: pro 18, proti 10, zdržel se 7  

 

Školství dotace 15 200 910 (+5% spoluúčast žadatele= 16 960 000 Kč)– na výboru projednáno 

následující řešení. Kč. Původně v plánu vypsat celou částku, nicméně vzhledem k obdrženým 

dotacím z výzvy č. 46 z regionu. Aktuálně ideální variantou vypsat výzvy 3 – na Infrastrukturu ZŠ 

(8 421 054 CZV), Infrastrukturu pro předškolní vzdělávání (6 315 790 CZV) a zájmové a 

neformální vzdělávání. (1 264 116 CZV)  

Hlasování: Kdo souhlasí s předloženým návrhem na vypsání 3 výzev IROP v oblasti školství 

 Pro 35, Proti 0, Zdržel se 0 

Výzva Infrastruktura pro ZŠ (viz. příloha č. 5) 

Hlasování: Členská schůze souhlasí s vypsáním výzvy na Infrastrukturu ZŠ s celkovou alokací 

8 000 000 Kč (+5% spoluúčast žadatele= 8 421 054 Kč CZV). Maximální CZV na projekt bude činit 

4 210 427 Kč, minimální CZV na projekt 500 000 Kč. Pro 35, Proti 0, Zdržel se 0 

Hlasování: Členská schůze schvaluje hodnotící kritéria pro věcné hodnocení a hodnocení 

formálních náležitostí a přijatelnosti pro výzvu na Infrastrukturu ZŠ. 

Pro 35, Proti 0, Zdržel se 0 

Hlasování: Členská schůze schvaluje výzvu na Infrastrukturu ZŠ. Pro 35, Proti 0, Zdržel se 0 

Výzva Infrastruktura pro MŠ (viz. příloha č. 6) 

Hlasování: Členská schůze souhlasí s vypsáním výzvy na Infrastrukturu předškolní vzdělávání 

s celkovou alokací 6 000 000 Kč (+5% spoluúčast žadatele= 6 315 790 Kč CZV). Maximální CZV na 

projekt budou činit 6 315 790 Kč, minimální CZV na projekt 500 000 Kč. 

 Pro 35, Proti 0, Zdržel se 0 



Hlasování: Členská schůze schvaluje hodnotící kritéria pro věcné hodnocení a hodnocení 

formálních náležitostí a přijatelnosti pro výzvu na Infrastrukturu MŠ.  

Pro 35, Proti 0, Zdržel se 0 

Hlasování: Členská schůze schvaluje výzvu na Infrastrukturu MŠ. Pro 35, Proti 0, Zdržel se 0 

Výzva infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání (viz. příloha č. 7)  

Hlasování: Členská schůze souhlasí s vypsáním výzvy na Infrastrukturu zájmové a neformální 

vzdělávání s celkovou alokací 1 200 910 (+5% spoluúčast žadatele= 1 264 116 Kč CZV). 

Maximální CZV na projekt budou činit 632 058 Kč, minimální CZV na projekt 500 000 Kč.  

Pro 35, Proti 0, Zdržel se 0 

Výzva Komunitní centrum (viz. příloha č. 8) – alokace 7 266 370 Kč (+5% spoluúčast žadatele= 

7 648 810 Kč), bude vypsáno v lednu 2018. Zde je potencionálním žadatelem Farní Charita, která 

však stále nemá vhodnou nemovitost. Pokud se toto nevyřeší nejdéle do června 2018, dojde 

k přesunu finančních prostředků na jiné opatření. 

Hlasování: Členská schůze souhlasí s vypsáním výzvy na Komunitní centrum alokací 7 266 370 Kč 

(+5% spoluúčast žadatele= 7 648 810 Kč CZV). Maximální CZV na projekt budou činit 7 648 810 

Kč, minimální CZV na projekt 500 000 Kč. Pro 35, Proti 0, Zdržel se 0 

Hlasování: Členská schůze schvaluje hodnotící kritéria pro věcné hodnocení a hodnocení 

formálních náležitostí a přijatelnosti pro výzvu na Komunitní centrum.  

Pro 35, Proti 0, Zdržel se 0 

Hlasování: Členská schůze schvaluje výzvu na Komunitní centrum. Pro 35, Proti 0, Zdržel se 0 

Výzva na Sociální bydlení 2 171 560 Kč – potenciálním žadatelem Diakonie hledající byt, jinak 

není jiný zájemce. 

Výzva na Dětské skupiny - 1002 260 Kč (+5% spoluúčast žadatele 1 005 010 Kč)– neví se o 

žádném žadateli, zde byl MAS měla uvažovat o přesunu do jiné aktivity – př. doprava, školství. 

Výzva na Zázemí pro sociální služby 3 090 290 Kč (+ 5% spoluúčast žadatele= 3 252 946 Kč)– 

7.12. je plánován velký seminář pro poskytovatele sociálních služeb – pokud nebude zájem o 

konkrétní zázemí, rovněž bude nutné jednat o přesunu např. do školství nebo dopravy 

Členská schůze se v případě nezájmu o dotace Dětská skupiny, Zázemí pro sociální služby 

souhlasí s přesunem do Bezpečnosti dopravy a školství. Konkrétní částky budou předmětem 

dalšího jednání členské schůze. 

Hlasování: Členská schůze se v případě nezájmu o dotace Dětská skupiny, Zázemí pro sociální 

služby souhlasí s přesunem do Bezpečnosti dopravy a školství. Konkrétní částky budou 

předmětem dalšího jednání členské schůze.  

Pro 35, Proti 0, Zdržel se 0 



Členská schůze schvaluje Interní postupy viz. příloha č. 9 a souhlasí, že úpravu interních postupů 

bude mít dle připomínek IROP v kompetenci Kancelář MAS Blaník, a to pokud se nebude jednat 

o zásadní změny. 

Hlasování: Členská schůze souhlasí, že úpravu interních postupů bude mít dle připomínek 

IROP v kompetenci Kancelář MAS Blaník, a to pokud se nebude jednat o zásadní změny. 

Pro 35, Proti 0, Zdržel se 0 

Členská schůze souhlasí, že zapracování připomínek k výzvám/kritériím bude mít dle připomínek 

IROP v kompetenci Kancelář MAS Blaník, a to pokud se nebude jednat o zásadní změny. 

Hlasování: Členská schůze souhlasí, že zapracování připomínek dle pokynů IROP k výzvám, 

hodnotícím kritériím a interním postupům má v kompetenci Kancelář MAS Blaník – tj. týká se 

výše projednávaných údajů schválených členskou schůzí: Pro 35, Proti 0, Zdržel se 0 

V 18:30 odchází po projednání informací k IROP odchází Karel Kroupa (bez hlasovacího lístku), 

Eva Lupačová, Jitka Fialová – přítomno 33 členů z 52. Schůze je usnášeníschopná v nadpoloviční 

většině. 

ESF 

V ESF jsou finanční prostředky rozděleny následovně 

Hlídání dětí pracujícím rodičům – alokace 6 121 440 Kč, Činnost komunitních center – alokace 

2 678 130 Kč, Programy pro práci se skupinou soc. ohrožených osob mimo rámec zákona o soc. 

službách – alokace 3 953 430 Kč.  

Předsedkyně Spolku představila již vyhlášenou výzvu Hlídání dětí pracujícím rodičům, uvedla 

počet přijatých žádostí (2), která prošla prvním kolem hodnocení a nyní ve čtvrtek 30. 11. bude 

probíhat druhé kolo – věcné hodnocení, které provádí Výběrová komise. Předsedkyně 

představila další dvě plánované výzvy – uvedla alokace, termíny vyhlášení i potenciální žadatele. 

Hlasování: Členská schůze schvaluje plán výzev ESF (viz. příloha č. 10 Harmonogram 

plánovaných výzev ESF na rok 2018) včetně hodnotících kritérií, členská schůze souhlasí 

s maximální alokací na každou výzvu tedy: Činnost komunitních center – alokace 2 678 130 Kč, 

Programy pro práci se skupinou soc. ohrožených osob mimo rámec zákona o soc. službách – 

alokace 3 953 430 Kč.  

Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0 

 

PRV 

Předsedkyně Spolku nejprve představila výši alokace/podpory jednotlivých Fichí a 

předpokládané alokace na jeden projekt.  

 



Stanovená alokace – podpora na Fichi/předpokládaná alokace na 1 projekt: 

FICHE PODPORA 1 PROJEKT 

I.1. ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov 3 520 820 502 974 

I.2. Ať nám roste PRODUKCE 1 508 930 502 977 

I.3. Na venkově se PODNIKÁ 6 055 820 2 018 607 

I.4. POZNEJTE to u nás v lese 3 802 500 3 000 000 

Pozn.: podpora u Fiche I.1. stanovena součtem podpor za rok 2017, 2018, 2019; podpora u Fiche I. 3. stanovena 

součtem podpor za rok 2017, 2018; podpora u Fiche I.4. stanovena součtem podpor za rok 2017, 2018 (částky 

vycházejí z Finančního plánu Strategie) 

Důvodem sloučení podpor některých Fichí je povinnost mít zazávazkováno do konce roku 2018 

polovinu stanovené alokace pro PRV, tj. 11 736 095,- Kč. 

Předpokládaný minimální počet projektů – stanoveno dle maximální alokace na projekt: 

➢ Fiche ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov: 7 projektů 

➢ Fiche Ať nám roste PRODUKCE: 3 projekty 

➢ Fiche Na venkově se PODNIKÁ: 3 projekty 

➢ Fiche POZNEJTE to u nás v lese: 1 projekt 

 

Členská schůze schvaluje výše uvedené nastavení alokace pro jednotlivé Fiche pro PRV a 

předpokládanou alokaci na 1 projekt. 

Hlasování: Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0 

Preferenční hodnotící kritéria, minimální počet bodů: 

Předsedkyně Spolku dále představila hodnotící kritéria jednotlivých Fichí a minimální počet bodů 

za Fichi.  

       Fiche ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov 

Kritéria: 

1. Žadatel se prokazatelně zabývá živočišnou výrobou. 

2. Projekt vytváří pracovní místo. 

3. Předmětem projektu je výstavba nebo rekonstrukce stavby a zároveň nedojde v 

souvislosti s projektem k vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. 

4. Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných/chátrajících objektech nebo je 

umístěn v tzv. brownfieldu. 

 



5. Velikost zemědělského subjektu (preference menších subjektů – do 70 ha dle LPIS). 

6. Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický 

podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství ve znění 

pozdějších předpisů, neprovozuje konvenční výrobu. 

7. Projekt klade důraz na předcházení odpadu minimálně po dobu udržitelnosti 

projektu. 

8. Žadatel se zaváže třídit v rámci podniku alespoň 6 složek odpadu minimálně po dobu 

udržitelnosti projektu (myšleny nádoby, kontejnery na tříděný odpad). 

9. Projekt obsahuje opatření pro efektivní nakládání s vodou (např. řešení využití 

dešťové vody – znovu využití vody v oběhu) minimálně po dobu udržitelnosti 

podniku. 

Minimální počet bodů: 15 

Členská schůze schvaluje výše uvedená preferenční hodnotící kritéria pro PRV a minimální 

počet bodů za Fichi. 

 Hlasování: Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Fiche Ať nám roste PRODUKCE 

Kritéria: 

1. Projekt vytváří pracovní místo. 

2. Žadatel je nově registrovaným zemědělským či potravinářským subjektem (tj. činnost 

je registrována nejdéle 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci). 

3. Předmětem projektu je investice do technologií umístěných v objektu ve 

vlastnictví/spoluvlastnictví žadatele (min. 50%). 

4. Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných/chátrajících objektech nebo je 

umístěn v tzv. brownfieldu. 

5. Produkce vzniká z místních zdrojů, tj. vstupní materiál má původ v regionu MAS 

Blaník (např. mléko, maso, ovoce, zelenina atp. - min.75 % vstupů). 

6. Žadatel bude zpracovávat v rámci podniku bioprodukty – produkty ekologického 

zemědělství (minimálně 50 % vstupů). 

7. Projekt klade důraz na předcházení odpadu minimálně po dobu udržitelnosti 

projektu. 

8. Žadatel se zaváže třídit v rámci podniku alespoň 6 složek odpadu minimálně po dobu 

udržitelnosti projektu (myšleny nádoby, kontejnery na tříděný odpad). 



9. Projekt obsahuje opatření pro efektivní nakládání s vodou (např. řešení využití 

dešťové vody – znovu využití vody v oběhu) minimálně po dobu udržitelnosti 

podniku. 

Minimální počet bodů: 15 

Členská schůze schvaluje výše uvedená preferenční hodnotící kritéria pro PRV a minimální 

počet bodů za Fichi. 

 Hlasování: Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Fiche: Na venkově se PODNIKÁ 

Kritéria: 

1. Projekt vytváří pracovní místo. 

2. Počet nově vybudovaných lůžek v ubytovacích jednotkách. 

3. Projekt využívá existující stavbu/stavby a zároveň nedojde v souvislosti s projektem k 

vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. 

4. Předmětem projektu je investice v objektu ve vlastnictví žadatele. 

5. Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných/chátrajících objektech nebo je 

umístěn v tzv. brownfieldu. 

6. Projekt upřednostňuje zeleň před tradičními stavebními materiály (zelené střechy, 

fasády, travnaté plochy místo dlažby atp.). 

7. Projekt klade důraz na předcházení odpadu minimálně po dobu udržitelnosti 

projektu. 

8. Žadatel se zaváže třídit v rámci podniku alespoň 6 složek odpadu minimálně po dobu 

udržitelnosti projektu (myšleny nádoby, kontejnery na tříděný odpad). 

9. Projekt obsahuje opatření pro efektivní nakládání s vodou (např. řešení využití 

dešťové vody – znovu využití vody v oběhu) minimálně po dobu udržitelnosti 

podniku. 

Minimální počet bodů: 45 

 

Členská schůze schvaluje výše uvedená preferenční hodnotící kritéria pro PRV a minimální 

počet bodů za Fichi. 

Hlasování: Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0 

 

 



       Fiche: POZNEJTE to u nás v LESE 

Kritéria: 

1. Pokud je předmětem dotace stezka (do šíře 2 m), tvoří okruh, tj. místo vstupu a 

výstupu je shodné. 

(Předmět dotace zahrnuje také značení stezky, informační desky/tabule, lavičky, stavební 

úpravy.) 

2. Realizovaná investice je vázána na dostupnost hromadné dopravy. 

(Vlaková zastávka nebo bus zastávka ve vzdálenosti do 1 km od místa investice či 

začátku/konce stezky). 

3. Realizovaná investice je využitelná vhodně pro školy a školská zařízení regionu. 

4. Žadatel v rámci projektu používá přírodě blízké materiály (např. dřevo, celulóza, hlína 

atp.). 

5. Projekt prokazatelně působí v krajině protierozně minimálně po dobu udržitelnosti 

projektu. 

6. V rámci projektu je kladen důraz na předcházení vzniku odpadu (opatření zamezující 

vzniku např. tzv. černých skládek apod.) minimálně po dobu udržitelnosti projektu. 

Minimální počet bodů: 10 

Členská schůze schvaluje výše uvedená preferenční hodnotící kritéria pro PRV a minimální 

počet bodů za Fichi. 

Hlasování: Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Interní předpisy PRV (příloha č. 11) 

Členská schůze schvaluje Interní předpisy PRV. 

Hlasování: Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0 

 

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

NS MAS zvyšuje roční příspěvek na 15 000 Kč, z 10 000 Kč. Navržení vystoupení z NS. Spolek 

v současné době nemá finanční prostředky na takto vysoké příspěvky. Na krajské sítě bude 

pravděpodobně možné jezdit dál. 

Hlasování o vystoupení z NS MAS k 31.12. 2017: Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0 
 
 
 



9) Plán činnosti na rok 2018  

Představen plán činnosti na rok 2018: viz příloha 12. 

Hlasování: Kdo souhlasí s představným plánem činnosti na rok 2018?  

Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0 

 

10) Další záležitosti spolku, diskuse, navrhněte 

Další diskuse nebyla. Předsedkyně poděkovala přítomným a schůzi ukončila v 20:00. 

 

Zapsala: Anna Dufková      

Ověřil: František Nebřenský     

Ověřil (2): Růžena Kučerová    

 

 

Přílohy: 

1) Aktivity MAS Blaník v roce 2017 – termínový přehled  

2) Stanovy MAS Blaník 

3)  Rozpočet 2018 

4)  Implementační část v revizích 

5) Výzva pro Infrastrukturu ZŠ včetně kritérií pro věcné hodnocení a hodnocení formálních 

náležitostí a přijatelnosti  

6) Výzva pro Infrastrukturu MŠ včetně kritérií pro věcné hodnocení a hodnocení formálních 

náležitostí a přijatelnosti  

7) Výzva pro Infrastrukturu Zájmové a neformální vzdělávání včetně kritérií pro věcné hodnocení a 

hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti  

8) Výzva na Komunitní centrum včetně kritérií pro věcné hodnocení a hodnocení formálních 

náležitostí a přijatelnosti  

9) Interní postupy IROP 

10) Harmonogram výzev ESF na rok 2018 včetně hodnotících kritérií 

11) Interní postupy PRV 

12) Plán činností na rok 2018  

 



Příloha č. 1 (Aktivity MAS Blaník v roce 2017 – termínový přehled) 

9. 1. 2017 – Výbor MAS Blaník – Spolkový dům, Vlašim>>>24. 1. 2017 – Členská schůze MAS Blaník – 

Spolkový dům, Vlašim - 5. 2. Podána žádost o dotaci na SC 02>>>3. 4. 2017 - Výbor MAS Blaník  - 

Spolkový dům, Vlašim>>>18. 4. 2017 - Členská schůze - Spolkový dům, Vlašim>>> 19. 6. 2017 - Výbor 

MAS Blaník - Spolkový dům, Vlašim>>>4.9.2017-Výbor MAS Blaník – Spolkový dům, Vlašim>>> 12.9.2017 

– Členská schůze – Spolkový dům, Vlašim>>>21.11.2017 Výbor MAS Blaník – Spolkový dům, 

Vlašim>>>28.11.2017 – Členská schůze – Spolkový dům, Vlašim 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 (Stanovy MAS Blaník) 
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Stanovy zapsaného spolku MAS Blaník, z. s. 

 
Čl. 1 

Název a sídlo 

1. Název zapsaného spolku je MAS Blaník, z. s., dále jen Spolek. 

2. Sídlem Spolku je Vlašim, Palackého náměstí 65, PSČ 258 01. 

Čl. 2 

Cíle a poslání 

1. Zapsaný spolek MAS Blaník, z. s. je dobrovolným neziskovým sdružením občanů a 
právnických osob, jejichž cílem je rozvoj regionu MAS Blaník (dále jen zájmové území), 
naplňováním společných zájmů členů Spolku, koordinací spolupráce veřejného 
sektoru, NNO a podnikatelské sféry metodou LEADER   a realizace rozvojové strategie 
regionu prostřednictvím následujících činností: 

 

a. komunitně vedený místní rozvoj, 

b. tvorba strategií a plánů rozvoje regionu, 

c. koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech, 

d. rozvoj a propagace regionu, 

e. podpora nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny, 

f. podpora obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot, 

g. podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí, 

h. služby při financování projektů k rozvoji regionu, 

i. posuzování projektů zaměřených k rozvoji regionu, 
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j. koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu, 

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

l. součinnost se zahraničními subjekty, 

m. příprava informačních a metodických materiálů a školících pomůcek, 

n. výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže, 

o. spolupráce na rozvoji lidských zdrojů, 

p. zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu, 

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

r. poradenská činnost, 

s. činnosti spojené se spoluprácí s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu, 

t. vydávání tiskovin. 

2. Činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 budou realizovány metodou LEADER nebo tzv. 
komunitně vedeným rozvojem a to prostřednictvím: 

a. přístupu zdola nahoru, 

b. partnerství veřejných a soukromých subjektů, 

c. strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), 

d. provádění integrované a vícesektorové strategie, 

e. inovativnosti, 

f. síťování – výměnou zkušeností mezi skupinami vedenými metodou LEADER 
nebo tzv. komunitně vedeným rozvojem, 

g. spolupráce – společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemí světa. 

3. Spolek vykonává svou činnost ve prospěch občanů, obcí a všech subjektů působících v 
zájmovém území za rovných podmínek. 

 
Čl. 3 

Členství 

1. Členem Spolku se může na základě písemné přihlášky stát 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. 

2. Členství ve Spolku je dobrovolné, vzniká schválením písemné přihlášky členskou schůzí 
Spolku. O přijetí rozhodují členové Spolku 
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jednou ročně na první členské schůzi v kalendářním roce, a to prostou většinou hlasů. 

3. Jednotliví členové spolku jsou rozděleni dle zájmových skupin zejména pro potřeby 
realizace SCLLD. Rozdělení členů do zájmových skupin bude specifikováno v 
samostatném dokumentu. 

4. O vytvoření zájmových skupin, zařazení členů do zájmových skupin i změnách 
zájmových skupin rozhoduje Předseda Spolku 

5. Přijetí člena se sděluje písemně. 

6. Spolek vede seznam (evidenci) členů. V seznamu členů provádí zápisy a výmazy týkající 
se členství osob ve spolku předseda spolku nebo jím pověřený člen spolku. Každý člen 
souhlasí s uvedením svého jména nebo názvu, adresy bydliště, sídla nebo místa 
podnikání. Seznam bude zveřejňován především pro potřeby realizace SCLLD. 

7. Členství ve Spolku zaniká: 

a. vystoupením člena oznámeným prokazatelně písemně Výboru, 

b. úmrtím či zánikem právní subjektivity člena, 

c. zrušením členství rozhodnutím členské schůze při hrubém nebo opětovném 
porušení stanov, nebo pokud člen jedná proti zájmům Spolku, 

d. zrušením Spolku, 

e. zrušením členství rozhodnutím členské schůze v případě odvolacího řízení. 

8. Spolek je oprávněn vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho 
činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy Spolku: 

a. napomenout člena Spolku, napomenutí provede písemně Výbor Spolku, 

b. vyloučení ze Spolku. 

 
Čl. 4 

Práva a povinnosti členů 

1. Každý člen má právo: 

a. volit a být volen do všech orgánů Spolku, 

b. účastnit se jednání orgánů Spolku, 

c. být začleněn do jedné ze zájmových skupin, 

d. vyjadřovat se  k   rozhodnutím   orgánů   Spolku,   obracet   se   na   ně s  
návrhy,  podněty,  iniciativami,  připomínkami,  dotazy  a  stížnostmi   a žádat o 
jejich vyjádření, 
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e. realizovat prostřednictvím akcí a aktivit Spolku své zájmy a záměry, pokud jsou 
v souladu se zájmy a záměry Spolku, 

f. být pravidelně informován o činnosti Spolku, o výsledcích hospodaření  a 
nahlížet do všech dokladů Spolku, 

g. účastnit se akcí, které Spolek pořádá, 

h. vystoupit ze Spolku. 

2. Každý člen má za povinnost: 

a. vyvíjet aktivity k dosahování předmětu činnosti Spolku a hájit jeho zájmy, 

b. dodržovat stanovy a případné další předpisy Spolku, 

c. vykonávat svěřené funkce v orgánech Spolku, 

d. v rámci své působnosti realizovat, popř. zabezpečit plnění úkolů vyplývajících z 
usnesení orgánů Spolku, 

e. nakládat  s  majetkem  Spolku  podle  zásad  hospodaření,  chránit  jej   a 
přispívat ke zvyšování jeho hodnoty, 

f. všestranně propagovat Spolek, 

g. platit členské příspěvky dle platného příspěvkového řádu a v určeném termínu. 

3. Práva a povinnosti člena mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upraveny 
rozhodnutím členské schůze Spolku. 

 
Čl. 5 

Orgány Sdružení 

1. Orgány Sdružení jsou: 

a. Členská schůze 

b. Výbor 

c. Předseda a místopředsedové 

d. Monitorovací a kontrolní výbor 

e. Výběrová komise 

2. Členové – právnické osoby - jmenují a odvolávají své zástupce v orgánech Spolku 
písemně. 

3. Člen spolku může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného 
orgánu.
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Čl. 6 

Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Je tvořen všemi partnery MAS, přičemž 
veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích 
práv. 

2. Členem členské schůze je každý člen Spolku. Členové Spolku, kteří jsou právnickými 
osobami, vykonávají svá práva prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo 
pověřené osoby. 

3. Oprávněnost k zastupování člena, doloží zástupce člena písemným pověřením. 

4. Jednání Členské schůze je upraveno jednacím řádem. 

5. Členskou schůzi svolává předseda minimálně jednou ročně nebo požádá-li písemně o 
svolání alespoň třetina členů spolku, nebo kontrolní orgán spolku,  a to do 30-ti dnů od 
doručení žádosti předsedovi. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské 
schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat 
zasedání členské schůze na náklady spolku sám. 

6. Členská schůze rozhoduje o nejdůležitějších otázkách Spolku tím, že zejména: 

a. schvaluje jednací řád členské schůze, 

b. přijímá základní programové dokumenty Spolku a kontroluje jejich plnění, 

c. schvaluje plán činnosti Spolku na nadcházející období, 

d. schvaluje zprávu o činnosti Výboru a zprávu monitorovacího 
a kontrolního výboru, 

e. schvaluje roční rozpočet  a  roční  účetní  uzávěrku  Spolku,  rozhoduje o použití 
volných finančních prostředků, 

f. volí ze svých členů Výbor 

g. volí Výběrovou komisi (výběrové komise), 

h. odvolává Výbor a Výběrovou komisi, popř. jejich členy, 

i. volí a odvolává členy Monitorovacího a kontrolního výboru, 

j. rozhoduje o změně stanov Spolku, 

k. rozhoduje o sloučení nebo o zrušení Spolku, 

l. rozhoduje o majetkovém vypořádání v případě zrušení Spolku, 

m. rozhoduje o přijetí za člena Spolku a o zrušení členství, 

n. stanovuje výši, způsob a termín úhrady členských příspěvků, 
tj. Příspěvkový řád, 

o. schvaluje vnitřní předpisy Spolku, 
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p. nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění 
SCLLD v území působnosti MAS, 

q. schvaluje SCLLD – distribuce veřejných finančních prostředků, schvaluje způsob 
hodnocení a výběru projektů, zejména hodnotící kritéria 
 výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS 

r. schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS, 

7. Při hlasování na členské schůzi má každý člen jeden hlas. 

8. Členská schůze je usnášeníschopná při přítomnosti většiny členů. Není-li přítomna 30 
minut po plánovaném termínu zahájení většina členů, rozhodne Výbor o svolání 
členské schůze v jiném termínu. 

9. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán 
nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů 
od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být 
zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské 
schůze se musí konat nejpozději do šesti  týdnů ode dne, na který bylo zasedání 
členské schůze předtím svoláno. 

10. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na 
pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu 
členů. 

11. Členská schůze rozhoduje většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, avšak  
rozhoduje-li  o   změně   stanov,   o   sloučení   nebo   zrušení   Spolku, o majetkovém 
vypořádání v případě sloučení nebo zrušení Spolku, je nutná alespoň dvoutřetinová 
většina přítomných hlasů. Každý člen má jeden hlas. 

12. Předseda spolku zahájí zasedání a ověří,  zda  je  členská  schůze  schopna  se  usnášet  
a  vede  zasedání  tak,  jak  byl  jeho  pořad  ohlášen,  ledaže      se členská schůze 
usnese na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad  
zasedání  při  jeho  ohlášení,  lze  rozhodnout  jen za účasti a se souhlasem všech členů 
spolku oprávněných o ní hlasovat. 

13. Z jednání Členské schůze  je pořizován zápis, který kromě data, místa konání  a listiny 
přítomných musí obsahovat údaje o schváleném programu, přijatých rozhodnutích s 
uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu (pokud je hlasováno) a 
námitkách účastníků a závěrečné usnesení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání 
svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další 
činovníky členská schůze zvolila a kdy byl zápis vyhotoven. Předseda zajistí vyhotovení 
zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Zápis se povinně zveřejňuje na 
webových stránkách Spolku. 
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Čl. 7 

Výbor 

1. Výbor je volen na 2 roky Členskou schůzí a je rozhodovacím orgánem Spolku, který řídí 
činnost Spolku v období mezi konáním členských schůzí a odpovídá Členské schůzi za 
plnění cílů Spolku. 

2. Výbor má nejméně 7 členů. 

3. Členové rozhodovacího orgánu musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor 
ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. 

4. Při rozhodování je hlasovací právo členů rozhodovacího orgánu rovné. 

5. Je-li členem rozhodovacího orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve 
smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická 
osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. 

6. Výbor je usnášeníschopný při účasti nadpoloviční většiny členů Výboru. 

7. Výbor se usnáší nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Každý člen Výboru má jeden 
hlas. 

8. Rozhodovací orgán volí předsedu a místopředsedy z řad svých členů. Předseda svolává 
a řídí jeho zasedání. 

9. Jednání Výboru svolává předseda Spolku podle potřeby, minimálně však čtyřikrát 
ročně. 

10. Předseda a místopředsedové Spolku jsou členy Výboru sdružení. 

11. Členové Výboru mohou být rozhodnutím předsedy zplnomocněni k zastupování Spolku 
v dílčích záležitostech realizace jednotlivých projektů či dílčích úkolů Spolku. 

12. Mandát člena Výboru zaniká odstoupením člena nebo odvoláním členskou schůzí. 

13. Z jednání výboru je pořizován zápis. Zápis je zveřejňován na webových stránkách 
Spolku. 

14. Do působnosti Výboru zejména patří: 

c. podávání informací o činnosti Spolku členům a veřejnosti, 

d. zajištění vedení účetnictví, evidence a archivace veškerých písemností Spolku, 

e. sestavování návrhu rozpočtu a návrhu roční účetní uzávěrky Spolku, 

f. navrhování komisí, popř. jiných pracovních a iniciativních skupin, 

g. rozhodování o účasti Spolku v jiných profesních či zájmových 
organizacích a volba zástupců do těchto organizací, 
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h. koordinace činností při realizaci rozvojové strategie Spolku, jednotlivých 
projektů a aktivit Spolku, 

i. sledování a vyhodnocování realizace rozvojové strategie Spolku, 
jednotlivých projektů a aktivit Spolku, 

j. schvalování uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím 
zaměstnancem pro realizaci SCLLD, 

k. schvalování výzvy k podávání žádostí, 
k.l. stanovení alokace na výzvu MAS 

l.m. vybírání projektů k realizaci a stanovení výši alokace na projekty 
 na základě návrhu výběrového orgánu, při rozhodování o výběru projektů náleží minimálně 
50% hlasovacích práv členům zastupujícím soukromý sektor. 

m.n. svolávání nejvyššího orgánu minimálně jedenkrát ročně. 

 

 

 

Čl. 8 

Předseda 

1. Předsedu volí výbor ze svého středu na 2 roky. Předsedou může být jmenována 
fyzická nebo právnická osoba. Je-li předsedou zvolena fyzická osoba, musí být 
svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské 
podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo 
tuto právnickou osobu zastupuje. 

 

2. Předseda je statutárním orgánem Spolku. 
 

3. Předseda při své činnosti úzce spolupracuje s místopředsedy a členy Výboru. 
 

4. Předseda zajišťuje a odpovídá za: 
 

a. vedení administrativních záležitostí činnosti Spolku, 
 

b. sledování a vyhodnocování postupu realizace strategie Spolku, 
 

c. dohled nad realizací jednotlivých projektů, 
 

d. organizaci a svolávání schůzek Výboru včetně přípravy jednání, 
 

e. organizaci a svolávání Členské schůze včetně přípravy jednání, 
 

f. informování veřejnosti o činnosti Spolku, 
 

g. iniciaci maximálního zapojení místních subjektů do realizace strategie Spolku, 
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h. vyhledávání inovativních projektů – nápadů a jejich zařazování 
do realizace strategie Spolku, 

 

i. dalších úkolů delegovaných rozhodnutím Výboru Spolku. 
 

5. Ze své činnosti je odpovědný členské schůzi. Zastupuje sdružení navenek, jedná jeho 
jménem, a to samostatně. Ve vztahu k zaměstnancům Spolku předseda vykonává 
funkci vedoucího organizace. 

 
Čl. 9 

Místopředsedové 

1. Sdružení má 2 místopředsedy. Místopředsedy volí Výbor ze svého středu na 2 roky. 
Místopředsedou může být jmenována fyzická nebo právnická osoba. Je-li předsedou 
zvolena fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu 
upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto 
podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. 

2. Každý místopředseda  Spolku  je   členem   Výboru   sdružení.   Spolupracuje s 
předsedou na plnění cílů Spolku, případně plní v plném rozsahu funkci předsedy v 
době jeho nepřítomnosti. 

 
                                              Čl. 10 

Monitorovací a kontrolní výbor 

1. Monitorovací a kontrolní výbor je kontrolním orgánem a je volen Členskou schůzí na 1 
rok. Má nejméně tři členy. Ze svého středu volí předsedu, který řídí jeho činnost a 
svolává podle potřeby schůze, nejméně však jednou ročně. Počet členů 
monitorovacího a kontrolního výboru musí být lichý. 

2. Monitorovací a kontrolní výbor má právo nahlížet do všech písemností Spolku  a 
účastnit se jednání zástupců Spolku se třetími osobami. Za svou činnost odpovídá 
Členské schůzi. 

3. Člen monitorovacího a kontrolního výboru nesmí být členem Výboru, Výběrové komise 
a ani zaměstnancem Spolku v pracovním poměru. Členové kontrolního orgánu musí 
být voleni z členů spolku (partnerů MAS). 

4. Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolního orgánu rovné. 

5. Je-li   členem   kontrolního   orgánu   fyzická   osoba,   musí   být   svéprávná   a 
bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li 
členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také  ten, kdo tuto právnickou 
osobu zastupuje. 
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6. Kontrolní orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro 
přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. 

7. Do působnosti monitorovacího a kontrolního výboru patří: 

a. sledování a  kontrola  veškeré  činnosti  Spolku  zejména  s  důrazem  na 
hospodaření, účelné  vynakládání  prostředků  a  ochrany  majetku  ve 
vlastnictví Spolku, 

b. projednávání stížností členů, 

c. kontrola a dohled nad dodržováním dokumentů Spolku, 

d. projednávání výroční zprávy a činnosti a hospodaření MAS, 

e. dohled nad tím, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, 
standardy MAS a SCLLD, 

f. nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS 
a kontrolovat tam obsažené údaje, 

g. svolání mimořádného jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, 
jestliže to vyžadují zájmy MAS, 

h. kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a jejího dodržování, včetně 
vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS, 

i. zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke 
schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD), 

j. předkládání zpráv o  výsledcích své kontrolní činnosti Členské schůzi,   a to 
minimálně jedenkrát ročně. 

8. Předseda monitorovacího a kontrolního výboru má právo účastnit se zasedání Výboru 
s hlasem poradním. 

 
                                          Čl. 11 

Výběrová komise 

1. Výběrová komise hodnotící je výběrový orgán spolku. Členové výběrového orgánu 
musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí. Je-li 
členem výběrového orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu,
aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního 
orgánu. 

2. Výběrová komise má nejméně 5 členů volených Členskou schůzí na 1 rok. Počet členů 
výběrové komise musí být lichý. Za svou činnost je odpovědna Členské schůzi. 

3. Výběrová komise je složena tak, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin 
nepředstavovala více než 49 % hlasovacích práv 
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4. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrového orgánu rovné. 

5. Při rozhodování o výběru projektů náleží minimálně 50% hlasovacích práv členům 
zastupujícím soukromý sektor. 

6. Je-li  členem   výběrového   orgánu   fyzická   osoba,   musí   být   svéprávná   a 
bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li 
členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat  také ten, kdo tuto právnickou 
osobu zastupuje. 

7. Výběrový orgán volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho 
zasedání. 

8. Výběrová komise je ustanovena především za účelem předvýběru vhodných projektů, 
hodnocených na základě objektivních hodnotících kritérií schválených Členskou schůzí. 
Výběrová komise navrhuje pořadí projektů podle přínosu na 
 základě bodového hodnocení projektů. těchto operací k plnění záměrů SCLLD. 

9. V rámci předvýběru projektů může členská schůze na návrh Výboru stanovit více 
výběrových komisí, tak aby byl zajištěn hladký průběh předvýběru projektů,  ale  i  
žádoucí  účast  odborníků  v konkrétních  komisích.  Členství   v jednotlivých 
výběrových komisích se může překrývat. 

10. Z  jednání  Výběrové  komise  je   pořizován   zápis,   který   je   zveřejňován  na 
webových stránkách Spolku. 

 
                                       Čl. 12 

Kancelář MAS 

Kancelář zřizuje výbor pro zabezpečení administrativních a technických činností Spolku. 

1. Výkon činnosti kanceláře zajišťují zaměstnanci pod vedením Předsedy Spolku. 

2. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje je osoba určená Výborem MAS, která je odpovědná za realizaci Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje. 

 
Čl. 13 

Zásady hospodaření 

1. Spolek hospodaří se svým movitým i nemovitým majetkem podle platných právních 
předpisů a zásad hospodaření a podle ročního rozpočtu schváleného Členskou schůzí. 

2. Majetek   Spolku   tvoří   dotace,    příspěvky   z    veřejných    rozpočtů,    dary a 
příspěvky fyzických a právnických osob, členské příspěvky, odkazy, výnosy 
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majetku a příjmy z činností  při naplňování cílů  Spolku  stanovených  článkem 2 
stanov, které nevytváří zisk a slouží výhradně k pokrytí nákladů. 

3. Spravovat finanční prostředky a manipulovat s nimi je oprávněn Předseda a jím 
jmenovitě písemně pověřené osoby podle zásad hospodaření. 

4. K bezhotovostnímu platebnímu styku může Spolek zřizovat účty u peněžních ústavů  s  
podpisovým  právem  Předsedy,  popř.  i  dalších  členů   Výboru.   Za registraci 
podpisových práv a jejich případné změny odpovídá Předseda. 

5. Spolek je samostatnou právnickou osobou, která odpovídá veškerým svým majetkem 
za nesplnění povinností vůči třetím osobám. 

 

Čl. 14 

Zrušení a zánik Spolku 

1. Spolek      je      zrušen       na       základě       rozhodnutí       soudu       nebo na základě 
rozhodnutí členské schůze a to dnem uvedeným v rozhodnutí. Zrušení může být 
provedeno s likvidací nebo bez likvidace, pokud majetek Spolku přechází na právního 
nástupce. 

2. Při zrušení Spolku s likvidací jmenuje členská schůze likvidátora, který zabezpečí      
majetkové      a       právní       vyrovnání       všech       závazků  a pohledávek. Spolek 
vytvoří nezbytné podmínky pro činnost likvidátora. Náklady na činnost likvidátora jdou 
k tíži Spolku. 

3. V případě likvidačního přebytku po uspokojení všech závazků bude přebytek rozdělen 
na základě usnesení členské schůze. 

4. Spolek zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku. 

 
Čl. 15 

Závěrečné ustanovení 

1. Základní dokumenty, na které stanovy odkazují, mají stejnou právní závaznost jako 
tyto stanovy. 

2. Tyto stanovy byly schváleny Členskou schůzí konanou dne 282. 119. 20175 a 

nabývají platnosti dnem schválení. 

Mgr. Zuzana Klímová VaňkováRenata Vondráková - předsedkyně 
……………………………….. 



 

 

 

Mgr. Renata VondrákováJan Balšánek - místopředsedaedkyně 
……………………………….. 

 

MgA. Eva Vrzalová Pavel Duda -– místopředsedasedkyně……………………………….. 

 

 



 

 

 

Příloha č. 3  (Návrh rozpočtu na rok 2018) 

Návrh rozpočtu - provoz MAS Blaník, z. s. 2018 
 Registrační číslo projektu   

Název projektu MAS Blaník: PŘÍPRAVNÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI, PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOST 
 

Název příjemce podpory MAS Blaník, z. s.  

 

   

    

 

Zařazení 

výdaje 

 
částka 

 
Druh výdajů rozpočtu 

 
Počet 

 

J. cena 

(Kč) 

 

Rozpočet 2018 

 

Vyčerpáno 

 

Zbývá 

   

1. Osobní náklady 

     

  1.1 Platy, odměny z dohod a pojistné      

  1.1.1 Platy   1 996 701,82   

1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.1.1. Vedoucí zaměstnanec SCLLD 18 13 750,00 247 500,00  247 500,00 

1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.1.2 Expert IROP 12 13 750,00 165 000,00  165 000,00 

1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.1.2. Expert PRV 12 22 500,00 270 000,00  270 000,00 

1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.1.3. Expert ESF 12 22 500,00 270 000,00  270 000,00 

1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.1.4. Asistentka kanceláře 0 0,00 0,00  - 

  1.1.2 Odměny z dohod (DPČ)      

  1.1.3 Odměny z dohod (DPP)      

  1.1.3.1. Animační pracovník škol 300 120,00 36 000,00  36 000,00 

  1.1.3.2. Administrativní pracovník - brigádník 600 120,00 72 000,00  72 000,00 

  1.1.4 Odměny z výkonu funkce      

1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.4.1. Odměny členů Výboru MAS Blaník, z. s. - 9 členů 360 200,00 72 000,00  72 000,00 

 
1.1.2.1.1. 

 
Mzdové náklady 1.1.4.2. Odměny členů VýběrovéK MAS Blaník - 11 členů 1155 165,00 190 575,00 

  
190 575,00 

1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.4.3. Odměny členů Monitorovacího a kontrolního výboru 150 200,00 30 000,00  30 000,00 

1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.4.7 Odměna předsedy sdružení MAS Blaník, z.s. - 60 hodin měsíčně 720 200,00 120 000,00  120 000,00 

1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.4.8 Odměna místopředsedů MAS Blaník, z.s.- ročně 200 200,00 40 000,00  40 000,00 

1.1.2.1.2. Odvody 1.2 Sociální pojištění   351 268,75  351 268,75 

1.1.2.1.2. Odvody 1.3 Zdravotní pojištění   126 456,75   

1.1.2.1.2. Odvody 1.4 FKSP      

1.1.2.1.3. zákonnné pojištění 1.5 Jiné povinné pojištění (úrazové)   5 901,32  5 901,32 

  2. Cestovní náhrady   77 000,00   

1.1.2.4.1 Cestovné  2.1. Cestovní náklady zaměstnanců ročně 7 60 000,00 60 000,00  60 000,00 

1.1.2.4.1 Cestovné 2. 2 Cestovní náklady_animační položka 4 17 000,00 17 000,00  17 000,00 

  3. Zařízení   112 500,00   

   3.1 Nehmotný majetek do 60 tis. Kč      

        

 



 

 

 

 
   

 

1.1.2.3. Spotřeba materiálu 

1.1.2.3. Spotřeba materiálu  

1.1.2.3. Spotřeba materiálu  

1.1.2.3. Spotřeba materiálu  

   

   

1.1.2.3. Spotřeba materiálu  

1.1.2.6.1. Povinná publicita  

1.1.2.3. Spotřeba materiálu  

1.1.2.3. Spotřeba materiálu  

1.1.2.3. Spotřeba materiálu  

1.1.2.3. Spotřeba materiálu  

1.1.2.3. Spotřeba materiálu  

1.1.2.3. Spotřeba materiálu  

1.1.2.3. Spotřeba materiálu  

1.1.2.3. Spotřeba materiálu  

   

1.1.2.2.5 Pronájem kanceláře  

1.1.2.2.3 Poštovní, telefonní, internet  

1.1.2.2.3 Poštovní, telefonní, internet  

1.1.2.5.4. Ostatní služby  

1.1.2.5.1. Pronájem prostor  

1.1.2.5.1. Pronájem prostor  

1.1.2.5.5. Catering  

1.1.2.5.5. Catering  

1.1.2.2.4. Webhosting  

1.1.2.6.2. Informační a propagační nás  

1.1.2.6.2. Informační a propagační nás  

1.1.2.5.3. školení zaměstnanců, povin  

1.1.2.2.4. Webhosting  

1.1.2.5.4. Ostatní služby  

1.1.2.2.4. Webhosting  

   

   

1.1.2.3. Spotřeba materiálu  

   

   

1.1.2.5.2. Externí audit  

   

 NEUZNATELNÉ  

 NEUZNATELNÉ  

 NEUZNATELNÉ  

 3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek      

 3.3 Drobný hmotný majetek      

3.3.2 Pracovní stůl 2 6 000,00 12 000,00  12 000,00 

3.3.3 Pracovní židle 5 4 000,00 20 000,00  20 000,00 

3.3.4 Skříň 5 8 000,00 40 000,00  40 000,00 

3.3.6 Jednací stůl 1 7 500,00 7 500,00  7 500,00 

3.3.7. Vestavěné skříně (kancelář MAS) 1 33 000,00 33 000,00  33 000,00 

4. Materiál   67 750,00   

4.1 Nákup odborných publikací 1 3 000,00 3 000,00  3 000,00 

4.2 Propagační předměty + povinná publicita 1 3 000,00 3 000,00  3 000,00 

4.3 Papír do tiskáren 1 5 000,00 5 000,00  5 000,00 

4.3 Papír do tiskáren_animační položka 1 1 000,00 1 000,00  1 000,00 

4.4 Tonnery 1 25 000,00 25 000,00  25 000,00 

4.4 Tonnery_animační položka 1 7 500,00 7 500,00  7 500,00 

4.5 Drobný spotřební materiál 1 20 000,00 20 000,00  20 000,00 

4.5 Drobný spotřební materiál_animační položka 1 2 000,00 2 000,00  2 000,00 

4.6 Flipchartový papír 4 250,00 1 000,00  1 000,00 

4.6 Flipchartový papír_animační položka 1 250,00 250,00  250,00 

5. Nákup služeb   263 889,00   

5.1 Nájem kanceláře 7 7 000,00 7 000,00  7 000,00 

5.2 Telefonní poplatky 12 2 800,00 33 600,00  33 600,00 

5.4 Poštovné 1 5 000,00 5 000,00  5 000,00 

5.5 Služby účetní 12 6 000,00 72 000,00  72 000,00 

5.7 Pronájmy prostor pro školení/kurzy/semináře 1 37 000,00 37 000,00  37 000,00 

5.7 Pronájmy prostor pro školení/kurzy/semináře_animační položka 6 1 500,00 9 000,00  9 000,00 

5.8 Pohoštění 1 28 000,00 28 000,00  28 000,00 

5.8 Pohoštění_animační položka 6 300,00 1 800,00  1 800,00 

5.9 Webový prostor 1 6 000,00 6 000,00  6 000,00 

5.10 Tisk výroční zprávy 1 3 517,00 3 517,00  3 517,00 

5.11 Sazba výroční zprávy 1 3 500,00 3 500,00  3 500,00 

5.12 Školení pro zaměstnance 1 10 000,00 10 000,00  10 000,00 

5.13 Doména www.masblanik.cz 1 472,00 472,00  472,00 

5.14 Expertní služby (právník, překlad, daňový poradce atp.) 1 10 000,00 10 000,00  10 000,00 

5.15 servis IT (instalace, oprava, údržba) 1 37 000,00 37 000,00  37 000,00 

Ostatní služby výše neuvedené 1 0,00 0,00  - 

6. Stavební úpravy   0,00   

6.1 Drobné stavební úpravy 1 0,00 0,00   

      

7. Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy/Rozhodnutí   37 440,00   

7.1 Audit 6 37 440,00 37 440,00  37 440,00 

8. Neuznatelné výdaje   449 500,00   

POSKYTNUTÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY - NS MAS/KS MAS 1 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 

Účast na VH NS MAS 1 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 

Poplatky bank 1 5 000,00 5 000,00  5 000,00 

  



 

 

 

 
Úrok z úvěru 1 25 000,00 25 000,00  25 000,00 

Výměna mládeže 1 400 000,00 400 000,00  400 000,00 

Zdravotní prohlídky nových zaměstnanců     - 

      

CELKEM VÝDAJE   3 004 780,82   

 

PŘÍJMY   3 005 582,77 

684000 Členské příspěvky (členové, á 100,- Kč) 53,00 100,00 5 300,00 

691000 Dotace na obyvatele - obce 1,00 47 766,00 47 766,00 

 dotace město vlašim 1,00 25 000,00 25 000,00 

684000 Mimořádné členské příspěvky - obce dle tabulky - - - 

684000 Mimořádné členské příspěvky - ostatní - - - 

691000 Převod prostředků z roku 2017 - členské příspěvky (5 % irop) 1,00 100 000,00 100 000,00 

 Dotace erasmus, příspěvky účastníků 1,00 400 000,00 400 000,00 

691000 Dotace IROP na provoz 1,00 2 427 516,77 2 427 516,77 

 

Výsledek 801,96  

 

 



 

 

 

Příloha č. 4 (Implementační část v revizích) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník 

 

Pro období 2014 – 2020(5) 

 
 
 
 

3. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 

VERZE 03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platnost strategie: od 9. 6. 2015 do 31. 12. 2025 



 

 

 
Strategie byla zpracována průběžně v období 11/2012 až 3/2016. 

 
Tato verze strategie byla schválena Členskou schůzí MAS Blaník, z. s., jako nejvyšším orgánem MAS Blaník, z. s., dne 

29. března 2016 ve Vlašimi. 

 

 
Použité zdroje pro tuto kapitolu 

1. Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů, verze 2 

2. Metodický pokyn NOK pro evaluace v programovém období 2014-2020 

3. Stanovy MAS Blaník, z. s., schválené členskou schůzí 22. 9. 2015 

 
4. Jednací řád Výběrové komise, schválený členskou schůzí 17. 6. 2014 

 

5. Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020 
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1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS 

1.1 Organizační struktura MAS 
Organizační struktura MAS Blaník vychází ze Stanov MAS Blaník, z. s. Nejvyšším orgánem MAS je členská schůze, která je 

tvořena členy, tj. fyzickými či právnickými osobami z veřejného a soukromého sektoru. Rozhodovacím orgánem je Výbor 

MAS, který má 11 členů. Statutárními zástupci jsou předseda a dva místopředsedové. Nedílnou součástí organizační 

struktury jsou Monitorovací a kontrolní výbor a Výběrová komise. Všechny činnosti organizace se musí řídit platnými 

základnými dokumenty, tj. Stanovami a Jednacími řády, a musí zároveň respektovat podmínky pro Standardizaci MAS. 

 

Stanovy také definují roli Kanceláře MAS, která zabezpečuje chod celé organizace. V čele kanceláře stojí předseda 

MAS. Role předsedy vychází ze Stanov MAS Blaník. Jemu jsou podřízeni další zaměstnanci kanceláře. 

 
Při plánování/tvorby SCLLD byly dodrženy procesy komunitně vedeného rozvoje. Popis vzniku strategie a vzniku samotné 

MAS je součástí analytické části strategie vč. uvedení termín a kompetencí. Veškeré zápisy z jednání jsou dostupné na webu 

www.masblanik.cz. 

 

http://www.masblanik.cz/


 

 

Členská schůze 

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

výbor. Schvaluje strategii komunitně vedeného rozvoje pro území MAS Blaník. 

Výběrová komise 

(11 členná, členem mohou být 

osoby a subjekty, které na území 

MAS prokazatelně místně působí, 

volební období jednoleté) 

Výbor 

(9 členný, volen z členů MAS, volí 

předsedu a místopředsedy ze svého středu; 

řídící orgán pro tvorbu strategie, volební 

období dvouleté) 

Monitorovací a kontrolní 

výbor 

(3 členný, volen z členů MAS, 

volební období jednoleté) 

Předseda 

(statutární zástupce spolku, 

dvouleté volební období; 

zodpovědný za tvorbu strategie) 

2 Místopředsedové 

(zastupují předsedu v jeho 

nepřítomnosti) 

Kancelář MAS 

schvaluje uzavření 

pracovního poměru 

vedoucího zaměstnance 

SCLLD 

řídí 

Organizační schéma: 



 

 

 
 
 

 

 
 

1.1.1 Orgány MAS Blaník, z. s. 
Práva, povinnosti a kompetence jednotlivých orgánů MAS jsou definovány ve Stanovách MAS Blaník, z. s., které jsou 

v souladu s Metodikou pro standardizaci MAS. 

 
1.1.1.1 Členská schůze 

Je nejvyšším orgánem Spolku, rozhoduje o nejdůležitějších otázkách Spolku tím, že zejména: 

• přijímá základní programové dokumenty Spolku; 

• schvaluje plán činnosti Spolku na nadcházející období; 

• schvaluje roční rozpočet; 

• volí orgány MAS (Výbor, MaK, Výběr K); 

• rozhoduje o změně stanov Spolku; 

• rozhoduje o sloučení nebo o zrušení Spolku; 

 • nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS.¨ 

 

 • schválení SCLLD – distribuce veřejných finančních prostředků, schvaluje způsob hodnocení a výběru 

projekt
ů ( 

zejména hodnotící 
kritéria 

),   

• 

1.1.1.2 Výbor 

Do působnosti Výboru zejména patří: 

• zajištění vedení účetnictví sestavování návrhu rozpočtu navrhování komisí, popř. jiných pracovních a 

iniciativních skupin; 

• koordinace činností při realizaci rozvojové strategie Spolku, jednotlivých projektů a aktivit Spolku, a 

jejich sledování a vyhodnocování; 

• schvalování uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci 

SCLLD; 

• schvalování výzvy k podávání žádostí a výše alokace na výzvy; 

• vybírání projektů k realizaci a stanovení výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu. 
 

1.1.1.3 Předseda 

Předseda je statutárním orgánem Spolku, zajišťuje a odpovídá za: 

 

• vedení administrativních 
záležitostí činnosti Spolku; 

• sledování a vyhodnocování 
postupu realizace strategie 
Spolku; 

• dohled nad realizací jednotlivých 
projektů; 

 

• organizaci a svolávání schůzek 
Výboru a členské schůze; 

• informování veřejnosti o činnosti 
Spolku; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Naformátováno: Normální, Mezera Za:  6 b. 

 
Naformátováno: Písmo: Times New Roman 

Naformátováno: Písmo: Times New Roman, Barva písma: Černá 

Naformátováno: Písmo: Times New Roman 

Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 2,54 cm, Bez odrážek a 

číslování 



 

 

 

 
 

 
 

 
• i 

niciaci maximálního zapojení místních subjektů do realizace strategie Spolku, vyhledávání 

inovativních projektů. 

 
 

1.1.1.4 Místopředsedové 

Každý místopředseda Spolku je členem Výboru Spolku. Spolupracuje s předsedou na plnění cílů Spolku, případně plní v plném 

rozsahu funkci předsedy v době jeho nepřítomnosti. 

 

 
1.1.1.5 Monitorovací a kontrolní výbor 

Do působnosti monitorovacího a kontrolního výboru zejména patří: 

• sledování a kontrola veškeré činnosti Spolku zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání 

prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví Spolku; 

• projednávání stížností členů; 

• dohled nad tím, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD; 

• kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a jejího dodržování, včetně vyřizování odvolání 

žadatelů proti výběru MAS; 

 • zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD. 

 • vyřizuje stížnosti na MAS včetně těch na výběr projektů 

• 

1.1.1.6 Výběrová komise 

• Výběrová komise je orgánem zřízení pro hodnocení projektůvýběrový orgán spolku. Členové 

výběrového orgánu musí být voleni z osob či subjektů, které mají na území trvalé bydliště nebo sídlo či na 

území MAS prokazatelně místně působí. 

• Výběrová komise je ustanovena především za účelem předvýběru vhodných projektů, hodnocených na 

základě objektivních hodnotících kritérií schválených Členskou schůzí. 

• Výběrová komise navrhuje pořadí projektů k realizaci podle jejich bodového hodnocenípřínosu těchto  

 operací k plnění záměrů SCLLD. 

• V rámci předvýběru projektů může členská schůze na návrh Výboru stanovit více výběrových komisí, tak aby 

byl zajištěn hladký průběh předvýběru projektů, ale i žádoucí účast odborníků v konkrétních komisích. 

Členství v jednotlivých výběrových komisích se může překrývat. 

1.1.2 Členství v MAS Blaník 

Naformátováno: Normální, Mezera Před: 6 b., Za: 6 b. 

Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 2,54 cm, Bez odrážek a 

číslování 

Naformátováno: Písmo: (výchozí) Calibri 



 

 

Členem MAS Blaník se může na základě písemné přihlášky stát 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. 

Práva a povinnosti členů jsou uvedeny ve stanovách MAS. 



 

 

 

 

 

 

 
 

1.2   Realiz 
ační struktura MAS 

Kancelář MAS zajišťuje implementaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Kancelář řídí předseda MAS. Vedoucí 

zaměstnanec pro realizaci SCLLD zajišťuje správné nastavení procesů pro řádný průběh výběru projektů a kontrolu jejich 

realizace. Dalšími aktivitami vykonávanými kanceláří MAS jsou koordinace jednotlivých programových 

programů (zajištění komunikace s žadateli a poskytov-ání bezplatné konzultace při přijmu žádostí a při realizaci projektů 

administrovaných MAS), animace škol (zajištění poradenského servisu MŠ a ZŠ na území MAS; pomoc školám při psaní 

projektových žádostí a s administrací projektů), řízení projektů MAS (vedení projektů 

realizovaných samotnou MAS), animace území a PR aktivity (zejména vydávaní Newsletteru MAS Blaník, tvorba 

tiskových správ, tvorba propagačních materiálů o území a činnosti MAS, aktualizace webových stránek MAS apod.). Účetnictví 

a IT služby jsou poskytovány externími dodavateli. 

 

 
Rámečky v grafickém znázornění znázorňují činnosti – role v týmu, nikoli plné pracovní úvazky. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 Popis postupů pro vyhlašování výzev MAS, 

hodnocení a výběr projektů s uvedením 

plánované personální kapacity 
Popis administrativních postupů - MAS připravuje výzvy dle pokynů Řídících orgánů. Všechny kroky při administraci 

projektů jsou evidovány do složky žádostí, kde je archivována i veškerá dokumentace. Pro každou výzvu je také 

zřízena speciální složka, kde se zapisují všechny klíčové kroky a dokumenty (např. zápisy z jednání orgánů) důležité pro 

transparentní průběh administrace výzvy. 
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Kancelář MAS připraví text výzvy a 

předloží ke schválení Výboru MAS 

Kontrola a potvrzení ze strany 

řídícího orgánu 

Konzultace k dokumentaci, kontroly 

realizace projektu 

pověření zaměstnanci kanceláře MAS 

příslušný Řídící orgán, SZIF nebo CRR Schválení/neschválení projektu k financování 

příslušný Řídící orgán, SZIF nebo CRR Posouzení žádostí ŘO 

Výbor MAS Blaník Schválení (nebo neschválení) žádostí 

Výběrová komise Hodnocení žádostí 

pověření zaměstnanci kanceláře MAS Kontrola žádostí 

pověření zaměstnanci kanceláře MAS Příjem žádostí 

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD Vyhlášení výzvy 

příslušný Řídící orgán nebo SZIF 

Výbor MAS Blaník Schválení výzvy MAS 

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD 

příslušný Řídící orgán ŘO vyhlásí výzvu v rámci SCLLD 



 

 

 

 

 

 

 
 

2.1 Vyhlašování výzev MAS 
▪ Řídící orgán (dále jen ŘO) vyhlásí výzvu na předkládání projektových žádostí v rámci SCLLD. 

▪ Kancelář MAS připraví výzvu na předkládání projektových žádostí v rámci svého SCLLD a předloží ji Výboru MAS Blaník 

společně s harmonogramem výzvy ke schválení. 
 

▪ Po schválení Výborem MAS Blaník bude text výzvy zaslán na ŘO (respektive platební agentuře Státního 

zemědělského intervenčního fondu (dále je SZIF) v případě PRV) ke schválení i časovým harmonogramem 

prostřednictvím ISKP14+ (resp. IS SZIF v případě PRV). 
 

▪ ŘO (resp. SZIF v případě PRV) provede kontrolu všech údajů výzvy MAS podstatných pro transparentní průběh výzvy MAS. 

V rámci výzvy MAS musí být uveden přesný popis způsobu výběru a v případě PRV je také 

vymezena alokace na jednotlivé Fiche SCLLD vyhlášené výzvy MAS. Výzva musí také obsahovat kritéria pro hodnocení a 

výběr projektů stanovená s důrazem na soulad projektu s SCLLD a příslušným programem a 

v souladu s principy pro určení preferenčních kritérií MAS. 

 

▪ MAS vyhlašuje výzvu prostřednictvím ISKP14+ systému MS2014+. Současně musí být výzva zveřejněna na webu MAS 

www.masblanik.cz. Zveřejněním na webu se výzva považuje za vyhlášenou. Výzva bude také zveřejněna v 

Newsletteru MAS Blaník a bude vydaná tisková zpráva o vyhlášené výzvě. 
 

2.2 Příjem žádostí 
2.2.1  Seminář pro žadatele 

▪ V rámci každé výzvy je uspořádán alespoň jeden seminář. Žadatel obdrží aktuální podklady pro zpracování žádosti 

včetně všech příloh. Na semináři je žadatelům odpovídáno na jejich otázky k podání žádosti a i 

k realizaci projektu. Také jsou žadatelům nabízeny bezplatné konzultace k podávání žádostí. 

 

2.2.2  Příjem žádostí kanceláří MAS 

▪ Příjem žádosti probíhá dle časového harmonogramu, který je součástí výzvy. Příjem žádostí provádí kancelář MAS. 

Každá žádost dostane přiděleno své evidenční číslo a má svoji vlastní složku. Zde jsou archivovány 

dokumenty a uvedeny všechna důležitá data a informace. Součástí složky je i kontrolní list povinných a 

nepovinných příloh, příp. dalších dokumentů, které žadatelem přiložil. Tento kontrolní list se vyplňuje při příjmu 

žádosti a je do něj vepsáno datum a čas příjmu žádosti. 

▪ Příjem všech žádosti do konkrétní výzvy je zaznamenám do složky této výzvy a v této složce dochází 

k evidenci všech přijatých žádostí. Zároveň jsou v této složce evidovány další dokumenty, které s touto 

výzvou souvisí, např. jednání orgánů MAS apod. 

 

▪ Příjem žádostí je ukončen dle časového harmonogramu. O ukončení příjmu žádostí jsou žadatelé informováni na 

webových stránkách MAS a kanceláří MAS je vydána tisková zpráva. 
 

http://www.masblanik.cz/


 

 

2.3 Hodnocení projektů 
2.3.1  Kontrola žádosti 

▪ U žádosti je provedena administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti. Tyto kontroly provádí vedoucí 

zaměstnanec pro SCLLD a další zaměstnanec kanceláře MAS(pravidlo čtyř očí). 
 

▪ První je prováděna administrativní kontrola. Tedy, zda žádost obsahuje všechny potřebné podklady jako např. 

platnost potvrzení, výpisy z rejstříků apod. Datum této kontroly je uvedeno ve složce žádosti. 



 

 

 

 

 

 

 
 

▪ V přípa 

dě, že je při administrativní kontrole žádosti zjištěn jakýkoli nedostatek, je o této informaci žadatel 

informován. Nutné podklady k doplnění žádosti musí dodat do termínu stanoveného kanceláří 

MAS/případně dle pravidel ŘO. Datum výzvy k doplnění podkladů je uvedené ve složce žádosti. 

 

▪ V případě, že žadatel potřebné podklady nedodá, ukončí MAS administraci jeho žádosti pro nesplnění 

administrativních podmínek. Datum o ukončení administrace je uvedeno ve složce žádosti. 
 

▪ Ukončení administrativní kontroly je uvedeno ve složce žádosti. Na administrativní kontrolu navazuje 

kontrola přijatelnosti, tedy zda je žádost v souladu s obsahem a pravidly daného opatřením CLLD. Datum zahájení a 

ukončení kontroly přijatelnosti je uvedeno ve složce žádosti. 

 

▪ Na celý proces kontroly projektových žádostí dohlíží Monitorovací a kontrolní výbor. 

▪ Po provedení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti jsou žadatelé informováni o výsledku kontroly, a to 

nejpozději do 5-ti pracovních dnů od ukončení kontroly. Výsledek kontroly je žadateli zaslán datovou schránkou, 

doporučeně či předán osobně proti podpisu konečného žadatele. Výsledek je také zasílán elektronickou poštou. 

▪ V případě, že žadatel nesouhlasí s výsledkem kontroly, má možnost podat odvolání. Na základě této žádosti je svoláno 

jednání, u kterého je přítomen žadatel, který podal žádost, Monitorovací a kontrolní výbor, 

vedoucí zaměstnanec pro SCLLD a předseda MAS. V případě, že na jednání nedojde ke shodě, má žadatel 

právo podat žádost o přezkoumání postupu MAS na ŘO. Pokud takto učiní, žadatel je povinen o tomto kroku MAS 

informovat. Odvolání podává žadatel v souladu s Pravidly OP. 

 

2.4 Výběr projektů 
2.4.1  Výběr projektů na úrovni MAS 

 

2.4.1.1 Výběrová komise 

▪ Žádosti, které splnily administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti, jsou postoupeny výběrové komisi. 

▪ Výběrová komise je volena členskou schůzí. Členem výběrové komise se může stát fyzická či právnická osoba, 

která na území MAS Blaník prokazatelně místně působí. 
 

▪ Členy výběrové komise kancelář MAS seznámí s celým procesem příjmu a kontroly projektů, dále potom s 

vyhlášenými opatřeními pro danou výzvu. Členové komise jsou kromě toho seznámeni i s kritérii bodového 

hodnocení, postupem při bodování a rozhodování o ne/doporučení projektů k financování. 

Členové výběrové komise jsou upozorněni na spoluzodpovědnost za výběr projektů. 

 

 ▪ Po postoupení projektových žádostí výběrové komisi předseda této komise ve spolupráci s kanceláří MAS 

 připraví termíny veřejných obhajob. 

 ▪ Členové výběrové komise obdrží od kanceláře MAS podklady pro veřejné obhajoby, aby se mohli 

Okomentoval(a): [I1]: Tohle se mi nezdá, neinformujeme 

prostřednictvím MS2014??? 



 

 

v dostatečném předstihu seznámit se žádostmi. 

 

 ▪ Veřejnou obhajobu řídí předseda výběrové komise. Žadatelé se mohou veřejné obhajoby zúčastnit a 

 mohou krátce prezentovat svůj projekt (lhůta cca 5 minut). Bude poskytnut prostor pro otázky členů 

 výběrové komise a pro otázky veřejnosti, která může být také na veřejných obhajobách přítomna. 

 ▪ Po ukončení veřejných obhajob zasedne výběrová komise k hodnocení jednotlivých projektů. 

▪  Každá žádost o podporu bude hodnocena třemi nezávislými hodnotiteli (členy Výběrové komise), přičemž 

 přidělení projektů bude probíhat za přítomnosti vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD a předsedy 

 Výběrové komise losem 



 

 

 

 

 

 

 
 

 ▪  

▪ Komise určí pořadí jednotlivých projektů podle celkového součtu počtu bodů každého jednoho projektu. Na 

základě sestaveného pořadí, dostupné finanční alokaci pro danou výzvu a kvalitě projektů výběrová komise 

rozhodne o ne/doporučení projektů k financování. Z jednání výběrové komise (veřejné obhajoby i zasedání k 

výběru projektů) je pořízen zápis. 
 

2.4.1.2 Výbor MAS 

▪ Zápisy z veřejných obhajob a ze zasedání k výběru projektů výběrové komise a tabulkau s bodovým 

hodnocením projektů jesou předánay Výboru MAS Blaník. 
 

▪ Tyto podklady musí obdržet členové Výboru MAS Blaník nejpozději pět dní před jednáním výboru. 

▪ Samotného jednání výboru se účastní i předseda výběrové komise, který zdůvodní předvýběr projektů a jejich 

bodové hodnocení. Je zde také přítomen pro případné otázky členů Výboru MAS Blaník. 
 

▪ Výbor MAS Blaník schválí seznam schválených a neschválených projektů a náhradníků. Vybrané projekty jsou 

doporučené k financování a jsou zaregistrovány a poslány ke kontrole na ŘO. Datum registrace se zaznamená do 

složky žádosti. Výsledek hodnocení a výběru projektů bude zveřejněn na webových 

stránkách MAS nejpozději do pěti dnů od schválení Výborem MAS Blaník. 

 

2.5 Posouzení projektů ŘO 
▪ MAS postoupí vybrané projekty ŘO (respektive platební agentuře SZIF v případě PRV) k závěrečnému ověření 

jejich způsobilosti před schválením ŘO. ŘO (resp. platební agentura SZIF v případě PRV) provádí kontrolu 

způsobilosti projektů a ověření administrativní kontroly. 
 

▪ ŘO (respektive platební agentura SZIF v případě PRV) schválí způsobilé projekty, v pořadí a ve výši podpory 

schválené MAS k realizaci (ŘO/SZIF může schválenou výši podpory snížit, pokud o to požádá žadatel, nebo 

nebudou požadované výdaje způsobilé v plné výši). 

▪ V případě, že žádost splňuje všechny náležitosti, vydá příslušný ŘO právní akt. 

2.5.1  Informování žadatelů 

▪ Žadatel je o ne/schválení své žádosti informován nejpozději do sedmi kalendářních dnů po konečném výběru ze 

strany ŘO. Na webových stránkách MAS Blaník bude vyvěšen seznam vybraných projektů i s případnými 

náhradníky. 
 

2.5.2  Podpora pro žadatele 

▪ Pro žadatele, jejichž žádosti byly schváleny, bude uspořádán další informační seminář pro konečné příjemce. 

Kancelář MAS bude poskytovat příjemci bezplatné konzultace, pomáhá mu s přípravou dokumentace a s 

případnými změnami realizace projektu. Dále také zajišťuje plánované i namátkové kontroly v místě realizace 

projektu. 

 

2.6 Role Monitorovacího a kontrolního výboru 
▪ Monitorovací a kontrolní výbor kontroluje celý proces administrace výběru projektů. Reaguje na případné stížnosti 



 

 

členů místní akční skupiny jako odvolávací orgán a schvaluje celkový proces výběru včetně 

vybraných projektů. Také vyřizuje odvolání žadatelů proti výběru MAS.



 

 

 

 
 

 

3 Popis animačních aktivit 
Hlavním cílem MAS Blaník je realizace SCLLD, jejich cílů a priorit a tím napomoci k rozvoji území MAS. 

Pro dosažení tohoto cíle je nezbytné zajistit maximální informovanost o SCLLD a o možnostech 

podpory skrze Programové rámce, o jednotlivých výzvách a výsledcích výzev a o podpořených 

projektech na celém území MAS Blaník. Tyto informační a propagační aktivity k SCLLD zajišťuje 

kancelář MAS. Výčet všech aktivit, 

kterými chce MAS Blaník dosáhnout dostatečné propagace SCLLD, naleznete níže v 

komunikačním schématu. 

 
Pomocí správně nastavených animačních aktivit by mělo v území fungovat: 

 
• Informování a propagace SCLLD vedoucí ke zvýšení zájmu realizace SCLLD 

• podpora potenciálních příjemců v rozvíjení projektových záměrů a příprava žádostí směřujících k naplňování 

SCLLD 

• výměny informací mezi zúčastněnými stranami 

• usnadnění výměny informací mezi místními aktéry 

 

V současné době vydává MAS Blaník Newsletter MAS Blaník v elektronické podobě, kterým 

informuje obyvatele území o vyhlášených výzvách operačních programů, jednotlivých 

ministerstev, Krajského úřadu či nadací nadačních fondů. Dále jsou součástí Newsletteru rubriky, 

ve kterých se mohou zájemci inspirovat zajímavými projekty z jiných koutů České republiky a 

informace o činnosti kanceláře MAS. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Komunikační schéma MAS Blaník 

Elektronická komunikace 

 

- www.masblanik.cz 

- facebookový profil MAS Blaník 

- informační emaily členům a zájemcům Setkání 

 

- informační semináře a workshopy 

- tematická setkání 

- konzultace – individuální, skupinové Tištěné materiály Propagační materiály 

- informační letáky a brožury 

- výroční zpráva 

- propagační letáky a brožury 

k podpořeným projektům 

- propagační předměty – tužky, bloky 
Akce 

 

- informační materiály a panely MAS na akcích v regionu 

- pořádání a spolupořádání akcí 

- propagace podpořených projektů 
Odborná veřejnost 

- prezentace na 

konferencích a odborných 

seminářích 

- prezentace na veletrzích 

Média 

- články 

- reportáže 

- rozhovory 

http://www.masblanik.cz/


 

 

 

 
 
 

4 Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni 
 

MAS Blaník je nově vzniklou MAS (založena v roce 2013), takže v programovém období 2007-2013 nerealizovala žádný 

projekt spolupráce. Nicméně území bylo součástí Posázaví o. p. s., která řadu projektů spolupráce realizovala včetně zapojení 

těch partnerů, kteří jsou dnes členy MAS Blaník (například Město Vlašim, ČSOP Vlašim). V současné době dochází na národní i 

mezinárodní úrovni k navazování kontaktů pro možnou spolupráci. Zástupci MAS se v roce2013 a 2014 účastnili LAG 

Summer festivalu v Biogradu na Moru a setkání vesnic úspěšných v Evropské soutěži obnovy vesnice a Škol obnovy venkova v 

březnu 2014 v obci Worriken v Belgii. 

 

V roce 2015 jsme ve spolupráci s finskou místní akční skupinou Aktiivinen Pohjois Satakunta uspořádali 5 denní exkurzi 16 

účastníků do Finska na téma lesnictví a navázání spolupráce. Do budoucna se plánuje exkurze finských zástupců do Čech a 

navázání spolupráce na společná témata, zejména prohlubování spolupráce v oblasti lesnictví. 

 

V území se realizuje dlouhodobý projekt spolupráce „Studenti pro venkov“ ve spolupráci s místními obcemi (a zejména 

Městem Vlašim) již od roku 2003. 

 

Spolupráce obcí probíhá dlouhodobě v rámci mikroregionů, ale také v rámci spolupráce na projektu ZO ČSOP Vlašim 

„Kraj Blanických rytířů“ – turistická destinace, geopark. Tento projekt přesahuje území MAS a je projektem 

spolupráce širšího regionu, než je MAS. Zasahuje také 

MAS Posázaví o. p. s., MAS Královská cesta a MAS Krajina srdce. 

 

MAS Blaník tedy jako nově vzniklý subjekt nemá odpovídající množství zkušeností na poli spolupráce. Členové a 

zakladatelé MAS Blaník mají dlouhodobé zkušenosti v oblasti spolupráci i mezinárodní. 

 

Dne 5. listopadu 2014 vznikla pracovní skupina Spolupráce MAS. Cílem byl sběr nápadů na možnou spolupráci MAS ze 

všech šesti oblastí podpory Strategie MAS Blaník. Některé z těchto nápadů jsou již rozpracovány do konkrétnějších 

projektových záměrů, jiné nápady dále rozpracovány budou. Cílem těchto projektů je pomocí spolupráce vytvořit 

funkční partnerství a navázat nová partnerství, a to jak na poli národním, tak mezinárodním. Díky projektům spolupráce dojde 

k vzájemnému přenosu zkušeností, které napomohou rozvoji regionu. 

MAS může projekty spolupráce realizovat skrze Program rozvoje venkova. Určitou obdobou těchto projektů 

spolupráce jsou tzv. klíčové projekty. Tyto klíčové projekty lze realizovat v rámci Operačních programů Zaměstnanost a Životní 

prostředí. MAS může realizovat klíčový projekt v případě, že není v území jiný nositel, příp. může MAS pomocí pilotního 

projektu iniciovat zájem o danou problematiku. V době podání žádosti o dotaci SC 01 není žádný tzv. klíčový projekt 

naplánován.



 

 

 

 
 

4.1 Náměty na projekty spolupráce v jednotlivých klíčových oblastech 
 

Rozvoj obcí 

 

• Spolupráce samospráv a výměna zkušeností starostů – téma – správa obce 

• Spolupráce s jinou MAS – tematické výměnné exkurze 

• Projekty meziobecní spolupráce 

Výchova a vzdělávání 
 

• Regionální škola – spolupráce v oblasti školství na regionální úrovni – společná tvorba učebnic – např. 

kuchařky regionálních potravin, technické obory, konference škol (školy + další instituce); 

• Rozvoj aktivního občanství – osvěta v oblasti aktivního života v obci, komunitě, osvěta o činnostech 

EU; 

• Projekty pro zapojení studentů do místní komunity, interpretace místního bohatství (historie, 

památky, příroda, známé osobnosti); 

• Osvěta v sociálním podnikání – semináře a workshopy k sociálnímu podnikání 

• Podpora včelařů – integrace včelařství do výuky; 

• Environmentální výchova (podpora zavádění environmentální výchovy ve školách – nabídky pro školy, 

osvěta učitelů, pracovní listy apod.); 

• Polytechnická výchova (podpora zavádění polytechnické výchovy ve školách – nabídky pro školy, osvěta 

učitelů, vybavení učeben, pracovní listy apod.); 

• Osvěta v oblasti drog a návykových – zřízení adiktologické poradny a spolupráce partnerů v osvětě a prevence 

vzniku sociálně patologických jevů. 

 

Kulturní, spolková a zájmová činnost 
 

• Kulturní akce – podpora kulturních akcí napříč všemi žánry (festivaly, koncerty, putovní výstavy apod.), 

spolupráce národní či mezinárodní 

• Sportovní akce – podpora sportovních akcí ve spolupráci s okolními MAS (např. běžecké závody, cyklo-

poháry, sportovní akce pro všechny věkové kategorie, podpora požárního sportu 

 

Sociální služby 
 

• Zřízení mobilního hospice v regionu MAS Blaník 

• Služby zaměřené na seniory – vzdělávání seniorů – např. tréninky paměti, finanční a počítačová gramotnost, zájmové 

vzdělávání, dále zařízení pro seniory – např. místa pro setkávání (klubovny, sportoviště apod.), Kulturní akce pro 



 

 

seniory – oživení života na vesnici 

 

Cestovní ruch 

 
 

•    

Památ ky na území MAS - Naše zříceniny a jejich příběhy-projekt na využitelnost zanikajících památek, 

Komplexní pasportizace památek-výstava, Zmapování židovských hřbitovů, Vodní mlýny na území 

• Cyklostezky - Hrady a zámky (Posázaví, Blaník) 

• Propagace cestovního ruchu - Vývěsní tabule a systém jejich aktualizace v rámci MAS, Sklářská 

stezka, Spící hory 

• Regionální produkty 

• Kulturní dědictví - Mizející stavby – např. spolupráce v oblasti výtvarného umění-plenér, setkávání umělců 

apod. 

• Společná propagace kempů 

• Naučné stezky - Naučná stezka po památkách městysu Louňovice pod Blaníkem 

• Hipostezky včetně výbavy 

• Turistické trasy - značení nových turistických tras, společné turistické akce (cyklojízdy, pochody), turistika 

bez bariér (zmapování informace pro hendikepované) 

• Informační systém - Hnědé dopravní systém, značení tras pro běžce (odpočívadlo, značky, 

kilometráž, pochody) 

• Interpretace geologických zajímavostí - – spolupráce MAS + Geopark Kraj blanických rytířů – 

informační tabule v terénu, společné publikace 

• Společná nabídka školních výletů v geoparku 

Potenciál krajiny 
 

• Obnova studánek 

• Komunitní plánování před započetím Komplexních pozemkových úprav (KPÚ) + sdílení zkušeností 

s ostatními regiony, kde už realizovali KPÚ 

• Revitalizace toků (Sázava, Blanice, Chotýšanka) - více obcí jeden tok, výměna zkušeností, zajištění 

revitalizace toku s ohledem na pravidla ochrany EVL NATURA 2000 

• Projekt ochrany zvířat v krajině 

• Pozemkový spolek (údržba půdy v území, více vlastníků+NNO) 

• Zpřístupnění krajiny – budování alejí či cest (spolupráce více obcí, NNO) 

• Výsadba stromů, oprava a budování cest, úprava zeleně – společné projekty na úpravu zeleně 

v okolí cest (např. společné sečení trávy apod.) 

• Projekty typu „Čistá řeka“ (tj. dobrovolnický úklid) – týká se Sázavy, Blanice, Chotýšanky 

• Přírodě blízká protipovodňová opatření a zvýšení retenčních schopností řeky (Sázava, Blanice, 

Chotýšanka, místní toky) 

• Rekonstrukce a zprůchodnění vodních děl (jezů) na řece Sázavě, Blanici, Chotýšance, případně místních 

tocích 

• Zajištění likvidace invazivních rostlin podél řeky Sázavy, Blanice, Chotýšanky, dalších místních toků 

• Zajištění likvidace černých skládek a odpadu v krajině



 

 

 

 
 

4.2 Příklady konkrétních projektů spolupráce 
Akademie 3. věku 
 

Projekt se týká vytvoření vzdělávacího projektu pro seniory, které by pomocí seminářů a kurzů 

vzdělávalo seniory na území MAS Blaník. Cílem je tedy vytvořit vzdělávací projekt (Akademii 3. 

věku), které by pomohl seniorům rozšiřovat jejich obzory a naučit je něčemu novému a tím 

předcházet civilizačním nemocem 

(Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, stařecká demence apod.), kterými mohou senioři trpět. 

Důležitým prvkem takového centra je i socializační funkce, která pomůže upevnit některé sociální vazby 

nebo navázat nové. Akademie 3. věku by nabízela kurzy a semináře na různá témata. Pro příklad: 

trénování paměti, finanční gramotnost, zdraví, houby, bylinky, historie, umění, přírodověda, 

počítačové dovednosti, bezpečnost na internetu, právní minimum a v duchu ideálu rozvoje ducha 

i těla také vhodné pohybové aktivity (např. kurz nordic walking). Může se však jedna i o výlety do 

přírody s výkladem apod. Důležité je, že by semináře a kurzy neprobíhali v největší obci v 

regionu, tedy Vlašimi, ale i v jiných obcích po celém území MAS, aby byly pro seniory lépe 

dostupné. Konkrétně by tedy bylo nabídnuto několik různých kurzů 

s uvedením míst, kde se kurzy konají (určení obcí dle vhodných prostor a spádovosti) a dle 

zájmu o jednotlivá témata budou otevřeny různé kurzy v různých obcích (např. v obci X 

bude otevřen kurz houbaření a tréninku paměti, v obci Y trénink paměti a zdravověda…atp.) Je 

předpoklad, že semináře a kurzy by fungovali v ročním cyklu a ne jednorázově, aby byl posílen 

sociální a komunitní rozměr celého projektu, tzn., předpokládáme vznik neformálních skupin. 

Předpokládaná periodicita se pohybuje 1 x za 1 až 3 týdny dle tématu a zaměření kurzu. Na závěr 

by účastník obdržel certifikát o absolvování 

semináře/kurzu a mohl by sbírat absolvované kurzy do „indexu“. 

Rozšíření: spolupráce se ZŠ, některé kurzy /případně jednotlivá témata v kurzech učí žáci 8. a 9. škol na ZŠ. 

V tomto případě – partnery projektu i ZŠ a cílová skupina i žáci ZŠ (přínos: rozvoj 

komunikačních a prezentačních apod.) 

 

Dobrovolnické centrum 
 

Projekt se týká vytvoření dobrovolnického centra pro více organizací z regionu. Jednalo by se o 

místo, které by dobrovolníkům pomáhalo najít místo/organizaci, kde by mohl pomáhat. Cílem 

projektu je vytvoření dobrovolnického centra, které by pomohlo poskytovatelům sociálních služeb 

se získáváním dobrovolníků. Zároveň by dobrovolníci věděli, kam se mají obrátit, když by chtěli 

někde vypomoci. Jako doprovodná služba by byl vytvořen webový portál, kde by mohli 

dobrovolníci hledat konkrétní místa, kde by pomáhali. Nebo jak mohou pomoci i materiálně a 

sociálně (viz např. heart.net). Do projektu by bylo zapojeno několik partnerů a byla by navázána i 

mezinárodní spolupráce s partnerem, který má zkušenosti se 

stejným/podobným typem projektu. 

 



 

 

Malí průvodci 
 

Projekt s názvem „Malí průvodci“ má pomoci žákům základních škol poznat historii a přírodu jejich 

regionu a regionů jiných s podobnou přírodou či historií. Žáci by si také měli osvojit nové 

dovednosti (prezentační, 



 

 

 

 

 

 

 

 

komunikační 

či sociální dovednosti). Žáci by za pomoci učitele zpracovali zajímavé téma z jejich regionu. Do 

tohoto 

projektu by mohlo být zapojeno více škol z regionu, a to buď každá škola samostatně, nebo více 

škol dohromady. Na základě vzájemné spolupráce by vznikly pracovní listy, které by mohli učitelé 

používat při výuce. Spolupráce v projektu by byla navázána i národní i mezinárodní úrovni. Pro 

takovou spolupráci by bylo zajímavým partnerem území, které má podobnou přírodu či podobné 

historické události či památky. 

 

Informovanost o sociálních službách 
 

Cílem projektu je vytvořit katalog sociálních služeb (v papírové i elektronické podobě) na území okresu 

Benešov, který bude průběžně aktualizován. Dále vytvoření interaktivních webových stránek, kde 

by mohli najít obyvatelé potřebné informace. Důležité jsou pravidelné informační schůzky pro 

představitele obcí, aby uměli s interaktivním webem pracovat a mohli tak v obci dále informace 

šířit. Důležité je, aby se 

informace dostaly až lidem, kteří je potřebují nebo aby věděli, na koho se v případě potřeby obrátit. Tedy 

osvěta musí být takového rázu, že by o ní měli vědět všichni obyvatelé daného území. 

 

Studenti pro venkov 
 

Cílem projektu je zapojit mladé lidi – především středoškolské a vysokoškolské studenty atraktivní 

formou do dění v regionu. Pomocí nevšedních zážitků a nových zkušeností dojde ke konfrontaci 

teoretických znalostí s reálnou praxí venkovského života. V průběhu několikadenního semináře 

studenti navštíví obce z partnerských mikroregionů, ve kterých řeší ve spolupráci s místní 

samosprávou, spolky, neziskovými organizacemi, místní školou a dalšími subjekty konkrétní 

problém. Např. netradiční využití turistického 

fenoménu (realizace naučné stezky s originálním nápadem), internetové stránky obce, alternativní 

využití chátrajících objektů a další. Součástí semináře jsou i odborné přednášky pro širokou 

veřejnost. Projekt 

„Studenti v pro venkov“ vznikl v roce 2003. Bez přestávky se realizoval až do roku 2013. 

Tento projekt bychom chtěli opět obnovit. 

Virtuální infocentrum 
 

Cílem projektu je rozpracovat systém tzv. STAR pointů - tj. informačních bodů v území. Tento 

projekt by rozpracoval dosavadní nápady, které v MAS na toto téma byly - tj. nástěnky, 

informační letáky, možná prodejní automaty, doplnění informovanosti v území v těch částech, 

kde není příliš rozvinutá propagace. V rámci projektu by byly vytvořeny informační body, jejichž 

součástí by byly propagační letáky, prodejní automaty na regionální produkty nebo turistické 



 

 

suvenýry. Nadstavbou by však byla instalace 

interaktivních obrazovek, přes které by bylo možné kontaktovat pracovníky informačních 

center, a tak získat dostačené informace o turistických zajímavostech. V rámci projektu by 

mohlo být vytvořeno ještě jedno informační centrum, které v současné době chybí v 

mikroregionu Želivka. 



 

 

 

 

 

 

 
 

4.3 Projekt spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 - 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. 

 

Projekt spolupráce bude zaměřen na vzájemnou spolupráci různých aktérů venkova. Je v souladu 

s cíli SCLLD MAS. V rámci tzv. měkkých akcí budou realizovány zejména vzdělávací a volnočasové 

aktivity zaměřené tematicky na klíčové oblasti MAS. 

 

Pokud budou realizovány v rámci projektu investice, budou navazovat na konkrétní aktivity a 

budou se týkat zejména zázemí a vybavení pro volnočasové a vzdělávací akce. 

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

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

„moduly“ jsou 

například: 

• Seminář Studenti pro venkov 

• Komunitní plánování s místními aktéry před zahájením „komplexních pozemkových úprav“ (sdílení 

zkušeností, samotná realizace komunitního plánování, návštěva míst, kde KPÚ jsou realizovány) 

• Vzdělávání pracovníků v turistickém ruchu (soubor vzdělávacích akcí) 

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

• Obecní úřad – příklady fungování úřadů v obcích v širším pohledu (komunitní centrum) – 

výměny zkušeností, příklady dobré praxe (exkurze) 

• Škola – komunitní školy na venkově (sdílení zkušeností) – viz výše 

• Školení a aktivity v návaznosti na Geopark Kraj blanických rytířů (školení geoprůvodců, 

výměnné vzdělávací a inspirativní pobyty s ostatními geoparky) 

• Exkurze pro starosty, pracovníky v cestovním ruchu a další aktéry s cílem sdílení zkušeností 

Projekt se bude realizovat prostřednictvím seminářů, školení, výměnných pobytů (výměny 

zkušeností), konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe a 

prostřednictvím dalších tzv. měkkých aktivit. Doplňkově budou v rámci projektu zpracovány 

publikace, brožury, letáky apod. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

5 Popis zvláštních opatření pro hodnocení realizace SCLLD 

5.1 Monitoring 
Základním cílem MAS Blaník je naplňování SCLLD a harmonogram Programových rámců. Právě 

kvalitně nastavený monitoring a evaluace napomohou předcházet nenaplňování těchto cílů. 

Povinností MAS je průběžně monitorovat realizaci SCLLD, včasně reagovat na případné překážky, 

které by mohly zpozdit či úplně zamezit realizaci SCLLD. 

 

5.1.1  Popis monitorování realizace jednotlivých projektů od podání žádosti o dotaci po ukončení projektu 

MAS Blaník jako nositel integrované strategie zajišťuje monitoring projektových žádostí a 

realizovaných projektů. Monitorování realizace jednotlivých projektů provádí kancelář MAS 

Blaník pod vedením 

předsedy spolku. Monitoring probíhá průběžně v souvislosti s jednotlivými fázemi projektové žádosti. 

 
A. Monitoring příjmu a kontroly žádostí 

 
B. Monitoring výběru projektů 

 
C. Monitoring realizace projektu 

 
5.1.2  Popis monitorování a vyhodnocování postupu realizace SCLLD 

 

5.1.2.1 Monitorovací systém MS2014+ 

Kvalitní vyhodnocování realizace SCLLD je nezbytnou podmínkou a podkladem pro 

vyhodnocování úspěšnosti implementace územní dimenze (tzn. zemního zacílení intervencí v 

souladu se skutečnými potřebami a dosažení potřebných změn v území). Monitorování 

realizace strategie je proces, který je nezbytné zajišťovat průběžně, a to s ohledem na vývoj 

realizace SCLLD. Monitorování integrované strategie je upraveno v Metodickém pokynu pro 

integrované nástroje. Základním nástrojem pro monitorování je monitorovací systém 

MS2014+. Tento systém umožňuje sledovat jednotlivé projekty v rámci integrovaných strategií a 

zároveň umožňuje sledovat samotné integrované strategie. 

V monitorovacím systému MS2014+ jsou uvedeny veškeré informace o SCLLD a závazky MAS 

Blaník vyplývající z nastavení jednotlivých Programových rámců. Také jsou uvedeny informace 

o jednotlivých projektech realizovaných skrze komunitně vedený místní rozvoj. Pro účely 

sledování pokroku v realizaci SCLLD lze využít výše uvedených informací ze systému MS2014+ a 

vyhodnotit tak stav plněni Programových rámců. O plnění SCLLD musí MAS Blaník informovat 

veřejnost minimálně jednou za rok. 

 
5.1.2.2 Zpráva o plnění realizace integrované strategie 

 Pravidelná pololetní Zpráva o plnění realizace integrované strategie 



 

 

MAS je zároveň povinna plnit povinnost vůči Řídícím orgánům. MAS Blaník je povinna dvakrát do 

roka, a to v pravidelných termínech, podávat Zprávu o plnění integrované strategie. Tato zpráva 

je odesílána 

prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+, a to v termínech 15. 1. (vždy s použitím 

údajů do 31.12) a 15. 7. (vždy s použitím údajů k 30. 6.). Zodpovědným subjektem pro 

kontrolu Zprávy o plnění integrované strategie je MMR-ORP. Tento subjekt má na zpracování 

30 pracovních dní od předložení 



 

 

 

 

 

 

 
 

Zprávy. V případě vrácení Zprávy o plnění integrované strategie k úpravám se zdůvodněním výhrad 

MMR- ORP je nositeli integrované strategie dána lhůta maximálně 20 pracovních dnů na zjednání 

nápravy. 

 
Zpráva o plnění integrované strategie obsahuje: 

• identifikaci sledovaného období 

• plnění finančních plánů Programových rámců 

• popis realizace integrované strategie 

• plnění monitorovacích indikátorů 

• plán výzev s uvedením alokace, dat zahájení a ukončení a druhem výzvy 

Nositel integrované strategie předkládá Zprávu o postupu realizace integrované strategie dle 

struktury a rozsahu, která je přílohou č. 10 Metodického pokynu pro integrované nástroje. 

 
Vzhledem k časové náročnosti zpracování Zprávy o plnění realizace integrované strategie (na 

zpracování má MAS 15 dnů) musí být kanceláří MAS vytvořen postup a časový harmonogram 

pro její zpracování. 

Postup s časovým harmonogramem bude blíže specifikován ve vnitřním předpisu MAS Blaník pro 

monitoring a evaluaci. 
 

Ad-hoc Zpráva o plnění realizace integrované strategie 

MMR-ORP si může také vyžádat zpracování ad-hoc Zprávy o postupu realizace z důvodu 

neuspokojivé realizace strategie z důvodů neplnění indikátorů či finančního plánu. Postup procesu 

zpracování zůstává zachován jako u standardní Zprávy o postupu realizace. 

 
 Závěrečná zpráva o plnění realizace integrované strategie 

Nositel integrované strategie je povinen do třiceti pracovních dnů po ukončení financování 

posledního projektu integrované strategie (okamžik úhrady závěrečné platby ve prospěch 

příjemce, resp. úhrady přeplatku zpět na účet Řídícího orgánu- v případě ex-ante financování) 

předložit Závěrečnou zprávu o 

plnění integrované strategie. Struktura a obsah této zprávy a proces administrace je totožný jako v 

případě pololetní Zprávy o plnění integrované strategie. 

 

 
5.1.2.3 Změny integrované strategie 

Změna SCLLD není přímou aktivitou monitorování a hodnocení, ale na tyto aktivity přímo navazuje. 

V případě, že MAS Blaník shledá, že existují problémy s naplňováním SCLLD, konkrétné s plněním 

indikátorů a finančního plánu jednotlivých Programových rámců, podá MAS Blaník žádost o změnu 



 

 

integrované strategie prostřednictvím ISKP14+. O změně integrované strategie musí rozhodnout 

nejvyšší orgán spolku. Iniciátorem změny integrované strategie může být i příslušný Řídící orgán, v 

případě, že bude zjištěno, že není dodržen schválený finanční plán realizace nebo plnění 

stanovených indikátorů. Je třeba 

rozlišovat změny podstatné a nepodstatné: 

Nepodstatné změny: 



 

 

 

 

 

 

 
 

• změna 

kontaktních osob či statutárních zástupců nositele 

• změna sídla 

• změna manažera strategie 

• uzavření a změny smluv s partnery MAS 

• další obecné informace o nositeli integrované strategie 

Podstatné změny jsou zejména: 

• změna finančního plánu 

• změna indikátorů 

• změna strategický, specifických cílů a opatření 

V případě, že si nositel integrované strategie není jistý, zda se jedná o změnu podstatnou či 

nepodstatnou, rozhoduje o její zařazení MMR-ORP. 

 

 

5.2 Evaluace 
5.2.1 Mid-term evaluace SCLLD 

Nositel integrované strategie provádí povinnou mid-term evaluaci (tzn. střednědobé hodnocení 

SCLLD). Povinnosti nositele stanovuje Metodický pokyn pro integrované nástroje. Zpracování 

všech evaluačních výstupů musí respektovat principy a standardy evaluací, pravidla pro sdílení 

informací a přiměřeně postupy pro sestavení a realizaci evaluačního plánu uvedené v Metodickém 

pokynu pro evaluace v programovém období 2014–2020. 

Tento metodický pokyn hovoří o mid-term evaluaci jako nástroji, který zkoumá pokrok dosažený na cestě 

k naplňování cílů stanovených na úrovni Dohody o partnerství a programů a posuzuje tak využití 

finančních prostředků, průběh monitorování a systém implementace. Střednědobé hodnocení se 

opírá hlavně o data získaná z monitorovacího systému MS2014+. a provádí se zpravidla v polovině 

programovacího období. 

Cílem střednědobého hodnocení SCLLD je vyhodnotit, zda dochází naplňování stanovených cílů a 

správné implementaci SCLLD. Měla by tak být posouzena reálnost, dosažitelnost a relevance 

nastavených cílů a 

indikátorů. 

 
Pro zjištění tohoto stavu je vhodné použití hodnocení 3E, kterým se rozumí hlavních evaluačních 

kritérii, a to účelnost, účinnost a úspornost. Tato kritéria lze ještě doplnit o další dvě, a to 

užitečnost a udržitelnost. 

 

Účelnost – hodnotí naplnění cílů, tedy to zda realizované intervence splnily svůj účel. Posuzuje se 

tedy to, zda a v jaké míře byly naplněny cíle SCLLD. Účelnost tedy poměřuje skutečnost se 

stanovenými cíli. Možné typy evaluačních otázek: Byly dosaženy cíle SCLLD? Do jaké míry byl cíl 

naplněn? 

 

Účinnost – hodnotí přiměřenost výstupů a výsledků s ohledem na vstupy. Předmětem hodnocení 



 

 

je, zda bylo při daných vstupech, možné dosáhnout vyššího výstupu a zda intervence přispívaly 

k nejlepšímu dosažení cílů/ výsledků při daném objemu prostředků. Možné typy evaluačních 

otázek: Mohlo být požadovaných výstupů a výsledků dosaženo pomocí nižších vstupů? 



 

 

 

 

 

 

 

 

Úspornost – 

příp. také hospodárnost. Hodnotí se, zda mohlo k dosažení výstupů a výsledku použito méně 

finančních prostředků. Kritériem je tedy minimalizace nákladů. Možné typy evaluačních otázek: 

Bylo pro dosažení požadovaných výstupů a výsledků nutné použití všech vstupů? 

 

Užitečnost – hodnotí se prospěšnost realizovaných aktivit, tedy to, zda byly intervence 

použity smysluplným způsobem a zda naplnily potřeby, které měly být těmito intervencemi 

řešeny. Možné typy evaluačních otázek: Došlo pomocí intervencí k vyřešení problémů a potřeb 

regionu? Mohla být potřeba řešena jiným způsobem? 

 

Relevance – hodnotí potřebnost programů a zjišťuje, zda nedošlo ke změně potřeb v regionu a 

zda jsou nastavené cíle stále platné. Možné typy evaluačních otázek: Není už problém vyřešen? 

Nebyl již vyřešen pomocí vnějších vlivů? 

Udržitelnost – hodnotí, zda daná aktivita dosáhla svého cíle dočasně či trvale. 

Možné typy evaluačních otázek: Existují předpoklady, že budou výstupy a výsledky intervencí 

zachovány i po ukončení realizace intervence? 1 

5.2.1.1 Rozsah mid-term evaluace 

Zaměření evaluace musí vycházet z požadavku, které budou na provedení mid-term evaluace 

kladeny ze strany MMR-ORP, případně jednotlivých Řídících orgánů. V současné době není rozsah 

mid-term evaluace přesně vymezen. Lze však předpokládat, že MMR-ORP, případně jednotlivé Řídící 

orgány budou požadovat dodržování nastavení Programových rámců. 

 

 Zdroje dat pro provedení evaluace: 

• výstupy z průběžného monitorování realizace SCLLD – informace o realizaci jednotlivých výzev 

• Zpráva o realizaci integrované strategie 

• informace z monitorovacího systému MS2014+ 

• informace od místních aktérů – rozhovory, dotazníky, fokusní skupiny apod. 

• data o území ze statistik 

 

 Hodnoceno bude především: 

• plnění indikátorů na úrovni Programových rámců 

• plnění indikátorů na úrovni Strategické části 

• plnění finanční 

• kontrola relevance nastavených cílů 

 

 

 



 

 

1 Zdroj: Metodický pokyn NOK pro evaluace v programovém období 2014-2020, str.16-17. 



 

 

 

 

 

 

 

 

6 Popis dalších zvláštních opatření zajištění zamezení střetu zájmu 
MAS Blaník, z. s. vychází pro zamezení střetu zájmů z pokynů pro standardizaci MAS, ze stanov MAS Blaník, z. s. a dalších 

vnitřních dokumentů. Cílem dokumentů je zamezení střetu zájmů, jak v činnosti jednotlivých orgánů, tak v činnosti 

kanceláře a zejména při samotném výběru projektů. 

 

Konkrétní opatření zamezení střetu zájmů: 

 

• Člen spolku může být kromě nejvyššího orgánu (pozn. členská schůze) členem pouze jednoho povinného orgánu. 

• Člen Monitorovacího a kontrolního výboru nesmí být členem Výboru, Výběrové komise a ani zaměstnancem 

spolku v pracovním poměru. 

 

• Kancelář MAS Blaník využívá postupy, které jsou založeny na transparentnosti a na dostatečných kontrolních 

mechanismech. Zajištěna bude dostatečná archivace všech dokumentů. 

 

• MAS Blaník zajistí, aby v členské základně nebo u volených orgánů nevznikla tzv. potenciálně vlivná skupina. To znamená 

– v rámci nejvyššího orgánu (členské schůze) jeden zástupce nesmí zastupovat více subjektů. U volených orgánů MAS je 

potenciální vliv skupiny určen jako vážený součet hlasovacích práv členů orgánu. 

V rámci volených orgánů nemá dojít k procentuálnímu zastoupení vyššímu než 25 % hlasů potenciálně vlivné skupiny. 

Jako vlivnou skupinu lze chápat: Různé právnické osoby, které mají stejného statutárního zástupce; podniky, které mají 

shodného majitele apod.; různé právnické osoby, které mají stejného zřizovatele anebo i různé kombinace výše 

uvedeného. Vlivné skupiny byly také zkoumány při standardizaci MAS. 

• Vzniku provazeb mezi členy MAS Blaník z hlediska majetku či personálních vazeb není možné zcela zabránit při 

zohlednění místního dopadu aktivit a velikosti regionu. Nicméně MAS Blaník musí zajistit, aby 

nedocházelo ke škodě či újmě vyplývající z eventuálního propojení zástupců MAS Blaník, orgánů MAS Blaník, 

zaměstnanců a dodavatelů MAS. Je třeba vždy zajistit, že cena za dodávky zboží a služeb bude cenou v místě obvyklou a 

že při výběru projektů jsou z hodnocení vyloučeny osoby, které se ve střetu zájmu přímo ocitli. 

 

• Každý člen výběrové komise je povinen sdělit, zda má k hodnocenému projektu vztah, kde vzniká potenciální střet 

zájmů (př. je členem sdružení, které projekt předkládá). Každý člen Výběrové komise před jejím zasedáním 

stvrzuje svůj stav vůči hodnoceným projektům Čestným prohlášením. V případě zjištění střetu zájmu se člen komise 

zdrží hodnocení tohoto konkrétního projektu a opouští prostor zasedání hodnotící komise po dobu hodnocení 

projektu, kde je ve střetu zájmu. Hodnocení projektu proběhne bez člena, u 

něhož byl stanoven střet zájmu. Hodnocení člena (jeho bodové hodnocení) bude nahrazeno aritmetickým 

průměrem hodnocení z hodnocení ostatních členů výběrové komise k danému projektu. U ostatních 

projektů vyloučen člen hodnotící komise není. 



 

 

 

Příklad obsahu Čestného prohlášení o nepodjatosti a důvěrnosti člena/náhradníka výběrové komise 

 
▪ Prohlašuji tímto čestně, že jsem se nepodílel(-a) na zpracování žádné žádosti o dotaci podané ve shora 

uvedených výzvách, a že nemám osobní zájem na výběru žádostí ve výše uvedených výzvách, ani mne s 

žadateli, kteří podali v těchto výzvách žádost, nespojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr.



 

 

 

 
 

▪ P 

Prohlašuji tímto čestně, že budu zachovávat mlčenlivost o 

procesu výběru žádostí a o veškerých informacích o 

podaných žádostech a projektech, vyjma informací 

zveřejněních na www. 

masblanik.cz, budu považovat za důvěrné, nebudu si pořizovat 

jejich kopie, poskytovat je dalším osobám či jiným způsobem 

porušovat důvěrnost a mlčenlivost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/


 

 

Příloha č. 5 (Výzva č. 5 MAS Blaník, z.s. včetně hodnotících kritérií – Infrastruktura ZŠ)  

MAS Blaník, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD MAS 
Blaník, z. s.) 

 
vyhlašuje 

5. výzvu k předkládání žádostí o podporu  
z Integrovaného regionálního operačního programu 

 
s názvem 

5. Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP -vzdělávání -Školství a vzdělávání - Infrastruktura základních 
škol 

 
VÝZVA Č. 68 - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A 

CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

Přehled změn k datu  dd.mm.rrrr 

Položka popis změny zdůvodnění změny 

      

      

      

 
  

Identifikace výzvy 

Operační program Integrovaný regionální operační program 

Specifický cíl IROP 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 



 

 

Číslo výzvy ŘO IROP 
68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY 
PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - 
SC 2.4 

Číslo výzvy MAS 5 

Opatření integrované strategie  II. 6 Školství a vzdělávání 

Podopatření integrované 
strategie 

Není relevantní 

Druh výzvy  Kolová 

  
 

Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy 
MAS 

30.11.17 8:00 

Datum a čas zpřístupnění 
formuláře žádosti o podporu v 
MS2014+ 

30.11.17 8:00 

Datum a čas zahájení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

N/R 

Datum a čas ukončení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

15.1.18 23:59 

Datum zahájení realizace 
projektu 

01.01.2014 

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního 
úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy 
způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být 
stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní 
úk+C96on byl učiněn před tímto datem. 

Datum ukončení realizace 
projektu 

01.04.2020 

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o 
podporu v MS 2014+. 

   
Podpora 

Celková částka dotace 
z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj pro výzvu 

8 000 000,000 Kč 

Míra podpory z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a 
státního rozpočtu pro projekt 

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %  
Státní rozpočet - 0 % 



 

 

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 
projektu 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 500 
000,000 Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 4000 
000,000 Kč 
 

Podmínky veřejné podpory 

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve 
smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie 

Forma podpory 
Dotace – ex-post financování  

   
Zacílení podpory 

Typy podporovaných projektů 

Aktivita Infrastruktura základních škol 
- Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za 
účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na 
trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, 
práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a 
řemeslné obory).  
- Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na 
budování bezbariérovosti škol.  

Území realizace  

Místo realizace projektu musí ležet na území vymezeném ve 
schválené Strategii CLLD MAS Blaník a pokrývat celé území MAS.  

Oprávnění žadatelé #NÁZEV? 



 

 

Cílová skupina 

 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 
- žáci (studenti) 

   
Věcné zaměření 

Podporované aktivity 

1 Infrastruktura základních škol 

  

Indikátory 

50000 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení  
50001 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení  
55020 – Podíl tříletých umístěných v předškolním vzdělávání 
50030 - Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 



 

 

   
Náležitosti žádosti o podporu 

Povinné přílohy 

1 Plná moc 

2 Zadávací a výběrová řízení 

3 Doklady o právní subjektivitě žadatele 

4 Výpis z rejstříku trestů -  zrušeno 

5 Studie proveditelnosti 

6 Doklad o prokázání právních vztahů k 
majetku, který je předmětem projektu  

7 
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas 
nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující 
územní řízení 

8 

Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, 
případně stavební povolení nebo souhlas 
s provedením ohlášeného stavebního 
záměru nebo veřejnoprávní smlouva 
nahrazující stavební povolení 

9 
Projektová dokumentace pro vydání 
stavebního povolení nebo pro ohlášení 
stavby 

10 Položkový rozpočet stavby 

11 Výpočet čistých jiných peněžních příjmů 

12 Čestné prohlášení o skutečném majiteli 

13 Výpis s rejstříků škol a školských zařízení  

14 

  

15   

    

    

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je 

uvedena ve Specifických pravidlech výzvy č. 68 IROP v kapitole 3.2.4 
a  dle aktivity, na kterou je podávána žádost o dotaci 

   

Způsobilé výdaje 



 

 

Věcná způsobilost 

Informace k věcné způsobilosti viz kapitola 10 Obecných pravidel pro 
žadatele a příjemce a kapitola 3.2.6(Infrastruktura pro základní školy)  
Specifických pravidel výzvy ŘO. 
 
Oproti výzvě ŘO omezuje MAS Blaník, z.s.  okruh podporovaných 
aktivit. Z tohoto důvodu je pro tuto výzvu relevantní pouze kapitoly 
Specifických pravidel týkající se aktivity „Infrastruktura pro základní 
školy“ 
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty 
CLLD: https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/1d8a717e-75bc-
45a6-a52f-c9dcf2ea35db/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-
1.pdf?ext=.pdf 
 
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce: https://www.strukturalni-
fondy.cz/getmedia/0214a19a-5d4a-4734-b1b2-
7facb47b9f4a/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-9_2-
6.2017.pdf?ext=.pdf. 
                                                                                                                                
Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými 
pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 
53 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými 
pravidly (verze 1.9, platnost od 02.06.2017), Specifickými pravidly 
(verze 1.1, platnost od 27.03.2017). V době realizace, tj. od data 
vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše 
uvedených Pravidel. 

Časová způsobilost 

1.1. 2014 - 1.4. 2020 

Informace o křížovém  
financování 

Křížové financování není možné 

   
Další detaily výzvy 



 

 

Provádění změn výzvy 

 Změnu výzvy navrhuje Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD v 
součinnosti s Expertem IROP (v jejich nepřítomnosti zastoupeni 
programovými manažery PRV a OPZ), změny schvaluje Výbor MAS a 
následně ŘO IROP. Změnu výzvy oznamuje MAS stejným způsobem, 
jakým byla výzva vyhlášena, tedy v MS2014+.V kolové výzvě jsou 
změny možné pouze na základě změn metodiky nebo legislativy.  
Provádění změn výzvy musí být v souladu s informacemi ve výzvě ŘO 
IROP. 
 
Změna výzvy se řídí následujícími pravidly: 
a) Ke každé změně (vyhlášené) výzvy MAS musí MAS uvést 
odůvodnění – popis změny, odůvodnění změny, případné dopady na 
administraci projektů ze strany žadatele / příjemce v informačním 
systému MS2014+ a informovat o ní nejpozději do 5 pracovních dnů 
od schválení změny ŘO na internetových stránkách MAS. 
b) ŘO IROP stanoví další pravidla pro změny výzev MAS v rámci výzvy 
ŘO, s ohledem na zajištění řádné a transparentní administrace 
integrovaných projektů. Zejména stanoví, které změny výzvy MAS 
musí MAS předkládat ke kontrole řídícímu orgánu.  
c) ŘO zkontroluje, zda změna výzvy MAS je v souladu s programem a 
zajišťuje, že integrované projekty budou způsobilé k financování.  
d) MAS může provést pouze takovou změnu, u které ŘO souhlasí s 
vypořádáním svých připomínek. 
Změnu výzvy navrhuje Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD v 
součinnosti s Expertem IROP (v jejich nepřítomnosti zastoupeni 
programovými manažery PRV a OPZ), změny schvaluje Výbor MAS a 
následně ŘO IROP. Změnu výzvy oznamuje MAS stejným způsobem, 
jakým byla výzva vyhlášena, tedy v MS2014+. 
 
Změna výzvy se řídí následujícími pravidly: 
a) Ke každé změně (vyhlášené) výzvy MAS musí MAS uvést 
odůvodnění – popis změny, odůvodnění změny, případné dopady na 
administraci projektů ze strany žadatele / příjemce v informačním 
systému MS2014+ a informovat o ní nejpozději do 5 pracovních dnů 
od schválení změny ŘO na internetových stránkách MAS. 
b) ŘO IROP stanoví další pravidla pro změny výzev MAS v rámci výzvy 
ŘO, s ohledem na zajištění řádné a transparentní administrace 
integrovaných projektů. Zejména stanoví, které změny výzvy MAS 
musí MAS předkládat ke kontrole řídícímu orgánu.  
c) ŘO zkontroluje, zda změna výzvy MAS je v souladu s programem a 
zajišťuje, že integrované projekty budou způsobilé k financování.  
d) MAS může provést pouze takovou změnu, u které ŘO souhlasí s 
vypořádáním svých připomínek. 

Příjmy projektu 

Projekty mohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení i 
příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení (tzv. jiné peněžní příjmy). 



 

 

Způsob hodnocení projektů 

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti provádí 
pracovníci kanceláře MAS Blaník, z.s. při dodržení pravidla čtyř očí.  
 
Věcné hodnocení provádí hodnotící komise sestavená z výběrové 
komise MAS Blaník, která je výběrovým orgánem spolku.  
 
Výbor Mas Blaník, z.s. , který je rozhodovacím orgánem MAS 
vybírá projekty k realizaci e. 
 
Minimální bodová hranice pro splnění věcného hodnocení je 10 
bodů. 
 
Postup hodnocení projektů je uveden v Interních postupech MAS 
Blaník pro IROP. Hodnotící kritéria pro kontrolu formálních náležitostí 
a přijatelnosti i kritéria pro věcné hodnocení jsou přílohou této výzvy. 
 
Závěrečné ověření způsobilosti projektu provádí CRR. 
 
Žadatel má možnost podat žádost o přezkum hodnocení. 

Kritéria pro hodnocení 
projektů 

Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti jsou 
přílohou č. 1 této výzvy. Kritéria pro věcné hodnocení jsou přílohou 
číslo 2. této výzvy. 

Další specifika výzvy 

Žádná další specifika. 

Forma a způsob podání žádosti 
o podporu 

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  
https://mseu.mssf.cz 

Odkaz na Obecná a Specifická 
pravidla výzvy ŘO IROP 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy  

Kontakty pro poskytování 
informací 

Lucie Jeřábková – vedoucí pracovník CLLD, kancelar@masblanik.cz, 
735 046 027 
Mgr. Anna Dufková – expert IROP MAS Blaník, z.s, 
anna.dufkova@masblanik.cz, 603 462 529 

Seznam příloh výzvy 
1 

Příloha č.1 Kritéria formálního  hodnocení a 
přijatelnosti 

2 Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení 

https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy


 

 

Hodnotící kritéria pro FNaP Infrastruktura ZŠ 

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 

Obecná kritéria přijatelnosti 

Vylučovací kritérium  Hodnocení (ANO/NE) Napravitelné 

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy MAS 

ANO - projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS Napravitelné 

NE - Projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS 

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS ANO - projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS Napravitelné  

NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS 

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu MAS 

ANO - žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS Nenapravitelné 

NE - žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu. 

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových 

způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny 

ANO - projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny 

Napravitelné 

NE - projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud 

jsou stanoveny 

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů (pokud jsou 

stanoveny) 

ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů (pokud jsou stanoveny) Napravitelné 

NE - projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů (pokud jsou stanoveny) 

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná ANO  - Potřebnost realizace projektu je odůvodněná Napravitelné 

NE - Potřebnost realizace projektu není odůvodněná 

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný ANO - Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný Nenapravitelné 

NE - Statutární zástupce žadatele není trestně bezúhonný 



 

 

Specifická kritéria přijatelnosti 

Vylučovací Kritérium  Hodnocení (ANO/NE) Napravitelné 

Projekt je v souladu se specifickým cílem SCLLD MAS Blaník, z.s. : 

B- 2 Přispět ke zvýšení kvality a obohacení výuky na školách 

prostřednictvím podpory preventivních, sportovních, kulturních 

a mezinárodních aktivit škol, dále podpory spolupráce 

vzdělávacích institucí, vědy a badatelské činnosti a podpory 

zvyšování kompetencí pedagogů. 

B-2-1 Podpora inklusivního vzdělávání a integrace 

B-2-11 Zlepšení školního prostředí (Prostorové úpravy; Nákup 

materiálu; Vybavení; Venkovní učebny, zahrady; Bezbariérový 

přístup; Bezpečností prvky; Zajištění podmínek pro děti se 

speciálními potřebami (hendikepované, nadané), zajištění 

podmínek pro výuku speciálních a specializovaných předmětů 

ANO – projekt je v souladu s uvedeným specifickým cílem Nenapravitelné 

NE – projekt není v souladu s uvedeným specifickým cílem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hodnotící kritéria věcného hodnocení Infrasturktura ZŠ 

Hodnotící kritéria základní školy 

Název kritéria Popis kritéria Způsob hodnocení Hlavní zdroj 

informací 

Projekt řeší využití 

výstupů v kalendářním 

roce 

Kritérium hodnotí využití výstupů v kalendářním roce.  10 bodů - Výstupy projektu jsou využité více než 10 
měsíců v roce (Rozsah využití během doby, kdy neprobíhá 
školní výuka, bude nastaven s frekvencí min. 2 x měsíčně 
alespoň jedné vybudované učebny). 
5 bodů - Výstupy projektu jsou využité 10 měsíců v roce.  
0 bodů - Výstupy projektu jsou využité méně než 10 

měsíců v roce. 

Studie 

proveditelnosti 

Výstupy z projektu budou 
sloužit mimoškolním 
zájmovým aktivitám 

Kritérium hodnotí, zda výstupy projektu budou sloužit 
také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a 
mládeže. Rozsah tohoto využití bude nastaven s 
frekvencí min. 1 x týdně během školního roku, a to 
využitím jedné vybudované učebny ze všech výstupů 
projektu. Mimoškolní aktivitu dětí a mládeže mohou na 
výstupech projektu uskutečňovat školní družiny, DDM, 
spolky, církve, sama škola, apod.  

10 bodů - Výstupy z projektu budou sloužit i k 
mimoškolním zájmovým aktivitám.  
0 bodů - Výstupy z projektu nebudou sloužit dalším 

mimoškolním zájmovým 

Studie 

proveditelnosti 

Žádost o podporu 

Projekt řeší 

bezbariérovost 

Kritérium hodnotí, zda projekt řeší bezbariérovost 10 bodů – Projekt řeší bezbariérovost 

0 bodů – projekt neřeší bezbariérovost 

Studie 

proveditelnosti 

Minimální počet bodů 5 bodů 

Maximální počet bodů 30 bodů 

 

 

 



 

 

Příloha č. 6 (Výzva č. 6 MAS Blaník, z.s. včetně hodnotících kritérií – Infrastruktura MŠ) 

MAS Blaník, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje (SCLLD MAS Blaník, z. s.) 

 
vyhlašuje 

6. výzvu k předkládání žádostí o podporu  
z Integrovaného regionálního operačního programu 

 
s názvem 

6. Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP -vzdělávání -
Školství a vzdělávání - Infrastruktura pro 

předškolní vzdělávání 
 

VÝZVA Č. 68 - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO 
VZDĚLÁVÁNÍ A 

CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

Přehled změn k datu  dd.mm.rrrr 

Položka popis změny zdůvodnění změny 

      

      

      

 
  

Identifikace výzvy 

Operační program Integrovaný regionální operační program 

Specifický cíl IROP 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace 
místního potenciálu 



 

 

Číslo výzvy ŘO IROP 
68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI 
INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - 
INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 2.4 

Číslo výzvy MAS 6 

Opatření integrované strategie  II. 6 Školství a vzdělávání 

Podopatření integrované 
strategie 

Není relevantní 

Druh výzvy  Kolová 

  
 

Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy 
MAS 

30.11.17 8:00 

Datum a čas zpřístupnění 
formuláře žádosti o podporu v 
MS2014+ 

30.11.17 8:00 

Datum a čas zahájení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

N/R 

Datum a čas ukončení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

15.1.18 23:59 

Datum zahájení realizace 
projektu 

01.01.2014 

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum 
prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na 
které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení 
realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 
2014, a to i v případě, že první právní úk+C96on byl učiněn 
před tímto datem. 

Datum ukončení realizace 
projektu 

01.04.2020 

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním 
žádosti o podporu v MS 2014+. 

   
Podpora 

Celková částka dotace 
z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj pro výzvu 

6 000 000,000 Kč 

Míra podpory z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a 
státního rozpočtu pro projekt 

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %  
Státní rozpočet - 0 % 



 

 

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 
projektu 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden 
projekt 500 000,000 Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden 
projekt 6000 000,000 Kč 
 

Podmínky veřejné podpory 

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou 
podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie 

Forma podpory 
Dotace – ex-post financování  

   
Zacílení podpory 

Typy podporovaných projektů 

Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání  
- Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem 
zajištění dostatečné kapacity kvalitních mateřských škol v 
území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. 

Území realizace  

Místo realizace projektu musí ležet na území vymezeném 
ve schválené Strategii CLLD MAS Blaník a pokrývat celé 
území MAS.  

Oprávnění žadatelé Společné pro všechny aktivity  



 

 

- obce  
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi  
- nestátní neziskové organizace  
- církve  
- církevní organizace  
- školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání  
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích 
aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti  

Cílová skupina 

Společné pro všechny aktivity  
- 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  
- děti do 3 let 
- děti v předškolním vzdělávání  



 

 

   
Věcné zaměření 

Podporované aktivity 

1 
Infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání 

  



 

 

Indikátory 

50000 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení  
50001 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení  
55020 – Podíl tříletých umístěných v předškolním 
vzdělávání 
 

   
Náležitosti žádosti o podporu 

Povinné přílohy 

1 Plná moc 

2 Zadávací a výběrová řízení 

3 
Doklady o právní subjektivitě 
žadatele 

4 
Výpis z rejstříku trestů -  
zrušeno 

5 Studie proveditelnosti 

6 
Doklad o prokázání právních 
vztahů k majetku, který je 
předmětem projektu  

7 

Územní rozhodnutí nebo 
územní souhlas nebo 
veřejnoprávní smlouva 
nahrazující územní řízení 



 

 

8 

Žádost o stavební povolení 
nebo ohlášení, případně 
stavební povolení nebo 
souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního záměru 
nebo veřejnoprávní smlouva 
nahrazující stavební povolení 

9 
Projektová dokumentace pro 
vydání stavebního povolení 
nebo pro ohlášení stavby 

10 Položkový rozpočet stavby 

11 
Výpočet čistých jiných 
peněžních příjmů 

12 
Čestné prohlášení o skutečném 
majiteli 

13 
Výpis s rejstříků škol a 
školských zařízení  

14 Stanovisko Krajské hygienické 
stanice ke kapacitě školy  

15   

    

    

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti 

o dotaci je uvedena ve Specifických pravidlech výzvy č. 68 
IROP v kapitole 3.1.4. dle aktivity, na kterou je podávána 
žádost o dotaci 

   

Způsobilé výdaje 

Věcná způsobilost 

Informace k věcné způsobilosti viz kapitola 10 Obecných 
pravidel pro žadatele a příjemce a kapitola 
3.1.6(Infrastruktura pro předškolní vzdělávání) 3 
Specifických pravidel výzvy ŘO. 
 
Oproti výzvě ŘO omezuje MAS Blaník, z.s.  okruh 
podporovaných aktivit. Z tohoto důvodu je pro tuto výzvu 
relevantní pouze kapitoly Specifických pravidel týkající se 
aktivity "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání" 
 



 

 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro 
integrované projekty CLLD: https://www.strukturalni-
fondy.cz/getmedia/1d8a717e-75bc-45a6-a52f-
c9dcf2ea35db/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-
1.pdf?ext=.pdf 
 
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce: 
https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/0214a19a-
5d4a-4734-b1b2-7facb47b9f4a/Obecna-pravidla-
IROP_vydani-1-9_2-6.2017.pdf?ext=.pdf. 
Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a 
Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce 
integrovaných projektů pro výzvu č. 53 IROP ve znění 
platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými pravidly 
(verze 1.9, platnost od 02.06.2017), Specifickými pravidly 
(verze 1.1, platnost od 27.03.2017). V době realizace, tj. 
od data vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy 
aktuální verzí výše uvedených Pravidel. 

Časová způsobilost 

1.1. 2014 - 1.4. 2020 

Informace o křížovém  
financování 

Křížové financování není možné 

   
Další detaily výzvy 

Provádění změn výzvy 

 Změnu výzvy navrhuje Vedoucí zaměstnanec pro realizaci 
SCLLD v součinnosti s Expertem IROP (v jejich 
nepřítomnosti zastoupeni programovými manažery PRV a 
OPZ), změny schvaluje Výbor MAS a následně ŘO IROP. 
Změnu výzvy oznamuje MAS stejným způsobem, jakým 
byla výzva vyhlášena, tedy v MS2014+.V kolové výzvě jsou 



 

 

změny možné pouze na základě změn metodiky nebo 
legislativy.  
Provádění změn výzvy musí být v souladu s informacemi 
ve výzvě ŘO IROP. 
 
Změna výzvy se řídí následujícími pravidly: 
a) Ke každé změně (vyhlášené) výzvy MAS musí MAS uvést 
odůvodnění – popis změny, odůvodnění změny, případné 
dopady na administraci projektů ze strany žadatele / 
příjemce v informačním systému MS2014+ a informovat o 
ní nejpozději do 5 pracovních dnů od schválení změny ŘO 
na internetových stránkách MAS. 
b) ŘO IROP stanoví další pravidla pro změny výzev MAS v 
rámci výzvy ŘO, s ohledem na zajištění řádné a 
transparentní administrace integrovaných projektů. 
Zejména stanoví, které změny výzvy MAS musí MAS 
předkládat ke kontrole řídícímu orgánu.  
c) ŘO zkontroluje, zda změna výzvy MAS je v souladu s 
programem a zajišťuje, že integrované projekty budou 
způsobilé k financování.  
d) MAS může provést pouze takovou změnu, u které ŘO 
souhlasí s vypořádáním svých připomínek. 
Změnu výzvy navrhuje Vedoucí zaměstnanec pro realizaci 
SCLLD v součinnosti s Expertem IROP (v jejich 
nepřítomnosti zastoupeni programovými manažery PRV a 
OPZ), změny schvaluje Výbor MAS a následně ŘO IROP. 
Změnu výzvy oznamuje MAS stejným způsobem, jakým 
byla výzva vyhlášena, tedy v MS2014+. 
 
Změna výzvy se řídí následujícími pravidly: 
a) Ke každé změně (vyhlášené) výzvy MAS musí MAS uvést 
odůvodnění – popis změny, odůvodnění změny, případné 
dopady na administraci projektů ze strany žadatele / 
příjemce v informačním systému MS2014+ a informovat o 
ní nejpozději do 5 pracovních dnů od schválení změny ŘO 
na internetových stránkách MAS. 
b) ŘO IROP stanoví další pravidla pro změny výzev MAS v 
rámci výzvy ŘO, s ohledem na zajištění řádné a 
transparentní administrace integrovaných projektů. 
Zejména stanoví, které změny výzvy MAS musí MAS 
předkládat ke kontrole řídícímu orgánu.  
c) ŘO zkontroluje, zda změna výzvy MAS je v souladu s 
programem a zajišťuje, že integrované projekty budou 
způsobilé k financování.  
d) MAS může provést pouze takovou změnu, u které ŘO 
souhlasí s vypořádáním svých připomínek. 

Příjmy projektu 

Projekty mohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného 
nařízení i příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení (tzv. jiné 
peněžní příjmy). 



 

 

Způsob hodnocení projektů 

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti provádí 
pracovníci kanceláře MAS Blaník, z.s. při dodržení pravidla 
čtyř očí.  
 
Věcné hodnocení provádí hodnotící komise sestavená z 
výběrové komise MAS Blaník, která je výběrovým 
orgánem spolku.  
 
Výbor Mas Blaník, z.s. , který je rozhodovacím orgánem 
MAS 
vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na 
projekty 
na základě návrhu výběrové komise. 
Minimální bodová hranice pro splnění věcného hodnocení 
je 10 bodů. 
Postup hodnocení projektů je uveden v Interních 
postupech MAS Blaník pro IROP. Hodnotící kritéria pro 
kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti i kritéria pro 
věcné hodnocení jsou přílohou této výzvy. 
Závěrečné ověření způsobilosti projektu provádí CRR. 
Žadatel má možnost podat žádost o přezkum hodnocení. 

Kritéria pro hodnocení 
projektů 

Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a 
přijatelnosti jsou přílohou č. 1 této výzvy. Kritéria pro 
věcné hodnocení jsou přílohou číslo 2. této výzvy. 

Další specifika výzvy 

Žádná další specifika. 

Forma a způsob podání žádosti 
o podporu 

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  
https://mseu.mssf.cz 

Odkaz na Obecná a Specifická 
pravidla výzvy ŘO IROP 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy  

Kontakty pro poskytování 
informací 

Lucie Jeřábková – vedoucí pracovník CLLD, 
kancelar@masblanik.cz, 735 046 027 
Mgr. Anna Dufková – expert IROP MAS Blaník, z.s, 
anna.dufkova@masblanik.cz, 603 462 529 

Seznam příloh výzvy 
1 

Příloha č.1 Kritéria formálního  
hodnocení a přijatelnosti 

2 
Příloha č.2 Kritéria věcného 
hodnocení 

https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy


 

 

6. Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP -vzdělávání -Školství a vzdělávání - Infrastruktura pro 

předškolní vzdělávání 

Vazba na výzvu č. 68 INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ 

Vylučovací kritérium Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) 

Žádost o podporu je podána v předepsané formě ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě 

NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě 

Žádost o podporu je podepsána oprávněným 

zástupcem žadatele 

ANO - Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele 

NE - Žádost o podporu není podepsána oprávněným zástupcem žadatele 

Jsou doloženy všechny přílohy, které obsahově 

splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě 

ANO - jsou doloženy všechny přílohy, které obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě 

NE – nejsou doloženy všechny přílohy, které splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě 

 

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 

Obecná kritéria přijatelnosti 

Vylučovací kritérium  Hodnocení (ANO/NE) 

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a 

podporovanými aktivitami výzvy MAS 

ANO - projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS 

NE - Projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS 

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS ANO - projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS 

NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS 

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro 

příslušný specifický cíl a výzvu MAS 

ANO - žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS 

NE - žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu. 

Projekt respektuje minimální a maximální hranici 

celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny 

ANO - projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny 

NE - projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny 

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů (pokud 

jsou stanoveny) 

ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů (pokud jsou stanoveny) 

NE - projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů (pokud jsou stanoveny) 

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná ANO  - Potřebnost realizace projektu je odůvodněná 

NE - Potřebnost realizace projektu není odůvodněná 

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný ANO - Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný 



 

 

NE - Statutární zástupce žadatele není trestně bezúhonný 

Specifická kritéria přijatelnosti 

Vylučovací Kritérium  Hodnocení (ANO/NE) 

Projekt je v souladu se specifickým cílem SCLLD MAS 

Blaník, z.s. : B- 2 Přispět ke zvýšení kvality a 

obohacení výuky na školách prostřednictvím podpory 

preventivních, sportovních, kulturních a 

mezinárodních aktivit škol, dále podpory spolupráce 

vzdělávacích institucí, vědy a badatelské činnosti a 

podpory zvyšování kompetencí pedagogů. 

B-2-1 Podpora inklusivního vzdělávání a integrace 

B-2-11 Zlepšení školního prostředí (Prostorové 

úpravy; Nákup materiálu; Vybavení; Venkovní 

učebny, zahrady; Bezbariérový přístup; Bezpečností 

prvky; Zajištění podmínek pro děti se speciálními 

potřebami (hendikepované, nadané), zajištění 

podmínek pro výuku speciálních a specializovaných 

předmětů 

ANO – projekt je v souladu s uvedeným specifickým cílem 

NE – projekt není v souladu s uvedeným specifickým cílem 



 

 

 

6. Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP -vzdělávání -Školství a vzdělávání-Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

Vazba na výzvu č. 68 INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria věcného hodnocen 

Hodnotící kritéria předškolní vzdělávání 

Název kritéria Popis kritéria Způsob hodnocení Hlavní zdroj 

informací 

Projekt řeší využití 

výstupů v kalendářním 

roce 

Kritérium hodnotí využití výstupů v kalendářním roce.  10 bodů - Výstupy projektu jsou využité více než 10 
měsíců v roce  
5 bodů - Výstupy projektu jsou využité právě 10 měsíců v 
roce.  
0 bodů - Výstupy projektu jsou využité méně než 10 

měsíců v roce. 

Studie 

proveditelnosti 

Projekt umožňuje pobyt 
dítěte v zařízení po dobu 
maximálně možnou 

Posuzuje se otevírací doba zařízení 10 bodů – Zařízení umožní pobyt dítěte až 10 hodin 
denně  
5 bodů - Zařízení umožní pobyt dítěte maximálně 8 hodin 
denně  
0 bodů - Zařízení umožní pobyt dítěte méně než 6 hodin 
denně 

Studie 

proveditelnosti 

 

Projekt řeší 

bezbariérovost 

Posuzuje, zda projekt řeší bezbariérovost 10 bodů – Projekt řeší bezbariérovost 

0 bodů – projekt neřeší bezbariérovost 

Studie 

proveditelnosti 

Minimální počet bodů 5 bodů  

Maximální počet bodů 30  



 

 

 Příloha č. 7 (Výzva MAS Blaník, z.s. – Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání a 

celoživotní učení)  

MAS Blaník, z.s. jako nositel strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje (SCLLD MAS Blaník, z. s.) 

 
vyhlašuje 

9. výzvu k předkládání žádostí o podporu  
z Integrovaného regionálního operačního programu 

 
s názvem 

9. Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP -
vzdělávání -Infrastruktura pro zájmové, 

neformální vzdělávání a celoživotní učení 
 

VÝZVA Č. 68 - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO 
VZDĚLÁVÁNÍ A 

CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

Přehled změn k datu  dd.mm.rrrr 

Položka popis změny zdůvodnění změny 

      
      
      

 
  

Identifikace výzvy 

Operační program Integrovaný regionální operační program 



 

 

Specifický cíl IROP 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech 
a aktivizace místního potenciálu 

Číslo výzvy ŘO IROP 
68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI 
INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ 
UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 2.4 

Číslo výzvy MAS 9 

Opatření integrované strategie  II. 6 Školství a vzdělávání 

Podopatření integrované 
strategie 

Není relevantní 

Druh výzvy  Kolová 

  
 

Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy 
MAS 

15.1.18 0:00 

Datum a čas zpřístupnění 
formuláře žádosti o podporu v 
MS2014+ 

15.1.18 0:00 

Datum a čas zahájení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

N/R 

Datum a čas ukončení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

20.2.19 0:00 

Datum zahájení realizace 
projektu 

01.01.2014 

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum 
prvního právního úkonu týkajícího se aktivit 
projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé 
výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být 
stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, 
že první právní úk+C96on byl učiněn před tímto 
datem. 

Datum ukončení realizace 
projektu 

01.04.2020 

Realizace projektu nesmí být ukončena před 
podáním žádosti o podporu v MS 2014+. 

   
Podpora 

Celková částka dotace 
z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj pro výzvu 

1 200 910,000 Kč 



 

 

Míra podpory z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a 
státního rozpočtu pro projekt 

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %  
Státní rozpočet - 0 % 

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 
projektu 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na 
jeden projekt 500 000,000 Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na 
jeden projekt 1 200 000 Kč 
 

Podmínky veřejné podpory 

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající 
veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 
Smlouvy o fungování Evropské unie.  

Forma podpory 
Dotace – ex-post financování  

   
Zacílení podpory 

Typy podporovaných projektů 

 Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných 
učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve 
vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových 
kompetencích (komunikace v cizích  práce s 
digitálními přírodní  technické a řemeslné obory 

Území realizace  

Místo realizace projektu musí ležet na území 
vymezeném ve schválené Strategii CLLD MAS 
Blaník a pokrývat celé území MAS.  



 

 

Oprávnění žadatelé 

Společné pro všechny aktivity  
- obce  
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi  
- nestátní neziskové organizace  
- církve  
- církevní organizace  
-školy a školská zařízení v oblasti předškolního, 
základního a středního vzdělávání a vyšší odborné 
školy 
- další subjekty podílející se na realizaci 
vzdělávacích aktivit 

Cílová skupina 

Společné pro všechny aktivity  
- 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  
 



 

 

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání  
- děti do 3 le+C144 
- děti v předškolním vzdělávání  
 
Aktivity Infrastruktura základních škol  
- žáci (studenti)  
  
Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání  
- žáci (studenti)  
- děti v předškolním vzdělávání  
- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací 
působících v oblasti neformálního a zájmového 
vzdělávání dětí a mládeže  
- dospělí v dalším vzdělávání  

   
Věcné zaměření 

Podporované aktivity 

1 
Infrastruktura pro 
zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání 

2   

3   

4   

5   

  



 

 

Indikátory 

50000 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení  
50001 - Kapacita podporovaných zařízení péče o 
děti nebo vzdělávacích zařízení  

   
Náležitosti žádosti o podporu 

Povinné přílohy 

1 Plná moc 

2 
Zadávací a výběrová 
řízení 

3 
Doklady o právní 
subjektivitě žadatele 

4 
Výpis z rejstříku trestů 
-  zrušeno 

5 Studie proveditelnosti 

6 

Doklad o prokázání 
právních vztahů k 
majetku, který je 
předmětem projektu  

7 

Územní rozhodnutí 
nebo územní souhlas 
nebo veřejnoprávní 
smlouva nahrazující 
územní řízení 



 

 

8 

Žádost o stavební 
povolení nebo 
ohlášení, případně 
stavební povolení 
nebo souhlas s 
provedením 
ohlášeného 
stavebního záměru 
nebo veřejnoprávní 
smlouva nahrazující 
stavební povolení 

9 

Projektová 
dokumentace pro 
vydání stavebního 
povolení nebo pro 
ohlášení stavby 

10 
Položkový rozpočet 
stavby 

11 
Výpočet čistých jiných 
peněžních příjmů 

12 
Čestné prohlášení o 
skutečném majiteli 

13 

Výpis s rejstříků škol a 
školských zařízení - 
nedokládá žadatel k 
aktivitě nfrastruktura 
pro zájmové, 
neformální a 
celoživotní vzdělávání 

14 

Stanovisko Krajské 
hygienické stanice ke 
kapacitě školy - 
dokládá pouze žadatel 
k aktivitě 
Infrastruktura pro 
předškolní vzdělávání 

15   

    

    

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh 
žádosti o dotaci je uvedena ve Specifických 

pravidlech výzvy č. 68 IROP v kapitole 3.4.4. dle 
aktivity, na kterou je podávána žádost o dotaci 

   

Způsobilé výdaje 

Věcná způsobilost 
Informace k věcné způsobilosti viz kapitola 10 
Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a 
kapitola  3.4.6 (Infrastruktura pro zájmové, 



 

 

neformální a celoživotní vzdělávání) Specifických 
pravidel výzvy ŘO. 
 
Oproti výzvě ŘO omezuje MAS Blaník, z.s.  okruh 
podporovaných aktivit. Z tohoto důvodu je pro tuto 
výzvu relevantní pouze kapitoly Specifických 
pravidel týkající se aktivity  "Infrastruktura pro 
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání" 
 
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro 
integrované projekty CLLD: 
https://www.strukturalni-
fondy.cz/getmedia/1d8a717e-75bc-45a6-a52f-
c9dcf2ea35db/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-
1.pdf?ext=.pdf 
 
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce: 
https://www.strukturalni-
fondy.cz/getmedia/0214a19a-5d4a-4734-b1b2-
7facb47b9f4a/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-
9_2-6.2017.pdf?ext=.pdf. 
                                                                                                                                
Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a 
Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce 
integrovaných projektů pro výzvu č. 53 IROP ve 
znění platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými 
pravidly (verze 1.9, platnost od 02.06.2017), 
Specifickými pravidly (verze 1.1, platnost od 
27.03.2017). V době realizace, tj. od data vydání 
právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí 
výše uvedených Pravidel. 

Časová způsobilost 

1.1. 2014 - 1.4. 2020 

Informace o křížovém  
financování 

Křížové financování není možné 

   
Další detaily výzvy 

Provádění změn výzvy 

 Změnu výzvy navrhuje Vedoucí zaměstnanec pro 
realizaci SCLLD v součinnosti s Expertem IROP (v 
jejich nepřítomnosti zastoupeni programovými 
manažery PRV a OPZ), změny schvaluje Výbor MAS 
a následně ŘO IROP. Změnu výzvy oznamuje MAS 
stejným způsobem, jakým byla výzva vyhlášena, 



 

 

tedy v MS2014+.V kolové výzvě jsou změny možné 
pouze na základě změn metodiky nebo legislativy.  
Provádění změn výzvy musí být v souladu s 
informacemi ve výzvě ŘO IROP. 
 
Změna výzvy se řídí následujícími pravidly: 
a) Ke každé změně (vyhlášené) výzvy MAS musí 
MAS uvést odůvodnění – popis změny, odůvodnění 
změny, případné dopady na administraci projektů 
ze strany žadatele / příjemce v informačním 
systému MS2014+ a informovat o ní nejpozději do 
5 pracovních dnů od schválení změny ŘO na 
internetových stránkách MAS. 
b) ŘO IROP stanoví další pravidla pro změny výzev 
MAS v rámci výzvy ŘO, s ohledem na zajištění 
řádné a transparentní administrace integrovaných 
projektů. Zejména stanoví, které změny výzvy MAS 
musí MAS předkládat ke kontrole řídícímu orgánu.  
c) ŘO zkontroluje, zda změna výzvy MAS je v 
souladu s programem a zajišťuje, že integrované 
projekty budou způsobilé k financování.  
d) MAS může provést pouze takovou změnu, u 
které ŘO souhlasí s vypořádáním svých připomínek. 
Změnu výzvy navrhuje Vedoucí zaměstnanec pro 
realizaci SCLLD v součinnosti s Expertem IROP (v 
jejich nepřítomnosti zastoupeni programovými 
manažery PRV a OPZ), změny schvaluje Výbor MAS 
a následně ŘO IROP. Změnu výzvy oznamuje MAS 
stejným způsobem, jakým byla výzva vyhlášena, 
tedy v MS2014+. 
 
Změna výzvy se řídí následujícími pravidly: 
a) Ke každé změně (vyhlášené) výzvy MAS musí 
MAS uvést odůvodnění – popis změny, odůvodnění 
změny, případné dopady na administraci projektů 
ze strany žadatele / příjemce v informačním 
systému MS2014+ a informovat o ní nejpozději do 
5 pracovních dnů od schválení změny ŘO na 
internetových stránkách MAS. 
b) ŘO IROP stanoví další pravidla pro změny výzev 
MAS v rámci výzvy ŘO, s ohledem na zajištění 
řádné a transparentní administrace integrovaných 
projektů. Zejména stanoví, které změny výzvy MAS 
musí MAS předkládat ke kontrole řídícímu orgánu.  
c) ŘO zkontroluje, zda změna výzvy MAS je v 
souladu s programem a zajišťuje, že integrované 
projekty budou způsobilé k financování.  
d) MAS může provést pouze takovou změnu, u 
které ŘO souhlasí s vypořádáním svých připomínek. 

Příjmy projektu 
Projekty mohou vytvářet příjmy podle čl. 61 
Obecného nařízení i příjmy mimo čl. 61 Obecného 



 

 

nařízení (tzv. jiné peněžní příjmy). 

Způsob hodnocení projektů 

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 
provádí 
pracovníci kanceláře MAS Blaník, z.s. při dodržení 
pravidla čtyř očí.  
 
Věcné hodnocení provádí hodnotící komise 
sestavená z výběrové komise MAS Blaník, která je 
výběrovým orgánem spolku.  
 
Výbor Mas Blaník, z.s. , který je rozhodovacím 
orgánem MAS 
vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace 
na projekty 
na základě návrhu výběrové komise. 
 
Minimální bodová hranice pro splnění věcného 
hodnocení je 10 bodů. 
 
Postup hodnocení projektů je uveden v Interních 
postupech MAS Blaník pro IROP. Hodnotící kritéria 
pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti i 
kritéria pro věcné hodnocení jsou přílohou této 
výzvy. 
 
Závěrečné ověření způsobilosti projektu provádí 
CRR. 
 
Žadatel má možnost podat žádost o přezkum 
hodnocení. 

Kritéria pro hodnocení 
projektů 

Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a 
přijatelnosti jsou přílohou č. 1 této výzvy. Kritéria 
pro věcné hodnocení jsou přílohou číslo 2. této 
výzvy. 

Další specifika výzvy 

Žádná další specifika. 

Forma a způsob podání žádosti 
o podporu 

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na 
adrese  https://mseu.mssf.cz  

Odkaz na Obecná a Specifická 
pravidla výzvy ŘO IROP 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy  

https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy


 

 

Kontakty pro poskytování 
informací 

Lucie Jeřábková – vedoucí pracovník CLLD, 
kancelar@masblani.cz, 735 046 027 
Mgr. Anna Dufková – expert IROP MAS Blaník, z.s, 
anna.dufkova@masblanik.cz, 603 462 529 

Seznam příloh výzvy 
1 

Příloha č.1 Kritéria 
formálního  hodnocení a 
přijatelnosti 

2 
Příloha č.2 Kritéria 
věcného hodnocení 

   



 

 

 

(text výzvy) 

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti Neformální a zájmové vzdělávání 

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ 

Vylučovací kritérium Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) 

Žádost o podporu je podána v předepsané 

formě 

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě 

NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě 

Žádost o podporu je podepsána oprávněným 

zástupcem žadatele 

ANO - Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele 

NE - Žádost o podporu není podepsána oprávněným zástupcem žadatele 

Jsou doloženy všechny přílohy, které 

obsahově splňují náležitosti požadované 

v dokumentaci k výzvě 

ANO - jsou doloženy všechny přílohy, které obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě 

NE – nejsou doloženy všechny přílohy, které splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě 

 

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 

Obecná kritéria přijatelnosti 

Vylučovací kritérium  Hodnocení (ANO/NE) 

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a 

podporovanými aktivitami výzvy MAS 

ANO - projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS 

NE - Projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS 

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy 

MAS 

ANO - projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS 

NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS 

Žadatel splňuje definici oprávněného 

příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu 

MAS 

ANO - žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS 

NE - žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu. 

Projekt respektuje minimální a maximální 

hranici celkových způsobilých výdajů, 

pokud jsou stanoveny 

ANO - projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny 

NE - projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny 

Projekt respektuje limity způsobilých 

výdajů (pokud jsou stanoveny) 

ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů (pokud jsou stanoveny) 

NE - projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů (pokud jsou stanoveny) 

Potřebnost realizace projektu je 

odůvodněná 

ANO  - Potřebnost realizace projektu je odůvodněná 

NE - Potřebnost realizace projektu není odůvodněná 

Statutární zástupce žadatele je trestně 

bezúhonný 

ANO - Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný 

NE - Statutární zástupce žadatele není trestně bezúhonný 



 

 

Specifická kritéria přijatelnosti 

Vylučovací Kritérium  Hodnocení (ANO/NE) 

Projekt je v souladu se specifickým cílem 

SCLLD MAS Blaník, z.s. :  

B- 1 Efektivně propojit výuku s praxí skrze 

podporu spolupráce škol a jiných 

organizací. 

ANO – projekt je v souladu s uvedeným specifickým cílem 

NE – projekt není v souladu s uvedeným specifickým cílem 

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria věcného hodnocení Neformální a zájmové vzdělávání 

Hodnotící kritéria zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

Název kritéria Popis kritéria Způsob hodnocení Hlavní zdroj 

informací 

Projekt je zaměřen 
na více klíčových 
kompetencí v 
oblastech: - 
komunikace v cizích 
jazycích, - 
technických a 
řemeslných oborů, - 
přírodních věd, - 
práce s digitálními 
technologiemi 

Kritérium hodnotí zaměření 

projektu na klíčové 

kompetence. 

10 bodů – Projekt je zaměřen na 
více na 3klíčové kompetence 
5 bodů – Projekt je zaměřen na 2 
klíčové kompetenci. 

Studie 

proveditelnosti 

Projekt je 
realizován ve vazbě 
na budoucí 
uplatnění na trhu 
práce a potřeby 
sladění nabídky a 
poptávky na trhu 
práce v území 

Kritérium hodnotí realizací 

projektu ve vazbě na budoucí 

uplatnění na trhu práce. 

10 bodů - Záměry projektu 
reflektují potřeby nabídky a 
poptávky na regionálním trhu 
práce ve vazbě na budoucí 
uplatnění osob na trhu práce a 
zároveň se při výuce (kurzech) 
bude spolupracovat přímo s více 
než 1 potenciálním budoucím 
zaměstnavatelem. 
 
5 bodů - Záměry projektu 
reflektují potřeby nabídky a 
poptávky na regionálním trhu 
práce ve vazbě na budoucí 
uplatnění osob na trhu práce a 
zároveň se při výuce (kurzech) 
bude spolupracovat přímo 
s alespoň 1 potenciálním 
budoucím zaměstnavatelem. 
 
0 bodů – Nebude docházet ke 
spolupráci potencionálními 
budoucími zaměstnavatelem. 

Studie 

proveditelnosti 

Projekt řeší Posuzuje, zda projekt řeší 10 bodů – Projekt řeší Studie 



 

 

bezbariérovost bezbariérovost. bezbariérovost 

0 bodů – projekt neřeší 

bezbariérovost 

proveditelnosti 

Minimální počet 

bodů 

5 bodů  

Maximální počet 

bodů 

30 bodů  

 



 

 

Příloha č. 8 (Výzva MAS Blaník, z.s. – Komunitní centrum) 

  

 

 

  

 

 

MAS Blaník, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje (SCLLD MAS Blaník, z. s.) 

 
vyhlašuje 

XY. výzvu k předkládání žádostí o podporu  
z Integrovaného regionálního operačního programu 

 
s názvem 

xy. Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP -sociální 
infrastruktura -Komunitní centrum 

 
VÝZVA Č. 68 - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A 

CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

 
Přehled změn k datu  dd.mm.rrrr 

 

Položka popis změny 
zdůvodnění 

změny 

 

      

 

      

 

      



 

 

 
   

 

Identifikace výzvy 

 

Operační program Integrovaný regionální operační program 

 

Specifický cíl IROP 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace 
místního potenciálu 

 

Číslo výzvy ŘO IROP 
62. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ 
PROJEKTY CLLD - SC 2.1 

 

Číslo výzvy MAS bude doplněno 

 

Opatření integrované strategie  II. 3. Komunitní centrum  

 

Podopatření integrované strategie 
Není relevantní 

 

Druh výzvy  Kolová 

   
 

 

Termíny 

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 15.1.18 8:00 

 

Datum a čas zpřístupnění formuláře 
žádosti o podporu v MS2014+ 

15.1.18 8:00 

 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o 
podporu v MS2014+ 

N/R 

 

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o 
podporu v MS2014+ 

5.3.18 23:59 

 

Datum zahájení realizace projektu 

01.01.2014 

 

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum 
prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na 
které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení 
realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 
2014, a to i v případě, že první právní úk+C96on byl 
učiněn před tímto datem. 

 Datum ukončení realizace projektu 

01.04.2020 

 

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním 
žádosti o podporu v MS 2014+. 

    

 

Podpora 



 

 

 

Celková částka dotace z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj pro výzvu 

 7 266 370,-  

 

Míra podpory z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a státního rozpočtu 
pro projekt 

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %  
Státní rozpočet - 0 % 

 Minimální a maximální výše celkových 
způsobilých výdajů projektu 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden 
projekt 500 000 Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden 
projekt 7 648 810 Kč  

 

 

Podmínky veřejné podpory 

Komunitní centra poskytující jednu a více sociálních 
služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách Budou podporováni žadatelé vykonávající 
službu obecného hospodářského zájmu v souladu s 
rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití 
čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na 
státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 
(2021/21/EU).  
  
Komunitní centra neposkytující sociální službu podle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
nezakládají veřejnou podporu ve smyslu článku 107 
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.  

 
 

 

 

Forma podpory 
Dotace – ex-post financování  

    

 

Zacílení podpory 

 

Typy podporovaných projektů 

Rozvoj komunitních center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Území realizace  

Místo realizace projektu musí ležet na území 
vymezeném ve schválené Strategii CLLD MAS Blaník a 
pokrývat celé území MAS.  

 
 



 

 

 

Oprávnění žadatelé 

#NÁZEV? 

 

 

Cílová skupina 

 
 Osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby se zdravotním postižením. 

 

 

    

 

Věcné zaměření 

 

Podporované aktivity 
1 

Rozvoj 
komunitních 
center 

 

2   



 

 

 

3   

 

4   

 

5   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikátory 

6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce                                                                                       
5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální 
práci                                             5 54 02 Počet 
poskytovaných druhů sociálních služeb  

 

 

 

 

 
 

    

 

Náležitosti žádosti o podporu 

 Povinné přílohy 

1 Plná moc 

 

2 
Zadávací a 
výběrová řízení 



 

 

 

3 
Doklady o právní 
subjektivitě 
žadatele 

 

4 
Výpis z rejstříku 
trestů -  zrušeno 

 

5 
Studie 
proveditelnosti 

 

6 

Doklad o 
prokázání 
právních vztahů k 
majetku, který je 
předmětem 
projektu  

 

7 

Žádost o stavební 
povolení nebo 
ohlášení, 
případně 
stavební povolení 
nebo souhlas s 
provedením 
ohlášeného 
stavebního 
záměru nebo 
veřejnoprávní 
smlouva 
nahrazující 
stavební povolení 

 

8 

Projektová 
dokumentace 
pro vydání 
stavebního 
povolení nebo 
pro ohlášení 
stavby 

 

9 
Položkový 
rozpočet stavby 

 

10 

Čestné 
prohlášení o 
skutečném 
majiteli 

 

11 

 Územní 
rozhodnutí nebo 
územní souhlas 
nebo 
veřejnoprávní 
smlouva 
nahrazující 
územní řízení  

 

12 
Souhlasné 
stanovisko kraje 
o souladu s jeho 



 

 

krajským 
střednědobým 
plánem rozvoje 
sociálních služeb  

 

13 

Pověřovací akt, 
popř. vyjádření 
objednatele 
služeb o úmyslu 
poskytovatele 
služeb pověřit 
výkonem služby 
obecného 
hospodářského 
zájmu v souladu s 
Rozhodnutím 
Komise 
2012/21/EU 
(pouze komunitní 
centra poskytující 
jednu a více 
sociálních služeb)  

 

14 

  

 

15   

 

    

 

    

 

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh 
žádosti o dotaci je uvedena ve Specifických pravidlech 

výzvy č. 62 IROP v kapitole 3.3 

 
   

 

Způsobilé výdaje 

 

Věcná způsobilost 

Informace k věcné způsobilosti viz kapitola 10 Obecných 
pravidel pro žadatele a příjemce a kapitola 3.3.5 
Specifických pravidel výzvy ŘO. 
 
Oproti výzvě ŘO omezuje MAS Blaník, z.s.  okruh 
podporovaných aktivit. Z tohoto důvodu je pro tuto 
výzvu relevantní pouze kapitoly Specifických pravidel 
týkající se aktivity „Rozvoj komunitních center“, " 
 
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

integrované projekty CLLD: https://www.strukturalni-
fondy.cz/getmedia/7ce4a756-adcf-48f1-b9ed-
804e90be537e/Specificka-pravidla-2_1-CLLD_v-1-
1_final.pdf?ext=.pdf 
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce: 
https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/ab644593-
6889-4818-a10a-670b62a519e6/Obecna-pravidla-
IROP_vydani-1-10_cistopis_1.pdf?ext=.pdf 
                                                                                                                                
Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a 
Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce 
integrovaných projektů pro výzvu č. 53 IROP ve znění 
platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými pravidly 
(verze 1.10, platnost od 27.10.2017), Specifickými 
pravidly (verze 1.1, platnost od 21.09.2017). V době 
realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce 
řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel. 

 
Časová způsobilost 

1.1. 2014 - 1.4. 2020 

 

 

 

 

Informace o křížovém  
financování 

Křížové financování není možné 

    

 

Další detaily výzvy 

 

Provádění změn výzvy 

 Změnu výzvy navrhuje Vedoucí zaměstnanec pro 
realizaci SCLLD v součinnosti s Expertem IROP (v jejich 
nepřítomnosti zastoupeni programovými manažery PRV 
a OPZ), změny schvaluje Výbor MAS a následně ŘO IROP. 
Změnu výzvy oznamuje MAS stejným způsobem, jakým 
byla výzva vyhlášena, tedy v MS2014+.V kolové výzvě 

 

 

 

 

 



 

 

 

jsou změny možné pouze na základě změn metodiky 
nebo legislativy.  
Provádění změn výzvy musí být v souladu s informacemi 
ve výzvě ŘO IROP. 
 
Změna výzvy se řídí následujícími pravidly: 
a) Ke každé změně (vyhlášené) výzvy MAS musí MAS 
uvést odůvodnění – popis změny, odůvodnění změny, 
případné dopady na administraci projektů ze strany 
žadatele / příjemce v informačním systému MS2014+ a 
informovat o ní nejpozději do 5 pracovních dnů od 
schválení změny ŘO na internetových stránkách MAS. 
b) ŘO IROP stanoví další pravidla pro změny výzev MAS v 
rámci výzvy ŘO, s ohledem na zajištění řádné a 
transparentní administrace integrovaných projektů. 
Zejména stanoví, které změny výzvy MAS musí MAS 
předkládat ke kontrole řídícímu orgánu.  
c) ŘO zkontroluje, zda změna výzvy MAS je v souladu s 
programem a zajišťuje, že integrované projekty budou 
způsobilé k financování.  
d) MAS může provést pouze takovou změnu, u které ŘO 
souhlasí s vypořádáním svých připomínek. 
Změnu výzvy navrhuje Vedoucí zaměstnanec pro 
realizaci SCLLD v součinnosti s Expertem IROP (v jejich 
nepřítomnosti zastoupeni programovými manažery PRV 
a OPZ), změny schvaluje Výbor MAS a následně ŘO IROP. 
Změnu výzvy oznamuje MAS stejným způsobem, jakým 
byla výzva vyhlášena, tedy v MS2014+. 
 
Změna výzvy se řídí následujícími pravidly: 
a) Ke každé změně (vyhlášené) výzvy MAS musí MAS 
uvést odůvodnění – popis změny, odůvodnění změny, 
případné dopady na administraci projektů ze strany 
žadatele / příjemce v informačním systému MS2014+ a 
informovat o ní nejpozději do 5 pracovních dnů od 
schválení změny ŘO na internetových stránkách MAS. 
b) ŘO IROP stanoví další pravidla pro změny výzev MAS v 
rámci výzvy ŘO, s ohledem na zajištění řádné a 
transparentní administrace integrovaných projektů. 
Zejména stanoví, které změny výzvy MAS musí MAS 
předkládat ke kontrole řídícímu orgánu.  
c) ŘO zkontroluje, zda změna výzvy MAS je v souladu s 
programem a zajišťuje, že integrované projekty budou 
způsobilé k financování.  
d) MAS může provést pouze takovou změnu, u které ŘO 
souhlasí s vypořádáním svých připomínek. 

 
Příjmy projektu 

Projekty mohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného 
nařízení i příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení (tzv. jiné 
peněžní příjmy).  

 

 



 

 

 

 

Způsob hodnocení projektů 

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti provádí 
pracovníci kanceláře MAS Blaník, z.s. při dodržení 
pravidla čtyř očí.  
 
Věcné hodnocení provádí hodnotící komise sestavená z 
výběrové komise MAS Blaník, která je výběrovým 
orgánem spolku.  
 
Výbor Mas Blaník, z.s. , který je rozhodovacím orgánem 
MAS 
vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na 
projekty 
na základě návrhu výběrové komise. 
 
Minimální bodová hranice pro splnění věcného 
hodnocení je 10 bodů. 
 
Postup hodnocení projektů je uveden v Interních 
postupech MAS Blaník pro IROP. Hodnotící kritéria pro 
kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti i kritéria 
pro věcné hodnocení jsou přílohou této výzvy. 
 
Závěrečné ověření způsobilosti projektu provádí CRR. 
 
Žadatel má možnost podat žádost o přezkum 
hodnocení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritéria pro hodnocení projektů 

Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a 
přijatelnosti jsou přílohou č. 1 této výzvy. Kritéria pro 
věcné hodnocení jsou přílohou číslo 2. této výzvy.  

 

 

 
 

 

Další specifika výzvy 

Žádná další specifika. 

 

 

 

 

 Forma a způsob podání žádosti o 
podporu 

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  
https://mseu.mssf.cz 

 

 

 Odkaz na Obecná a Specifická pravidla 
výzvy ŘO IROP 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy  

 

 

 
Kontakty pro poskytování informací 

Lucie Jeřábková – vedoucí pracovník CLLD, 
kancelar@masblani.cz, 735 046 027 
Mgr. Anna Dufková – expert IROP MAS Blaník, z.s, 
anna.dufkova@masblanik.cz, 603 462 529 

 

 

 

Seznam příloh výzvy 1 Příloha č.1 Kritéria 

https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
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 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ 

Vylučovací kritérium Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Napravitelnost 

Žádost o podporu je podána v předepsané formě ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě Napravitelné 

NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě 

Žádost o podporu je podepsána oprávněným 

zástupcem žadatele 

ANO - Žádost o podporu je podepsána oprávněným 

zástupcem žadatele 

Napravitelné 

NE - Žádost o podporu není podepsána oprávněným 

zástupcem žadatele 

Jsou doloženy všechny přílohy, které obsahově 

splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě 

ANO - jsou doloženy všechny přílohy, které obsahově 

splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě 

Napravitelné 

NE – nejsou doloženy všechny přílohy, které splňují 

náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě 

 

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 

Obecná kritéria přijatelnosti 

Vylučovací kritérium  Hodnocení (ANO/NE) Napravitelné 

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a 

podporovanými aktivitami výzvy MAS 

ANO - projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a 

podporovanými aktivitami výzvy MAS 

Napravitelné 

NE - Projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a 

podporovanými aktivitami výzvy MAS 



 

 

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS ANO - projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS Napravitelné  

NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS 

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro 

příslušný specifický cíl a výzvu MAS 

ANO - žadatel splňuje definici oprávněného příjemce 

pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS 

Nenapravitelné 

NE - žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce 

pro příslušný specifický cíl a výzvu. 

Projekt respektuje minimální a maximální hranici 

celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny 

ANO - projekt respektuje minimální a maximální hranici 

celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny 

Napravitelné 

NE - projekt nerespektuje minimální a maximální 

hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny 

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů (pokud 

jsou stanoveny) 

ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů 

(pokud jsou stanoveny) 

Napravitelné 

NE - projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů 

(pokud jsou stanoveny) 

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná ANO  - Potřebnost realizace projektu je odůvodněná Napravitelné 

NE - Potřebnost realizace projektu není odůvodněná 

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný ANO - Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný Nenapravitelné 

NE - Statutární zástupce žadatele není trestně 

bezúhonný 

Specifická kritéria přijatelnosti 

Vylučovací Kritérium  Hodnocení (ANO/NE) Napravitelné 

Projekt je v souladu se specifickým cílem SCLLD MAS 

Blaník, z.s. : A- 5: Prostřednictvím budování „míst pro 

ANO – projekt je v souladu s uvedeným specifickým 

cílem 

Nenapravitelné 



 

 

setkávání‟ působit preventivně proti sociálně-

patologickým jevům, zlepšit sociální i zdravotní 

situaci místních obyvatel a současně umožnit 

integraci nově příchozích/přistěhovalců;   

 

NE – projekt není v souladu s uvedeným specifickým 

cílem 

 

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria věcného hodnocení Komunitní centrum 

Název kritéria Popis kritéria Způsob hodnocení Hlavní zdroj 

informací 

Dopad na území Kritérium hodnotí dopad realizace projektu na území  10 bodů - Výstupy projektu budou využívat cílové skupiny 
z 3 obcí  
5 bodů - Výstupy projektu budou využívat cílové skupiny z 
2 obcí  
0 bodů - Výstupy projektu využívá pouze jedna obec 

Studie 

proveditelnosti 

Do plánování či realizace 
projektu jsou zapojeni 
kromě žadatele další 
subjekty (partneři) 

Kritérium hodnotí, zda jsou do plánování či realizace 
zapojeni další subjekty, kromě žadatele.  

10 bodů – Do plánování či realizace jsou zapojeni další 
subjekty  
0 bodů - Do plánování či realizace nejsou zapojeni další 

subjekty 

Studie 

proveditelnosti 

Žádost o podporu 

Projekt řeší 

bezbariérovost 

Kritérium hodnotí, zda projekt řeší bezbariérovost 10 bodů – Projekt řeší bezbariérovost 

0 bodů – projekt neřeší bezbariérovost 

Studie 

proveditelnosti 

Zaměření na cílové 

skupiny 

Kritérium hodnotí zaměření projektu na cílové 

skupiny 

15 - Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny (osoby 

sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním 

Studie 

proveditelnosti 



 

 

vyloučením, zdravotně postižení)  

10 - Projekt je zaměřen na 2 cílové skupiny (osoby 

sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním 

vyloučením, zdravotně postižení) 

0 - Projekt je zaměřen pouze na jednu cílovou skupinu   

Minimální počet bodů 10 bodů 

Maximální počet bodů 45 bodů 

 



 

 

 

Příloha č. 9 (Interní postupy IROP) 

      

      

      

      

                        



 

 

 

Preambule  
 

Interní postupy Místní akční skupiny Blaník, z.s. plní funkci vnitřní směrnice pro vyhlašování výzev, 

hodnocení a výběr projektů při realizaci SCLLD v rámci programového rámce Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP). Tento dokument byl vytvořen v souladu se stanovenými předpisy řídícího 

orgánu IROP, metodickými pokyny MMR, Stanovami spolku a Strategií komunitně vedeného místního 

rozvoje na území Místní akční skupiny Blaník, z. s. na roky 2014-2020 (dále jen „SCLLD“). 

 

Výchozí dokumentace související s procesem tvorby interních postupů MAS:  

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, 

Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o 

obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, 

Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a 

rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006  

- Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020  

- Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP  

- Systém schvalování integrovaných projektů schválený MV 

- Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 v 

aktuálním znění (dále MPIN)  

- Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020 

v aktuálním znění (dále MP ŘVHP)  

- Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014–2020  

- integrovaná strategie CLLD (SCLLD)  

- Akceptační dopis pro MAS Blaník, z. s. 

 

Interní postupy MAS byly zpracovány kanceláří MAS, která zajišťuje realizaci SCLLD a byly schváleny 

příslušnými orgány MAS v souladu se Stanovami a Standardizací MAS. Interní postupy schvaluje ŘO 

IROP před vyhlášením první výzvy MAS a při každé jejich změně. 
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Identifikace MAS  

Název MAS MAS Blaník, z.s. 

Právní subjektivita  Zapsaný spolek  

Adresa  Palackého náměstí 65, Vlašim, PSČ 258 01  

Kontaktní údaje  Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.: Lucie 

Jeřábková 

Tel. 735 046 027, e-mail kancelar@masblanik.cz 

Statutární orgán: Mgr. Renata Vondráková, 

předsedkyně 

Tel. 604 540 583, e-mail: info@masblanik.cz  

IČO 

Web  

01675842 

www.masblanik.cz  

  

1. Administrativní kapacity 
Administrativní kapacity Místní akční skupiny Blaník zajišťuje kancelář MAS Blaník, z. s. 

v čele s vedoucím pracovníkem pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a orgány 

MAS Blaník, z. s. dle platných Stanov a podmínek Standardizace MAS. 

2.1 Provádění strategie SCLLD v IROP 

 

Nositelem SCLLD je MAS Blaník, z. s. Provádění SCLLD MAS Blaník je zajišťováno součinností 

zaměstnanců Kanceláře MAS a orgánů spolku. 

 

MAS Blaník, z. s. odpovídá v rámci provádění SCLLD za: 

• naplňování principu partnerství veřejného a soukromého sektoru při rozvoji území, 

• koordinaci aktivit místních aktérů v území,  

• schválení integrované strategie a postupů pro implementaci - interní směrnice (prostřednictvím 

Členské schůze) 

• schválení harmonogramu výzev (prostřednictvím Výboru), 

• výběr vhodných projektů pro plnění cílů SCLLD (prostřednictvím Výběrové komise a Výboru),  

• monitoring a evaluaci plnění SCLLD jako celku a schválených cílových hodnot (prostřednictvím 

Kontrolního a monitorovacího výboru a Výboru), 

• řízení a koordinaci realizace SCLLD (prostřednictvím Kanceláře). 

2.2 Vymezení pravomocí a odpovědnosti osob a orgánů zapojených do hodnocení a 

výběru projektů  

Pravomoci a odpovědnosti ve vztahu k realizaci SCLLD určují Stanovy MAS Blaník, které byly 

podkladem pro vydání osvědčení o standardizaci MAS a jsou k dispozici k nahlédnutí na webových 

stránkách MAS:  

http://www.masblanik.cz/Portals/8/ustavzj%C3%ADc%C3%AD%20doku,%20%C5%99%C3%A1dy/Stan

ovy_platne_22_09_15.pdf 

http://www.masblanik.cz/Portals/8/ustavzj%C3%ADc%C3%AD%20doku,%20%C5%99%C3%A1dy/Stanovy_platne_22_09_15.pdf
http://www.masblanik.cz/Portals/8/ustavzj%C3%ADc%C3%AD%20doku,%20%C5%99%C3%A1dy/Stanovy_platne_22_09_15.pdf


 

 

 

Obr. č. 1: Struktura vedení a řízení MAS Blaník. 

 
 

základní rozdělení pravomocí a odpovědnosti osob a orgánů zapojených do hodnocení a výběru 

projektů v MAS Blaník, z.s. : 

Členská schůze  

Členská schůze je nejvyšší orgán spolku a je tvořena všemi partnery MAS Blaník, přičemž veřejný sektor 

ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Jednání členské schůze je 

upraveno jednacím řádem, je-li členem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu 

zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Členská schůze odpovídá za 

provádění SCLLD na území MAS Blaník. 

 

Ke svěřeným kompetencím Členské schůze patří tyto aktivity: 

• volba členů jednotlivých orgánů MAS Blaník (Výbor MAS Blaník, Výběrová komise, 

Monitorovací a kontrolní výbor) a určení pravomocí a rozsahu působnosti těchto orgánů 

• schválení SCLLD – distribuce veřejných finančních prostředků, schvaluje způsob hodnocení a 

výběru projektů (zejména hodnotící kritéria),  

• schvaluje rozpočet MAS 

• přijímá základní programové dokumenty Spolku 

• je zodpovědná za realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Blaník 
 

Podrobnější popis činnosti Členské schůze MAS Blaník, jako nejvyššího orgánu spolku je popsán ve 

stanovách Místní akční skupiny Blaník, z. s. 



 

 

Výbor MAS Blaník 

Výbor MAS Blaník (dále jen Výbor) představuje rozhodovací orgán, jehož členové jsou voleni z partnerů 

MAS Blaník. Výbor má nejméně 7 členů. nejméně Při sestavování tohoto orgánu musí být opět naplněna 

podmínka – veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích 

práv. Předsedu a místopředsedy volí Výbor z řad svých členů. Člen Výboru nesmí zastávat další funkci 

ve Výběrové komisi či Monitorovacím a kontrolním výboru. 

  

K výhradním oprávněním Výboru patří například:  

• schvalování výzev k podávání žádostí při realizaci Strategie komunitně vedeného (dále jen CLLD) 

místního rozvoje MAS Blaník, 

• na návrh Monitorovacího a kontrolního výboru schvaluje indikátorový a evaluační plán SCLLD 

• výběr projektů k realizaci), při hlasování výběrového orgánu náleží minimálně 50 % hlasovacích 

práv členům zastupujícím soukromý sektor 

• schvalování dalších vnitřních předpisů a směrnic MAS Blaník, které nejsou v kompetenci Členské 

schůze 

• navrhování komisí, popř. jiných pracovních a iniciativních skupin 

• stanovuje alokaci na výzvy MAS 
 

Celkový výčet oprávnění a výhradních činností Výboru jako rozhodovacího orgánu spolku je popsán ve 

stanovách Místní akční skupiny Blaník, z.s.  
 

Předseda  

Předseda je statutárním orgánem spolku, kterého ze svého středu volí Výbor a může jím být fyzická i 

právnická osoba. Ve své funkci, stejně jako ostatní členové Výboru setrvává ve své funkci 2 roky. Po tuto 

dobu se nesmí stát členem Výběrové komise ani Monitorovacího a kontrolního výboru. Předseda plní 

usnesení členské schůze a výboru a odpovídá jim za svou činnost. 

 

Do působnosti Předsedy patří zejména tyto aktivity: 

• vedení administrativních záležitostí činnosti Spolku a sledování a vyhodnocování postupu realizace 

strategie SCLLD 

• zastupování Spolku navenek a koordinace jeho činnosti 

• svolání a řízení zasedání Výboru  

• rozhoduje o všech záležitostech, jež nejsou zákonem a stanovami vyhrazeny Členské schůzi nebo 

jinému orgánu 

• příprava rozpočtu MAS Blaník 

• zajištění finančních prostředků k financování činnosti spolku 

 

Celkový výčet aktivit v působnosti Předsedy MAS Blaník, jako statutárního orgánu MAS Blaník definují 

Stanovy Místní akční skupiny Blaník, z. s. 
 

Místopředsedové 

Celkově jsou v rámci spolku voleni 2 místopředsedové, a to ze středu Výboru na 2 roky. 

 

Do působnosti předsedů patří zejména tyto aktivity: 

• plní funkci Předsedy v případě, že Předseda není schopen vykonávat svoji funkci.  

• spolupracují s předsedou na plnění cílů Spolku 

 

Monitorovací a kontrolní výbor 

Funkci revizního a dohledového orgánu spolku plní Monitorovací a kontrolní výbor Monitorovací a 

kontrolní výbor má nejméně 3 členy, kteří jsou voleni Členskou schůzí z řad členů spolku na dobu 1 roku. 



 

 

Kontrolní a monitorovací výbor si ze svého středu volí předsedu, který ho zastupuje navenek a svolává a 

řídí jeho zasedání.  

Členství v Monitorovacím a kontrolním výboru je neslučitelné s členstvím v jiných orgánech spolku. 

 

K aktivitám Monitorovacího a kontrolního výboru patří:  

• dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu s platnými zákony, pravidly řídícího orgánu, 

standardy MAS a SCLLD MAS Blaník, z. s. 

• vyřizuje žádosti o přezkum hodnocení projektových žádostí 

• kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a jejího dodržování každoročně provádí kontrolu 

hospodaření spolku a monitoring SCLLD¨ 

• vyřizuje stížnosti na MAS včetně těch na výběr projektů 

kontroluje metodiku výběru projektů MAS a její dodržování, tedy minimálně jednou za rok kontroluje, zda 

je způsob výběru projektů MAS v souladu s Interními postupy a v případě zjištění nedodržení vyhotoví 

písemný protokol se zápisem konkrétního pochybení/nesrovnalosti, který bude odeslán na ŘO IROP (ve 

lhůtě 15 PD od zjištění) a další kroky budou provedeny v součinnosti s ŘO IROP 

Výběrová komise  

Výběrová komise je orgánem zřízeným pro hodnocení projektů  SCLLD. Dle Stanov spolku čítá 

minimálně 5 členů volených Členskou schůzi, a to na 1 rok ze subjektů prokazatelně místně působících na 

území MAS Blaník. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí mít celkem více než 49 % hlasů. 

Zároveň platí, že člen Výběrové komise nemůže vykonávat další funkci v rámci Výboru ani 

Monitorovacího a kontrolního výboru. Výběrová komise je povinna ze svých členů zvolit předsedu.  

Popis Výběrové komise, její složení a volbu popisují Stanovy Místní akční skupiny Blaník, z.s. a způsob 

jednání upravuje jednací řád. 

 

K činnostem Výběrové komise patří:  

• Věcné hodnocení a předvýběr projektů na základě hodnotících kritérií vytvořených Kanceláří MAS 

Blaník a schválených Členskou schůzí 

• navrhuje pořadí projektů k realizaci dle jejich bodového hodnocení k realizaci záměrů a cílů 

SCLLD. 

• Při hodnocení projektových žádostí v rámci výzev vyhlašovaných MAS Blaník, z.s. bude 

z výběrové komise vždy u dané výzvy vytvořena hodnotící komise o 3 členech. Bude vždy 

vytvořena tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů s ohledem na výběr a hodnocení konkrétních 

projektů. 

 

Kancelář MAS Blaník 

Kancelář MAS Blaník je výkonnou administrativní jednotkou, která realizuje činnosti k Základním 

administrativním a manažerským nástrojem pro realizaci SCLLD. Výkon činnosti kanceláře zajišťují 

zaměstnanci pod vedením Předsedy spolku. V čele kanceláře stojí vedoucí zaměstnanec pro realizaci 

SCLLD, jedná se o osobu určenou Výborem, která je odpovědná za realizaci SCLLD. Kancelář je 

odpovědná Členské schůzi a plní pokyny Výboru a Předsedy. Další zaměstnanci podléhající vedoucími 

pracovníkovi jsou asistent kanceláře, expert IROP, expert OPZ, expert PRV, animační pracovník OP VVV, 

administrativní pracovníci na DPPK činnostem kanceláře patří: 

• zajišťuje komunikaci se žadateli a poskytuje bezplatné konzultace při příjmu žádostí naplňování 

poslání spolku a zajištění služeb v rozsahu dle Stanov spolku a má definovanou personální kapacitu 

pro realizaci SCLLD. 

 

2.3 Pracovní úvazky 

Počty pracovníků (zaměstnanců) kanceláře MAS jsou proměnlivé a mění se dle náročnosti pracovních 

činností při zajišťování realizace SCLLD. Suma přepočtených úvazků zaměstnanců kanceláře MAS Blaník 



 

 

v rámci zajištění podpůrných a provozních činností a při animačních činnostech SCLLD se pohybuje v 

rozmezí od 1 do 6 úvazků. 

 

Obr. č. 2: Pracovní úvazky Kanceláře MAS Blaník, z.s. 

 

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD 

Organizačně podléhá: Předsedovi MAS Blaník, z.s. 

Zaměstnanec na pracovní smlouvu, který koordinuje a zabezpečuje veškeré práce na realizaci SCLLD a 

archivaci dokumentů. Vedoucí zaměstnanec jedná za organizaci v rámci naplňování SCLLD s řídícími 

orgány operačních programů (dále OP), provádí činnosti vyplývající z obecných a specifických pravidel 

řídícího orgánu (dále ŘO). 

 

Náplň práce: 

• Vedení kanceláře MAS Blaník, z. s. 

• Administrace projektů v systému ISKP, CSSF14+, MS2014+ 

• Vyhlašování výzev pro území MAS Blaník v dotačním programu IROP Administrace žádosti na 

provoz MAS Blaník 

• Konzultační, animační a poradenské činnosti při přípravě projektů, podání žádosti o dotace pro 

žadatele v území MAS Blaník 

• Tvorba plánu a spolupráce na organizaci souvisejících vzdělávacích akcí 

• Odpovídá za přípravné, podpůrné a provozní činnosti, zpracování podkladů pro vyhlášení výzvy, 

kontrolu a administraci žádostí, včetně žádostí o změnu, provádí hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti a komunikuje se žadateli. 

• schvaluje hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, které provádějí jiní Experti ostatních 

operačních programů administrovaných MAS. 

• zodpovědný za přípravu podkladů pro vyhlášení Výzev MAS (text výzvy, interní postupy, kritéria 

pro hodnocení, harmonogram výzev, časové parametry, alokace). 

• Vedoucího zaměstnance zastupuje Předseda MAS Blaník, z.s. na základě smlouvy o výkonu funkce 

 

Název Funkce: Expert IROP 

Organizačně podléhá: vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD. 

 

Náplň práce: 

- zpracování podkladů pro vyhlášení výzvy 

- provádí hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a komunikuje se žadateli. 

zastupuje Experta OPZ  a Experta PRV a může tak vykonávat i všechny činnosti, které má ve svých 

kompetencích Expert PRV a Expert OPZ, pokud nejsou přítomni. 



 

 

Experta IROP zastupují v jeho nepřítomnosti Expert OPZ, PRV a Vedoucí zaměstnanec pro realizaci 

SCLLD.  

Expert PRV zastupuje Exper e svých kompetencích Expert IROP,pokud Expert IROP není přítomen.  V 

případě nepřítomnosti Programového manažera IROPprovádí Expert PRV také hodnocení formálních 

náležitostí a přijatelnosti.ta IROP popř. OPZ a vykonává tak všechny činnosti, které má v 

-  

 

 

 

Název funkce: Účetní - zajištěno externí službou 

 

2.4 Využití externích expertů 

V současné době pro výzvy IROP nepředpokládáme využití externích expertů. 

 

2.5 Ošetření střetu zájmů 

Zajištění transparentnosti a nediskriminace, včetně ošetření střetu zájmů na úrovni MAS vychází z MP 

ŘVHP (kapitola 6.3.1) a Implementační části SCLLD MAS Blaník. 

 

Střet zájmů vzniká, dojde-li ke střetu veřejného zájmu (využití integrovaného nástroje) a osobního zájmu. 

Za osobní zájem se považuje jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné 

osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona 

nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích 

osob v její prospěch. 

 

Za střet zájmů je vždy považováno, pokud osoba podílející se na hodnocení a výběru projektů: 

- je manželem, rodičem, dítětem, sourozencem žadatele, 

- je skutečným majitelem či spolumajitelem žadatele, 

- je statutárním zástupcem žadatele nebo má plnou moc k jeho zastupování, 

- je starostou, místostarostou či zastupitelem obce, která je žadatelem, 

- se podílela na zpracování žádosti o podporu, 

- je jinak zainteresována na předkládaném projektu. 

 

V procesu kontroly, hodnocení a výběru projektů nesmí docházet ke střetu zájmů v žádné fázi hodnocení a 

výběru projektů. 

 

Postupy pro hodnocení a výběr projektů na úrovni MAS musí být nediskriminační a transparentní, zejména 

musí splňovat tyto podmínky: 

 

• Postupy MAS pro hodnocení a výběr projektů (včetně uvedení opravných prostředků) jsou 

zveřejněny na internetových stránkách www.masblanik.cz. 

• Dle stanov MAS a podmínek Standardizace MAS nesmí mít veřejná správa ani žádná z 

jednotlivých zájmových skupin při rozhodování o výběru projektů více než 49 % hlasů, 

• MAS stanoví postupy k zamezení střetu zájmů, které splňují minimálně tyto podmínky: 

a) všechny osoby zapojené do hodnocení a výběru projektů musí podepsat před zahájením 

hodnocení etický kodex (Příloha č. 1 těchto Interních postupů), který obsahuje minimálně 

závazek nezávislosti, nestrannosti, nepodjatosti a vyloučení střetu zájmů, 

b) šetření ke střetu zájmů: před zahájením věcného hodnocení každý člen hodnotící  komise a 

Výboru podepíše prohlášení o tom, že byl seznámen se seznamem projektových žádostí pro 

hodnocení, a že mezi nimi není projekt, ke kterému by byl ve střetu zájmů podle bodu c) či d) 



 

 

c) osoby, které jsou ve vztahu k určitému projektu ve střetu zájmů, se nesmí podílet na hodnocení 

a výběru daného projektu ani ostatních projektů, které danému projektu při výběru při výběru 

projektů konkurují, 

d) orgány MAS provádějící hodnocení a výběr projektů svá rozhodnutí a stanoviska vždy 

zdůvodňují tak, aby bylo zřejmé, na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno,  

e) z jednání odpovědných orgánů MAS provádějících hodnocení a výběr projektů je vždy pořízen 

písemný zápis, který musí obsahovat minimálně následující informace: datum a čas začátku 

jednání, jmenný seznam účastníků (včetně uvedení subjektu, který zastupují), přehled hodnocených 

projektů a jejich bodové hodnocení (včetně zdůvodnění ke každému projektu), 

f) zápis z jednání, podepsaný členy orgánů MAS provádějící hodnocení a výběr projektů, musí být 

vložen nejpozději do 10 pracovních dnů do MS2014+. Zápis z jednání musí být zveřejněn na 

internetových stránkách MAS nejpozději do 15 pracovních dní od data uskutečnění výběru 

projektů. 

 

V rámci hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti se hodnotitel zdrží takového jednání, které by 

vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho zájmem osobním; tj.: jedná nestranně. Za osobní zájem je 

považován jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, 

případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, 

výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v jejich 

prospěch. V případě, že má hodnotitel osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, oznámí tuto 

skutečnost Vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD a na hodnocení se nepodílí. V případě, že je 

hodnotitel předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu nebo se na zpracování podílel, nebo jej s 

předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámí tuto skutečnost 

neprodleně Vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD a nebude se žádným způsobem podílet na 

hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání týkající se tohoto projektu či jej jakýmkoliv 

způsobem ovlivňovat. Setření ke střetu zájmů musí proběhnout před zahájením hodnocení formálních 

náležitostí a přijatelnosti. Osoba ve střetu zájmů nemůže hodnotit žádný projekt v dané výzvě. 

 

V rámci věcného hodnocení budou projekty hodnoceny tak, aby jeden projekt hodnotili min. 3 

hodnotitelé. Dle MP ŘVHP musí mít výběrová komise pro hodnocení projektu min. 3 členy. Hodnocení 

projektu musí schválit výběrová komise konsensem nebo hlasováním.  Hodnotitel, tzn. člen Výběrové 

komise, který bude projekt hodnotit, nebude žádným z výše uvedených způsobů zainteresován na 

příslušném projektu. Hodnotitel, u nějž by evidentně mohlo dojít ke střetu zájmu, oznámí předsedovi 

Výběrové komise a Vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD osobní zájem k hodnoceným projektům. 

Tato osoba se dále nepodílí se na hodnocení daného projektu, ani projektů přímo konkurujících v rámci 

Výzvy. Je povinností Výběrové komise zaznamenat střet zájmu do zápisu ze zasedání orgánu. V případě 

nejasností a sporných výkladů o střetu zájmů se předseda Výběrové komise může obrátit na Monitorovací 

a kontrolní výbor, která věc posoudí a o svém rozhodnutí informuje Výbor a Předsedu Výběrové komise. 

 

2. Příprava a vyhlášení výzvy MAS 
 

Odpovědný za zpracování harmonogramu výzev, změn harmonogramu a jeho odeslání na ŘO IROP je 

vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD. V případě jeho nepřítomnosti takto učiní expert IROP. 

Harmonogram výzev zasílá do 10 dní od schválení strategie CLLD a zpracovává ho maximálně na rok. 

Harmonogram výzev MAS zpracovává max. na 1 rok. Na následující kalendářní rok ho vypracuje podle 

vzoru http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty - „Dokumenty pro MAS - Vzory“ , 

nejpozději do 31. 12. současného roku. V případě potřeby zajišťuje jeho aktualizaci. Harmonogram výzev 

zveřejňuje na svém webu Kancelář MAS do 5 pracovních dní od jeho schválení na viditelném místě. 

 

3.1 Příprava a vyhlášení výzvy MAS 



 

 

 

Text výzvy, včetně navazující dokumentace, musí být nejpozději k datu vyhlášení výzvy zveřejněn na 

webových stránkách http://www.masblanik.cz/.Odpověnost za vyhlášení a uveřejnění výzev a jejich, má 

vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD. Výzva MAS musí být v souladu s výzvou řídícího orgánu (ŘO 

vyhlašuje průběžné výzvy zacílené na integrované projekty CLLD) a integrovanou strategií MAS a je vždy 

vyhlašována po vyhlášení výzvy ŘO IROP. Výzva MAS je vždy vyhlašována jako kolová výzva a zadává 

se do systému MS2014+. Vyhlášení výzvy a její obsah se vždy řídí Metodickým pokynem pro vyhlašování 

a řízení výzev, hodnocení a výběr projektu. V programovém období 2014 – 2020 (dále jen MP ŘVHP). 

 

Časové podmínky stanovené výzvou se musí řídit níže uvedenými minimálními lhůtami: 

- Datum ukončení příjmu žádostí o podporu může nastat nejdříve 4 týdny po datu vyhlášení výzvy 

- Datum ukončení příjmu žádostí o podporu může nastat nejdříve 3 týdny po datu zpřístupnění žádosti o 

podporu v monitorovacím systému 

- Datum ukončení příjmu žádostí o podporu může nastat nejdříve 2 týdny po datu zahájení příjmu žádostí o 

podporu 

- Text výzvy (včetně navazující dokumenty) musí být zveřejněn na webových stránkách MAS 

www.masblanik.cz do konce doby udržitelnosti všech projektů nebo do předložení závěrečné zprávy o 

provádění programu do konce doby udržitelnosti všech projektů nebo do předložení závěrečné zprávy 

programu dle toho, co nastane později. 
 

Proces přípravy a vyhlášení výzvy MAS je následující: 

1) Expert IROP) v součinnosti s Vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD vytvoří návrh znění výzev, 

včetně navazující dokumentace. V návrhu uvede popis způsobu výběru projektů. Výzva rovněž obsahuje 

kritéria pro hodnocení a výběr projektů MAS stanovená s důrazem na soulad projektu se SCLLD a v 

souladu s principy pro určení hodnoticích kritérií uvedených v MP ŘVHP . Návrh rovněž stanovuje časové 

podmínky výzvy, datum vyhlášení výzvy, trvání výzvy a datum zahájení a ukončení příjmu žádosti o 

podporu. 

2) Výbor MAS projedná a schválí předložený návrh výzvy včetně jejích časových podmínek, vymezí 

alokace a upřesní další podmínky dle stanovených předpisů a pravidel ŘO IROP 

3) Výborem schválený text výzvy, včetně kritérií hodnocení a způsob vyhlášení výzev je zaslán ke 

schválení ŘO IROP minimálně 17 pracovních dnů před jejím vyhlášením. ŘO zkontroluje, zda výzva MAS 

je v souladu s programem a zajistí, že projekty budou způsobilé k financování. MAS. Následně expert 

IROP (v případě jeho nepřítomnosti Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.) vypořádá případné 

připomínky řídícího orgánu.  

4) Po schválení ŘO výzvyvčetně hodnotících kritérií pro věcné hodnocení a hodnocení formálních 

náležitostí a přijatelnosti  a dalších jejíchpřípadných příloh, dochází dle Stanov MAS Blaník k schválení 

hodnotících kritérií Členskou schůzí. 

5) Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD (případně Expert IROP) zveřejní text výzvy, kritéria 

hodnocení projektů a navazující dokumentaci také na webových stránkách MAS Blaník, z. s. a zde rovněž 

uvede odkaz na výzvu na stránkách ŘO IROP (MMR zajistí, aby oznámení o vyhlášení výzvy bylo 

zveřejněno na zastřešujících webových stránkách https://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana) 

Text výzvy (včetně navazující dokumentace) bude zveřejněn na webových stránkách MAS do konce doby 

udržitelnosti všech projektů nebo do předložení závěrečné zprávy o provádění programu podle toho, co 

nastane později.  

6) Pro zájemce a žadatele o dotaci zorganizuje kancelář MAS informační seminář. Termín, místo a čas 

budou zveřejněny na webových stránkách organizace a bude rozeslána pozvánka s programem do 

rozesílkového seznamu MAS. 
 

http://www.masblanik.cz/
http://www.masblanik.cz/
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana


 

 

3.2 Povinná struktura výzvy MAS 

Text výzvy MAS je základním dokumentem obsahujícím informace o podmínkách pro získání podpory a 

má stanovenou následující strukturu, její vzor je přílohou Operačního manuálu IROP a je rovněž dostupný 

na http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty 

 

3.3 Postup pro změny ve výzvě a navazující dokumentace k výzvě 

Postup pro změny ve výzvě a navazující dokumentace k výzvě se řídí MP ŘVHP. Změnu výzvy navrhuje 

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD v součinnosti s Expertem IROP (v jejich nepřítomnosti 

zastoupeni Experty PRV a OPZ), změny schvaluje Výbor MAS a následně ŘO IROP. Změnu výzvy 

oznamuje MAS stejným způsobem, jakým byla výzva vyhlášena. 

 

U výzev MAS (kolových výzev) není možné provádět následující změny podmínek pro poskytnutí 

podpory, pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou jednotného metodického prostředí:  

• zrušit výzvu,  

• snížit alokaci výzvy,  

• změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů,  

• změnit míru podpory (spolufinancování),  

• změnit věcné zaměření výzvy - změna věcného zaměření výzvy je možná pouze za účelem 

upřesnění textu,  

• změnit definici oprávněných žadatelů, 

• posunout nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,  

• posunout datum ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,  

• měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů. 

 

Pravidla pro provádění změn musí být uvedena přímo ve výzvě při jejím vyhlášení nebo v navazující 

dokumentaci k výzvě. Změna výzvy se řídí následujícími pravidly: 

a) Ke každé změně (vyhlášené) výzvy MAS musí MAS uvést odůvodnění – popis změny, odůvodnění 

změny, případné dopady na administraci projektů ze strany žadatele / příjemce v informačním systému 

MS2014+ a informovat o ní nejpozději do 5 pracovních dnů od schválení změny ŘO na internetových 

stránkách MAS. 

b) ŘO IROP stanoví další pravidla pro změny výzev MAS v rámci výzvy ŘO, s ohledem na zajištění řádné 

a transparentní administrace integrovaných projektů. Zejména stanoví, které změny výzvy MAS musí 

MAS předkládat ke kontrole řídícímu orgánu.  

c) ŘO zkontroluje, zda změna výzvy MAS je v souladu s programem a zajišťuje, že integrované projekty 

budou způsobilé k financování.  

d) MAS může provést pouze takovou změnu, u které ŘO souhlasí s vypořádáním svých připomínek. 

3. Hodnocení a výběr projektů 

4.1 Tvorba kritérií  

Kritéria pro hodnocení projektů budou vytvořena v souladu s MP ŘVHP, který uvádí, že cílem procesu 

schvalování projektů je vybrat k financování kvalitní projekty, které budou splňovat cíle programu. 

K tomuto je nutné, aby projekty splňovaly aspekty kvality, jakými jsou účelnost, potřebnost, efektivnost, 

hospodárnost, proveditelnost a soulad s horizontálními principy 

 

Hodnotící kritéria pro věcné hodnocení i hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti budou součástí 

výzvy MAS včetně jednoznačného popisu, jak budou jednotlivá kritéria při hodnocení posuzována. 



 

 

 

Zásady tvorby kritérií: 

• projekt přispívá k dosažení cílů a výsledků příslušného opatření a strategie CLLD;  

• jsou nediskriminační a transparentní v souladu s čl. 7 a 8 nařízení 1303/2013;  

• MAS stanoví, která kritéria jsou napravitelná a nenapravitelná ve fázi hodnocení formálních 

náležitostí a přijatelnosti.  

• nejméně jedno z kritérií bude posuzovat soulad projektu se schválenou strategií, bude uveden odkaz 

na část dokumentace, ze které bude hodnocení každého kritéria vycházet, dokument s hodnotícími 

kritérii bude veřejně dostupný na stránkách http://www.masblanik.cz/.  

 

Kritéria pro hodnocení navrhuje kancelář MAS a expert IROP (v jeho nepřítomnosti Vedoucízaměstnanec 

pro realizaci SCLLD) zasílá ke schválení na ŘO IROP a v případě připomínek zapracuje vyžádané změny. 

Pro opakované výzvy se kritéria  na kontrolu ŘO IROP zasílají jen v případě, že dojde ke změnám. Pokud 

MAS využije původní kritéria, zašle nejméně 10 dní před vyhlášením výzvy na ŘO IROP s informací, že 

ve výzvě použije původní (schválená) kritéria. MAS ve výzvě stanoví minimální bodovou hodnotu pro 

splnění věcného hodnocení a postup při rovnosti bodů. Po schválení hodnotících kritérií ŘO IROP, budou 

dle Stanov MAS Blaník, z.s. rovněž předložena ke schválení Členské schůzi. Po schválení kritérií zpracuje 

expert IROP (v jeho nepřítomnosti Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.) kontrolní listy k 

jednotlivým částem hodnocení, které budou vyplňovat hodnotitelé, aby byl zajištěn rovný přístup ke všem 

žadatelům. Kontrolní listy budou součásti dokumentace ke každé výzvě. Seznam kritérií formálních 

náležitostí a přijatelnosti i věcného hodnocení bude součástí konkrétní výzvy MAS. 
 

4.2 Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti  

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti na MAS Blaník probíhá v souladu s MP ŘVHP kapitoly 

8.2.3.1. a je prováděna v rámci první fáze hodnocení projektu. Cílem kontroly formálních náležitostí a 

přijatelnosti je posoudit soulad projektu se základními podmínkami výzvy (hodnocení přijatelnosti) a 

zkontrolovat správnost doložených příloh a vyplněných polí (hodnocení formálních náležitostí). 

 

Při hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti bude uplatněno pravidlo čtyř očí, kontrola bude 

prováděna řádným hodnotitelem a schvalovatelem. Těmi budou zaměstnanci kanceláře MAS. Konkrétně 

Expert IROP bude hodnotitelem a Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.bude schvalovatelem. 

Zastupitelnost bude v případě nepřítomnosti těchto zajištěna Expertem PRV a Expertem OPZ. Hodnotitelé 

budou provádět hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti v hodnotícím formuláři CSSF14+ 

samostatně a bez jakékoliv společné konzultace. Hodnotitel vždy u každého kritéria uvádí jasné a 

srozumitelné odůvodnění výsledu hodnocení. Hodnotitel u každého kritéria udává jednu z možností 

hodnocení: ANO/NE/NR/nehodnoceni (NR – nerelevantní) Hodnotitelé se při kontrole formálních 

náležitosti a přijatelnosti řídí pravidly ošetření střetu zájmu, uvedenými v kapitole 2.5 Ošetření střetu 

zájmu. 

 

Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 

Pro MAS jsou na základě pokynu ŘO IROP povinná minimálně kritéria formálních náležitostí, která 

vychází z individuálních výzev a mohou k nim být doplněna kritéria další. Kritéria přijatelnosti, která se 

dělí na obecná a specifická. Součástí specifických kritérií přijatelnosti bude vždy posouzení souladu 

žádosti o podporu se SCLLD Mas Blaník, z. s.  

Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti mají formu vylučovacích kritérií. 

MAS Blaník u všech kritérií pro tuto fázi hodnocení projektu určí, zda se jedná o napravitelné nebo 

nenapravitelné kritérium. V případě, že jedno kritérium s příznakem „nenapravitelné“ nebude splněno, 

žádost o podporu bude vyloučena z dalšího procesu hodnocení. 

 

Oprava/doplnění žádosti vzhledem k nesplnění kritérií 

http://www.masblanik.cz/


 

 

V případě, že jsou všechna nenapravitelná kritéria splněna (nebo nemohou být vyhodnocena pro 

nedostatek informací v žádosti o podporu) a dojde k nesplnění jednoho či více napravitelných kritérií, bude 

žadatel prostřednictvím depeše vyzván k doplnění žádosti o podporu přes MS2014+, a to ve lhůtě 5 

pracovních dnů od data doručení výzvy. V odůvodněných případech může žadatel depeší požádat o 

prodloužení lhůty o maximálně 5 pracovních dní. Po doplnění požadovaných informací ze strany žadatele 

hodnotitelé zpracují novou verzi hodnocení, u kritérií nedotčených změnami převezmou hodnocení z 

původního hodnoticího posudku, u ostatních kritérií provedou hodnocení nové. Pokud žadatel na základě 

první výzvy řádně nevypořádá připomínky, lze ho opětovně vyzvat k doplnění se lhůtou maximálně 5 

pracovních dní a jejím dalším možným prodloužením na základě odůvodněné žádosti. Žadatel může být 

vyzván k opravě nebo doplnění žádosti pouze dvakrát. Pokud nedojde k požadovanému doplnění žádosti 

nebo její opravě, ukončí MAS (respektive Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD./Expert IROP) 

administraci žádosti o podporu a vyrozumí žadatele prostřednictvím depeše. 

 

 

Informování žadatelů 

Informování žadatelů o výsledku Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti bude probíhat 

prostřednictvím systému MS 2014, tedy zasláním depeše. Za informování žadatelů o výsledku Hodnocení 

formálních náležitostí a přijatelnosti je zodpovědný Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, v případě 

nepřítomnosti Vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD informuje žadatele o výsledku Expert IROP, a 

to do 5 pracovních dnů od ukončení hodnocení 

 

Pokud žadatel nesouhlasí s výsledkem hodnocení, má právo se proti výsledku odvolat, postup pro odvolání 

je uveden v kapitole č. 6 těchto interních postupů. 

 

4.3 Věcné hodnocení  

Při věcném hodnocení bude MAS Blaník postupovat v souladu s MP ŘVHP, kap. 8.2.3.2. 

Do věcného hodnocení postupují žádosti, které uspěl v hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. 

Cílem věcného hodnocení projektů je vyhodnotit kvalitu projektů s ohledem k naplňování věcných cílů 

SCLLD a umožnit srovnání projektů podle jejich kvality. Aby byl v hodnocení kladen důraz na smysl a 

výsledky projektů, mohou mít kritéria zaměřena na hodnocení proveditelnosti projektů podíl v maximální 

výši 30 % z celkového bodového hodnocení. Je zásadní, aby nekvalitní projekty byly ve věcném hodnocení 

vyřazeny. 



 

 

 

Tvorba hodnotících kritérií 

MAS Blaník bude při provádění věcného hodnocení využívat hodnotící kritéria, ta budou jasně 

charakterizována a bude stanovena minimální bodová hranice pro splnění věcného hodnocení. Návrh 

kritérií věcného hodnocení, který byl odsouhlasen Výborem zašle MAS  na ŘO IROP  

Případné připomínky vypořádá Expert IROP (v případě potřeby zastoupen Vedoucí zaměstnanec pro 

realizaci SCLLD.). V případě, že ŘO IROP kritéria schválí, jsou dle Stanov předložena ke schválení 

nejvyššímu orgánu MAS Blaník, kterým je Členská schůze. 

 

 

Proces věcného hodnocení 

Pracovník Kanceláře (Expert IROP nebo Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.) představí obdržené 

projekty a informuje hodnotitele o stavu naplnění výzvy prostřednictvím předložených žádostí, a to na 

schůzi výběrové komise jím svolané do 10 pracovních dní od ukončení Hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti. Členy výběrové komise kancelář MAS seznámí s celým procesem příjmu a kontroly projektů, 

dále potom s vyhlášenými opatřeními pro danou výzvu. Členové komise jsou kromě toho seznámeni i s 

kritérii bodového hodnocení, postupem při bodování a rozhodování o ne/doporučení projektů k 

financování. Členové výběrové komise jsou upozorněni na spoluzodpovědnost za výběr projektů.  

Věcné hodnocení provádí výběrová komise. Finální výsledek hodnocení projektu bude schválen komisí 

konsensem. 

 

Každá žádost o podporu bude hodnocena třemi nezávislými hodnotiteli (členy Výběrové komise), přičemž 

přidělení projektů bude probíhat za přítomnosti vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD a předsedy 

Výběrové komise losem.Po přidělení projektu hodnotitel na místě deklaruje svou nepodjatost a mlčenlivost 

k příslušnému projektu podpisem Etického kodexu. V případě, že vylosovaný hodnotitel bude ve střetu 

zájmů, oznámí tuto skutečnost předsedovi Výběrové komise. Takovýto hodnotitel nesmí hodnotit žádné 

žádosti o podporu předložené do příslušné výzvy. Na základě toho proběhne nový los a to až do té doby, 

dokud projekt nebude přiřazen losem hodnotiteli, který není vůči němu ve střetu zájmů. Hodnocení 

jednotlivých projektů provádí každý hodnotitel v daném termínu samostatně, vyplněním hodnotícího 

formuláře, který je odevzdán kanceláři MAS, přičemž přidělené body musí být jasně charakterizované. Ke 

každému kritériu uvádějí hodnotitelé jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. 

Komise posoudí splnění jednotlivých kritérií. Každé bodové hodnocení musí být počet bodů uveden 

přesným číslem (a to i v případě kritérií umožňujících škálové hodnocení). MAS stanoví minimální 

bodovou hranici pro splnění věcného hodnocení, alespoň 50% z celkového počtu bodů. Hodnocení 

projektu musí schválit výběrová komise konsensem. 

 

Výstupem věcného hodnocení je seznam projektů v pořadí podle počtu přidělených bodů. Projekty, které 

nedosáhly minimálního počtu bodů stanovených ve výzvě, jsou vyřazeny z dalšího hodnocení.  

V případě shodného bodového hodnocení jsou projekty seřazeny na základě času podání žádosti o 

podporu.Z jednání Výběrové komise je vyhotoven zápis, který následně programový manažer IROP 

společně s kontrolními listy vkládá do CSSF14+. 

Výběrová komise představí při jednání Výboru jakožto rozhodovacího orgánu MAS seznam předložených 

žádostí a výsledek předchozího kroku hodnocení. U žádostí se stejným počtem bodů bude rozhodnuto dle 

data podání žádosti, tedy  dojde upřednostnění projektu podaného dříve. 

 

Lhůty týkající se věcného hodnocení 

- Hodnocení řádným hodnotitelem/hodnotící komisí bude provedeno do 20 pracovních dnů od data 

nastavení centrálního stavu projektu „PP21 - Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky 

přijatelnosti nebo „PP22 - Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po 

doplnění“ (lhůta na nominaci je 2 pracovní dny a lhůta na její přijetí je 3 pracovních dnů) 



 

 

- Schvalovatel hodnocení provede schválení hodnotících formulářů do 5 pracovních dnů od data finalizace 

hodnocení. U hodnotící komise schválení provede signatář do 5 pracovních dní od finalizace hodnocení 

zapisovatelem. 

- Manažer projektu (Expert IROP, případně Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.) nastaví stav 

výsledku hodnocení do 1 pracovního dne po obdržení depeše o ukončení hodnocení přijatelnosti a 

formálních náležitostí od schvalovatele hodnocení/signatáře hodnocení u hodnotící komise. 

 

Výsledek věcného hodnocení je zapsán do CSSF14+ jmenovaným zapisovatelem, který je registrován v 

systému a to nejpozději do 5 pracovních dní od ukončení věcného hodnocení. Současně s tím zapisovatel 

do CSSF14+ nahraje zápis z jednání Výběrové komise. Tímto zapisovatelem může být jeden z hodnotitelů 

či Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.. Zapisovatel hodnotící komise zašle interní depeši signatáři 

s žádostí o kontrolu a podepsání zaneseného posudku hodnotící komise. Signatář provede schválení do 5 

pracovních dní od finalizace hodnocení zapisovatelem 

4. Výběr projektů 
Proces výběru projektů je soubor činností, které jsou vykonávány v období od ukončení hodnocení 

projektů do podepsání právního aktu o poskytnutí podpory. Cílem výběru projektů je vybrat takové 

projekty, které přispějí k plnění cílů SCLLD. Do fáze výběru projektů postupují pouze žádosti, které 

uspěly ve věcném hodnocení. 

K podpoře jsou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení a jejichž souhrnný požadavek na 

dotaci nepřevyšuje výši volné finanční alokace na dané opatření MAS. Při výběru projektů nelze měnit 

bodové hodnocení a pořadí projektů, seřazených podle počtu bodů, získaných ve věcném hodnocení. 

Projekty, které splnily minimální bodovou hranici, ale nemohou být podpořeny z důvodu nedostatečné 

alokace, jsou zařazeny do zásobníku projektů jako náhradníci. Žadatelé jsou informováni o možnosti 

podpory v období do vyhlášení další výzvy. 

Výbor (Rozhodovací orgán MAS) převezme od Výběrové komise MAS pořadí projektů v dané výzvě a 

vybere projekty k realizaci. Z jednání výboru se pořizuje zápis a výstupem je a seznam schválených a popř. 

náhradních projektů. Seznam náhradních projektů obsahuje ty projekty, které splnily podmínky hodnocení 

projektů (minimální bodovou hranici) a byly doporučeny k financování, ale není možné je financovat z 

důvodů vyčerpání alokace na výzvu.  

Pokud by nastala situace, že v seznamu náhradních projektů jsou projekty se stejným bodovým ziskem z 

věcného hodnocení, ale alokace výzvy MAS na dané opatření neumožňuje podpořit oba dva (příp. 

všechny, pokud je jich více), pak je v této skupině pro pořadí rozhodující okamžik předložení žádosti o 

podporu v MS2014+; dříve předložená žádost má v získání podpory přednost. 

Zápis z jednání Výboru bude zveřejněn na internetových stránkách MAS Blaník, a to nejpozději 15 

pracovních od data uskutečnění výběru projektů. Řídící orgán následně doporučí k financování všechny 

projekty, které prošly hodnocením a výběrem na úrovni MAS Blaník, a které vyhověly kritériím 

Závěrečného ověření způsobilosti (provádí CRR) 

Žadatel je o ne/schválení své žádosti informován nejpozději do sedmi kalendářních dnů po konečném 

výběru ze strany ŘO. Na webových stránkách MAS Blaník bude vyvěšen seznam vybraných projektů i s 

případnými náhradníky. Seznam vybraných projektů i s případnými náhradníky musí být dle Minimálních 

požadavků vyvěšen do 5ti PD na webových stránkách MAS Blaník,z.s.. 

Zodpovědnost za provádění činnosti, za zadávání do MS2014+ a za archivaci ve smyslu předávání 

relevantních dokumentů do archivu má expert IROP a v případě jeho nepřítomnosti Vedoucí zaměstnanec 

pro realizaci SCLLD. 

 



 

 

5. Přezkum hodnocení projektů 
Žadatel může podat žádost o přezkum proti výsledku v dané fázi hodnocení. Může se jednat o hodnocení 

formálních náležitostí a přijatelnosti nebo věcného hodnocení. Kontrolní orgán MAS, konkrétně 

monitorovací a kontrolní výbor Místní akční skupiny Blaník, z.s., vyřizuje žádosti o přezkum hodnocení 

žádosti o podporu.  

 

MAS informuje žadatele o možnosti vzdání se přezkumu interní depeší z důvodu urychlení hodnoticího 

procesu MAS. Urychlit proces hodnocení lze pouze v případě, kdy všichni žadatelé ve výzvě MAS se 

vzdají možnosti přezkumu. Vzor Vzdání se práva podat o žádost o přezkum (http://strukturalni-

fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty - „Dokumenty pro MAS“). Dokument vzdání se přezkumu MAS 

přiloží k výsledku hodnocení do MS 2014+. 

 

Každý žadatel může podat žádost o přezkum nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení 

oznámení o výsledku hodnocení nebo výběru projektů. Žadatel vyplní jednotný formulář pro připomínky, 

nazvaný žádost o přezkum v MS2014+ . 

 

Přezkumné řízení zahrnuje:  

• Přijetí žádosti o přezkum příslušné fáze hodnocení a výběru od neúspěšného žadatele o podporu  

• Přezkum příslušné části hodnocení, ke které se žádost vztahuje: 

o Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 

o Přezkum věcného hodnoceníPodání informace žadateli o výsledku 

 

Z jednání přezkumné komise musí být pořízen zápis, který bude obsahovat minimálně následující 

informace:  

- datum a čas začátku jednání,  

- jmenný seznam účastníků,  

- stručný popis obsahu žádosti o přezkum, včetně identifikace žádosti o podporu,  

- rozhodnutí přezkumné komise (informace o tom, kdo a jak hlasoval), včetně odůvodnění. 

 

Vypořádání žádosti o přezkum musí obsahovat informaci o způsobu a závěrech prošetření žádosti o 

přezkum ze strany Monitorovacího a kontrolního výboru tj. zda byla žádost o přezkum shledána důvodnou, 

částečně důvodnou či nedůvodnou, a dále jednoznačné zdůvodnění. Bude-li žádost o přezkum shledána 

důvodnou nebo částečně důvodnou, Monitorovací a kontrolní výbor uvede, která kritéria považuje za nutná 

přehodnotit. Přehodnocena budou pouze ta kritéria, kde je žádost o přezkum (částečně) důvodná. Nicméně 

ve výjimečných případech je možné přehodnotit i ta kritéria, na která se sice žádost o přezkum přímo 

nevztahovala, ale pro další hodnocení je to nezbytné (např. napadené kritérium má provazbu na další 

kritérium, které nebylo předmětem přezkumu). Hodnotitel provádějící případný opravný posudek se musí 

řídit závěry přezkumné komise vzešlými z vypořádání připomínek. V případě, že žádost o přezkum je v 

některém kritériu shledána nedůvodnou, pak není možné kritérium opravovat. V některých případech může 

přezkumná komise sama rozhodnout o způsob 

 

V případech, kdy žádost o podporu nebude vrácena zpět do procesu schvalování projektů doručí MAS 

prostřednictvím MS2014+  doručí žadateli rozhodnutí o ukončení administrace žádosti, které obsahuje 

minimálně:  

- výsledek hodnocení a výběru projektů,  

- odůvodnění vyřazení žádosti o podporu či nedoporučení projektu k financování, ve kterém uvede důvody 

a podklady pro rozhodnutí, a jak se vypořádal s případným vyjádřením žadatele k podkladům rozhodnutí,  

- výsledky hodnocení, které vedly k ukončení administrace žádosti o podporu. 



 

 

6. Postupy pro posuzování změn projektů 
Za posuzování a potvrzování změn projektů odpovídá Expert IROP a Vedoucí zaměstnanec pro realizaci 

SCLLD. takto: 

• Vliv podstatné změny projektu na výsledek hodnocení projektu – Expert IROP. 

• Vliv podstatné změny projektu na plnění cílů SCLLD – Vedoucí zaměstnanec pro realizaci 

SCLLD.. 

Postup pro posuzování změn 

Žadatelé budou upozornění přiseminářích pro příjemce na povinnost předložit návrh změny k posouzení 

MAS. Žadatel tedy nejprve musí nejprve zaslat písemnou žádost na MAS. MAS se ke změně projektu 

vyjádří a toto vyjádření (stanovisko) žadatel zadá jako přílohu k žádosti o změnu do MS2014+. 



 

 

Dopad změny na výsledek hodnocení projektuExpert IROP posoudí vliv změny na kritéria formálních 

náležitostí a přijatelnosti. Pokud by projekt dotčený změnou, právě kvůli změně neprošel hodnocením 

formálních náležitostí a přijatelnosti vydá Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD (Expert IROP) 

nesouhlasné stanovisko se změnou. Pokud změnou nebude dotčen výsledek formálních hodnocení a 

přijatelnosti projektu, bude Vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD (Expert IROP) vdáno souhlasné 

stanovisko se změnou.  

Dopad změny na plnění cílů SCLLD  

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.posoudí výsledek předchozího kroku ve vztahu k plnění cílů 

SCLLD.  

V případě 1) posoudí, zda se změna dotýká preferenčních kritérií s vazbou na indikátory plnění cílů 

SCLLD. V případě, že ne, vydá souhlasné stanovisko se změnou.  

V případě, že by změna ohrozila plnění indikátorů SCLLD a zároveň byly podpořeny jiné projekty, které 

plnění indikátorů zajistí, vydá souhlasné stanovisko se změnou.  

V případě, že by změna ohrozila plnění indikátorů SCLLD a ostatní podpořené projekty plnění indikátorů 

nezajistí, vydá nesouhlasné stanovisko se změnou.  

Zdůvodněné stanovisko předá Vedoucí pracovník SCLLD ŘO. 

7. Auditní stopa, archivace 
MAS Blaník, z. s. je povinna zajistit po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU (minimálně do 

konce roku 2030) uchování veškeré dokumentace, související se strategií CLLD a její realizací, a 

poskytovat informace a dokumentaci, vztahující se k integrované strategii, zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), 

Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy. Zároveň všechny dokumenty týkající se realizace jednotlivých výzev 

jsou evidovány v MS2014+. 

Archivovány budou tyto typy dokumentů:  

• všechny verze interních postupů,  

• výzvy  

• kritéria  

• kontrolní listy,  

• žádosti o podporu,  

• hodnocení,  

• výběr projektu  

• posuzování změn projektů  

 

K podpůrné dokumentaci, která bude archivována, patří:  

• prezentace ze seminářů pro žadatele, 

• prezenční listiny, 

• zápisy z jednání 



 

 

Tab. č. 3: Postup archivace jednotlivých dokumentů MAS Blaník 

 

Zdroj: vlastní zpracování MAS 

Za archivaci a zajištění auditní stopy zodpovídá Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD. 

8. Komunikace se žadateli 
Komunikaci se žadateli zajišťuje především Kancelář MAS Blaník. Kancelář organizuje semináře pro 

žadatele a poskytuje průběžné konzultace s cílem pomáhat žadatelům v přípravě projektů. Odpovědnou 

osobou pro komunikaci se žadateli týkající se programového rámce IROP je expert IROP, v době jeho 

nepřítomnosti pak Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.  

9.1 Postupy pro komunikaci se žadateli  

Komunikace se žadateli o podporu probíhá po podání žádosti převážně v MS 2014+.  

 

Pracovníci MAS při komunikaci a informování žadatelů mohou dále využít tyto způsoby 

komunikace:  

webové stránky MAS Blaník, facebook MAS Blaník, Zpravodaj MAS Blaník, dopis/zpráva datovou 

schránkou, poštou - doporučeně, emailem s elektronickým podpisem, emailem s dokumentem elektronicky 

podepsaným v příloze, případně osobní předání proti podpisu žadatele.  

 

Konzultace a poskytování obecných informací bude probíhat prostřednictvím: 

 osobního jednání, e-mailovou komunikací, telefonickou komunikací, a poskytují je osoby, které se 

nepodílejí na hodnocení projektů a nejsou ve střetu zájmu ve vztahu k žadateli.  

Kontakty a provozní doba kanceláře jsou zveřejněny na webových stránkách spolku: www.masblanik.cz. 

file:///C:/Users/uzivatel/Downloads/www.masblanik.cz


 

 

9.2 Auditní stopa  

Kancelář MAS Blaník, pod vedením vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD, zajišťuje soubor 

administrativních činností pro zajištění dostupnosti relevantních informací a správu dokumentů, tzv. 

auditní stopy. Zajištění auditní stopy spočívá mimo jiné v přípravě, procesování a archivaci příslušných 

dokumentů MAS Blaník, vyplývajících z legislativních požadavků a ze stanov spolku (dokumentace z 

jednání nejvyššího orgánu, povinných orgánů a dalších zřízených orgánů spolku). 

Zejména se jedná o přípravu a archivaci dokumentů z jednání povinných a dalších orgánů MAS Blaník 

(Výbor, Výběrová komise, Monitorovací a kontrolní výbor). 

MAS Blaník se při provádění programového rámce SCLLD řídí Metodickým pokynem pro využití 

integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 a Pravidly zapojení místních akčních skupin do 

jednotlivých operačních programů při implementaci strategie CLLD. Kancelář MAS je povinna umožnit 

vstup kontrolou pověřeným osobám (např. orgány státní kontroly, SZIF, CRR, MZe, MMR, MŠMT, 

MPSV, Evropská komise, Certifikační orgán, Evropský účetní dvůr apod.) k ověřování plnění podmínek 

Pravidel.  

Uvedené postupy jsou blíže specifikovány v požadavcích (metodikách pro realizaci výzev prostřednictvím 

CLLD) jednotlivých řídících orgánů a po vyhlášení výzvy jednotlivých operačních programů budou 

zapracovány ve vnitřním předpisu MAS pro administraci SCLLD.  

Auditní stopa je sledována a kontrolována jednak na úrovni vnitřních kontrolních procesů a současně je 

podrobena pravidelnému externímu auditu.  

9. Spolupráce s externími subjekty 
MAS Blaník, z. s. má povinnost poskytovat informace a dokumentaci k SCLLD zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), 

Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy), umožnit výkon kontrol a poskytnout součinnost při provádění kontrol.  

MAS Blaník, z. s. informuje ŘO o zahájení a výsledku kontrol ze strany výše uvedených orgánů pomocí 

datové schránky na ŘO.  

10. Nesrovnalosti a stížnosti 
Zaměstnanci a členové orgánů MAS Blaník jednají v souladu s Etickým kodexem MAS Blaník, který je 

přílohou těchto předpisů. Z něj vyplývá i povinnost hlásit podezření na nesrovnalosti nebo trestné činy. V 

souvislosti se SCLLD ohlásí takové podezření ŘO IROP Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, po 

schválení Výborem MAS. Tuto povinnost má každý pracovník nebo člen orgánu MAS. Při interním 

projednání bude pořízen písemný záznam a bude součástí oznámení ŘO. 

11.1 Postupy při vyřizování stížností 

Každý podnět na ověření správného, objektivního, transparentního a nediskriminačního postupu musí 

MAS prošetřit.  Podezření na nesrovnalost má hlásit každý pracovník nebo člen orgánu MAS na ŘO IROP. 

Stížnost lze podat písemně nebo elektronicky (e-mailem). U ústních stížností se sepíše písemný záznam na 

standardizovaný formulář MAS.  

Z obsahu stížnosti musí být patrné:  

• kdo ji učinil,  

• kdo a co je předmětem stížnosti, 

• případné návrhy na nápravu. 

 

Jestliže stížnost postrádá některé informace, je stěžovatel vyzván Vedoucím zaměstnanec pro realizaci 

SCLLD.D nebo Expertem IROP k jejich doplnění ve stanovené lhůtě. Stěžovatele poučí, že pokud 



 

 

nejasnosti, které by bránily dalšímu postupu, neodstraní, stížností se dále nebude zabývat a bude odložena. 

Odložení stížnosti s odůvodněním se zaznamená do spisu archivovaného na sdíleném disku.  

Anonymní stížnosti nebudou prošetřovány.  

Stížnosti se doručují/předávají Vedoucímu pracovníkovi SCLLD případně Expertům jednotlivých 

programů. Stížnost je primárně projednána s pracovníkem nebo orgánem, proti jehož činnosti je vedena. 

Pokud je stěžovatel nespokojen s vyřízením stížnosti, je odvolacím orgánem MAS Monitorovací a 

kontrolní výbor. 

Lhůty a vyrozumění o vyřízení stížnosti  

• MAS Blaník jakožto nositel integrovaného nástroje podanou stížnost vyřídí v nejkratší době 

nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího doručení. 

• Stanovenou lhůtu lze překročit, nelze – li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení 

stížnosti. 

• V uvedené lhůtě musí být stěžovatel vyrozuměn o vyřízení stížnosti. Ve vyrozumění je uvedeno, 

zda podaná stížnost byla shledána důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou. MAS Blaník 

jakožto nositel integrovaného nástroje se ve vyjádření vyjádří ke všem bodům stížnosti.  

• V odůvodnění vyřízení MAS Blaník uvede, o které skutečnosti a právní předpisy se opírá a uvede 

informace o přijatých opatřeních k nápravě. 

• Byla - li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, MAS Blaník učiní nezbytná opatření 

k nápravě. 

• Důvodná nebo částečně důvodná stížnost je považována za vyřízenou, jakmile byla učiněna 

opatření potřebná k odstranění zjištěných nedostatků a stěžovatel o nich byl vyrozuměn. 

Nedůvodná stížnost je vyřízena vyrozuměním stěžovateli. 



 

 

 

Příloha č. 1: Etický kodex  
Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel/hodnotitelka“) žádostí o podporu z 

Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROPpřijímám následující ustanovení (dále také 

„Etický kodex“).  

 

1. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho/jejím 

zájmem osobním; tj.: jedná objektivně a nestranně. Za osobní zájem je považován jakýkoliv zájem, 

který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo 

právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v 

získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.  

2. Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci implementace 

IROP pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitelka musí zachovat mlčenlivost 

o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocení dozvěděl/a.  

3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, oznámí tuto 

skutečnost Místní akční skupině Blaník, z.s. (Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.) nepodílí se 

na hodnocení a výběru žádného projektu.  

4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu nebo se 

na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, 

citový či ekonomický, oznámí tuto skutečnost neprodleně Místní akční skupině Blaník, z.s. (konkrétně 

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.) a nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení 

projektu ani nebude zasahovat do jednání týkající se tohoto projektu či jej jakýmkoliv způsobem 

ovlivňovat. Hodnotitel/hodnotitelka se zároveň nemůže podílet ani na hodnocení jiných projektů v dané 

výzvě.  

 

Dary a výhody  
1. Hodnotitel/hodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která 

by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.  

2. Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení, ve kterém 

je zavázán/zavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej/ji činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných 

osob.  

3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho/její 

činností.  

4. Při výkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho /ji 

zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.  

5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o 

nabídnuté výhodě informuje Místní akční skupinu Blaník, z.s.  

 

Já, hodnotitel/hodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto Etickém 

kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického kodexu 

zahrnuty.  

 

Jméno a příjmení:  

Datum podpisu:       ………………………….………….  

Podpis 
 



 

 

Příloha č. 10 (Harmonogram výzev ESF na rok 2017) 

 

Harmonogram plánovaných výzev na kalendářní rok 2017 
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 

1 Hlídání dětí pracujícím rodičům 

Cílem opatření je umožnit rodičům malých 

dětí či dalším osobám pečujícím o závislé 

osoby zlepšit uplatnění na trhu práce pomocí 

rozšíření nabídky zařízení péče o děti. 

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení 

(zapsané ve školském rejstříku); Obce; Organizace zřizované 

obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení); Svazky obcí; 

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, obchodní 

korporace 

6 121 440,- Kč 30. 10. 2017 2. 10. 2017 

2 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,- Kč 13. 12. 2017 15. 11. 2017 

3 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 3 953 430,- Kč 13. 12. 2017 15. 11. 2017 
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Úvod 
Interní postupy Místní akční skupiny Blaník, z. s. plní funkci vnitřní směrnice pro vyhlašování výzev, 

hodnocení a výběr projektů při realizaci SCLLD v rámci programového rámce Programu rozvoje 

venkova (PRV). Tento dokument byl vytvořen v souladu se stanovenými předpisy řídícího orgánu 

IROP, metodickými pokyny MMR, Stanovami spolku a Strategií komunitně vedeného místního 

rozvoje na území Místní akční skupiny Blaník, z. s. na roky 2014-2020 (dále jen „SCLLD“). 

 

Výchozí dokumentace související s procesem tvorby interních postupů MAS: 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, 

Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském 

fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 

sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova 

a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 

- Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020 

v aktuálním znění (dále jen MPIN) 

- Metodika pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce 

Programu rozvoje venkova, který je součástí Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje 

- Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu 

rozvoje venkova na období 2014 - 2020, Operace 19.2.1 - Podpora provádění operací v 

rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „Pravidla pro žadatele“) 

- Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou 

schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, Opatření 19 - 

Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD - komunitně vedený místní 

rozvoj), (dále jen „Pravidla MAS“) 

- Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020 

- Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník (dále jen "SCLLD") 

- Akceptační dopis MAS Blaník, z. s. 

 
Interní postupy MAS byly zpracovány kanceláří MAS, která zajišťuje realizaci SCLLD a byly projednány 

a schváleny příslušnými orgány MAS v souladu se Stanovami a Standardizací MAS. 
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1. Interní postupy MAS 

 
Interní postupy (IP) jsou zpracovány s cílem stanovit jednotná závazná pravidla v oblasti řízení výzev, 

hodnocení, výběru projektů MAS Blaník, z. s. Interní postupy jsou zpracované jako dokument 

v programovém období 2014 – 2020 pro Program rozvoje venkova. 

 

IP jsou zpracovány pro realizaci strategie CLLD, jsou zpracovány ve smyslu Stanov MAS Blaník, 
z. s.  a vnitroorganizačních směrnic. 

 
Za vypracování IP a jejich aktualizaci je odpovědná Kancelář MAS. Kancelář MAS/vedoucí 

zaměstnanec SCLLD. IP jsou vypracovávány před vyhlášením první výzvy MAS/dalšími výzvami MAS, a 

to vždy při změně v jednotném metodickém prostředí (JMP) nebo při změně vyvolané změnou 

legislativy či změnou vnitřních předpisů MAS Blaník s vlivem na změnu IP. 

 
 

2. Identifikace MAS 
 
 
 

Název: MAS Blaník, z. s. 

Právní subjektivita: zapsaný spolek 

IČO: 01675842 

Adresa sídla: Palackého nám. 65, Vlašim 258 01 

Kontaktní údaje: https://www.masblanik.cz/kontakty/ 

Webové stránky: www.masblanik.cz 

Datová schránka: uhba6yy 

 

2.1 Administrativní kapacity 

Činnost orgánů MAS navazuje na plnění Standardizace MAS (Standardy MAS) v programovém období 

2014-2020. Kompetence povinných orgánů MAS jsou stanoveny platnými Stanovami MAS (dostupné 

na www.masblanik.cz.) a vnitřními směrnicemi (dostupné na www.masblanik.cz). Způsob vlastního 

jednání orgánů MAS je rozepsán v jednacím řádu MAS Blaník, z. s. a v jednacím řádu výběrové 

komise. 

MAS Blaník tvoří tyto orgány: 
 

Členská schůze je nejvyšším orgánem místní akční skupiny. Členskou schůzi tvoří všichni členové 

MAS. Jednání je upraveno Jednacím řádem. Pravomoci Členské schůze upravují Stanovy MAS Blaník. 

Členská schůze má k 28. 11. 2017 52 členů. 

 

Výbor MAS Blaník je Rozhodovacím orgánem MAS. Členové Výboru jsou voleni z partnerů MAS, tak 

aby počet členů zastupujících veřejný sektor ani žádnou ze zájmových skupin nepřesáhl 49 % 

hlasovacích práv. Výbor MAS Blaník má nejméně 7 členů. Kompetence Výboru MAS Blaník jsou 

vymezeny Stanovami MAS. 

 

Výběrová komise je hodnotícím orgánem MAS. Členové Výběrového komise jsou voleni z partnerů 

MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepřesáhne 49 %  hlasovacích práv. 

http://www.masblanik.cz/kontakty/
http://www.masblanik.cz/
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Hlavním úkolem tohoto orgánu je hodnocení projektů na základě objektivních kritérií. Členové 

výběrové komise budou mít pro hodnocení k dispozici všechny referenční dokumenty kritérií. 

Výběrový orgán – Výběrová komise navrhuje pořadí projektů podle počtu bodů dosažených ve 

věcném hodnocení. Výběrová komise musí výsledné hodnocení odsouhlasit hlasováním. Výběrovou 

komisi tvoří nejméně 5 členů. O počtu členů Výběrové komise rozhoduje Členská schůze. Jednací řád 

Výběrové komise je dostupný na www.masblanik.cz. 
 

Předseda je statutárním orgánem. 
 

MAS nebude využívat externí hodnotitele. 
 

Monitorovací a kontrolní výbor je kontrolním orgánem MAS. Má minimálně 3 členy. Kontrolní orgán 

provádí přezkum hodnocení a řeší stížnosti na činnosti MAS. 

 

Kompetence jednotlivých orgánů MAS jsou dány Stanovami MAS Blaník, Jednacím řádem a dalšími 

vnitřními dokumenty spolku (všechny dokumenty dostupné na www.masblanik.cz). 

http://www.masblanik.cz/
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 Obr. č. 1: Struktura vedení a řízení MAS Blaník 

 
Kancelář MAS Blaník zřizuje Výbor pro zabezpečení administrativních a technických činností Spolku. 

Výkon činnosti kanceláře zajišťují zaměstnanci pod vedením Předsedy Spolku. Vedoucí zaměstnanec 

pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je osoba určená Výborem MAS, která je 

odpovědná za realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Kancelář není orgánem 

MAS, ale administrativní jednotkou MAS. Tvoří ji vedoucí pracovník SCLLD a zaměstnanci, kteří 

odpovídají za činnosti, které vyplývají z jejich pracovní náplně. Za chod kanceláře MAS je odpovědný 

vedoucí pracovník SCLLD. Pracovní náplň zaměstnance a vedoucího kanceláře je součástí pracovní 

smlouvy. Pro realizaci strategie CLLD, programového rámce PRV je zajištěno ideálně 1,0 úvazku 

pracovníků kanceláře. 

 

Počty pracovníků (zaměstnanců) kanceláře MAS jsou proměnlivé a mění se dle náročnosti pracovních 

činností při zajišťování realizace SCLLD. Suma přepočtených úvazků zaměstnanců kanceláře MAS 

Blaník v rámci zajištění podpůrných a provozních činností a při animačních činnostech SCLLD se 

pohybuje v rozmezí od 1 do 5 úvazků. 
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 Obr. č. 2: Pracovní úvazky Kanceláře MAS Blaník, z.s. 
 

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD 
 

Organizačně podléhá: Předsedovi/předsedkyni MAS Blaník, z. s. 
 

Zaměstnanec na pracovní smlouvu, který koordinuje a zabezpečuje veškeré práce na realizaci SCLLD a 

archivaci dokumentů. Vedoucí zaměstnanec jedná za organizaci v rámci naplňování SCLLD s řídícími 

orgány operačních programů (dále OP), provádí činnosti vyplývající z obecných a specifických pravidel 

řídícího orgánu (dále ŘO). 

 

Náplň práce: 
 

- Vedení kanceláře MAS Blaník, z. s. 

- Vyhlašování výzev pro území MAS Blaník 

- Administrace žádosti na provoz MAS Blaník 

- Konzultační, animační a poradenské činnosti při přípravě projektů pro žadatele v území MAS 

Blaník 

- Tvorba plánu a spolupráce na organizaci souvisejících vzdělávacích akcí 

- Odpovídá za přípravné, podpůrné a provozní činnosti, zpracování podkladů pro vyhlášení 

výzvy, žádostí o změnu 

- provádí hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti nebo ho schvaluje 

- zodpovědný za přípravu podkladů pro vyhlášení Výzev MAS (text výzvy, interní postupy, 

kritéria pro hodnocení, harmonogram výzev, časové parametry, alokace). 

- Vedoucího zaměstnance zastupuje v případě potřeby Předseda MAS Blaník, z.s. na základě 

smlouvy o výkonu funkce 

- Provádí kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti projektů 

- Provádí změny vyhlášené výzvy 

- Vkládá zápisy z hodnocení/ výběru projektů do Portálu Farmáře a zveřejňuje je (v případě 

nepřítomnosti Experta PRV) 

- Pokud u MAS probíhá kontrola informuje o výsledku kontroly ŘO PRV 

- Zveřejňuje interní postupy na www.masblanik.cz 

http://www.masblanik.cz/


9 

 

 

Název Funkce: Expert PRV 
 

Organizačně podléhá: vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD. 

Náplň práce: 

- zpracování podkladů pro vyhlášení výzvy, kontrolu a administraci žádostí, včetně žádostí o změnu 

- zveřejnění výzvy 

- provádí hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a komunikuje se žadateli 

- Experta PRV zastupují v jeho nepřítomnosti Expert OPZ, IROP a Vedoucí zaměstnanec pro 

realizaci SCLLD 

- zastupuje Experta OPZ a Experta IROP a může tak vykonávat i všechny činnosti, které má ve svých 

kompetencích Expert PRV a Expert OPZ, pokud nejsou přítomni. 

- Provádí změny vyhlášené výzvy 
 

 

3. Výzvy MAS 
Pracovníci MAS musí mít zřízen přístup pro práci v Portálu Farmáře a elektronické podpisy. Postupy 

pro vyhlašování výzev a hodnocení projektů jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách tohoto 

dokumentu. 

 
3.1 Vyplnění formuláře Fiche a tvorba kritérií pro výběr projektů 

Po schválení programového rámce PRV vygeneruje MAS všechny své Fiche přes PF. MAS do 

formuláře Fiche doplní indikátory výstupu a výsledků, v souladu s principy pro stanovení 

preferenčních kritérií doplní konkrétní kritéria včetně bodového ohodnocení a vysvětlení. Následně 

Fiche zašle ke kontrole na SZIF. 

 

Preferenční kritéria musí být nediskriminační, transparentní a v souladu s principy pro stanovení 

preferenčních kritérií dle schváleného Programového rámce PRV SCLLD. Preferenční kritéria slouží 

pro posouzení přínosu projektů k plnění SCLLD. 

 

Preferenční kritéria se projednávají a schvalují Členskou schůzí MAS před první výzvou každé Fiche a 

dále pak při jejich každé změně. Před vyhlášením výzvy jsou preferenční kritéria odsouhlasena SZIF. 

Konkrétní preferenční kritéria může MAS upravit před každou další výzvou, a to do podání žádosti o 

potvrzení výzvy na RO SZIF. Preferenční kritéria jsou zveřejněna na webových stránkách MAS spolu 

s výzvou. 

 
3.2 Příprava výzvy MAS a její vyhlašování 

Výzva MAS se musí vztahovat na celé území MAS, na kterém je realizována SCLLD. Výzva musí být 

vždy v souladu s příslušnými Fichemi, se SCLLD, resp. S Programovým rámcem PRV a s Pravidly pro 

operaci 19.2.1. Výzva musí obsahovat minimálně následující údaje: 

 

-název MAS a SCLLD, 

-časové rozmezí a místo příjmu Žádostí o dotaci na MAS, 

-plánovaný termín registrace na RO SZIF (dle výzvy vyhlášené Řídícím orgánem PRV), 
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-odkaz na internetové stránky MAS, 

-jméno a kontaktní údaje (telefon, e-mail) na pracovníka MAS poskytujícího informace případným 

žadatelům, 

-seznam vyhlášených Fichí, včetně jejich úplného znění, 

-vymezení předpokládané alokace na jednotlivé Fiche (v Kč), 

-seznam nepovinných příloh stanovených MAS (jsou-li stanoveny), 

-popis způsobu výběru projektů na MAS, případně předpis k výběru projektů, který musí obsahovat 

mimo jiné postup výběru v případě shodného počtu bodů ve Fichích, a vlastní popis, který zaručí 

transparentnost výběru projektů a zamezí střetu zájmů (případně odkaz na internetové stránky MAS, 

kde je žadatel nalezne), 

-odkaz na Pravidla pro operaci 19.2.1. 

 
Podrobný obsah Fichí je přílohou výzvy. 

 
MAS připraví výzvu MAS k předkládání Žádostí o dotaci v Programového rámce PRV své SCLLD. Před 

vyhlášením každé výzvy vyplní MAS Žádost o potvrzení výzvy, kterou odešle ke kontrole formálních 

náležitostí na RO SZIF. RO SZIF odešle MAS připomínky k výzvě nebo výsledek kontroly výzvy do 7 

pracovních dnů od podání Žádosti o potvrzení výzvy. V případě nutnosti může RO SZIF odložit 

předpokládaný termín registrace Žádostí o dotaci na RO SZIF až o 20 pracovních dnů. 

 

Veškerou administraci spojenou s výzvou a projekty zajišťuje Expert PRV a Vedoucí pracovník pro 

realizaci SCLLD. Výzvy PRV k podávání žádostí schvaluje Výbor MAS. 

 

MAS vyhlašuje výzvu zveřejněním textu výzvy a navazující dokumentace na internetových stránkách 

www.masblanik.cz , a to nejpozději k datu vyhlášení výzvy. 
 

Spolu s informací o kladném výsledku kontroly výzvy je pro žadatele zpřístupněn formulář Žádosti o 

dotaci v softwarovém nástroji, který je platný pouze pro danou výzvu MAS. Již potvrzenou výzvu 

nelze nijak měnit. Ve výjimečných případech může být výzva zrušena a předložena ke kontrole nová. 

 

Vyhlášení nepotvrzené výzvy je považováno za neplatnou výzvu a projekty nebudou zaregistrovány. 

MAS musí mít v daný okamžik vyhlášenou pouze jednu výzvu pro Programový rámec PRV; další 

Žádosti o potvrzení výzvy lze podat až po zaregistrování všech projektů z předchozí výzvy na RO SZIF. 

 

MAS vyhlásí výzvu na předkládání Žádostí o dotaci. Výzva a Fiche platné pro danou výzvu musí být 

zveřejněna minimálně 4 týdny před ukončením příjmu Žádostí o dotaci na MAS a příjem Žádostí o 

dotaci na MAS musí trvat minimálně 2 týdny. 

 

Text výzvy (včetně navazující dokumentace) musí být zveřejněn na webových stránkách MAS Blaník 

do konce doby udržitelnosti všech projektů nebo do předložení závěrečné zprávy o provádění 

programu podle toho, co nastane později. 

Nejpozději týden před ukončením příjmu Žádostí o dotaci budou uspořádány informační semináře 

pro žadatele/příjemce. Termíny seminářů budou zveřejněny na internetových stránkách MAS 

minimálně dva týdny před konáním semináře. Od vyhlášení výzvy do ukončení příjmu Žádostí 

poskytuje Expert PRV/Vedoucí zaměstnanec SCLLD individuální konzultace. Odpovědnou osobou za 

vyhlášení výzvy a uspořádání seminářů pro žadatele je Expert PRV/eventuálně zastoupený Vedoucím 

zaměstnancem SCLLD. 

http://www.masblanik.cz/
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4. Hodnocení a výběr projektů 
 

4.1 Příjem žádosti o dotaci na MAS 

Příjem a administrování Žádostí o podporu provádějí pracovníci kanceláře MAS. Příjem a 

administrace Žádosti probíhá dle postupů stanovených Pravidly pro operaci 19.2.1 a Pravidly pro 

MAS, jež jsou zveřejněna na internetových stránkách www.eagri.cz/prv, www.szif.cz a stránkách MAS 

Blaník – www.masblanik.cz. 

 

Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu žadatele na PF. Žádost o dotaci je možné bezplatně 

konzultovat na MAS. Žadatel podává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci na MAS přes 

Portál farmáře, dále žadatel předá na MAS povinné, příp. nepovinné přílohy a obdrží písemné 

potvrzení o převzetí příloh (vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, 

předložit v listinné podobě); všechny dokumenty musí být doručeny v termínu stanoveném výzvou 

MAS. 

 

Příjem žádostí probíhá po dobu minimálně 2 týdnů v kanceláři MAS. 
 

Žádost o dotaci se podává/registruje samostatně za každou Fichi. Za danou Fichi v dané výzvě MAS je 

možné podat pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele na stejný předmět dotace. Za datum 

podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podání Žádosti přes Portál farmáře. 

 

MAS je povinna zveřejnit na svých internetových stánkách seznam přijatých žádostí minimálně v 

rozsahu: název žadatele, IČ, místo realizace projektu (NUTS2), název projektu, název nebo číslo 

příslušné Fiche, a to nejpozději do 5 pracovních dní od ukončení příjmů žádostí na MAS. 

 
4.2 Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti 

Projektové žádosti o podporu zaregistrované do výzev SCLLD MAS Blaník nejprve procházejí 

administrativní kontrolou (kontrola obsahové správnosti), kontrolou přijatelnosti a kontrolou 

dalších podmínek vztahujících se pro daný projekt (např. kontrola finančního zdraví žadatele). 

Výsledky kontrol jsou zaznamenávány do kontrolních listů. Tím je zajištěna transparentnost a 

jednotný přístup ke všem žadatelům. 

 

Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti jsou prováděny pracovníky Kanceláře MAS dle 

postupu stanoveného Pravidly pro operaci 19.2.1. (resp. Dle kontrolního listu) a při uplatnění pravidla 

čtyř očí (tj. nezávislé hodnocení, resp. překontrolování dvěma osobami). 

 

V případě, že při administrativní kontrole zjistí MAS, že je nutné opravit nedostatky, vyzve žadatele s 

pevně daným termínem k doplnění Žádosti o dotaci, minimálně však 5 pracovních dní. Žadatel může 

provést opravu maximálně dvakrát. V případě nedoplnění ve stanoveném termínu ukončí MAS 

administraci dané Žádosti o dotaci z důvodu nesplnění podmínek Pravidel pro předložení Žádosti o 

dotaci. 
 

V rámci hodnocení přijatelnosti může probíhat tzv. veřejná obhajoba, tj. osobní představení projektu 

žadatelem hodnotitelům. 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
http://www.masblanik.cz/
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Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti jsou dokončeny do 30 pracovních dnů od uzávěrky 

příjmu žádostí definovaného ve výzvě MAS (do lhůty patří i případné doplnění/náprava formálních 

náležitostí). 

 

MAS provádí záznam do formuláře Žádosti o dotaci o všech krocích administrace a o dokumentech 

přijatých/odeslaných v rámci procesu administrace Žádostí o dotaci. 

 
4.3 Věcné hodnocení a výběr projektů 

Projekty, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, jsou předloženy Výběrové 

komisi, jež má v kompetenci hodnocení projektů dle postupu stanoveného Pravidly pro operaci 

19.2.1. Hodnocení probíhá na základě stanovených preferenčních kritérií pro výběr projektů tak, aby 

bylo nediskriminační a transparentní. 

 

Zasedání Výběrové komise proběhne maximálně do 15 pracovních dnů od ukončení administrativní 

kontroly a kontroly přijatelnosti. 

 

Výběrová komise MAS (dále jen „VK“) 
 

Výběrová komise je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů a současně při 

zaručení podmínky, že při rozhodování o projektech veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin 

nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv, a současně nesmí dojít ke střetu zájmů s ohledem na 

výběr a hodnocení konkrétních projektů. 

 

Každý člen VK podepíše etický kodex obsahující minimálně závazek nezávislosti, nestrannosti, 

nepodjatosti a vyloučení střetu zájmů (vzor – viz příloha č. 1). 

 

V průběhu hodnocení nesmí hodnotitelé komunikovat se žadateli. Skutečnosti, za které žadatel 

obdržel body, jsou pro žadatele závazné od data podání Žádosti o dotaci na MAS. 

Členové VK MAS Blaník vyhotoví o hodnocení jednotlivých projektů záznam, kde u každého 

preferenčního kritéria vyberou jednu bodovou hladinu a uvedou zdůvodnění přiděleného počtu 

bodů, které je následně určeným pracovníkem MAS doplněno do Žádosti o dotaci. 

 

Na základě celkového počtu získaných bodů stanoví VK pořadí projektů, a to v členění za každou Fichi 

zvlášť. 

 

Výsledné pořadí je po podpisu předsedou Výběrové komise postoupeno Výboru MAS, který provede 

výběr projektů k realizaci na základě doporučení Výběrové komise a aktuálních finančních 

prostředků alokovaných na danou výzvu/Fichi, a to max. do 20 pracovních dnů. Výbor MAS nemůže 

měnit hodnocení žádostí o podporu ani pořadí projektů. 

 

V případě shodného počtu bodů bude upřednostněn projekt, který: 
 

1. získal více bodů za tvorbu pracovních míst 

2. s nižší finanční náročností (celková výše způsobilých výdajů uvedená v Žádosti o dotaci) 

 
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, může být, na základě rozhodnutí Výboru, 

zbývající alokace převedena na jinou Fichi (např. s nejvyšším převisem projektů). 
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Alokaci na danou Fichi lze navýšit z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, který je 

prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů) v 

případě, že zbývající částka alokace ve Fichi dosahuje minimálně 50 % požadované výše dotace 

daného projektu. 

 

MAS je povinna zveřejnit na svých internetových stánkách seznam vybraných a nevybraných žádostí 

k financování minimálně v rozsahu: název žadatele, IČ, název projektu, místo realizace projektu 

(NUTS 2), název nebo číslo příslušné Fiche a bodový zisk, a to nejpozději do 5 pracovních dní od 

schválení výběru projektu na MAS. 

 
4.4 Registrace a předání projektů na RO SZIF 

Vybrané Žádosti o dotaci pracovníci kanceláře MAS elektronicky podepíší, povinné, případně 

nepovinné přílohy verifikují (dokument elektronicky podepíší, popřípadě jej podepíší v papírové 

podobě, přidají razítko MAS a naskenují do elektronické podoby) a předají žadateli minimálně 3 

pracovní dny před finálním termínem registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS. 

 

Žadatel Žádost o dotaci (dále jen „ŽOD“) včetně verifikovaných příloh pošle přes svůj účet na PF na 

příslušný RO SZIF nejpozději do finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS k 

závěrečnému ověření jejich způsobilosti před schválením. V případě, že některé přílohy budou 

předkládány v listinné podobě, musí žadatel tuto informaci uvést u zasílané ŽoD přes PF. Odeslání 

ŽoD vč. příloh prostřednictvím PF ze strany žadatele může být v uvedené lhůtě provedeno pouze 

jednou. Za datum registrace ŽoD na RO SZIF je považováno datum finální registrace na RO SZIF 

stanovené ve výzvě MAS. O zaregistrování ŽoD je žadatel informován prostřednictvím PF nejpozději 

do 14 kalendářních dnů od finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě. 

 

MAS nejpozději do finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě předá Seznam 

vybraných a nevybraných ŽoD (formulář pdf) prezenční listinu, zápis z jednání Výběrové komise (vše 

prosté kopie) a případně přílohy v listinné podobě označené identifikačními údaji žadatele. 

 

RO SZIF provede kontrolu složení orgánů MAS podílejících se na rozhodování o výběru. V případě 

nedodržení podmínky, že při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50% hlasů partnerům, 

kteří nezastupují veřejný sektor, nebudou projekty podané v této Výzvě MAS zaregistrovány. 

 

V případě, že žadatel podal žádost o přezkoumání v souladu s Pravidly pro operaci 19.2.1 a do doby 

registrace na RO SZIF nedošlo ke konsenzu mezi MAS (Monitorovacím a kontrolním výborem) a 

žadatelem, předá MAS dokumentaci k přezkoumání na RO SZIF. Pokud se následně zjistí, že žádost 

měla být zařazena mezi vybrané ŽoD, přidělí ji MAS prostředky z alokace pro další výzvy (má-li ještě 

nějaké k dispozici). 

 

V případě, že SZIF v průběhu hodnocení projektu dojde k závěru, že projekt je ve zjevném nesouladu 

s SCLLD nebo vzniknou pochybnosti a správnosti bodování projektu, vyvolá SZIF jednání, jehož 

výsledkem je schválení nebo vyřazení projektu dle zjištěných skutečností. 

 

Doložení dokumentace k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení včetně aktualizovaného 

formuláře ŽoD je nejdříve na MAS v termínu do 63. kalendářního dne od finálního data 

zaregistrování ŽoD na RO SZIF uvedeného ve Výzvě MAS (na RO SZIF doložení dokumentace 

v termínu do 70. kalendářního dne), a to elektronicky, případně vybrané přílohy v listinné podobě. 
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Cenový marketing se předkládá až při Žádosti o platbu. Další podmínky jsou stanoveny Pravidly pro 

operaci 19.2.1. 

Po kontrole na RO SZIF bez závad je žádost schválena ke spolufinancování a žadatel je ze strany RO 

SZIF vyzván prostřednictví Portálu farmáře k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 

 

Žadatelé jsou o schválení/neschválení ŽOD informování prostřednictvím seznamu projektů 

zveřejněném na internetových stránkách www.eagri,cz/prv a www. szif.cz. 

 
 

5. Přezkum hodnocení a výběru projektů 
 

5.1 Postupy pro odvolání žadatele 

Odvolání žadatele a přezkum a hodnocení a výběru projektů probíhá dle Pravidel pro operaci 19.2.1. 

Přezkum na MAS je v kompetenci Monitorovacího a kontrolního výboru (dále jen („Kontrolní orgán 

MAS“). Kontrolní orgán MAS, jakožto kontrolní orgán organizační složky MAS, kontroluje metodiku 

způsobu výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru projektů. 

Ve Stanovách MAS je definováno, že Kontrolní orgán MAS nejméně jedenkrát ročně podává zprávu 

nejvyššímu orgánu MAS (Členské schůzi) o výsledcích své kontrolní činnosti. 

 
 

6. Postupy pro posuzování změn projektů 
Provádění změn probíhá v souladu s ustanoveními kapitoly 7 Pravidel pro operaci 19.2.1. Příjemce 

dotace má povinnost oznamovat změny týkající se Žádosti o dotaci od podpisu Dohody o poskytnutí 

dotace po dobu lhůty vázanosti projektu na účel prostřednictvím formuláře Hlášení o změnách, 

přičemž veškeré změny musí respektovat podmínky Pravidel. 

 

Hlášení o změnách podává žadatel nejprve na MAS, která provede kontrolu (zejména s ohledem na 

preferenční kritéria a na to, zda změna projektu nemá vliv na plnění cílů SCLLD MAS), a to v termínu 

do 10 pracovních dnů od obdržení Hlášení o změnách. Skutečnosti, za které žadatel obdržel body, 

jsou pro žadatele závazné od data podání ŽOD na MAS, tzn. že nemůže být ze strany 

žadatele/příjemce dotace po podání ŽOD a formuláře Hlášení o změnách jakkoliv měněno a 

upravováno. 

 

Na RO SZIF je možné podat Hlášení o změnách až poté, co ho MAS odsouhlasí a podepíše. Další 

postup je definován v kapitole 7 Pravidel pro operaci 19.2.1. 

 
 

7. Žádost o platbu 
Dotace se poskytuje na základě Žádosti o platbu a příslušné dokumentace dle společných či 

specifických podmínek jednotlivých článků uvedených ve specifických podmínkách Pravidel pro 

operaci 19.2.1. Žádost o platbu musí být vygenerována z účtu na PF žadatele/příjemce dotace. Žádost 

o platbu se předkládá samostatně za každý projekt, resp. za každé registrační číslo projektu, nejdříve 

na MAS, po kontrole MAS na příslušný RO SZIF. 

http://www/
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Žádost o platbu příjemce dotace vyplní a nejprve předá na MAS, a to nejpozději v den podání Žádosti 

o platbu na MAS v termínu stanoveném Dohodou, případně v termínu stanoveném v Hlášení o 

změnách (termín předložení Žádosti o platbu na MAS se počítá automaticky 15 kalendářních dní před 

termínem podání Žádosti o platbu na RO SZIF). MAS Žádost o platbu žadatele včetně povinných 

příloh zkontroluje dle kontrolního listu, zejména zkontroluje dodržení preferenčních kritérií. 

Pracovník kanceláře dále vyhotoví zápis o kontrole žádosti o platbu, včetně kontroly veškeré 

dokumentace a příloh projektu, které budou archivovány v kanceláři MAS. 

V případě kladného výsledku kontroly dokumentace pracovník MAS potvrdí formulář Žádosti o 

platbu. 
 

V případě, že MAS s předloženou Žádostí o platbu nesouhlasí, uloží v termínu do 7 kalendářních dnů 

od obdržení Žádosti o platbu příjemci dotace opatření k nápravě s lhůtou 5 kalendářních dnů na 

opravu. Po doplnění/opravě potvrdí pracovník MAS formulář Žádosti o platbu. Pokud příjemce 

dotace s nápravným opatřením či stanoviskem MAS k Žádosti o platbu nesouhlasí, předá na MAS 

písemné vyjádření o svém nesouhlasu, které je následně předáno spolu se Žádostí o platbu na 

příslušný RO SZIF, do Žádosti o platbu uvede MAS svoje stanovisko. 

Další postup je stanoven Pravidly pro operaci 19.2.1. 

 

8. Opatření proti střetu zájmů 
 

Zajištění transparentnosti a nediskriminace, včetně ošetření střetu zájmů na úrovni MAS vychází z 

Implementační části SCLLD MAS Blaník. 

 

Střet zájmů vzniká, dojde-li ke střetu veřejného zájmu (využití integrovaného nástroje) a osobního 

zájmu. Za osobní zájem se považuje jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené 

osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje 

na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, 

či poškozování třetích osob v její prospěch. 

 

Za střet zájmů je vždy považováno, pokud osoba podílející se na hodnocení a výběru projektů: 

- je manželem, rodičem, dítětem, sourozencem žadatele, 

- je skutečným majitelem či spolumajitelem žadatele, 

- je statutárním zástupcem žadatele nebo má plnou moc k jeho zastupování, 

- je starostou, místostarostou či zastupitelem obce, která je žadatelem, 

- se podílela na zpracování žádosti o podporu, 

- je jinak zainteresována na předkládaném projektu. 

 
Postupy pro hodnocení a výběr projektů na úrovni MAS musí být nediskriminační a transparentní, 

zejména musí splňovat tyto podmínky: 

 

Postupy MAS pro hodnocení a výběr projektů (včetně uvedení opravných prostředků) jsou 

zveřejněny na internetových stránkách www.masblanik.cz. 

http://www.masblanik.cz/
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Dle stanov MAS a podmínek Standardizace MAS nesmí mít veřejná správa ani žádná z jednotlivých 

zájmových skupin při rozhodování o výběru projektů více než 49 % hlasů, 

MAS stanoví postupy k zamezení střetu zájmů, které splňují minimálně tyto podmínky: 
 

a) všechny osoby zapojené do hodnocení a výběru projektů musí podepsat před zahájením 

hodnocení etický kodex (viz. Příloha č. 1), který obsahuje minimálně závazek nezávislosti, 

nestrannosti, nepodjatosti a vyloučení střetu zájmů; odpovědnost za podepsání etického kodexu 

všemi hodnotiteli a za pořízení zápisu z jednání Výběrové komise má její předseda, 

 

b) šetření ke střetu zájmů: před zahájením věcného hodnocení každý člen Výběrové komise 

podepíše prohlášení o tom, že byl seznámen se seznamem projektových žádostí pro hodnocení, a že 

mezi nimi není projekt, ke kterému by byl ve střetu zájmů podle bodu c) či d) 

 

c) osoby, které jsou ve vztahu k určitému projektu ve střetu zájmů, se nesmí podílet na hodnocení a 

výběru daného projektu ani ostatních projektů, které danému projektu při výběru projektů konkurují, 

d) Výběrová komise MAS provádějící hodnocení a výběr projektů svá rozhodnutí a stanoviska vždy 

zdůvodní tak, aby bylo zřejmé, na základě, čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno, 

 

e) z jednání Výběrové komise MAS provádějící hodnocení a výběr projektů je vždy pořízen písemný 

zápis, který musí obsahovat minimálně následující informace: datum a čas začátku jednání, jmenný 

seznam účastníků (včetně uvedení subjektu, který zastupují), přehled hodnocených projektů a jejich 

bodové hodnocení (přílohou zápisu jsou bodovací protokoly všech projektů, které obsahují 

zdůvodnění přiděleného počtu bodů u každého preferenčního kritéria) 

 

f) MAS je povinna zveřejnit na svých internetových stránkách seznam vybraných a nevybraných 

žádostí k financování minimálně v rozsahu: název žadatele, IČ, název projektu, místo realizace 

projektu (NUTS2), název nebo číslo příslušné Fiche a bodový zisk, a to nejpozději do 5 pracovních dní 

od schválení výběru projektu Výborem MAS. 

 

V procesu kontroly, hodnocení a výběru projektů nesmí docházet ke střetu zájmů v žádné fázi 

hodnocení a výběru projektů. 

 

V rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti se hodnotitel zdrží takového jednání, které 

by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho zájmem osobním; tj.: jedná nestranně. Za osobní zájem je 

považován jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí 

blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo 

plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích 

osob v jejich prospěch. V případě, že má hodnotitel osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, 

oznámí tuto skutečnost Vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD a na hodnocení se nepodílí. 

 

V případě, že je hodnotitel předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu nebo se na 

zpracování podílel, nebo jej s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či 

ekonomický, oznámí tuto skutečnost neprodleně Vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD a 

nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání 

týkající se tohoto projektu či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat. 
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V rámci věcného hodnocení budou projekty hodnoceny tak, aby každý hodnotitel, tzn. člen Výběrové 

komise, který bude projekt hodnotit, nebude žádným z výše uvedených způsobů zainteresován na 

příslušném projektu. Hodnotitel, u nějž by evidentně mohlo dojít ke střetu zájmu, oznámí Předsedovi 

Výběrové komise a Vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD osobní zájem k hodnoceným 

projektům a nepodílí se na hodnocení daného projektu, ani projektů přímo konkurujících v rámci 

Výzvy. 

 

Je povinností Výběrové komise zaznamenat střet zájmu do zápisu ze zasedání orgánu. 
 

V případě nejasností a sporných výkladů o střetu zájmů se Předseda Výběrové komise může obrátit 

na Kontrolní a monitorovací výbor, který věc posoudí a o svém rozhodnutí informuje Výbor a 

Předsedu Výběrové komise. 

 
 

9. Auditní stopa, archivace, spolupráce s externími subjekty 
Kancelář MAS Blaník zajišťuje po dobu určenou právními předpisy nebo EU uchování veškeré 

dokumentace související se strategií CLLD a poskytuje informace a dokumentaci vztahující se ke 

strategii CLLD zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 

úřadu, Auditního orgánu (dále jen („AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy), MAS musí umožnit 

výkon kontrol a poskytnout součinnost při provádění kontrol. 

 

MAS Blaník, z. s. je povinna zajistit po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU (minimálně do 

konce roku 2030) uchování veškeré dokumentace, související se strategií CLLD a její realizací, a 

poskytovat informace a dokumentaci, vztahující se k integrované strategii, zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), 

Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy. Zároveň všechny dokumenty týkající se realizace jednotlivých 

výzev jsou evidovány v Portálu Farmáře a v rámci archivačního systému MAS Blaník. 
 

Archivovány budou tyto typy dokumentů: 

• všechny verze interních postupů 

• výzvy 

• kritéria 

• kontrolní listy 

• žádosti o podporu 

• hodnocení 

• výběr projektu 

• posuzování změn projektů 

 
K podpůrné dokumentaci, která bude archivována, patří: 

• prezentace ze seminářů pro žadatele 

• prezenční listiny 

• zápisy z jednání 
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Tabulka: Postup archivace jednotlivých dokumentů MAS Blaník 

 

Typ dokumentu Doba archivace Formát dokumentu 

Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje MAS Blaník 

Do roku 2030 Vytištěná verze, sdílený disk, 

MS 2014+ 

Způsob hodnocení a výběrů 

projektů a další interní postupy 

Do roku 2030 Vytištěná verze, sdílený disk 

Výzvy Do roku 2030 Sdílený disk, Portál Farmáře 

Žádosti o podporu Do roku 2030 Sdílený disk, Portál Farmáře 

Přílohy Žádosti o podporu Do roku 2030 Sdílený disk, Portál Farmáře 

Kontrolní a hodnotící listy Do roku 2030 Písemně v příslušné složce 

integrovaného projektu 

Posuzování změn projektu Do roku 2030 Sdílený disk, Portál Farmáře 

Zápisy z komunitního 

projednávání, zápisy ze 

schvalovacích a volebních 

jednání orgánů MAS 

Do roku 2030 Tištěná verze, sdílený disk 

Podpůrné dokumentace 

animačních akcí – prezentace ze 

seminářů pro žadatele, 

prezenční listiny atd. 

Do roku 2030 Tištěná verze 

Podpůrné dokumenty – 

komunikace se žadateli (výzvy 

k doplnění žádosti, informování 

o průběhu hodnocení a výběru 

projektu, výsledky přezkumu 

apod.). Nevztahuje se na 

konzultace s potenciálními 

žadateli a příjemci. 

Do roku 2030 Sdílený disk, Portál Farmáře 

 

Zdroj: vlastní zpracování MAS 

Za archivaci a zajištění auditní stopy zodpovídá Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD. 
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10. Nesrovnalosti a stížnosti 
Zaměstnanci a členové orgánů MAS Blaník jednají v souladu s Etickým kodexem MAS Blaník. Z něj 

vyplývá i povinnost hlásit podezření na nesrovnalosti nebo trestné činy. 

 

V souvislosti se SCLLD ohlásí takové podezření ŘO. Tuto povinnost má každý pracovník nebo člen 

orgánu MAS. Při interním projednání bude pořízen písemný záznam a bude součástí oznámení ŘO. 

 

Postupy při vyřizování stížností 

Každý podnět na ověření správného, objektivního, transparentního a nediskriminačního postupu 

musí MAS prošetřit. Stížnost lze podat písemně nebo elektronicky (e-mailem). Z obsahu stížnosti 

musí být patrné: 

• kdo ji učinil, 

• kdo a co je předmětem stížnosti, 

• případné návrhy na nápravu. 
 

Jestliže stížnost postrádá některé informace, je stěžovatel vyzván vedoucím pracovníkem SCLLD nebo 

programovým expertem k jejich doplnění ve stanovené lhůtě. Stěžovatele poučí, že pokud nejasnosti, 

které by bránily dalšímu postupu, neodstraní, stížností se dále nebude zabývat a bude odložena. 

Odložení stížnosti s odůvodněním se zaznamená do spisu archivovaného na sdíleném disku. 

 

Anonymní stížnosti nebudou prošetřovány. 
 

Stížnosti se doručují/předávají Vedoucímu pracovníkovi SCLLD případně programovému expertovi. 

Stížnost je primárně projednána s pracovníkem nebo orgánem, proti jehož činnosti je vedena. Pokud 

je stěžovatel nespokojen s vyřízením stížnosti, je odvolacím orgánem MAS Monitorovací a kontrolní 

výbor. 

 

Lhůty a vyrozumění o vyřízení stížnosti 
 

MAS Blaník jakožto nositel integrovaného nástroje podanou stížnost vyřídí v nejkratší možné době, 

nejpozději však do 30 kalendářních dnů od jejího doručení. 

 

Stanovenou lhůtu lze překročit, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení 

stížnosti. 

 

V uvedené lhůtě musí být stěžovatel vyrozuměn o vyřízení stížnosti. Ve vyrozumění je uvedeno, zda 

podaná stížnost byla shledána důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou. MAS Blaník jakožto 

nositel integrovaného nástroje se ve vyjádření vyjádří ke všem bodům stížnosti. 

 

V odůvodnění vyřízení MAS Blaník uvede, o které skutečnosti a právní předpisy se opírá a uvede 

informace o přijatých opatřeních k nápravě. 

 

Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, MAS Blaník učiní nezbytná opatření k 

nápravě. 
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Důvodná nebo částečně důvodná stížnost je považována za vyřízenou, jakmile byla 

učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných nedostatků a stěžovatel o nich byl 

vyrozuměn. Nedůvodná stížnost je vyřízena vyrozuměním stěžovateli. 

 
 

11. Komunikace MAS/ SZIF se žadateli/ příjemci 
dotace 
 

Základním komunikačním nástrojem mezi SZIF a žadateli/příjemci dotace je Portál 
Farmáře (dále jen „PF“). Ze strany SZIF jsou žadateli/příjemci dotace do schránky na PF 
zasílány informace o průběhu administrace podaných žádostí. V případě dokumentů a 
formulářů, pro které není nastaveno primárně elektronické podání přes PF, je jejich podání 
možné elektronicky z datové schránky žadatele/příjemce dotace, poštou nebo osobně či 
prostřednictvím MAS na Podatelně příslušného RO SZIF. 

 

Přístup k individuálním informacím a službám mají pouze registrovaní žadatelé a 

příslušná MAS. Žadatel může získat registraci, resp. uživatelské jméno a heslo na 

PF osobním podáním žádosti na místně příslušném RO SZIF nebo na CP SZIF – 

bližší informace a podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách 

www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. 
 

Komunikace mezi MAS a žadateli probíhá zejména prostřednictvím zveřejňování 

informací na internetových stránkách MAS, osobních konzultací, e-mailové 

korespondence, telefonických konzultací, seminářů pro žadatele a příjemce. 

Veškeré potřebné údaje pro poskytování konzultací (např. kancelář MAS, konzultační 

hodiny, kontaktní údaje) a informace týkající se výzev, hodnocení a výběru projektů 

jsou zveřejněny a průběžně aktualizovány na webových stránkách MAS. 

 

V případě informování a vyzývání žadatele v rámci administrace projektu je nutné 

zaslat dopis/zprávu datovou schránkou, poštou doporučeně nejlépe s dodejkou, e-

mailem s elektronickým podpisem, e- mailem s dokumentem elektronicky 

podepsaným v příloze, případně předat osobně proti podpisu žadatele. 

 

Za věcný obsah komunikace s žadateli odpovídá Expert programového rámce PRV. 

Odpovědnou osobou za organizaci komunikace se žadateli v případě stížností/žádosti o 

přezkum je Vedoucí pracovník SCLLD. 

 

12. Zaručení transparentnosti 
Transparentnost je zaručena dodržováním platných dokumentů (zákonů, pravidel, 

metodik, pokynů) vztahujících se k tématu transparentnosti v kompetenci MAS, a to 

zejména v zajištění zveřejnění a zpřístupnění relevantních údajů, tak aby byl zajištěn 

rovný přístup k informacím pro všechny bez rozdílu. 

 

13. Přílohy 
1. Stanovy MAS Blaník, z. s. platné k 28.11. 2017 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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2. Jednací řád MAS Blaník ze dne 31.3. 2015 

3. Etický kodex 
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Dodatek Přílohy č. 10 (Výzvy ESF včetně hodnotících kritérií) 

 

 

 

Výzva MAS Blaník, z. s. 

OP Zaměstnanost 

Výzva pro MAS na podporu strategií 

komunitně vedeného místního rozvoje



   

 

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu 
 

Místní akční skupina Blaník, z. s. IČ: 01675842 (dále také jen „MAS“) 
vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu  
v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
 

1. Identifikace výzvy ŘO 
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje 

Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního 

začleňování ve venkovských oblastech 

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena 03_16_047 

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně 

vedeného místního rozvoje 

 
 

2. Identifikace výzvy MAS 
Číslo výzvy MAS 287/03_16_047/CLLD_15_01_037 

Název výzvy MAS MAS Blaník, z. s.  – Činnost komunitních center– 

(III.) 

Druh výzvy MAS Kolová 

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci 

výzvy MAS 

Otevřená 

 
 

3. Časové nastavení 
Datum vyhlášení výzvy MAS 29. 11. 2017 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu 29. 11. 2017, 4:00 hodin 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 29. 11. 2017, 4:00 hodin 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 03. 03. 2018, 12:00 hodin 

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn 

projekt naplánovat 

36 měsíců 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 

projektu 

31.12.2021 

 



   

 

 

 

4. Informace o formě podpory 
4.1. Alokace výzvy MAS 

• Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 2 678 130 CZK 
Upřesnění zdrojů financování rozhodné alokace výzvy: Výběr projektů bude probíhat s využitím částek 
celkových způsobilých výdajů (tj. včetně vlastních zdrojů žadatelů, protože čerpání alokace OPZ, které je 
vykazováno vůči Evropské komisi, zahrnuje všechny zdroje financování). 

 

4.2. Vymezení oprávněných žadatelů 
Obecně může být dle pravidel OPZ oprávněným žadatelem pouze: 
 osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní 

identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ);  
 osoba, která má aktivní datovou schránku1;  
 osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, 

dluhu aj. dle následujícího odstavce. 
 
Potenciální žadatelé a jejich partneři s finančním příspěvkem nejsou oprávněni účastnit se výzvy nebo 
získat podporu, pokud: 
 jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); 
 mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti2; 

 na ně byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že 
poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; 

 jim byla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle 
§ 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Podmínky oprávněnosti žadatele jsou posuzovány během hodnocení a výběru projektů  
a musí být splněny k datu podání žádosti o podporu. K otázce, zda splňují body v předchozím odstavci, se 
žadatelé vyjadřují v rámci čestného prohlášení  
v žádosti o podporu, přičemž splnění potvrzují jak za sebe, tak za případné partnery s finančním 
příspěvkem. 
 
Pro tuto výzvu MAS jsou oprávněnými žadateli: 
Obce; Organizace zřizované obcemi; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní 
korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Školy a školská zařízení. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
2Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení 
daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 
589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 



   

 

 
Definice jednotlivých oprávněných žadatelů: 

Žadatelé Definice 

Obce  Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 

131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s 

pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností  

Organizace 

zřizované 

obcemi 

Organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně 

prospěšné společnosti, ústavy, školy a školská zařízení) 

Příspěvkové 

organizace 

Příspěvkové organizace jsou organizace zřízené územními samosprávnými celky dle 

zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to pro 

takové činnosti v působnosti územních samosprávných celků, které jsou zpravidla 

neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní 

subjektivitu 

Nestátní 

neziskové 

organizace 

• spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech 

• ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích 
a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací 
a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí 

• nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník 
 

Obchodní 

korporace 

Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: 

• Obchodní společnosti 
o veřejná obchodní společnost 
o komanditní společnost 
o společnost s ručením omezeným 
o akciová společnost 
o evropská společnost  
o evropské hospodářské zájmové sdružení 

• Družstva 
o družstvo 
o sociální družstvo 
o evropská družstevní společnost 

 

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění 

Poradenské 

a vzdělávací 

Právnické a fyzické osoby (včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a 

školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku), které mají jako hlavní předmět 



   

 

instituce činnosti v posledním daňovém přiznání příp. v příloze účetní závěrky uvedenou 

činnost v oblasti vzdělávání nebo poradenství. Mohou nabývat těchto forem: 

• obchodní korporace 

• OSVČ 

• NNO 

• školy a školská zařízení 

• vysoké školy 

Školy a 

školská 

zařízení 

Právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském 

rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 
 

4.3. Vymezení oprávněných partnerů 
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery partneři s finančním příspěvkem  
i bez finančního příspěvku. 

Obecně může dle pravidel OPZ oprávněným partnerem s finančním příspěvkem být pouze osoba, která 
nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu (viz vymezení 
v rámci části 4.2 této výzvy). 

Příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu mohou být partnery s finančním 
příspěvkem pouze v projektech, kde je v pozici žadatele/příjemce jejich zřizovatel. Územní samosprávné 
celky a jimi zřizované organizace mohou být partnery s finančním příspěvkem pouze v projektech, kde 
vzájemný vztah příjemce a daného partnera umožňuje poskytování prostředků z rozpočtu příjemce do 
rozpočtu partnera v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Právní forma partnera bez finančního příspěvku není omezena.3 Partner se podílí na realizaci věcných 
aktivit projektu (např. formou konzultací, odborné garance) a není mu poskytován žádný finanční 
příspěvek za účast při realizaci projektu. 

Partnerem se nerozumí subjekt, který je v dodavatelském či odběratelském vztahu k příjemci dotace 
(např. nestátní nezisková organizace, která poskytuje příjemci za úhradu sociální služby, dodavatel 
materiálu, odběratel výrobků/služeb). 

Fyzická osoba, která není samostatně výdělečně činná, nemůže být do projektu zapojena jako partner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3Partnerem bez finančního příspěvku může být právnická osoba se sídlem v EU nebo v rámci zemí, jež jsou členy Evropského 
sdružení volného obchodu, nebo fyzická osoba působící jako osoba samostatně výdělečně činná (resp. v zahraničí obdobně 
působící), která má registrované místo podnikání v EU. 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. Míra podpory – rozpad zdrojů financování 
 

Typ příjemce dle pravidel 

spolufinancování 

Evropský podíl Příjemce Státní 

rozpočet 

Školy a školská zařízení zřizovaná 

ministerstvy dle školského zákona (č. 

561/2004 Sb.) 

85 % 0 % 15 % 

Obce  

Příspěvkové organizace zřizované obcemi 

(s výjimkou škol a školských zařízení) 

85 % 5 % 10 % 

Právnické osoby vykonávající činnost škol a 

školských zařízení (zapsané ve školském 

rejstříku) 

85 % 0 % 15 % 

Soukromoprávní subjekty vykonávající 

veřejně prospěšnou činnost:  

Obecně prospěšné společnosti 

Spolky 

Ústavy 

Církve a náboženské společnosti 

Nadace a nadační fondy 

85 % 0 % 15 % 



   

 

Ostatní subjekty neobsažené ve výše 

uvedených kategoriích: 

Obchodní společnosti:  

- veřejná obchodní společnost  
- komanditní společnost  
- společnost s ručením omezeným  
- akciová společnost  
- evropská společnost   
- evropské hospodářské zájmové 

sdružení 
Státní podniky 

Družstva: 

- družstvo  
- sociální družstvo 
- evropská družstevní společnost 

OSVČ 

Profesní komory 

85 % 15 % 0 % 

 
4.5. Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 
 Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK 
 Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 678 130 CZK 
 

 

4.6. Forma financování 
Ex ante / ex post 
 
Vysvětlení kategorií je k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této 
výzvy MAS). 
 

4.7. Informace o podmínkách veřejné podpory 
Informace o veřejné podpoře (včetně podpory de minimis) jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro 
žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi 
tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS). 
 
Vyhlašovatel nad rámec pravidel stanovených právními předpisy pro tuto výzvu stanovuje, že prostředky, 
jež budou naplňovat znaky veřejné podpory, budou příjemci podpory, jeho partnerům, či dalším 
subjektům4,poskytovány v režimu podpory de minimis, nebo případně v režimu příslušné kategorie 
blokové výjimky ze zákazu veřejné podpory vhodné pro aktivity Investiční priority 2.3 OPZ, nebo v režimu 
podpory dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU, v případě služeb obecného hospodářského zájmu 
(zejména sociálních služeb). 

                                                           
4 Pokud budou v rámci projektu dalším subjektům propláceny např. mzdové příspěvky pro umístění osoby z cílové skupiny na 
pracovní místo, není možno vyloučit zvýhodnění i těchto subjektů na trhu, a vztahují se na ně tedy pravidla poskytování veřejné 
podpory. Je tedy pravděpodobné, že v průběhu realizace projektu bude těmto subjektům pro účely využití mzdových příspěvků 
přidělena veřejná podpora/podpora de minimis.  



   

 

Poskytování finančních prostředků orgánům veřejné správy nenaplňuje kumulativně znaky veřejné 
podpory, a tudíž nezakládá veřejnou podporu. 

U projektů, u nichž bude poskytnutí podpory z OPZ zakládat veřejnou podporu nebo podporu de minimis, 
budou, pokud to bude relevantní, aplikovány předpisy EU stanovující horní hranici financování takového 
projektu z veřejných zdrojů (tzv. intenzitu veřejné podpory). Výše této hranice se odvíjí od typu podpořené 
aktivity, subjektu příjemce a v některých případech také od specifik cílové skupiny projektu. Pro podporu 
de minimis je limitem objem podpory pro jeden podnik a vymezené období. Více informací lze nalézt v 
Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost (konkrétní 
odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy). V důsledku toho je možné, že 
projekt nebude z veřejných zdrojů podpořen v maximálním rozsahu vyplývajícím z vymezení v části 4.4 
této výzvy (Míra podpory – rozpad zdrojů financování). 

 

! V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory. 

 
 

5. Věcné zaměření 
5.1. Popis podporovaných aktivit 
MAS Blaník, z. s. se v rámci 2. výzvy zaměřilo na podporu komunitní sociální práce. Potřeba 
podpory této aktivity vychází z analytické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
na území MAS Blaník na období 2014-2020.  
Cílem této výzvy je realizovat aktivity zaměřené na podporu komunitní sociální práce. Je potřeba 
podporovat začleňování cílových skupin do společnosti prostřednictvím rozvoje komunitních 
center, která v regionu MAS Blaník ve smyslu podmínek ESF nefungují. Region MAS Blaník tvoří 44 
obcí ORP Vlašim (nezahrnuje obec Psáře, Všechlapy, Bílkovice, Tehov). Komunitní centra budou 
poskytovat prostor pro setkávání komunity, za účelem řešení obtížné sociální situace jejích členů. 
Program centra by měl sloužit více cílovým skupinám k uspokojování jejich aktivizačních, 
sociálních, případně i výchovně/vzdělávacích a kulturních potřeb. 
 
Podrobný popis podporovaných aktivit viz. Příloha č. 2 Podporované aktivity.  

 
 

5.2. Indikátory 
Pravidla týkající se indikátorů, včetně definic jednotlivých indikátorů, jsou k dispozici v Obecné části 
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na 
elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS). 
 
 
V žádosti o podporu žadatel uvede cílovou hodnotu (tj. hodnotu, která se chápe jako závazek žadatele, 
kterého má dosáhnout díky realizaci projektu uvedeného v žádosti o podporu) k následujícím indikátorům: 
 

Kód5 Název indikátoru  Měrná jednotka  Typ indikátoru  

60000  Celkový počet účastníků  Osoby Výstup  

67001 Kapacita podpořených služeb  Místa Výstup  

                                                           
5 Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle Evropské komise. 



   

 

67010 Využívání podpořených služeb Osoby Výsledek 

55102 Počet podpořených komunitních center Zařízení Výstup 

 
V případě, že projekt podporu získá, bude mít žadatel povinnost kromě indikátorů se závazkem vykazovat 
dosažené hodnoty také pro: 
a) Indikátory výstupů, které navazují na charakteristiky účastníků jako je např. věk, postavení na trhu 
práce, případné znevýhodnění atd. Tyto indikátory se načítají automaticky z Monitorovacího listu 
podpořené osoby skrze informační systém IS ESF 2014+, který příjemce zpracovává společně se Zprávou o 
realizaci projektu (ZoR);  
b) Indikátory z tabulek uvedených níže, které jsou relevantní vůči plánovaným aktivitám a 
podporovaným cílovým skupinám projektu. Žadatel má povinnost v žádosti o podporu u těchto indikátorů 
vyplnit pole cílová hodnota. Pokud je daný indikátor vůči projektovým aktivitám nerelevantní, pak je 
možné u něj uvést cílovou hodnotu 0. U výsledkových indikátorů, které se týkají účastníků, žadatel uvede 
vždy cílovou hodnotu 0. Dosažené hodnoty indikátorů uvedených níže budou příjemcem vykazovány 
prostřednictvím Zprávy o realizaci projektu (ZoR) v IS KP14+. Sledování parametrů týkajících se 
podpořených osob a související indikátory jsou detailně popsány v Obecné části pravidel pro žadatele a 
příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole 18. 

 
 

Kód Název indikátoru  Měrná 

jednotka  

Typ indikátoru  

80500 Počet napsaných a zveřejněných analytických a 

strategických dokumentů (vč. evaluačních) 

Dokumenty Výstup 

 

Kód Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Typ 

indikátoru 

67310 Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou 

sociální práce naplnila svůj účel 

Osoby Výsledek 

 
 

5.3. Cílové skupiny 
 
V rámci aktivit na podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního 
začleňování nebo prevence sociálního vyloučení je cílovou skupinou komunita a její členové (tj. osoby 
sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a další členové komunity. 
 
Definice podporovaných cílových skupin viz. Příloha č. 3 této výzvy. 
 
 



   

 

6. Informace o způsobilosti výdajů 
6.1. Věcná způsobilost 
Pravidla, jaké kategorie výdajů jsou způsobilé, jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele a 
příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této 
výzvy). 
 
Pokud příjemce čerpá na zaměstnance příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný 
příspěvek poskytovaný Úřadem práce ČR, jehož výše se stanoví na základě skutečně vynaložených 
prostředků na osobní náklady zaměstnanců, nemůže současně čerpat podporu v rámci předkládaného 
projektu na úhradu osobních nákladů zaměstnanců, na které žadatel pobírá tento příspěvek. 
 
 

6.2. Časová způsobilost 

Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu. Datum zahájení realizace projektu nesmí 
předcházet datu vyhlášení příslušné výzvy MAS. V případě podpory poskytované v režimu blokové výjimky 
ze zákazu veřejné podpory může platit omezení, že zahájení realizace projektu musí následovat po 
termínu předložení žádosti o podporu. 

 

6.3. Informace o křížovém financování 
Využití křížového financování není umožněno. 
 

6.4. Informace o nepřímých nákladech 
Pravidla týkající se nepřímých nákladů jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce 
v rámci Operačního programu zaměstnanost pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s 
nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy). 
 
Projekty podpořené ve výzvách MAS aplikují nepřímé náklady ve výši 25 %.  Zároveň platí, že pro projekty, 
u nichž podstatná většina nákladů vznikne formou nákupu služeb od externích dodavatelů, jsou způsobilá 
procenta nepřímých nákladů snížena. Podíly pro nepřímé náklady jsou sníženy pro projekty s objemem 
nákupu služeb v těchto intencích: 

 

Podíl nákupu služeb na celkových přímých 

způsobilých nákladech projektu 

Snížení podílu nepřímých nákladů oproti výše 

uvedenému procentu (25%) 

Do 60 % včetně 25 %  

Více než 60 % a méně než 90 % Snížení na 3/5 (60 %) základního podílu na 15 

%  

90 % a výše Snížení na 1/5 (20 %) základního podílu, tj. 5 %  

 
Procento nepřímých nákladů je závazné a pevně stanovené, není ho tedy možné měnit. MAS ani žadatel 
nejsou oprávněni stanovit si vlastní procentní sazbu. 
 
 

7. Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání, možnost konzultací 
7.1. Povinné přílohy žádosti o podporu 

 



   

 

Není relevantní. 
 

 

7.2. Informace o způsobu podání žádosti o podporu 
Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických 
formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz, orientujte se podle Operačního 
programu Zaměstnanost a identifikace, která je v části 1 této výzvy.  
 
Žádost o podporu zpracovávejte v českém jazyce.  
 
Před podáním je nutné žádost opatřit podpisem statutárního zástupce žadatele, případně odpovědnou 
osobou, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil; v tomto případě je nutné, aby k žádosti 
byla připojena plná moc podepsaná v IS KP14+ nebo jiný dokument dokládající toto zmocnění. Podpis musí 
být k žádosti připojen přímo v IS KP14+, proto musí být statutární zástupce/osoba oprávněná k podpisu 
žádosti registrovaným uživatelem této aplikace. Dále musí tato osoba disponovat kvalifikovaným 
elektronickým podpisem. V IS KP14+ uživatel vybírá konkrétní certifikát pro podepisování, kterým 
disponuje. Úspěšné ověření platnosti elektronického podpisu je podmínkou pro podání žádosti. Podání 
žádosti probíhá buď automaticky po podpisu (pokud si to tak daný subjekt-žadatel nastavil v rámci 
parametrů žádosti) nebo k němu dojde tzv. ručně na základě aktivní volby uživatele. Žádost musí být 
elektronicky podepsána a podána v IS KP14+ v termínu stanoveném v části 1 této výzvy. 
 
Podrobnosti o zpracování a podání žádosti o podporu jsou v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce 
v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi viz část 10.2 této výzvy). 

 
7.3. Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu 
Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS: 
Adresa vyhlašovatele: MAS Blaník, z. s., Palackého náměstí 65, 258 01 Vlašim 
Kontaktní místo: MAS Blaník, z. s., Palackého náměstí 65, 258 01 Vlašim 
Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): nikola.podrouzkova@masblanik.cz, +420 728 655 063 
 
 

8. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 
8.1. Popis hodnocení a výběru projektů 

 
Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy MAS. 

 

9. Postup pro výzvy MAS s dílčími alokacemi6 
Není relevantní.  
 
 

10. Přehled navazující dokumentace 
10.1. Umístění textu výzvy na webovém portále MAS  
URL adresa: http://www.masblanik.cz/V%C3%BDzvyMAS.aspx 
 

10.2. Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce 
Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v: 

                                                           
6Pouze v relevantních případech. 

https://mseu.mssf.cz/
http://www.masblanik.cz/V%C3%BDzvyMAS.aspx


   

 

• Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz 
na elektronickou verzi:  
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767) 

 

• Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými 
výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: 
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817) 

 
Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených 
v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: 
https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS. 
 

10.3. Odkaz na vzor právního aktu o poskytnutí podpory 
S ohledem na vymezení oprávněných žadatelů (viz část 4.2 této výzvy MAS jsou relevantní níže uvedené 
vzory právních aktů o poskytnutí podpory: 

• Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace (odkaz na elektronickou verzi: 
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-
podpory-na-projekt-opz/-/dokument/798364 

 
Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost je oprávněn vzory právních aktů o poskytnutí podpory 
v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy MAS aktualizovat. 
Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. 
Aktualizace vzorů právních aktů není změnou této výzvy. 

 

10.4. Odkaz na případné další relevantní dokumenty 

Strategie MAS Blaník, z. s. na http://www.masblanik.cz/Strategie20142020.aspx 

Stanovy MAS Blaník, z. s.  viz příloha č. 5 této výzvy MAS. 

Jednací řád MAS Blaník, z. s.  viz příloha č. 6 této výzvy MAS. 

 
 

11. Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu 
1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 
2. Podporované aktivity 
3. Definice podporovaných cílových skupin 
4. Principy komunitní sociální práce 
5. Stanovy MAS Blaník, z. s. 
6. Jednací řád MAS Blaník, z. s. 
 
 

 

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817
https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-/dokument/798364
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-/dokument/798364
https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz
http://www.masblanik.cz/Strategie20142020.aspx


   

 

 
 

MAS Blaník z. s. 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1: 
 

 

Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků 
sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení 



   

 

 

Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 

 
Popis hodnocení a výběru projektů  
 
Hodnocení a výběr projektů probíhá ze strany MAS dle Metodického pokynu pro využití integrovaných 
nástrojů v programovém období 2014–2020, Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr 
projektů v programovém období 2014–2020, Pravidel zapojení Místních akčních skupin do operačního 
programu Zaměstnanost při implementaci strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) 
a dále dle Jednacího řádu MAS Blaník, z. s. a Stanov spolku MAS Blaník, z. s. 

 
Hodnocení žádostí o podporu zajišťuje MAS. MAS provádí hodnocení a výběr projektů podle níže 
uvedených kritérií. 

 
Výsledkem výběru projektů jsou písemné záznamy o provedeném hodnocení (včetně bodového) a seznam 
žádostí o podporu, které MAS navrhuje ke schválení. Tento seznam (obsahující pořadí všech podaných 
žádostí včetně výše rozpočtu projektů) MAS předává ŘO. Dále ŘO provádí závěrečné ověření způsobilosti 
vybraných projektů a kontrolu administrativních postupů MAS (zejména procesu hodnocení a výběru 
projektů provedeného MAS).  

 
Pokud kontrola provedená ŘO neidentifikuje důvod pro odlišný postup, ŘO schválí projekty dle seznamu, v 
pořadí a ve výši rozpočtu projektů (celkových způsobilých výdajů) schválené MAS k realizaci. V případě, že 
je celkový objem prostředků na všechny žádosti o podporu, které MAS navrhuje ke schválení, vyšší než 
objem prostředků, který je k dispozici v rámci alokace dané výzvy MAS, je k podpoře schválena jen část z 
nich. Zbylé projekty, které splnily podmínky hodnocení a výběru, jsou zařazeny do zásobníku projektů. 

Poslední fází výběru je příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory. Pravidla pro tuto fázi výběru 
jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy). Právní 
akt o poskytnutí podpory vydává ŘO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 
 
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí probíhá jako první fáze hodnocení projektů. Toto 
hodnocení provádí určení pracovníci MAS. Hodnocení v takovém případě provádí jeden určený pracovník 
MAS, jeho ověření provádí jiný určený pracovník MAS. Na tyto určené pracovníky MAS se také vztahují 
ustanovení o střetu zájmu. Hodnocení se zapisuje do MS2014+.  
 
Hodnocení se provádí podle hodnoticích kritérií výzvy MAS: 

- Hlavní zdroj informací v žádosti o podporu 
- Funkce kritérií – vylučovací kritéria 

 

Název kritéria Kontrolní otázka (tj. popis hodnocení) 

Nutnost 
slovního 

komentáře/
odůvodnění 

Kritéria přijatelnosti 

1. Oprávněnost 
žadatele 

Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce vymezeného ve výzvě k 
předkládání žádostí o podporu? 

Ne 

2. Partnerství 
Odpovídá partnerství v projektu pravidlům OPZ a je v souladu s textem 
výzvy k předkládání žádostí o podporu? 

Ne 

3. Cílové skupiny 

Jsou cílové skupiny v zásadě v souladu s textem výzvy k předkládání 
žádostí o podporu? 
 
Vysvětlení výrazu v zásadě: V případě, že není splněna podmínka 
souladu žádosti a výzvy pro část cílové skupiny a tuto situaci je možné 
ošetřit podmínkou poskytnutí podpory na projekt (tj. podmínkou 
úpravy žádosti před vydáním právního aktu) tak, že nedojde k zásadní 
změně projektu, lze toto kritérium vyhodnotit jako splněné. 

Ano 

4. Celkové 
způsobilé výdaje 

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu v rozmezí stanoveném ve výzvě 
k předkládání žádostí o podporu? 

Ne 

5. Aktivity 

Jsou plánované aktivity projektu v zásadě v souladu s textem výzvy 
k předkládání žádostí o podporu (včetně územní způsobilosti)? 
 
Vysvětlení výrazu v zásadě: V případě, že není splněna podmínka 
souladu žádosti a výzvy pro část aktivit a tuto situaci je možné ošetřit 
podmínkou poskytnutí podpory na projekt (tj. podmínkou úpravy 
žádosti před vydáním právního aktu) tak, že nedojde k zásadní změně 
projektu, lze toto kritérium vyhodnotit jako splněné. 

Ano 

6. Horizontální 
principy 

Lze vyloučit negativní dopad na horizontální principy OPZ (Rovnost žen 
a mužů, nediskriminace a udržitelný rozvoj)? 

Ne 

7. Trestní 
bezúhonnost 

Je statutární zástupce žadatele trestně bezúhonný? 
 
(V případě, že žadatel má více statutárních zástupců, je podmínka 
splněna pro všechny z nich)? 

Ne 

8. Soulad 
projektu s CLLD 

Je cíl projektu v souladu s cíli schválené strategie CLLD (s cílem 
příslušného opatření programového rámce OPZ)? 

Ano 



   

 

9. Ověření 
administrativní, 
finanční a 
provozní kapacity 
žadatele 

Má žadatel administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl 
schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly 
OPZ? (*podrobné informace k hodnocení tohoto kritéria jsou uvedeny 
níže) 

Ano 

Kritéria formálních náležitostí 

1. Úplnost a 
forma žádosti 

Obsahuje žádost o podporu všechny povinné údaje i přílohy dle textu 
výzvy k předkládání žádostí o podporu a žádost i povinné přílohy byly 
předloženy ve formě dle textu výzvy (včetně číslování příloh)? 

Ne 

2. Podpis žádosti 
Je žádost o podporu podepsána statutárním zástupcem žadatele (resp. 
oprávněnou osobou)? 

Ne 

 

Na otázky odpovídá zpracovatel hodnocení jednou z variant ANO / NE. V případě záporné odpovědi je 
nutné uvádět srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. 

Při záporném hodnocení formálních náležitostí je žadatel vyzván 1x k opravě nebo doplnění žádosti a to 
ve lhůtě do 5 pracovních dní. Náprava se může týkat pouze prvků žádosti, které jsou posuzovány v 
kritériích formálních náležitostí (např. může dojít k doplnění podpisu či přílohy). Není možné v této fázi 
měnit v žádosti údaje, které nesouvisí s hodnocením formálních náležitostí. 
 
Kritéria přijatelnosti nejsou opravitelná, v případě nesplnění jakéhokoli kritéria přijatelnosti je žádost o 
podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení a výběru.  
 
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí musí být dokončeno do 30 pracovních dnů od uzávěrky 
příjmu žádostí definovaného ve výzvě MAS (do lhůty patří i případné doplnění (náprava) formálních 
náležitostí, pokud je k ní žadatel vyzván). Dokončením se rozumí změna stavu žádosti na některý z 
finálních centrálních stavů, nepatří do něj vyrozumění žadatelů.  
 
Finálními centrálními stavy se pro fázi hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí rozumí: 
 
- Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti  
- Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti  
- Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění  
- Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění  
 
MAS po provedení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí zasílá prostřednictvím MS2014+ 
žadatelům informaci o výsledku hodnocení. Ti z nich, jejichž žádosti o podporu byly na základě tohoto 
hodnocení vyloučeny z dalšího výběru, musí být upozorněni na možnost požádat nejpozději do 15 
kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním výsledku o přezkum hodnocení. (V případě 
žadatelů, jejichž žádosti v hodnocení uspěly, se za splnění povinnosti informovat považuje i provedení 
příslušné změny stavu žádosti o podporu.) 

 

* Informace k hodnocení kritéria č. 9 Ověření administrativní, finanční a provozní 
kapacity žadatele 



   

 

Hlavní otázka: Má žadatel administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl schopen plánovaný 
projekt zajistit v souladu s relevantní i pravidly OPZ? 
 
Hodnotí se přiměřenost plánovaného projektu vůči personálním, finančním a provozním kapacitám 
žadatele za předchozí ukončené účetní období. Provozní kapacitou se rozumí kapacita zajistit fungování 
projektu z hlediska zkušeností a potřebného know-how (pozn.: vychází z anglického „operational“ ve 
smyslu „ready to use“).  
 
Zjevný a rizikový nepoměr mezi počtem zaměstnanců, objemem prostředků, se kterým organizace žadatele 
hospodařila v předchozím uzavřeném účetním období, a know-how organizace žadatele/realizačního týmu 
vůči odpovídajícím parametrům plánovaného projektu je překážkou k tomu, aby žádost o podporu mohla 
být podpořena.  
 
Subjekt žadatele je nahlížen jako jeden podnik ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 651/2014,kterým se v 
souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tj. 
zohledňují se propojené a partnerské podniky.  
 
Údaji použitými při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot jsou údaje týkající se posledního 
schváleného účetního období vypočtené za období jednoho roku. Tyto údaje jsou brány v potaz ode dne 
účetní závěrky.  
 
U projektů s celkovými způsobilými výdaji nepřevyšujícími 2 miliony korun je kapacita žadatele vždy 
dostatečná. 

Pomocné podotázky:  
 

1. Existuje výrazný nepoměr mezi počtem zaměstnanců vypočteným dle nařízení č. 651/2014, který 
žadatel měl dle žádosti o podporu v posledním schváleném účetním období, a počtem osob, které 
by měly dle údajů v žádosti o podporu zajišťovat realizaci projektu, a tento výrazný nepoměr 
současně přestavuje riziko pro to, aby byl žadatel schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s 
relevantními pravidly OPZ?  

 
2. Existuje výrazný nepoměr mezi ročním obratem vypočteným dle nařízení č. 651/2014, který žadatel 

měl dle žádosti o podporu v posledním schváleném účetním období, a celkovými způsobilými výdaji 
v plánovaném rozpočtu projektu a tento výrazný nepoměr současně přestavuje riziko pro to, aby 
byl žadatel schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly OPZ?  
Roční obrat znamená množství finančních prostředků přijatých subjektem za účetní období; není 
rozhodující, zda subjekt patří dle platných právních předpisů mezi podnikatelské subjekty.  
 

3. Lze na základě údajů v žádosti o podporu konstatovat, že organizace žadatele případně doplněná 
prostřednictvím realizačního týmu o zapojení dalších osob/subjektů má dostatečnou odbornou 
kapacitu pro řádné zajištění realizace projektu v plánovaném rozsahu? 
 

Na otázky se odpovídá jednou z variant vyhovuje/nevyhovuje.  
 
 
 
 
Přidělení odpovědí nevyhovuje:  
 

1. Výrazným nepoměrem v agendě počtu zaměstnanců se rozumí, že vykázaný počet zaměstnanců 
dosahuje méně než 1/5 počtu osob, které by měly zajišťovat realizaci projektu. Hodnotitel může ve 



   

 

výjimečných a řádně odůvodněných případech, stanovit, že kapacita vyhovuje, přestože vykázaný 
počet zaměstnanců představuje méně než 1/5 počtu osob, které by měly zajišťovat realizaci 
projektu;  

 

2. Výrazným nepoměrem v agendě ročního obratu se rozumí, že roční obrat dosahuje méně než 1/5 
celkových způsobilých výdajů projektu. Hodnotitel může ve výjimečných a řádně odůvodněných 
případech, stanovit, že kapacita vyhovuje, přestože vykázaný roční obrat představuje méně než 1/5 
celkových způsobilých výdajů projektu;  

 
3. Organizace žadatele nebo osoby/subjekty v realizačním týmu nemají zkušenost se zajištěním 

činností totožných ani blízkých svým věcným zaměřením činnostem, které jsou v projektu 
naplánovány.  

 

Věcné hodnocení 
 
Věcné hodnocení probíhá jako druhá fáze hodnocení projektů, je prováděno u žádostí, které uspěly v 
hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Toto hodnocení provádí Výběrová komise,  volená dle 
Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 2014–2020. Hodnocení se zapisuje do MS2014+.  
 
Věcné hodnocení se provádí podle níže uvedených kritérií výzvy MAS, do kterých jsou zahrnuty aspekty 
kvality projektů dle kap. 6.2.2 Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběru projektů v 
programovém období 2014-2020. 
 
Přehled a bodové hodnocení kritérií věcného hodnocení: 

- Hlavní zdroj informací v žádosti o podporu 
- Funkce kritérií – kombinovaná kritéria, deskriptor 4) „Nedostatečně“ je eliminační 
- Rozhodující je vždy hlavní otázka u každého z kritérií. Jednotlivé podotázky jsou pouze návodné, tj. 

mají hodnotiteli upřesnit, co je myšleno hlavní otázkou, a naznačit, co se v daném kritériu hodnotí. 
U každého z kritérií musí být odpověď na kontrolní otázku odůvodněna slovním komentářem. 

Kritéria věcného hodnocení jsou rozdělena do čtyř oblastí: I. Potřebnost pro území MAS, II. Účelnost, III. 
Efektivnost a hospodárnost a IV. Proveditelnost. 

 

 

 

 

 

 

 

I. Potřebnost pro území MAS(max. počet bodů 35) 

Vymezení problému a cílové skupiny (max. počet bodů 35) 

Hlavní kontrolní 
otázka 

Pomocné podotázky 



   

 

Zaměřuje se projekt 
na 

problém/nedostatky, 
který/které je 

skutečně potřebné 
řešit s ohledem na 

cíle strategie CLLD a 
je cílová skupina 
adekvátní náplni 

projektu? 

1. Je problém věrohodný a je dostatečně konkretizován? 

2. Je zřejmé, koho všeho se problém dotýká (nejen cílové skupiny, ale i dalších 
subjektů) a jak? 

3. Jsou jasně analyzovány příčiny problému? 

4. Jsou jasně analyzovány důsledky (dopady - ekonomické, sociální aj.) problému 
na cílovou skupinu a společnost obecně? 

5. Jsou popsány způsoby, jimiž se dosud problém řešil, jaká byla jejich účinnost - v 
čem a proč nebyly efektivní? (Pokud se objevil problém jako nový, je popsáno, v 
čem je problém nový)? 

6. Vychází popis problému z ověřitelných, reálných a relevantních zdrojů? 

7. Obsahuje analýza problému i analýzu lokality (tzv. situační analýzu) a kontext 
(spolupracující subjekty, ostatní faktory)? 

8. Je vybrána cílová skupina, jejíž podpora řeší identifikovaný problém? 

9. Je uvedena velikost a popis struktury cílové skupiny? 

10. Jsou zmapovány potřeby cílové skupiny? 

11. Zamyslel se žadatel nad potenciálem cílové skupiny uplatnit se na trhu práce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Účelnost (max. počet bodů 30) 

Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu (max. počet bodů 25) 

Hlavní kontrolní 
otázka 

Pomocné podotázky 



   

 

Je cíl projektu 
nastaven správně a 

povedou zvolené 
klíčové aktivity a jejich 

výstupy k jeho 
splnění? 

1. Je z nastavení cíle zřejmé, jaká změna má být díky realizaci projektu dosažena? 

2. Je změna plánovaná díky realizaci projektu „dostatečně významná“, tj. nakolik 
má dosažení cíle projektu potenciál vyřešit/odstranit problém cílové skupiny 
uvedený v projektu? 

3. V případě více dílčích cílů jsou tyto cíle vzájemně provázané? 

4. Jsou cíle jasně měřitelné a kvantifikovatelné (procentuálně, počet, apod.)? 

5. Je vhodně zvolen obsah klíčových aktivit vzhledem k popsaným potřebám 
cílové skupiny? 

6. Je vhodně zvolen soubor klíčových aktivit vzhledem k naplnění cíle projektu? 

7. Mohou být soubor klíčových aktivit /výstupy projektu skutečnými nástroji pro 
řešení stanoveného problému cílové skupiny? 

Způsob ověření dosažení cíle projektu (max. počet bodů 5) 

Jak vhodný způsob pro 
ověření dosažení cíle 

žadatel v projektu 
nastavil? 

8. Jsou nastavena kritéria, podle kterých bude možné identifikovat, že bylo 
dosaženo plánovaných cílů? 

9. Je zřejmé, jakým způsobem bude doložen rozdíl dosaženého stavu oproti stavu 
před zahájením realizace projektu, jaká metoda ověření dosažených výsledků k 
tomu byla žadatelem zvolena? Jedná se o relevantní metodu vzhledem k 
nastavení projektu? 

10. Lze důvodně předpokládat, že k dispozici budou informace/data (optimálně i 
nezávislé na projektu), které umožní výsledky projektu ověřit? 

 

 

 

 

III. Efektivnost a hospodárnost (max. počet bodů 20) 

Efektivita projektu, rozpočet (max. počet bodů 15) 

Hlavní kontrolní otázka Pomocné podotázky 



   

 

S ohledem na 
plánované a potřebné 
výstupy je navrženo 

efektivní a hospodárné 
použití zdrojů? 

1. Množství u jednotlivých položek v rozpočtu je potřebné/nezbytné? 

2. Odpovídá celková výše rozpočtu výstupům projektu a délce realizace? 

3. Je rozpočet dostatečně srozumitelný (tj. co položka obsahuje, o jaký jde 
náklad)? 

4. Je možné položky rozpočtu přiřadit k aktivitám? 

5. Odpovídají ceny v rozpočtu cenám obvyklým (případně doporučeným), je 
případné překročení těchto obvyklých/doporučených cen odůvodněno? 

6. Je rozpočet přiměřený rozsahu klíčových aktivit? 

Adekvátnost indikátorů (max. počet bodů 5) 

Jak jsou nastaveny 
cílové hodnoty 

indikátorů? 

7. Je z popisu indikátorů zřejmé, jak byla stanovena cílová hodnota? 

8. Odpovídají údaje uvedené v popisu indikátorů údajům v klíčových aktivitách? 

9. Je reálné dosažení naplánované cílové hodnoty? 

10. Je naplánovaná cílová hodnota nastavena v odpovídajícím poměru ke 
klíčovým aktivitám? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Proveditelnost (max. počet bodů 15) 

Hlavní kontrolní otázka Pomocné podotázky 

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost (max. počet bodů 10) 



   

 

Jak vhodně byl zvolen 
způsob realizace aktivit 

a jejich vzájemná 
návaznost?  

1. Jsou klíčové aktivity dostatečně a srozumitelně popsány? 

2. Má každá klíčová aktivita jasně stanovený výstup? 

3. Povede způsob provádění klíčové aktivity (metoda realizace) k dosažení 
stanovených výstupů aktivity? 

4. Je zvolený způsob provádění klíčové aktivity efektivní? 

5. Jsou identifikována náhradní řešení pro případ, kdy nebude klíčová aktivita 
realizována zčásti nebo zcela nebo dojde k jejímu časovému zpoždění? 

6. Mají jednotlivé klíčové aktivity optimální časovou dotaci s ohledem na potřeby 
cílové skupiny a s ohledem na dosažení požadovaných výstupů v dostatečné 
kvalitě? 

7. Jsou aktivity vhodně časově provázány, doplňují se, navazují? 

8. Je vhodně nastavena celková délka projektu? 

Způsob zapojení cílové skupiny (max. počet bodů 5) 

Jak adekvátně je cílová 
skupina zapojena v 
průběhu projektu? 

9. Počítá projekt se zapojením cílové skupiny ve všech relevantních fázích 
projektu? 

10. Je v žádosti prokázán zájem cílové skupiny o zapojení do projektu? 

11. Odpovídají nástroje motivace, výběru a způsobu práce s cílovou skupinou 
charakteristice zvolené cílové skupiny? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběrová komise při hodnocení používá 4 deskriptory: „Velmi dobře“, „Dobře“, „Dostatečně“ a 
„Nedostatečně“. Při převodu hodnoty deskriptoru na bodový zisk se postupuje podle následujícího 
mechanismu: 



   

 

1) Deskriptor „Velmi dobře“ znamená přidělení 100 % maximálního dosažitelného počtu bodů 
v kritériu. 

2) Deskriptor „Dobře“ znamená přidělení 75 % maximálního dosažitelného počtu bodů v kritériu. 

3) Deskriptor „Dostatečně“ znamená přidělení 50 % maximálního dosažitelného počtu bodů 
v kritériu. 

4) Deskriptor „Nedostatečně“ znamená přidělení 25 % maximálního dosažitelného počtu bodů 
v kritériu. 

Při převodu na body je používáno zaokrouhlování v detailu na 2 desetinná místa. Deskriptor 
„Nedostatečně“ je hodnocen jako eliminační, tj. žádost o podporu, která by získala tento deskriptor, by ve 
věcném hodnocení neuspěla. 

Přidělenou hodnotu deskriptoru Výběrová komise zdůvodní vždy v rámci popisu k danému kritériu. 

Ve věcném hodnocení lze získat maximálně 100 bodů. Aby žádost splnila podmínky věcného hodnocení, 
musí získat nejméně 50 bodů a zároveň všechny hlavní otázky ze všech oblastí musí být hodnoceny 
deskriptory 1–3. Pokud bude alespoň jedna hlavní otázka hodnocena deskriptorem 4, tak i když žádost 
získá min. 50 nebo i více bodů, pak tato žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení. 

Ve věcném hodnocení mohou být Výběrovou komisí vymezeny podmínky spočívající v provedení 
konkrétních úprav projektů ze strany žadatele (např. snížení rozpočtu projektu, navýšení cílových hodnot 
indikátorů, vypuštění některé z klíčových aktivit a apod.), za kterých by projekt měl být podpořen. Tato 
doporučení budou součástí zpracovaného hodnocení (v komentáři k hodnocení každého kritéria). 

Věcné hodnocení by mělo být dokončeno do 50 pracovních dní od provedení hodnocení přijatelnosti a 
formálních náležitostí pro danou žádost o podporu7. Dokončením se rozumí změna stavu žádosti na 
některý z finálních centrálních stavů, nepatří do něj vyrozumění žadatelů. Pro tuto fázi MAS používá 
následující centrální stavy: 

- Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení (pro projekty, kdy projekt uspěl 
v hodnocení a hodnotící komise nedoporučuje doplnění či úpravu žádosti před vydáním právního 
aktu, tj. včetně úprav v rozpočtu apod.). 

- Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou (pro projekty, kdy projekt 
uspěl v hodnocení a hodnotící komise doporučuje doplnění či úpravu žádosti před vydáním 
právního aktu, tj. včetně úprav v rozpočtu apod.). 

- Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení (pro projekty, kdy projekt neuspěl 
v hodnocení). 

 

Výběrová komise musí pro svoje rozhodování před jednáním o dané žádosti o podporu disponovat 
podpůrným hodnocením dle kritérií pro věcné hodnocení dle výzvy MAS, který zpracovala osoba 
s odborností v oboru/oblasti, na kterou je projekt zaměřen. Také odborníci, kteří zpracovávají podpůrná 
hodnocení, nesmí mít ve věci hodnocení daného projektu střet zájmů, musí hodnocení zpracovat 
nestranně a transparentně. Podpůrné hodnocení je pouze pomůcka pro rozhodování Výběrové komise, 
nepředstavuje pro Výběrovou komisi žádné omezení ve věci jeho provádění věcného hodnocení. 

                                                           
7 S výjimkou případů, kdy se fáze opakuje kvůli žádosti o přezkum, viz níže. 



   

 

MAS po provedení věcného hodnocení zasílá prostřednictvím MS2014+žadatelům informaci o výsledku 
hodnocení. Ti z nich, jejichž žádosti o podporu byly na základě tohoto hodnocení vyloučeny z dalšího 
výběru, budou upozorněni na možnost požádat nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení 
informace o negativním výsledku o přezkum hodnocení. (V případě žadatelů, jejichž žádosti v hodnocení 
uspěly, se za splnění povinnosti informovat považuje i provedení příslušné změny stavu žádosti o 
podporu.) 

Výběr projektů 

Do fáze výběru postupují pouze žádosti, které uspěly ve věcném hodnocení. Výbor ustavený v souladu s 
Metodikou pro standardizaci MAS v programovém období 2014–2020 vybírá projekty k realizaci na 
základě návrhu Výběrové komise. Při výběru projektů platí, že pořadí projektů je dáno bodovým 
ohodnocením získaným v rámci věcného hodnocení a nelze jej měnit jiným způsobem než nedoporučením 
projektu k podpoře. 

Důvody pro nedoporučení projektu k podpoře identifikované Výborem mohou být pouze: 

• bylo předloženo více projektů zaměřených na realizaci obdobných aktivit pro stejnou cílovou 
skupinu ve stejném regionu, které přesahují absorpční schopnosti; (pozn.: pokud se sejde skupina 
několika projektů zaměřených na stejnou cílovou skupinu, Výbor může rozhodnout, že doporučí 
k financování jen nejlépe hodnocený nebo nejlépe hodnocené8 z nich, a to v návaznosti na 
potřebu pracovat s touto cílovou skupinou v území MAS); 

• překryv projektu s jiným již běžícím projektem, který má shodné klíčové aktivity, stejnou cílovou 
skupinu i stejné území dopadu. 
 

Výbor může na základě informací obsažených ve věcném hodnocení žádosti (tj. doporučení a návrhů 
Výběrové komise) nebo na základě výsledku porovnání žádostí projednávaných Výborem mezi sebou 
rozhodnout o stanovení podmínek poskytnutí podpory na projekt, tj. podmínku krácení rozpočtu, 
podmínku úprav týkajících se klíčových aktivit, podmínku úprav týkajících se indikátorů, podmínku úprav 
týkajících se partnerství a podmínku úprav týkajících se realizačního týmu, a to vždy s řádným 
zdůvodněním. V případě krácení rozpočtu Výbor konkretizuje jednotlivé kapitoly rozpočtu nebo aktivity, 
ve kterých bude projekt finančně krácen. Tyto údaje se vždy zaznamenají do zápisu z jednání Výboru. 

V případě, že celková suma požadovaných prostředků z rozpočtu OPZ za všechny žádosti doporučené 
Výborem je rovna celkovému objemu prostředků pro danou výzvu MAS, jsou všechny žádosti, které uspěly 
ve věcném hodnocení, doporučeny k podpoře ze strany MAS.  

V případě, že celková suma prostředků z rozpočtu OPZ9za všechny žádosti, které uspěly ve věcném 
hodnocení a nebyly nedoporučeny Výborem z důvodů dle odrážek uvedených výše v této kapitole, je vyšší 
než celkový objem prostředků pro danou výzvu MAS, je pro doporučení žádosti k financování rozhodující 
počet bodů z věcného hodnocení, tj. doporučeny budou žádosti o podporu podle počtu bodů z věcného 
hodnocení sestupně do vyčerpání alokovaných prostředků na výzvu MAS. Zbývající žádosti o podporu 
navrhuje Výbor zařadit do zásobníku projektů. Výbor rozhodne o pořadí žádostí o podporu v zásobníku 
v souladu s počtem bodů z věcného hodnocení.10 

                                                           
8Může tedy vybrat jen jeden nejlepší, nebo několik, musí se ovšem při svém rozhodování řídit podle počtu bodů, které takto stejně 
zaměřené projekty získaly ve věcném hodnocení. Projekt s menším počtem bodů nemůže být v rámci stejně zaměřených projektů 
podpořen, pokud by z důvodu věcného překryvu neměla být podpora poskytnuta projektu s vyšším bodovým ohodnocením. 
9 Počítá se částky z rozpočtů případně snížených na základě podmínek poskytnutí podpory stanovených Výborem. 
10 Pokud by nastala situace, že v seznamu jsou projekty se stejným bodovým ziskem z věcného hodnocení, ale alokace výzvy MAS 
neumožňuje podpořit oba dva (příp. všechny, pokud je jich více), pak je v této skupině pro pořadí rozhodující okamžik předložení 
žádosti o podporu v MS2014+; dříve předložená žádost má v získání podpory přednost. 



   

 

MAS po dokončení procesu výběru ze strany Výboru zasílá žadatelům informaci o výsledku jednání Výboru 
s upozorněním, že: 

• tento závěr může být změněn, pokud některý ze žadatelů, jejichž projekt byl zařazen do zásobníku 
nebo nedoporučen k financování podá žádost o přezkum tohoto negativního výsledku své žádosti 
a ta bude po posouzení shledána jakožto důvodná, a dále 

• že závěry z jednání Výboru budou předávány k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke 
kontrole administrativních postupů na ŘO.11 

Ti ze žadatelů, jejichž žádosti o podporu byly zařazeny do zásobníku nebo nedoporučeny k financování, 
budou upozorněni na možnost nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o 
negativním výsledku požádat o přezkum tohoto negativního výsledku.  

Projednání žádostí o podporu, které uspěly ve věcném hodnocení, ze strany Výboru by mělo být 
dokončeno do 30 pracovních dní od dokončení věcného hodnocení žádostí v rámci dané výzvy MAS.12Do 
dokončení patří změna stavu u těch žádostí, které Výbor v rámci svých kompetenci nedoporučil k 
financování. Vyrozumění žadatelům nemusí proběhnout ve lhůtě stanovené první větou tohoto odstavce. 

Přezkum negativního výsledku z fází hodnocení a výběru projektů 

Přezkumné řízení týkající se přezkumu negativních výsledků z fází hodnocení a výběru projektů zahrnuje 
kroky: 

 Přijetí žádosti o přezkum příslušné fáze hodnocení a výběru od neúspěšného žadatele o podporu 
 Přezkum příslušné části hodnocení a výběru, ke které se žádost vztahuje: 

 Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí   
 Přezkum věcného hodnocení 
 Přezkum výběru projektů (tj. přezkum rozhodnutí o nedoporučení projektů k financování a 

rozhodnutí o zařazení do zásobníku projektů) 
 Podání informace žadateli o výsledku 

 
 

Žadatelé o podporu předkládají žádost o přezkum negativního výsledku13 prostřednictvím MS2014+14 
nejpozději ve stanovené lhůtě (do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním výsledku 
jimi předložené žádosti o podporu). Žádosti řeší Monitorovací a kontrolní výbor. Tento orgán žádosti o 
přezkum vyhoví, částečně vyhoví, nebo ji zamítne. Nenastanou-li skutečnosti, za nichž Monitorovací a 
kontrolní výbor musí žádost o přezkum vždy zamítnout (viz níže), zkoumá dodržení platného postupu a 
pravidel. Na dodatečné informace, které nebyly uvedeny v žádosti o podporu, není brán zřetel. Žádosti 
o přezkum, z nichž není zřejmé, proti jakému závěru hodnocení/výběru směřují, nebo žádosti o přezkum, u 
nichž chybí odůvodnění, Monitorovací a kontrolní výbor zamítne jako nedůvodné. Monitorovací a 
kontrolní výbor zamítne také žádosti o přezkum podané opožděně nebo neoprávněnou osobou. 

Lhůta pro vyřízení žádosti o přezkum je stanovena na 30 pracovních dnů ode dne doručení této žádosti. U 
složitějších případů může být lhůta prodloužena na 60 pracovních dnů. O důvodech prodloužení lhůty musí 
být žadatel informován ještě před jejím uplynutím, a to odesláním oznámení o prodloužení lhůty. Lhůta 

                                                           
11 Pokud by byly během ověřování prováděného ŘO identifikovány nedostatky, může být nezbytné provést chybou dotčené kroky 
hodnocení a výběru znovu. 
12 S výjimkou projednání projektů, u nichž se fáze věcného hodnocení opakuje kvůli žádosti o přezkum, a teprve dodatečně ve 
věcném hodnocení uspějí. Upozornění: Pokud žádná žádost o podporu nebyla ve věcném hodnocení vyřazena, nemá žádný 
žadatel oprávnění podat žádost o přezkum. 
13 Do kterého se řadí i zařazení do zásobníku projektů. 
14 Pokud MAS obdrží žádost o přezkum jinou cestou, požádá autora žádosti o přezkum o vložení této žádosti do MS2014+ (pro 
dodatečné vložení neplatí lhůta 15 kalendářních dní). Následně MAS řeší tuto žádost o přezkum standardní cestou. 



   

 

pro vyřízení žádosti se staví v případě vyžádání stanoviska Výběrové komise nebo Výboru15. O pozastavení 
lhůty MAS informuje žadatele elektronicky prostřednictvím MS2014+. 

Odpověď odeslaná na žádost o přezkum vždy obsahuje informaci o způsobu  
a závěrech prošetření žádosti o přezkum ze strany Monitorovacího a kontrolního výboru, tj. zda byla 
žádost o přezkum shledána důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou a dále jednoznačné 
zdůvodnění. Monitorovací a kontrolní výbor uvede, která kritéria považuje za nutná přehodnotit. Ve 
výjimečných případech je možné přehodnotit i ta kritéria, na která se sice žádost o přezkum přímo 
nevztahovala, ale pro další hodnocení je to nezbytné.  

Bude-li žádost o přezkum shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, provede MAS bezodkladně 
nezbytná opatření k nápravě (zařazení projektu zpět do procesu hodnocení, resp. výběru). Ovšem pouze 
v případě, kdy jsou kladně přezkoumána všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek hodnocení.16 
Výběrová komise/ Výbor provádějící případný opravný posudek se musí řídit závěry přezkumného řízení.  
Vypracovává se celý nový hodnoticí posudek, ale u kritérií, u kterých nebylo rozhodnuto o přehodnocení, 
se přebírá výsledek hodnocení z posudku, který byl předmětem přezkumu. 

Každý žadatel může podat pouze jednu žádost o přezkum fáze hodnocení, ve které jeho žádost o podporu 
dosáhla negativního výsledku. Rozhodnutí Monitorovacího a kontrolního výboru jsou konečná a není proti 
nim odvolání. Na rozhodnutí Monitorovacího a kontrolního výboru se nevztahují obecné předpisy o 
správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání. Přezkum se vždy zabývá jen těmi kritérii, u 
kterých se žadatel domáhá přezkumu ve své žádosti. 

MAS povinně informuje ŘO o všech přezkumných řízeních (včetně jejich výsledků), které pro danou 
výzvu proběhly, a to v rámci předání podkladů k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke 
kontrole administrativních postupů.  

 

Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 

 
Monitorovací a kontrolní orgán ověřuje, zda rozhodnutí o nesplnění daného kritéria/daných kritérií bylo 
učiněno v souladu s výzvou MAS.17Pokud Monitorovací a kontrolní orgán rozhodne, že je žádost o přezkum 
oprávněná, resp. že nebyl dodržen postup hodnocení dle výzvy MAS, rozhodne o vrácení žádosti o 
podporu k novému hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Ovšem pouze v případě, kdy jsou 
kladně přezkoumána všechna kritéria, která zapříčinila nesplnění hodnocení přijatelnosti a formálních 
náležitostí. 
 

Přezkum věcného hodnocení 

Monitorovací a kontrolní orgán v rámci přípravy podkladů provede kontrolu hodnoticího posudku 
s ohledem na dodržení metodiky hodnocení v kritériích, která jsou předmětem žádosti o přezkum (tj. zda 
bylo hodnoceno to, co mělo být, popř. zda přidělený deskriptor/body odpovídá/odpovídají komentáři).18 

                                                           
15 Po obdržení stanoviska běh lhůty pokračuje. 
16 Pokud se Monitorovací a kontrolní výbor v průběhu projednávání jednotlivých kritérií shodne, že některé z kritérií nebude 
kladně přezkoumáno, nemusí projednávat všechna kritéria. 
17 V případě, kdy žádost o přezkum nezahrnuje všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek hodnocení, nemusí 
Monitorovací a kontrolní výbor projednat individuálně všechna kritéria. 
18 V případě, kdy žádost o přezkum nezahrnuje všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek hodnocení, nemusí 
Monitorovací a kontrolní výbor projednat individuálně všechna kritéria. 



   

 

Námitky vůči obsahu komentáře/odůvodnění, pokud koresponduje s nastavením kritérií dle výzvy MAS, 
nemohou být důvodem pro uznání žádosti o přezkum za (částečně) důvodnou, vyjma následujících 
případů:  

1. Pokud budou objektivně dokazovat nesoulad komentáře s platnými právními a metodickými 
předpisy.19 

2. Pokud poukazují na objektivní rozpor (např. v případě, kdy se Výběrová komise kriticky vyjadřuje 
k chybějícímu (nikoliv nedostatečnému) popisu určitého aspektu, a žadatel v žádosti o přezkum 
prokáže, že v žádosti o podporu byl popis daného aspektu obsažen). 
 

Monitorovací a kontrolní výbor na svém jednání posoudí relevantnost odůvodnění žádosti o přezkum, 
dodané stanovisko Výběrové komise (pokud bylo vyžádáno), a rozhodne o výsledném verdiktu vyřízení 
žádosti o přezkum. Pokud pro své rozhodnutí potřebuje stanovisko Výběrové komise a před jednáním 
nebylo vyžádáno, může Monitorovací a kontrolní orgán projednávání přerušit a stanovisko si vyžádat 
dodatečně. Pokud Monitorovací a kontrolní výbor rozhodne, že je žádost o přezkum oprávněná, resp. že 
nebyl dodržen postup hodnocení dle výzvy MAS, rozhodne o vrácení žádosti o podporu k novému 
věcnému hodnocení. Ovšem pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumána všechna kritéria, která 
zapříčinila negativní výsledek věcného hodnocení.20 

 

Přezkum rozhodnutí rozhodovacího orgánu MAS 

Žádost o přezkum rozhodnutí Výboru by se měla primárně dotýkat rozhodnutí učiněných na základě 
specifických kompetencí Výboru, tj. např. nedoporučení projektu k podpoře kvůli překryvu s jiným již 
běžícím projektem, který má shodné klíčové aktivity, stejnou cílovou skupinu i stejné území dopadu. 

Žádost o přezkum ovšem může směřovat i proti rozhodnutí Výboru, které přímo vycházelo z věcného 
hodnocení. Stejně jako u žádostí o přezkum výsledku věcného hodnocení ovšem platí, že námitky vůči 
obsahu komentáře/odůvodnění stanoviska Výboru, pokud tento koresponduje s metodikou pro věcné 
hodnocení, nemohou být důvodem pro uznání žádosti o přezkum za (částečně) důvodnou.  

Pokud Monitorovací a kontrolní výbor rozhodne, že je žádost důvodná, resp. že nebyl dodržen postup 
hodnocení/výběru dle výzvy MAS, rozhodne o vrácení žádosti o podporu do procesu hodnocení a výběru. 
Předchozí věta ovšem platí pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumány všechny prvky 
(kritéria/stanovisko Výboru), které zapříčinily negativní výsledek žádosti o podporu. 
 

Postup rozhodovacího orgánu MAS navazující na přezkumné řízení 

Výbor se při rozhodování navazujícím na přezkumné řízení musí řídit závěry přezkumného řízení.  

Výbor v případě, že byla nějaká žádost na základě přezkumného řízení vrácena do procesu hodnocení a 
výběru nově sestavuje seznamy projektů, které jsou doporučené k podpoře, příp. zařazené do zásobníku či 
nedoporučené k podpoře.  

Postupuje shodně jako při svém prvním projednávání žádostí o podporu předložených v dané výzvě MAS, 
tj. i v této fázi výběru projektů platí, že pořadí projektů je dáno bodovým ohodnocením získaným v rámci 
věcného hodnocení a nelze jej měnit jiným způsobem než nedoporučením projektu k podpoře. (Oprávnění 
Výboru k nedoporučení projektu k podpoře je stejné jako v případě prvního projednávání žádostí o 

                                                           
19 K posouzení je možné vyžádat stanovisko právníka. 
20 Pokud se Monitorovací a kontrolní výbor v průběhu projednávání jednotlivých kritérií shodne, že některé z kritérií nebude 
kladně přezkoumáno, nemusí projednávat všechna kritéria. 



   

 

podporu předložených v dané výzvě MAS.) Shodná je i pravomoc stanovit podmínky poskytnutí podpory, 
povinnost zvát ŘO na jednání, vyhotovit a zveřejnit zápis atd. 

Pokud je výsledkem nového projednání žádostí o podporu Výboru úprava v seznamech projektů, které 
jsou doporučené k podpoře, příp. zařazené do zásobníku či nedoporučené k podpoře, musí být o nově 
platném výsledku informováni všichni, jejichž projekty dosáhly jiného výsledku v procesu výběru, než jim 
byla dříve oznámena. MAS zasílá těmto žadatelům informaci o novém výsledku jednání Výboru 
s upozorněním, že: 

• tento závěr může být změněn, pokud některý ze žadatelů, jejichž projekt byl zařazen do zásobníku 
nebo nedoporučen k financování podá žádost o přezkum tohoto negativního výsledku své žádosti 
a ta bude po posouzení shledána jakožto důvodná, a dále 

• že závěry z jednání Výboru budou předávány k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke 
kontrole administrativních postupů na ŘO.  

Ti ze žadatelů, jejichž žádosti o podporu byly zařazeny do zásobníku nebo nedoporučeny k financování, 
budou upozorněni na možnost nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o 
negativním výsledku požádat o přezkum tohoto negativního výsledku.  

Projednání žádostí o podporu ze strany Výboru by mělo být dokončeno do 30 pracovních dní od dokončení 
přezkumného řízení, které potřebu opětovného jednání Výboru vyvolalo. Vyrozumění žadatelům nemusí 
proběhnout ve lhůtě stanovené první větou tohoto odstavce. 

Pokud přezkumná řízení, k nimž dojde na základě upravených seznamů projektů zařazených do zásobníku 
či nedoporučených k podpoře, opět vyvolají potřebu dalšího jednání Výboru, bude se postupovat shodně 
dle pravidel uvedených v této kapitole.
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Příloha č. 2: 

 

Podporované aktivity 

Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků 

sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení 

 



   

 

 

 

Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků 

sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení 

Podporovány budou aktivity směřující k profesionální realizaci sociální práce jako činnosti 

zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování 

v jejich přirozeném prostředí. 

 

1. KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE 

 

Komunitní sociální práce = činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, realizované v přirozené komunitě. Aktivity podporované v 

rámci komunitní sociální práce musí mít přímou vazbu na sociální začleňování nebo prevenci 

sociálního vyloučení osob. 

 

Komunitní sociální práce představuje významný inkluzivní mechanismus. Osoby z cílových skupin 

jsou zapojovány do rozhodování a do přímé realizace opatření na úrovni sousedství, vyloučené 

lokality, obce, města, mikroregionu, a to s cílem získání lepšího přístupu ke společenským 

zdrojům (sociální ochrana, bydlení, vzdělání, zaměstnání, možnost uplatňovat svá práva atd.). 

 

Gestorem komunitní sociální práce je kvalifikovaný sociální pracovník (dle zákona č. 108/2006 

Sb.), například sociální pracovník obce či dobrovolného svazku obcí (i na malých obcích). 

 

Komunitní práce v kontextu sociální práce = dlouhodobě působící metoda sociální práce: 

- jejímž subjektem je komunita/skupina osob, kterou spojují společně definované sociální 

problémy, tj. členové komunity se nachází v nepříznivé sociální situaci21; tato nepříznivá 

sociální situace je zároveň spojena s dlouhodobými obtížemi v interakcích s okolním 

prostředím, které jsou společné pro danou komunitu/skupinu, 

- jejímž cílem je posílit schopnost osob žijících v komunitě/náležejících k dané skupině 

společně zvládat/ovlivňovat znevýhodňující a obtížné interakce tím, že získá větší míru 

kontroly nad okolnostmi svého života; společným úsilím bude dosaženo (komunitou) 

definovaných cílů. 

 

Větší míru kontroly nad okolnostmi svého života, kterým jsou společně vystaveni, dosahují 

příslušníci komunity prostřednictvím práce celého společenství, na kterém se podílejí všichni 

                                                           
21 Nepříznivá sociální situace = oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou 
sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení 
práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení 
podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením. (viz § 3 zákona č. 108/2006 Sb.) 



   

 

relevantní aktéři z komunity, příp. jejího okolí i celé společnosti, za podpory (organizační, 

vzdělávací, strategické a facilitační) komunitního sociálního pracovníka, který k tomuto účelu 

může využívat širokou škálu metod (od motivování, zvyšování sebedůvěry a podpory samo 

organizování členů komunity až po zapojování komunity do komunitního plánování, rozvoje 

lokality či případné iniciace legislativních změn). 

 

Komunitní sociální práce je založená na propojování sdílených potřeb a existujících zdrojů 

(lidských, materiálních, finančních či jiných) uvnitř komunity a na stanovování dosažitelných cílů 

na základě možností dané komunity = zplnomocňující proces, který vychází z posilování místních 

zdrojů; koncentruje se na silné stránky lidí a je posilován zkušeností malých společných úspěchů 

více lidí, který zvyšuje předpoklady pro udržitelnost výsledků a dosažených změn. 

 

Komunitní sociální práce & Sociální práce: 

 

Komunitní sociální práce Sociální práce 

Komplexní/holistický přístup 

(víceúrovňový, se zapojením různých 

aktérů, vyjednávání konsensu, využívání 

mnoha metod) 

 

Individuální přístup ke klientovi v rámci 
inter- a multidisciplinární spolupráce 
 

Mobilizace zdrojů uvnitř komunity = interní 
zdroje komunity a subjektů 
 

Externí a osobní zdroje pomoci 
 

Člen komunity = expert 
 

Klient = držitel problému 

Komunitní sociální pracovník = facilitátor, 

průvodce 

 

Sociální pracovník = odborná podpora 
 

Potřeby definuje sama komunita 
 

Potřeby definované klientem 
 

Změna vyvolaná „zevnitř“ 
 

Změna vyvolaná potřebou klienta 
 

Aktivní přístup k řešení problémů - 
„konám“ → nezávislost členů komunity 
 

Pasivní přijímání pomoci - „čekám“ →  
sociální pracovník jako motivační prvek 
k činnostem vedoucím ke změně, aktivita 
klienta 
 

Symetrické vztahy mezi členy komunity a 
komunitním sociálním pracovníkem 
(rovnocennost, zodpovědnost, sdílená 
zodpovědnost) 
 

Partnerský přístup mezi klientem a 
sociálním pracovníkem 
 



   

 

Důraz na zdroje uvnitř komunity 
 

Důraz na potřeby klienta a zdroje k jejich 
řešení (klientovy, externí) 
 

Zplnomocňující přístup (zplnomocňující 
participace)  
 

Individuální přístup zaměřený na řešení 
nepříznivé sociální situace (zplnomocňující 
přístup) 
 

Princip „bottom-up“ 
 

Princip partnerství 
 

 

Komunita & Sousedství: 

 

Komunita = skupina lidí, kteří sdílí společné zájmy a hodnoty, a mezi nimiž jsou živé vazby; má 

určitou vnitřní strukturu, mechanismy organizace a komunikace; pro účely této výzvy je komunita 

definována lokalitou/teritoriem/územím, kde žijí lidé, které spojují společné podmínky a 

problémy. Rozhodující dopad komunitní sociální práce by měl být na obyvatele dané MAS, kteří 

jsou primárně členy komunity. 

 

Sousedství = skupina lidí, které spojuje pouze místo, kde žijí/bydlí, vztahy mezi nimi jsou pouze 

sousedské; mají však často velmi podobné potřeby, k jejich řešení však nedospívají společnými 

silami, ale individuálně, což může leckdy zvyšovat napětí mezi jednotlivci (způsoby naplňování 

potřeb jedněch nemusí být v souladu se způsoby dalších osob v sousedství). 

 

Sousedství je často výchozím stavem (nejen v sociálně vyloučených lokalitách). Lidé mají 

podobné potřeby a vytvoření komunitních vazeb může přispět k tomu, aby se učili svoji situaci 

řešit efektivnějším způsobem společnými silami a s využitím silných stránek/zdrojů v rámci 

komunity. Posílení komunitních vazeb a budování komunity může tedy být cílem, k němuž 

komunitní sociální práce směřuje.   

 

Členové komunity jsou schopni: 

- Efektivně spolupracovat v identifikaci problémů a potřeb komunity 

- Dosáhnout shody na cílech a prioritách 

- Dohodnout se na způsobu realizace společně stanovených cílů 

- Efektivně spolupracovat na požadovaných opatřeních 

 

Komunitní sociální pracovník garantuje, že komunitní sociální práce je realizována v souladu s 

principy komunitní práce a s etickým kodexem sociální práce. Na komunitní sociální práci se 

podílejí i další subjekty, zejména členové komunity. 

 

Komunitní sociální pracovník & Sociální pracovník: 

„Pracovníci zabývající se rozvojem komunity, kteří pouze pomáhají lidem k tomu, aby žili 

„pohodlně“ a jednoduše dělají „vše pro lidi“, přičemž za ně identifikují a analyzují jejich problémy 



   

 

a bez diskuse jim předkládají jejich řešení, jsou součástí problému, nikoliv součástí řešení.“ (PNG 

Book) 

 

 

 

Komunitní sociální pracovník 

 

Sociální pracovník 

 

Předmětem jeho zájmu je komunita 
 

Předmětem jeho zájmu je klient - 
jednotlivec/rodina/skupina 
 

Mapuje potřeby komunity, vyhledává, 
oceňuje a podporuje její vnitřní zdroje, 
povzbuzuje k diskusím o problémech a 
k jejich definování, informuje o možnostech 
jejich řešení a motivuje členy komunity 
k hledání a nacházení vlastního řešení 
problémů společnými silami a za využití 
dostupných zdrojů a prostředků 
(zkompetentnění členů komunity) 
 

Poskytuje klientovi podporu a pomoc, 
pomáhá mu ve chvíli, kdy klient nezvládá 
řešit problémy vlastními silami 
Ovlivňuje podobu poskytovaných služeb, 
sleduje a vyhodnocuje poskytování služeb 
(naplňování potřeb klienta) 
Doprovází klienta v jeho životní situaci 
(zjišťování nepříznivé sociální situace, 
plánování a realizace opatření ve prospěch 
klienta) a hájí jeho zájmy 
 

Naslouchá potřebám komunity a jejích 
členů, zná problémy komunity, podporuje 
definování potřeb komunitou 
 

Naslouchá potřebám klienta, zná jeho 
problémy, možnosti a zdroje jejich řešení 
 

Pomáhá členům komunity zapojit se, je 
facilitátorem a motivačním prvkem procesů  
 

Pomáhá klientovi mobilizovat jeho vnitřní 
zdroje, společně identifikují externí zdroje a 
motivuje klienta ke spolupráci  
 

Vůči komunitě vystupuje z partnerské 
pozice, předkládá své návrhy, ale motivuje 
k tomu i členy komunity 
 

Vůči klientovi vystupuje z partnerské 
pozice, předkládá své návrhy, ale motivuje 
klienta k převzetí vlastní zodpovědnosti 
 

Reflektuje svůj vliv na komunitu 
(intervize/supervize) 
 

Reflektuje svou práci s klientem 
(intervize/supervize) 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Hodnoty komunitní (sociální) práce jsou naplňovány skrze následující principy22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunitní (sociální) práce se cíleně řídí a dle situace diferencovaně aplikuje zejména 

následující principy dobré praxe:  

- Participace a vlastnění procesu i výsledků (process and impact management) 

V celém procesu komunitní práce musí být vytvořeny podmínky pro participaci členů komunity. 

Participace se rozvíjí postupně na základě motivace, aktivizace a nových zkušeností lidí, díky 

posílení jejich sebedůvěry, prohlubujícímu se vztahu důvěry vůči komunitnímu pracovníkovi a 

ostatním lidem a zkušenostem z procesu dosahování společných cílů.  

- Etické zacházení s mocí, vlivem a získanými výhodami  

Komunitní pracovník získává vysoce specifické postavení tím, že je vpuštěn do osobní sféry členů 

komunity, jejich domovů a rodin, jejich nadějí a možností. To mu dává velkou moc. Je záležitostí 

etiky, že s komunitou zachází s respektem a přijetím, na bázi rovnosti, bez diskriminace, s 

uznáním preferencí a hodnot členů komunity. Jedná důvěryhodně, ve prospěch komunity jako 

celku a na základě dohody s komunitou, spolehlivě a transparentně. 

 

 

Indikátory dobré praxe ve vztahu k zajištění participace: 

- Všichni členové komunity mají dostatek informací o procesu a plánovaných/očekávaných 

výsledcích 

 

                                                           
22 Principy komunitní práce jsou podrobně popsány v Příloze č. 4 - Principy komunitní práce a vodítka pro předkládání projektů 
komunitní práce. 

 

 

 



   

 

- Minimálně každý segment či podskupina komunity má prostor pro aktivní zastoupení ve 

všech procesech demokratického rozhodování a plánování toho, jakým směrem a jakou 

rychlostí se v reálném rámci bude vyvíjet proces změny a jaké výsledky změny jsou pro ně 

žádoucí; participace není jen pasivní účastí na komunitním organizování, ale musí být 

vytvořeny podmínky pro možnost ovlivňovat rozhodování ve všech fázích práce a celkové 

směřování společné práce 

- Každému členu komunity musí prokazatelně být umožněn aktivní podíl na komunitní práci 

(včetně práva nesouhlasit) a „vlastnění“ procesu i výsledků komunitní práce, nakolik chce 

a dle svých schopností se může do komunitní práce zapojit  

 

 

Vodítka pro předkládání projektů komunitní práce:  23 

1. Znaky, podle kterých realizátoři projektu chápou a umějí aplikovat hodnoty, principy a metody 

komunitní práce (organizační, vzdělávací, strategické, facilitační) 

2. Jak budou realizátoři projektu garantovat dodržování etických aspektů komunitní práce a 

etického kodexu sociální práce 

3. Znaky, na základě, kterých realizátoři projektu usuzují, že je v dané komunitě vhodné použít 

metodu komunitní práce 

4. Jaké místní zdroje realizátoři projektu předpokládají, a na základě čeho 

5. Jaké dosažitelné úspěchy realizátoři projektu předpokládají, a na základě čeho 

6. Jaké vstupní předpoklady mají realizátoři projektu pro navázání kontaktu a získání důvěry 

členů komunity 

7. Na jak dlouho realizátoři projektu práci odhadují a na základě čeho 

8. Jaké členy komunity a jejího okolí předpokládají realizátoři projektu zapojit do společné 

práce a proč 

9. Jak realizátoři projektu plánují posílit schopnosti komunity zvládat znevýhodňující 

interakce s okolím 

10. Jak budou realizátoři projektu rozvíjet participaci a garantovat vlastnění procesu i 

výsledků (process and impact management) členů komunity 

11.  Jaká rizika a překážky procesu rozvoje komunity realizátoři projektu vidí a jak se s nimi 

plánují vypořádat 

 

 

2. KOMUNITNÍ CENTRA24 

Komunitní centra = centra začleněná do běžné komunity. Cílovou skupinou je komunita a její 

členové (tj. osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a další členové 

komunity). 

 

                                                           
23 Vodítka pro předkládání projektů komunitní práce včetně jednotlivých podotázek jsou součástí Přílohy č. 4 - Principy komunitní 
práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce.   
24 Žadatelům u projektů komunitních center doporučujeme konzultovat projektové záměry s ŘO OPZ!   



   

 

Vznik komunitního centra je součástí procesu realizace a rozvoje komunitní (sociální) práce v 

území. Členové komunity se aktivně účastní na všech fázích vzniku a fungování komunitního 

centra – plánování vzniku komunitního centra, rozhodování o jeho podobě, jeho budování, řízení 

a zajištění běžného provozu, vyhodnocování funkčnosti a efektivity. 

 

Komunitní centrum slouží jako veřejný prostor pro uskutečňování aktivit komunitní (sociální) 

práce. Aktivity realizované v rámci komunitního centra naplňují hodnoty a principy komunitní 

(sociální) práce, které jsou formulovány v zakládacích dokumentech komunitního centra či jinak 

veřejně deklarovány (principy aktivizace, participace, uschopňování, zplnomocnění, kolektivní 

spolupráce, sdílení zodpovědnosti atd.). Konkrétní podobu aktivit v komunitním centru utváří 

cílová skupina podle vlastních potřeb a zájmů s cílem zlepšit sociální situaci nejen jednotlivců, ale 

i komunity jako celku. Komunitní centrum by mělo být neutrálním a otevřeným prostorem, který 

umožňuje lidem scházet se, společně vytvářet aktivity a řešit sdílené problémy. 

 

Činnost komunitního centra musí mít vždy přímou vazbu na sociální začleňování nebo prevenci 

sociálního vyloučení osob. Musí být koordinována a zastřešena minimálně jednou osobou s 

odbornou způsobilostí sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

popř. dalšími odbornými pracovníky, pokud to vyžaduje daný druh aktivity. Role sociálního 

pracovníka a dalších odborných pracovníků působících v komunitním centru a rozsah jejich 

činnosti (výše jejich pracovního úvazku) musí být vymezena s ohledem na naplňování hodnot a 

principů komunitní (sociální) práce a vzhledem k charakteru aktivit a celkového dění v 

komunitním centru. Aktivity realizované v komunitním centru mohou navazovat na poskytování 

základních činností registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, avšak nenahrazují poskytování sociálních služeb. Je nezbytné vždy jasně oddělit aktivity 

a programy realizované v komunitním centru od poskytování registrované sociální služby.25 

 

Primárním cílem fungování komunitního centra je vytvořit prostor pro mobilizaci zdrojů uvnitř 

komunity. Sekundárním cílem pak je pomáhat řešit problémy místní komunity a do jejich řešení 

zapojit všechny strany, kterých se tyto problémy dotýkají. Budování komunitního centra je snazší 

tam, kde jsou již alespoň někteří členové komunity připraveni převzít aktivní roli při řešení 

společných problémů. Tam, kde tato připravenost členů komunity není dostatečná, je vhodné 

prostřednictvím komunitní (sociální) práce nejprve aktivizovat členy komunity a motivovat je k 

zapojení a spolupráci. 

 

Vedle aktivit přispívajících k řešení sociálních problémů komunity a jejích členů mohou 

komunitní centra realizovat také: 

a) Kulturní/multikulturní aktivity realizované „samosprávně“, tj. sebe organizované členy 

komunity (divadelní představení na téma řešení domácího násilí či pastí bezdomovectví, výstava 
                                                           
25 Například nízkoprahové zařízení pro děti a mládež podle § 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, není komunitním 
centrem. Pokud však takový druh sociální služby v obci existuje, může mezi ním a komunitním centrem fungovat spolupráce, z níž 
mohou mít prospěch jak klienti sociální služby, tak i další členové komunity zapojení do realizace aktivit v komunitním centru, 
potažmo celá komunita. 



   

 

fotografií mládeže místní komunity na téma „Jak si představuji svoje budoucí povolání“, filmové 

kluby, specifická podpora členů komunity z pohledu kulturní identity, sebevědomí a překonávání 

traumat apod.) 

b) Výchovně/vzdělávací aktivity (komunitní knihovny, doučování, motivační semináře pro 

mládež zaměřené na budoucí uplatnění na trhu práce, výchova k občanství, podpora zvyšování 

dovedností pracovat s místní komunitou atd.) 

c) Aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ vzniklých na základě 

zplnomocňujících metod práce směřujících k řešení místních problémů (občansky vedené procesy 

a projekty, rozvoj zájmových skupin a sítí v sousedstvích přinášející pomoc místním občanům v 

řešení potřeb a problémů ovlivňujících kvalitu jejich života s dopadem na sociální začleňování a 

vstup na trh práce, podpora místních lídrů/autorit z řad členů komunity apod.) 

d) Environmentální aktivity a podpora jejich využití (aktivity zaměřené na zvelebování životního 

prostředí komunity, sběr odpadků, společná kultivace veřejných ploch, komunitní 

zahrada/dílna/doprava atd.) 

e) Aktivity podporující zapojování cílových skupin do dobrovolnické činnosti (péče potřebným 

spoluobčanům na bázi sousedské či generační výpomoci, podpora mezigeneračního setkávání, 

soužití a spolupráce, dobrovolnické komunitní kluby jako prevence sociálního vyloučení, 

sousedský jarmark, komunitní kavárna či jídelna, spižírna nebo sbírka jídla či potřeb pro 

domácnost, bazar, sociální šatník a pomoc v nouzi atd.) 

 

Také u těchto doplňkových aktivit musí být v žádosti o podporu jednoznačně popsán jejich vliv na 

sociální začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených a dalších 

členů komunity. Těžištěm všech aktivit uskutečňovaných v komunitním centru je vždy přímá 

podpora cílových skupin. Nelze podporovat projekty, v nichž významnou část nákladů představuje 

nákup zařízení a vybavení nebo nákup služeb bez přímé vazby na sociální začleňování osob. 

Součástí nákladů projektu mohou být i náklady na celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků v 

souladu s § 111 zákona o sociálních službách, a to v rozsahu minimálně 40 hodin za celé období 

realizace projektu. 26 

                                                           
26 Limit minimálně 40 hodin vzdělávání za období realizace projektu je stanoven s ohledem na překročení hranice pro bagatelní 
podporu účastníka projektu. Maximální rozsah vzdělávání není omezen. Rozsah vzdělávání bude posuzován individuálně v rámci 
věcného hodnocení projektové žádosti. Bude posuzována potřebnost, účelnost a efektivnost a hospodárnost vzdělávacích aktivit 
sociálních pracovníků. Projektové aktivity musí být primárně zaměřeny na podporu cílových skupin osob sociálně vyloučených či 
sociálním vyloučením ohrožených. 



   

 

 

 

 

MAS Blaník z. s. 

 

 

 

Příloha č. 3: 

 

Definice podporovaných cílových skupin 

Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků 

sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení 

 



   

 

 

 

Název cílové skupiny Definice cílové skupiny 

Osoby sociálně vyloučené a osoby 

sociálním vyloučením ohrožené 

Osoby vyčleněné neb ohrožené vyčleněním mimo 

běžný život společnosti, které se do něj v důsledku 

nepříznivé sociální situace nemohou zapojit. 

Osoby se zdravotním postižením Osoby s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým 

nebo kombinovaným postižením, jehož dopady činí 

nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. 

Osoby s kombinovanými diagnózami Osoby s více druhy postižení (tělesným, mentálním, 

duševním, smyslovým), jehož dopady činí nebo mohou 

činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. 

Osoby ohrožené specifickými 

zdravotními riziky 

Osoby ohrožené nezdravým životním stylem, 

závislostmi, žijící v oblastech s vyšším výskytem 

specifických zdravotních rizik, ve vyloučených 

lokalitách a v regionech ohrožených chudobou. 

Osoby žijící v sociálně vyloučených 

lokalitách 

Osoby žijící v zemích, které byly identifikovány jako 

sociálně vyloučené lokality. Pro potřeby OPZ bude 

primárním zdrojem informací o těchto lokalitách 

aktualizovaná Gabalova zpráva (k dispozici v 6/2015), 

nicméně je možné podporovat i sociálně vyloučené 

lokality identifikované v jiných studiích. 

Bezdomovci a osoby žijící 

v nevyhovujícím nebo nejistém 

ubytování 

Osoby přežívající venku, osoby v noclehárně, osoby 

v ubytovnách pro bezdomovce, osoby v pobytových 

zařízeních pro ženy, osoby před opuštěním instituce, 

uživatelé dlouhodobější podpory, osoby žijící 

v nejistém bydlení, osoby ohrožené vystěhováním, 

osoby ohrožené domácím násilím, osoby žijící 

v provizorních a neobvyklých stavbách, osoby žijící 

v nehodném bydlení, osoby žijící v přelidněném bytě. 

Osoby pečující o malé děti Osoby pečující o osobu mladší 15 let. 

Osoby pečující o jiné závislé osoby  
 

Osoby pečující o osobu mladší 10 let, závislou na péči 
druhé osoby v I. stupni závislosti nebo pečující o osobu 
jakéhokoliv věku, která je závislá na péči druhé osoby ve 
II., III. nebo IV. stupni závislosti.  
 

Rodiče samoživitelé  
 

Neprovdané, ovdovělé nebo rozvedené ženy, svobodní, 
ovdovělí nebo rozvedení muži a ženy i muži osamělí z 
jiných vážných důvodů, nežijí-li s druhem, popřípadě s 



   

 

družkou nebo s partnerem, kteří pečují o osobu mladší 15 
let.  
 

Neformální pečovatelé a dobrovolníci 
působící v oblasti sociálních služeb a 
sociální integrace  
 

 

• Osoby vykonávající nezbytnou péči o fyzickou 
osobu, která se podle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách považuje za osobu závislou na 
pomoci jiné fyzické osoby  

• Dobrovolníci podle § 115 odst. 2 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, a podle § 3 
zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a 
o změně některých zákonů  

 

Oběti trestné činnosti  
 

Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být 
trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková 
nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel 
trestným činem obohatil.  
 

Osoby ohrožené domácím násilím a 
závislostmi  
 

Osoby, které jsou ohroženy blízkými osobami žijícími ve 
společné domácnosti (psychické, fyzické či sexuální násilí 
a dále osoby, které jsou ve stavu závislosti, kdy se bez 
dané látky, aktivity nebo osoby nedokáží obejít (např. 
závislost na návykové látce, na hazardních hrách, na práci 
apod.).  
 

Osoby ohrožené předlužeností  
 

Osoby, které mají výdaje vyšší než příjmy a nejsou 
schopny plnit své finanční závazky (např. nemají 
uhrazenu jednu splátku úvěru).  
 

Osoby ohrožené vícenásobnými riziky  
 

Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, ohrožené 
umístěním do institucionální výchovy, vyrůstající v 
rodinách ohrožených chudobou nebo nefunkčních 
rodinách, v náhradní rodinné péči apod.  
 

Osoby v nebo po výkonu trestu  
 

V rámci této výzvy jsou to:  

• Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody 

• Osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody  
 

Osoby nejvíce ohrožené vyloučením a 
diskriminací v důsledku zdravotního 
stavu  
 

Osoby nejvíce ohrožené vyčleněním mimo běžný život 
společnosti, které se do něj v důsledku diskriminace z 
důvodu jejich zdravotního stavu dle zákona č. 198/2009 
Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích 
ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 
(antidiskriminační zákon) nebo nepříznivého zdravotního 
stavu nemohou zapojit.  
 

Osoby, které jsou znevýhodněny 
vzhledem k věku  
 

Osoby v aktivním (produktivním) věku - do 65 let věku, 
které jsou ohroženy sociálním vyloučením ze společnosti 
a na trhu práce, přičemž jejich situace nevyžaduje 
(pravidelnou) pomoc jiné fyzické osoby.  
 



   

 

Sociální pracovníci  
 

Pracovníci, na které se vztahuje §109 a 110 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách.  
 

Zájemci o zaměstnání  
 

Osoby zařazené Úřadem práce ČR do evidence zájemců o 
zaměstnání.  
 

Uchazeči o zaměstnání  
 

Osoby zařazené Úřadem práce ČR do evidence uchazečů 
o zaměstnání.  
 

Neaktivní osoby  
 

Osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané 
(zaměstnáním se pro tuto definici rozumí i výkon 
samostatně výdělečné činnosti) ani nezaměstnané (tj. 
evidované Úřadem práce ČR jako uchazeč o zaměstnání).  
 

Osoby s kumulací hendikepů na trhu 
práce  
 

Osoby, které splňují alespoň dvě z níže uvedených 
charakteristik:  

• Osoby vedené Úřadem práce ČR v evidenci 
uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 
měsíců  

• Osoby mladší 25 let  

• Osoby ve věku 50 a více let  

• Osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 
– 2)  

• Osoby se zdravotním postižením  

• Osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu 
blízkou  

• Osoby z národnostních menšin a osoby z jiného 
sociokulturního prostředí  

 

Uchazeči a zájemci o zaměstnání a 
neaktivní osoby mladší 25 let  
 

• Osoby ve věku 15-24 let včetně, zařazené 
Úřadem práce ČR do evidence uchazečů o 
zaměstnání nebo do evidence zájemců o 
zaměstnání  

• Osoby ve věku 15-24 let včetně, které se 
neúčastní žádného vzdělávání nebo profesní 
přípravy, nejsou zaměstnané a nejsou ani v 
evidenci uchazečů o zaměstnání vedené Úřadem 
práce ČR  

 

Propuštění zaměstnanci  
 

Zaměstnanci ve výpovědi nebo s předpokládaným 
ukončením pracovního poměru v řádu měsíců.  
 

Osoby s nízkou úrovní kvalifikace  
 

Osoby, které již nejsou ve vzdělávacím procesu a mají 
ukončeno pouze primární či nižší sekundární vzdělání 
(stupeň ISCED 0 – 2).  
 

Osoby dlouhodobě či opakovaně 
nezaměstnané  
 

• Uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle 
než 1 rok  

• Uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na 
ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnné 
délky 12 měsíců  



   

 

 

Osoby nezaměstnané déle než 5 
měsíců 

Osoby, které jsou vedené Úřadem práce ČR v evidenci 
uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců. 

Lidé mladší 30 let, kteří nejsou 
v zaměstnání, ve vzdělávání nebo 
v profesní přípravě 

• Osoby mladší 30 let, tj. do 29 let věku včetně, 
zařazené Úřadem práce ČR do evidence uchazečů 
o zaměstnání 

• Osoby mladší 30 let, tj .do 29 let věku včetně, 
které se neúčastní žádného vzdělávání nebo 
profesní přípravy, nejsou zaměstnané a nejsou 
ani v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené 
Úřadem práce ČR 

Uchazeči a zájemci o zaměstnání a 
neaktivní osoby ve věku 50 a více let 

• Osoby ve věku 50–64 let včetně, zařazené 
Úřadem práce ČR do evidence uchazečů o 
zaměstnání nebo do evidence zájemců o 
zaměstnání 

• Osoby ve věku 50–64 let včetně, které nejsou 
zaměstnané a nejsou ani v evidenci uchazečů o 
zaměstnání vedené Úřadem práce ČR 

Osoby vracející se na trh práce po 
návratu z mateřské / rodičovské 
dovolené 

Osoby, které nevykonávaly zaměstnání nebo 
samostatnou výdělečnou činnost po dobu mateřské / 
rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich očekává 
návrat na trh práce. 

 

 



   

 

 

 

MAS Blaník z. s. 

 

 

 

Příloha č. 4: 

 

Principy komunitní práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní 

práce 

Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků 

sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení 

 



   

 

 

Principy komunitní práce 

Hodnoty komunitní (sociální) práce jsou naplňovány skrze následující principy: 

1. Aktivizace = „probouzení”, rozvoj činorodosti, samostatnosti členů komunity při řešení sdílených 

problémů vedoucí k participaci a ke zplnomocněni; proces podněcováni členů komunity ke změně 

pasivního postoje a přístupu v aktivní, posíleni pocitu „mohu ovlivnit podmínky, které mají vliv na mou 

životni situaci”. 

Komunitní (sociální) pracovník vyhledává přirozené autority uvnitř komunity, prostřednictvím nichž získává 

informace a mapuje potřeby komunity, navazuje spolupráci, motivuje členy komunity k převzetí iniciativy 

a odpovědnosti, nalézáni způsobů řešení problémů a hledá způsoby zapojení neaktivní části komunity. 

2. Participace = „podílení se”, účast na rozhodováni a na přímé realizaci opatřeni na úrovni sousedství, 

vyloučené lokality, obce, města či mikroregionu. Participace zahrnuje široké spektrum aktivit. Horizontální 

participace na úrovni občanské společnosti může mít podobu zapojováni lidí do sousedské a širší 

komunity, do diskuse nad důležitými opatřeními týkajícími se života v obcích. Vertikální participace 

(„politická”) pak může zahrnovat účast lidí na procesech plánování, rozhodování, řízení, implementace a 

evaluace, podílení se na výkonu moci a sebeurčení (zapojování lidí do prevence a do rozhodovacích 

procesů na místní úrovni). 

3. Zplnomocnění = „předání”, přenechání komunity vlastnímu řízení ve chvíli, kdy již získala vliv nad 

podmínkami svého života; je výsledkem uschopnění a zkompetentnění členů komunity, kteří znají své 

problémy, jsou si vědomi svých zdrojů/silných stránek a mají schopnost a kapacitu jednat a dosahovat vliv 

(mají přistup ke komponentům moci – vědění, dovednosti, rozhodování, sítě a zdroje). Proces 

zplnomocnění probíhá skrze kritické uvědomění, participaci na lokálních záležitostech a partnerství 

zúčastněných aktérů. Výsledkem zplnomocnění je sdílení redistribuce moci. 

4. Kolektivní/skupinová spolupráce = spolupráce se skupinami lidí, pro kterou je třeba vytvořit adekvátní 

podmínky (posilování vzájemné důvěry a sebedůvěry, vzájemná solidarita a pomoc, respekt k odlišnostem, 

dobrovolnost, rovnocennost, koncentrace na silné stránky lid a komunit, otevřenost, informovanost, 

transparentnost, sebeorganizování na demokratických principech). 

Komunitní (sociální) práce je přístup, který spojuje lidi dohromady a vede je k tomu, aby prostřednictvím 

efektivního využiti vlastních zdrojů uměli nacházet řešeni svých problémů, aby dokázali hájit své zájmy a 

jednat v zájmu celku s ohledem na individuální potřeby členů komunity. Ukazuje lidem, že jejich přání a 

problémy jsou podobné/stejné jako potřeby jejich sousedů, že se jedná o problémy, se kterými si jeden 

člověk poradit nedokáže, společnými silami je ale mohou zvládnout. 

5. Práce s místními zdroji, dosažitelnost úspěchů, udržitelnost výsledků a dosažených změn = 

zplnomocňující proces, který vychází z posilování místních zdrojů; koncentruje se na silné stránky lidí a je 

posilován zkušeností malých společných úspěchů více lidí, vytváří předpoklady pro udržitelnost výsledků a 

dosažených změn. 

6. Komplexní přístup – víceúrovňový, se zapojením různých aktérů, vyjednávání konsensu, využíváni 

mnoha metod. 



   

 

7. Zodpovědnost, sdílená zodpovědnost 

8. Reflektivní praxe a celoživotní učení 

 

 

Vodítka pro předkládání projektů komunitní práce27 

1. Znaky, podle kterých realizátoři projektu chápou a umějí aplikovat hodnoty, principy a metody komunitní 
práce (organizační, vzdělávací, strategické, facilitační) 

 

Existuje soubor hodnot, principů a metod komunitní práce (organizačních, vzdělávacích, strategických, 

facilitačních). Realizátor projektu se ptá: „Směřují aktivity projektu k naplňování hodnot, principů a metod 

komunitní práce? Podle čeho poznám, že tomu tak je?“ (= znaky) 

 

- Přihlásil se realizátor projektu k hodnotám/principům komunitní práce? (např. v zakládacích 

dokumentech komunitního centra či jinak veřejně deklarovaným28) 

- Jsou klíčové aktivity projektu dostatečně a srozumitelně popsány? 

- Má každá klíčová aktivita jasně stanovený výstup? 

- Odpovídá obsah klíčových aktivit popsaným potřebám komunity a plánovanému cíli projektu? 

- Je z popisu klíčových aktivit projektu zřejmé, jakým způsobem budou přispívat k rozvoji komunity a 

samostatnosti jejích členů při řešení společných problémů? 

- Jaký způsob realizace aktivit je zvolen a jaká je jejich vzájemná návaznost s ohledem na naplňování 

hodnot, principů a metod komunitní práce? 

- Je popsán způsob participace a zapojování členů komunity do rozhodování o navrhovaných 

opatřeních a jejich přímé realizaci? 

- Zahrnují aktivity projektu participativní a zplnomocňující metody práce s lidmi? 

- Povede zvolený způsob provádění klíčových aktivit (metoda realizace) k dosažení stanovených 

výstupů aktivity? 

- Je zvolený způsob provádění klíčových aktivit efektivní? 

- Mohou být klíčové aktivity projektu skutečnými nástroji pro řešení problémů komunity? 

 

2. Jak budou realizátoři projektu garantovat dodržování etických aspektů komunitní práce a etického kodexu 
sociální práce 

 

Existuje soubor etických aspektů komunitní práce a etický kodex sociální práce. Realizátor projektu se ptá: 

„Jak zajistím, že v průběhu realizace projektu budou dodržovány etické aspekty komunitní práce a etický 

kodex sociální práce?“ 

 

                                                           
27 Projekt by měl odpovídat na uvedené otázky, tj. vodítko při tvorbě projektu a současně i vodítko při hodnocení projektu. Měl by 
být vnitřně konzistentní a logický (vazby mezi záměrem a cíli projektu - obsahem klíčových aktivit - výstupy klíčových aktivit - 
výstupy a výsledky projektu). Intervenční logika je správná, pokud se aktivitami dosáhne výstupů, které naplní projektový cíl. 
Dosažení cíle projektu musí přispět k řešení vymezeného problému.   
28 Zakládací dokumenty komunitního centra nebo samotná žádost o podporu.   



   

 

- Jakým způsobem realizátor projektu aplikuje základní etické hodnoty a principy komunitní práce? Jak 

zachází s mocí a vlivem, které jsou mu dány tím, že je vpuštěn do osobní sféry členů komunity, jejich 

domovů a rodin? 

- Zachází se členy komunity s respektem, na bázi rovnosti a bez diskriminace? Přijímá a uznává 

preference a hodnoty členů komunity? Jedná důvěryhodně, spolehlivě a transparentně ve prospěch 

komunity jako celku a na základě dohody s komunitou? 

 

3. Znaky, na základě kterých realizátoři projektu usuzují, že je v dané komunitě vhodné použít metodu 
komunitní práce 

 

Existuje analýza problému a popis komunity, včetně kontextu (spolupracující subjekty, ostatní faktory). 

Realizátor projektu se ptá: „Proč je v dané komunitě vhodné použít metodu komunitní práce? Podle čeho 

poznám, že je to vhodné?“ (= znaky) 

 

- Jaký problém chce realizátor projektu pomocí komunitní práce v daném území řešit? 

- Je problém věrohodný a je dostatečně konkretizován? Vychází popis problému z ověřitelných, 

reálných a relevantních zdrojů? 

- Jedná se o problém, který je skutečně potřebné řešit? 

- Jsou jasně analyzovány příčiny a důsledky (dopady - ekonomické, sociální aj.) problému na členy 

komunity a společnost obecně? 

- Koho všeho se problém dotýká (členů komunity, ale i dalších subjektů) a jak? 

- Jaká je struktura a velikost komunity? 

- Jsou zmapovány potřeby členů komunity? 

- Jaké jsou silné stránky/zdroje/potenciál komunity? 

- Jakými způsoby se dosud problém řešil a jaká byla jejich účinnost? V čem a proč nebyly efektivní? 

(Pokud se objevil problém jako nový, v čem konkrétně je nový)? 

- Proč je k řešení problému v dané komunitě vhodné použít metodu komunitní práce? V čem může být 

tento způsob řešení inovativní? Je metoda komunitní práce adekvátní ve vztahu k cílové skupině 

projektu (tj. komunita a její členové)? 

 

Příklad 

Nájemníci v SVL si přáli zlepšit osvětlení venkovního prostranství. Domluvili se na instalaci pouliční 

lampy s městem. Výkop pro kabely si komunita 

 

4. Jaké místní zdroje realizátoři projektu předpokládají, a na základě čeho 

Existuje popis místních zdrojů (lidských, materiálních, finančních či jiných). Realizátor projektu se ptá: 

„Jakým způsobem mohu využít místní zdroje k řešení problémů komunity a jejích členů?“ 

 

- Jaké lidské, materiální, finanční či jiné zdroje v komunitě existují? 

- Jak mohou být tyto zdroje využity k řešení problémů komunity a jejích členů? (= způsob využití 

místních zdrojů) 

- Jaká je připravenost členů komunity zapojit se do řešení společných problémů? Existují v komunitě 

přirozené místní autority/lídři? Jsou mezi členy komunity živé vazby a vztahy? Sdílí členové komunity 

společně definované zájmy a hodnoty? 

- Je navržené použití místních zdrojů efektivní s ohledem na plánované a potřebné výstupy? 



   

 

 

 

 

Příklad 

Komunitní práce v lokalitě stojí na výrazných místních autoritách - lidech, kteří mají snahu měnit 

prostředí a pracovat na zlepšení stavu svého okolí. 

 

5. Jaké dosažitelné úspěchy realizátoři projektu předpokládají, a na základě čeho 

 

Existuje popis cílů, které chtějí realizátoři dosáhnout. Realizátor projektu se ptá: „Na základě čeho 

mohu dosáhnout plánovaných cílů/úspěchů? A jakým způsobem ověřím, že plánovaných cílů bylo 

dosaženo?“ 

 

- Jsou cíle projektu nastaveny správně? Povedou zvolené klíčové aktivity a jejich výstupy k jejich 

splnění? 

- Jsou cíle projektu jasně měřitelné a kvantifikovatelné (procentuálně, počet, apod.)?29 

- V případě více dílčích cílů jsou tyto cíle vzájemně provázané? 

- Je z nastavení cíle zřejmé, jaká změna má být díky realizaci projektu dosažena? 

- Je změna plánovaná díky realizaci projektu „dostatečně významná“? Nakolik má dosažení cíle 

projektu potenciál vyřešit/odstranit problém komunity a jejích členů? 

- Jaký způsob pro ověření dosažení cíle je zvolen? Jsou nastavena kritéria, podle kterých lze 

identifikovat, že bylo dosaženo plánovaných cílů? 

- Jakým způsobem bude doložen rozdíl dosaženého stavu oproti stavu před zahájením realizace 

projektu? Jaká metoda ověření dosažených výsledků k tomu bude zvolena? 

- Budou k dispozici informace/data (optimálně i nezávislé na projektu), které umožní výsledky projektu 

ověřit? 

 

Příklad 

Lidé se spojí dohromady a povede je to k tomu, že se naučí společně jednat, dokáží nacházet řešení 

svých problémů a budou umět hájit své zájmy. 

Obyvatelé si předávají zkušenosti a dovednosti mezi sousedy i mezi generacemi, naučí se hájit své 

oprávněné zájmy - zvýší se kompetence všech obyvatel. 

 

6. Jaké vstupní předpoklady mají realizátoři projektu pro navázání kontaktů a získání důvěry členů komunity 

 

Existuje soubor schopností, dovedností a nástrojů, kterými disponují realizátoři pro navázání kontaktu 

a získání důvěry členů komunity. Realizátor projektu se ptá: „Jaké schopnosti, dovednosti a nástroje 

mohu uplatnit, aby se mi podařilo navázat kontakt a získat důvěru členů komunity?“ 

 

- Jaká je odborná a lidská kapacita realizátora projektu pro navázání kontaktu a získání důvěry členů 

komunity? Jaké jsou jeho kompetence pro práci s komunitou? Co může komunitě nabídnout? 

- Jaké jsou zkušenosti realizátora projektu s využitím metody komunitní práce? 

                                                           
29 Projektový cíl musí být formulován tak, aby byl beze zbytku splnitelný realizací projektu, musí být měřitelný a kvantifikovatelný 
(procentuálně, počtem apod.).   



   

 

- Zohledňuje realizátor projektu také zdroje a připravenost členů komunity zapojit se do řešení 

společných problémů? (přirozené autority z řad členů komunity, živé vazby a vztahy mezi členy 

komunity, sdílené zájmy a hodnoty členů komunity apod.) 

 

Příklad 

Sociální (komunitní) pracovnice působí v lokalitě 8 let, lidé ji dobře znají, mají k ní důvěru i respekt. Je v 

intenzivním kontaktu s lidmi v lokalitě, mluví s nimi, motivuje je, pracuje s jejich přáními a potřebami. 

 

7. Na jak dlouho realizátoři projektu práci odhadují a na základě čeho 

 

Existuje časový harmonogram realizace projektu. Realizátor projektu se ptá: „Na jak dlouho plánuji 

realizaci aktivit, aby se mi podařilo dosáhnout plánovaného cíle projektu?“ 

 

- Mají jednotlivé klíčové aktivity optimální časovou dotaci s ohledem na potřeby komunity a jejích 

členů a s ohledem na dosažení požadovaných výstupů v dostatečné kvalitě? 

- Jak jsou aktivity časově provázány, doplňují se, navazují? 

- Jak je nastavena celková délka projektu? 

- Jaká náhradní řešení realizátor projektu volí pro případ, kdy dojde k časovému zpoždění při realizaci 

některé aktivity? 

 

8. Jaké členy komunity a jejího okolí předpokládají realizátoři projektu zapojit do společné práce a 

proč 

Existuje předpoklad o zapojení členů komunity do společné práce. Realizátor projektu se ptá: „Jaké 

členy komunity a jejího okolí mohu zapojit do společné práce a proč?“ 

 

- Počítá realizátor projektu se zapojením komunity a jejích členů ve všech relevantních fázích projektu? 

- Jaké členy komunity a jejího okolí předpokládá zapojit a proč? 

- Jak bude zjišťovat zájem členů komunity o zapojení do projektu? Jak bude členy komunity oslovovat 

a motivovat? Jaké nástroje za tímto účelem volí? 

- Jakým způsobem budou členové komunity zapojováni a do čeho? Jak intenzivní30 bude jejich 

zapojení? 

 

Příklad 

Obyvatelé definovali potřebu sebe rozvojových aktivit pro děti. Komunitní pracovník je podpořil, 

společně hledali možnosti a nalezli způsob. Přípravu a organizaci aktivit mají na starosti rodiče dětí, 

připravují program a organizují akce, komunitní pracovník je v tom pouze podporuje a pomáhá jim. 

 

 

9. Jak realizátoři projektu plánují posílit schopnosti komunity zvládat znevýhodňující interakce s okolím 

 

Existuje předpoklad o způsobu posílení schopnosti komunity zvládat znevýhodňující interakce s 

okolím. Realizátor projektu se ptá: „Jakým způsobem mohu posílit schopnosti komunity zvládat 

znevýhodňující interakce s okolím?“ 

                                                           
30 Míra intenzity zapojení členů komunity: sdílení informací, pasivní účast, konzultace, aktivní zapojení, participace, sdílení 
pravomocí (sdílené rozhodování a zodpovědnost), plná kontrola nad rozhodovacím procesem, řízení procesu.   



   

 

 

- Jaké má realizátor projektu předpoklady pro uschopňování/zplnomocňování komunity, aby řešila 

vlastní problémy a zvládala rizika spojená s interakcemi s okolním světem? 

- Jaké metody a nástroje volí, aby posílil schopnost komunity zvládat znevýhodňující interakce s 

okolím? 

 

10. Jak budou realizátoři projektu rozvíjet participaci a garantovat vlastnění procesu i výsledků 

(proces and impact management) členů komunity 

 

Existuje předpoklad o způsobu rozvíjení participace a garantování vlastnění procesu i výsledků členů 

komunity. Realizátor projektu se ptá: „Jakým způsobem mohu rozvíjet participaci a garantovat 

vlastnění procesu i výsledků členů komunity? 

 

- Jaké má realizátor projektu předpoklady pro rozvíjení participace a vlastnění procesu i výsledků členů 

komunity? 

- Jaké metody a nástroje volí, aby umožnil členům komunity rozvíjet participaci a vlastnění procesu i 

výsledků? 

 

Příklad  
Komunitní pracovník vytipuje přirozené místní autority – soustavnou spoluprací jim předává nové dovednosti, 

které předávají dalším členům komunity (společnosti). Místní lidé se postupně stávají stále více kompetentními 

organizovat a řídit sami sebe a své okolí. 

 

11. Jaká rizika a překážky procesu rozvoje komunity realizátoři projektu vidí a jak se s nimi plánují vypořádat 

 

Existuje soubor rizik a překážek procesu rozvoje komunity. Realizátor projektu se ptá: „Jak se 

vypořádám s riziky a překážkami procesu rozvoje komunity, které mohou nastat v průběhu realizace 

projektu?“ 

 

- Jaká rizika a překážky procesu rozvoje komunity realizátor projektu identifikoval? 

- Jaké má realizátor projektu předpoklady pro vypořádání se s těmito riziky a překážkami, které mohou 

nastat v průběhu realizace projektu? 

- Jak bude v průběhu realizace projektu monitorovat výskyt těchto rizik a překážek? 

- Jaká opatření volí, aby předešel identifikovaným rizikům a překážkám? 

- Jaká řešení volí pro případ, kdy daná rizika a překážky nastanou? 



   

 

 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 
 
 
 
 



   

 

 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 



   

 

 



   

 

 
MAS Blaník z. s. 

 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1: 
 

Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 
Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 

 



   

 

 

Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 

 
Popis hodnocení a výběru projektů  
 
Hodnocení a výběr projektů probíhá ze strany MAS dle Metodického pokynu pro využití integrovaných 
nástrojů v programovém období 2014–2020, Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr 
projektů v programovém období 2014–2020, Pravidel zapojení Místních akčních skupin do operačního 
programu Zaměstnanost při implementaci strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) 
a dále dle Jednacího řádu MAS Blaník, z. s. a Stanov spolku MAS Blaník, z. s. 

 
Hodnocení žádostí o podporu zajišťuje MAS. MAS provádí hodnocení a výběr projektů podle níže 
uvedených kritérií. 

 
Výsledkem výběru projektů jsou písemné záznamy o provedeném hodnocení (včetně bodového) a seznam 
žádostí o podporu, které MAS navrhuje ke schválení. Tento seznam (obsahující pořadí všech podaných 
žádostí včetně výše rozpočtu projektů) MAS předává ŘO. Dále ŘO provádí závěrečné ověření způsobilosti 
vybraných projektů a kontrolu administrativních postupů MAS (zejména procesu hodnocení a výběru 
projektů provedeného MAS).  

 
Pokud kontrola provedená ŘO neidentifikuje důvod pro odlišný postup, ŘO schválí projekty dle seznamu, v 
pořadí a ve výši rozpočtu projektů (celkových způsobilých výdajů) schválené MAS k realizaci. V případě, že 
je celkový objem prostředků na všechny žádosti o podporu, které MAS navrhuje ke schválení, vyšší než 
objem prostředků, který je k dispozici v rámci alokace dané výzvy MAS, je k podpoře schválena jen část z 
nich. Zbylé projekty, které splnily podmínky hodnocení a výběru, jsou zařazeny do zásobníku projektů. 

Poslední fází výběru je příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory. Pravidla pro tuto fázi výběru 
jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy). Právní 
akt o poskytnutí podpory vydává ŘO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 
 
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí probíhá jako první fáze hodnocení projektů. Toto 
hodnocení provádí určení pracovníci MAS. Hodnocení v takovém případě provádí jeden určený pracovník 
MAS, jeho ověření provádí jiný určený pracovník MAS. Na tyto určené pracovníky MAS se také vztahují 
ustanovení o střetu zájmu. Hodnocení se zapisuje do MS2014+.  
 
Hodnocení se provádí podle hodnoticích kritérií výzvy MAS: 

- Hlavní zdroj informací v žádosti o podporu 
- Funkce kritérií – vylučovací kritéria 

 

Název kritéria Kontrolní otázka (tj. popis hodnocení) 

Nutnost 
slovního 

komentáře/
odůvodnění 

Kritéria přijatelnosti 

1. Oprávněnost 
žadatele 

Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce vymezeného ve výzvě k 
předkládání žádostí o podporu? 

Ne 

2. Partnerství 
Odpovídá partnerství v projektu pravidlům OPZ a je v souladu s textem 
výzvy k předkládání žádostí o podporu? 

Ne 

3. Cílové skupiny 

Jsou cílové skupiny v zásadě v souladu s textem výzvy k předkládání 
žádostí o podporu? 
 
Vysvětlení výrazu v zásadě: V případě, že není splněna podmínka 
souladu žádosti a výzvy pro část cílové skupiny a tuto situaci je možné 
ošetřit podmínkou poskytnutí podpory na projekt (tj. podmínkou 
úpravy žádosti před vydáním právního aktu) tak, že nedojde k zásadní 
změně projektu, lze toto kritérium vyhodnotit jako splněné. 

Ano 

4. Celkové 
způsobilé výdaje 

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu v rozmezí stanoveném ve výzvě 
k předkládání žádostí o podporu? 

Ne 

5. Aktivity 

Jsou plánované aktivity projektu v zásadě v souladu s textem výzvy 
k předkládání žádostí o podporu (včetně územní způsobilosti)? 
 
Vysvětlení výrazu v zásadě: V případě, že není splněna podmínka 
souladu žádosti a výzvy pro část aktivit a tuto situaci je možné ošetřit 
podmínkou poskytnutí podpory na projekt (tj. podmínkou úpravy 
žádosti před vydáním právního aktu) tak, že nedojde k zásadní změně 
projektu, lze toto kritérium vyhodnotit jako splněné. 

Ano 

6. Horizontální 
principy 

Lze vyloučit negativní dopad na horizontální principy OPZ (Rovnost žen 
a mužů, nediskriminace a udržitelný rozvoj)? 

Ne 

7. Trestní 
bezúhonnost 

Je statutární zástupce žadatele trestně bezúhonný? 
 
(V případě, že žadatel má více statutárních zástupců, je podmínka 
splněna pro všechny z nich)? 

Ne 

8. Soulad 
projektu s CLLD 

Je cíl projektu v souladu s cíli schválené strategie CLLD (s cílem 
příslušného opatření programového rámce OPZ)? 

Ano 



   

 

9. Ověření 
administrativní, 
finanční a 
provozní kapacity 
žadatele 

Má žadatel administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl 
schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly 
OPZ? (*podrobné informace k hodnocení tohoto kritéria jsou uvedeny 
níže) 

Ano 

Kritéria formálních náležitostí 

1. Úplnost a 
forma žádosti 

Obsahuje žádost o podporu všechny povinné údaje i přílohy dle textu 
výzvy k předkládání žádostí o podporu a žádost i povinné přílohy byly 
předloženy ve formě dle textu výzvy (včetně číslování příloh)? 

Ne 

2. Podpis žádosti 
Je žádost o podporu podepsána statutárním zástupcem žadatele (resp. 
oprávněnou osobou)? 

Ne 

 

Na otázky odpovídá zpracovatel hodnocení jednou z variant ANO / NE. V případě záporné odpovědi je 
nutné uvádět srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. 

Při záporném hodnocení formálních náležitostí je žadatel vyzván 1x k opravě nebo doplnění žádosti a to 
ve lhůtě do 5 pracovních dní. Náprava se může týkat pouze prvků žádosti, které jsou posuzovány v 
kritériích formálních náležitostí (např. může dojít k doplnění podpisu či přílohy). Není možné v této fázi 
měnit v žádosti údaje, které nesouvisí s hodnocením formálních náležitostí. 
 
Kritéria přijatelnosti nejsou opravitelná, v případě nesplnění jakéhokoli kritéria přijatelnosti je žádost o 
podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení a výběru.  
 
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí musí být dokončeno do 30 pracovních dnů od uzávěrky 
příjmu žádostí definovaného ve výzvě MAS (do lhůty patří i případné doplnění (náprava) formálních 
náležitostí, pokud je k ní žadatel vyzván). Dokončením se rozumí změna stavu žádosti na některý z 
finálních centrálních stavů, nepatří do něj vyrozumění žadatelů.  
 
Finálními centrálními stavy se pro fázi hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí rozumí: 
 
- Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti  
- Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti  
- Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění  
- Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění  
 
MAS po provedení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí zasílá prostřednictvím MS2014+ 
žadatelům informaci o výsledku hodnocení. Ti z nich, jejichž žádosti o podporu byly na základě tohoto 
hodnocení vyloučeny z dalšího výběru, musí být upozorněni na možnost požádat nejpozději do 15 
kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním výsledku o přezkum hodnocení. (V případě 
žadatelů, jejichž žádosti v hodnocení uspěly, se za splnění povinnosti informovat považuje i provedení 
příslušné změny stavu žádosti o podporu.) 

 

* Informace k hodnocení kritéria č. 9 Ověření administrativní, finanční a provozní 
kapacity žadatele 



   

 

Hlavní otázka: Má žadatel administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl schopen plánovaný 
projekt zajistit v souladu s relevantní i pravidly OPZ? 
 
Hodnotí se přiměřenost plánovaného projektu vůči personálním, finančním a provozním kapacitám 
žadatele za předchozí ukončené účetní období. Provozní kapacitou se rozumí kapacita zajistit fungování 
projektu z hlediska zkušeností a potřebného know-how (pozn.: vychází z anglického „operational“ ve 
smyslu „ready to use“).  
 
Zjevný a rizikový nepoměr mezi počtem zaměstnanců, objemem prostředků, se kterým organizace žadatele 
hospodařila v předchozím uzavřeném účetním období, a know-how organizace žadatele/realizačního týmu 
vůči odpovídajícím parametrům plánovaného projektu je překážkou k tomu, aby žádost o podporu mohla 
být podpořena.  
 
Subjekt žadatele je nahlížen jako jeden podnik ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 651/2014,kterým se v 
souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tj. 
zohledňují se propojené a partnerské podniky.  
 
Údaji použitými při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot jsou údaje týkající se posledního 
schváleného účetního období vypočtené za období jednoho roku. Tyto údaje jsou brány v potaz ode dne 
účetní závěrky.  
 
U projektů s celkovými způsobilými výdaji nepřevyšujícími 2 miliony korun je kapacita žadatele vždy 
dostatečná. 

Pomocné podotázky:  
 

4. Existuje výrazný nepoměr mezi počtem zaměstnanců vypočteným dle nařízení č. 651/2014, který 
žadatel měl dle žádosti o podporu v posledním schváleném účetním období, a počtem osob, které 
by měly dle údajů v žádosti o podporu zajišťovat realizaci projektu, a tento výrazný nepoměr 
současně přestavuje riziko pro to, aby byl žadatel schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s 
relevantními pravidly OPZ?  

 
5. Existuje výrazný nepoměr mezi ročním obratem vypočteným dle nařízení č. 651/2014, který žadatel 

měl dle žádosti o podporu v posledním schváleném účetním období, a celkovými způsobilými výdaji 
v plánovaném rozpočtu projektu a tento výrazný nepoměr současně přestavuje riziko pro to, aby 
byl žadatel schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly OPZ?  
Roční obrat znamená množství finančních prostředků přijatých subjektem za účetní období; není 
rozhodující, zda subjekt patří dle platných právních předpisů mezi podnikatelské subjekty.  
 

6. Lze na základě údajů v žádosti o podporu konstatovat, že organizace žadatele případně doplněná 
prostřednictvím realizačního týmu o zapojení dalších osob/subjektů má dostatečnou odbornou 
kapacitu pro řádné zajištění realizace projektu v plánovaném rozsahu? 
 

Na otázky se odpovídá jednou z variant vyhovuje/nevyhovuje.  
 
 
 
 
Přidělení odpovědí nevyhovuje:  
 

4. Výrazným nepoměrem v agendě počtu zaměstnanců se rozumí, že vykázaný počet zaměstnanců 
dosahuje méně než 1/5 počtu osob, které by měly zajišťovat realizaci projektu. Hodnotitel může ve 



   

 

výjimečných a řádně odůvodněných případech, stanovit, že kapacita vyhovuje, přestože vykázaný 
počet zaměstnanců představuje méně než 1/5 počtu osob, které by měly zajišťovat realizaci 
projektu;  

 

5. Výrazným nepoměrem v agendě ročního obratu se rozumí, že roční obrat dosahuje méně než 1/5 
celkových způsobilých výdajů projektu. Hodnotitel může ve výjimečných a řádně odůvodněných 
případech, stanovit, že kapacita vyhovuje, přestože vykázaný roční obrat představuje méně než 1/5 
celkových způsobilých výdajů projektu;  

 
6. Organizace žadatele nebo osoby/subjekty v realizačním týmu nemají zkušenost se zajištěním 

činností totožných ani blízkých svým věcným zaměřením činnostem, které jsou v projektu 
naplánovány.  

 

Věcné hodnocení 
 
Věcné hodnocení probíhá jako druhá fáze hodnocení projektů, je prováděno u žádostí, které uspěly v 
hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Toto hodnocení provádí Výběrová komise,  volená dle 
Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 2014–2020. Hodnocení se zapisuje do MS2014+.  
 
Věcné hodnocení se provádí podle níže uvedených kritérií výzvy MAS, do kterých jsou zahrnuty aspekty 
kvality projektů dle kap. 6.2.2 Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběru projektů v 
programovém období 2014-2020. 
 
Přehled a bodové hodnocení kritérií věcného hodnocení: 

- Hlavní zdroj informací v žádosti o podporu 
- Funkce kritérií – kombinovaná kritéria, deskriptor 4) „Nedostatečně“ je eliminační 
- Rozhodující je vždy hlavní otázka u každého z kritérií. Jednotlivé podotázky jsou pouze návodné, tj. 

mají hodnotiteli upřesnit, co je myšleno hlavní otázkou, a naznačit, co se v daném kritériu hodnotí. 
U každého z kritérií musí být odpověď na kontrolní otázku odůvodněna slovním komentářem. 

Kritéria věcného hodnocení jsou rozdělena do čtyř oblastí: I. Potřebnost pro území MAS, II. Účelnost, III. 
Efektivnost a hospodárnost a IV. Proveditelnost. 

 

 

 

 

 

 

 

I. Potřebnost pro území MAS(max. počet bodů 35) 

Vymezení problému a cílové skupiny (max. počet bodů 35) 

Hlavní kontrolní 
otázka 

Pomocné podotázky 



   

 

Zaměřuje se projekt 
na 

problém/nedostatky, 
který/které je 

skutečně potřebné 
řešit s ohledem na 

cíle strategie CLLD a 
je cílová skupina 
adekvátní náplni 

projektu? 

1. Je problém věrohodný a je dostatečně konkretizován? 

2. Je zřejmé, koho všeho se problém dotýká (nejen cílové skupiny, ale i dalších 
subjektů) a jak? 

3. Jsou jasně analyzovány příčiny problému? 

4. Jsou jasně analyzovány důsledky (dopady - ekonomické, sociální aj.) problému 
na cílovou skupinu a společnost obecně? 

5. Jsou popsány způsoby, jimiž se dosud problém řešil, jaká byla jejich účinnost - v 
čem a proč nebyly efektivní? (Pokud se objevil problém jako nový, je popsáno, v 
čem je problém nový)? 

6. Vychází popis problému z ověřitelných, reálných a relevantních zdrojů? 

7. Obsahuje analýza problému i analýzu lokality (tzv. situační analýzu) a kontext 
(spolupracující subjekty, ostatní faktory)? 

8. Je vybrána cílová skupina, jejíž podpora řeší identifikovaný problém? 

9. Je uvedena velikost a popis struktury cílové skupiny? 

10. Jsou zmapovány potřeby cílové skupiny? 

11. Zamyslel se žadatel nad potenciálem cílové skupiny uplatnit se na trhu práce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Účelnost (max. počet bodů 30) 

Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu (max. počet bodů 25) 

Hlavní kontrolní 
otázka 

Pomocné podotázky 



   

 

Je cíl projektu 
nastaven správně a 

povedou zvolené 
klíčové aktivity a jejich 

výstupy k jeho 
splnění? 

1. Je z nastavení cíle zřejmé, jaká změna má být díky realizaci projektu dosažena? 

2. Je změna plánovaná díky realizaci projektu „dostatečně významná“, tj. nakolik 
má dosažení cíle projektu potenciál vyřešit/odstranit problém cílové skupiny 
uvedený v projektu? 

3. V případě více dílčích cílů jsou tyto cíle vzájemně provázané? 

4. Jsou cíle jasně měřitelné a kvantifikovatelné (procentuálně, počet, apod.)? 

5. Je vhodně zvolen obsah klíčových aktivit vzhledem k popsaným potřebám 
cílové skupiny? 

6. Je vhodně zvolen soubor klíčových aktivit vzhledem k naplnění cíle projektu? 

7. Mohou být soubor klíčových aktivit /výstupy projektu skutečnými nástroji pro 
řešení stanoveného problému cílové skupiny? 

Způsob ověření dosažení cíle projektu (max. počet bodů 5) 

Jak vhodný způsob pro 
ověření dosažení cíle 

žadatel v projektu 
nastavil? 

8. Jsou nastavena kritéria, podle kterých bude možné identifikovat, že bylo 
dosaženo plánovaných cílů? 

9. Je zřejmé, jakým způsobem bude doložen rozdíl dosaženého stavu oproti stavu 
před zahájením realizace projektu, jaká metoda ověření dosažených výsledků k 
tomu byla žadatelem zvolena? Jedná se o relevantní metodu vzhledem k 
nastavení projektu? 

10. Lze důvodně předpokládat, že k dispozici budou informace/data (optimálně i 
nezávislé na projektu), které umožní výsledky projektu ověřit? 

 

 

 

 

III. Efektivnost a hospodárnost (max. počet bodů 20) 

Efektivita projektu, rozpočet (max. počet bodů 15) 

Hlavní kontrolní otázka Pomocné podotázky 



   

 

S ohledem na 
plánované a potřebné 
výstupy je navrženo 

efektivní a hospodárné 
použití zdrojů? 

1. Množství u jednotlivých položek v rozpočtu je potřebné/nezbytné? 

2. Odpovídá celková výše rozpočtu výstupům projektu a délce realizace? 

3. Je rozpočet dostatečně srozumitelný (tj. co položka obsahuje, o jaký jde 
náklad)? 

4. Je možné položky rozpočtu přiřadit k aktivitám? 

5. Odpovídají ceny v rozpočtu cenám obvyklým (případně doporučeným), je 
případné překročení těchto obvyklých/doporučených cen odůvodněno? 

6. Je rozpočet přiměřený rozsahu klíčových aktivit? 

Adekvátnost indikátorů (max. počet bodů 5) 

Jak jsou nastaveny 
cílové hodnoty 

indikátorů? 

7. Je z popisu indikátorů zřejmé, jak byla stanovena cílová hodnota? 

8. Odpovídají údaje uvedené v popisu indikátorů údajům v klíčových aktivitách? 

9. Je reálné dosažení naplánované cílové hodnoty? 

10. Je naplánovaná cílová hodnota nastavena v odpovídajícím poměru ke 
klíčovým aktivitám? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Proveditelnost (max. počet bodů 15) 

Hlavní kontrolní otázka Pomocné podotázky 

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost (max. počet bodů 10) 



   

 

Jak vhodně byl zvolen 
způsob realizace aktivit 

a jejich vzájemná 
návaznost?  

1. Jsou klíčové aktivity dostatečně a srozumitelně popsány? 

2. Má každá klíčová aktivita jasně stanovený výstup? 

3. Povede způsob provádění klíčové aktivity (metoda realizace) k dosažení 
stanovených výstupů aktivity? 

4. Je zvolený způsob provádění klíčové aktivity efektivní? 

5. Jsou identifikována náhradní řešení pro případ, kdy nebude klíčová aktivita 
realizována zčásti nebo zcela nebo dojde k jejímu časovému zpoždění? 

6. Mají jednotlivé klíčové aktivity optimální časovou dotaci s ohledem na potřeby 
cílové skupiny a s ohledem na dosažení požadovaných výstupů v dostatečné 
kvalitě? 

7. Jsou aktivity vhodně časově provázány, doplňují se, navazují? 

8. Je vhodně nastavena celková délka projektu? 

Způsob zapojení cílové skupiny (max. počet bodů 5) 

Jak adekvátně je cílová 
skupina zapojena v 
průběhu projektu? 

9. Počítá projekt se zapojením cílové skupiny ve všech relevantních fázích 
projektu? 

10. Je v žádosti prokázán zájem cílové skupiny o zapojení do projektu? 

11. Odpovídají nástroje motivace, výběru a způsobu práce s cílovou skupinou 
charakteristice zvolené cílové skupiny? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběrová komise při hodnocení používá 4 deskriptory: „Velmi dobře“, „Dobře“, „Dostatečně“ a 
„Nedostatečně“. Při převodu hodnoty deskriptoru na bodový zisk se postupuje podle následujícího 
mechanismu: 



   

 

1) Deskriptor „Velmi dobře“ znamená přidělení 100 % maximálního dosažitelného počtu bodů 
v kritériu. 

2) Deskriptor „Dobře“ znamená přidělení 75 % maximálního dosažitelného počtu bodů v kritériu. 

3) Deskriptor „Dostatečně“ znamená přidělení 50 % maximálního dosažitelného počtu bodů 
v kritériu. 

4) Deskriptor „Nedostatečně“ znamená přidělení 25 % maximálního dosažitelného počtu bodů 
v kritériu. 

Při převodu na body je používáno zaokrouhlování v detailu na 2 desetinná místa. Deskriptor 
„Nedostatečně“ je hodnocen jako eliminační, tj. žádost o podporu, která by získala tento deskriptor, by ve 
věcném hodnocení neuspěla. 

Přidělenou hodnotu deskriptoru Výběrová komise zdůvodní vždy v rámci popisu k danému kritériu. 

Ve věcném hodnocení lze získat maximálně 100 bodů. Aby žádost splnila podmínky věcného hodnocení, 
musí získat nejméně 50 bodů a zároveň všechny hlavní otázky ze všech oblastí musí být hodnoceny 
deskriptory 1–3. Pokud bude alespoň jedna hlavní otázka hodnocena deskriptorem 4, tak i když žádost 
získá min. 50 nebo i více bodů, pak tato žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení. 

Ve věcném hodnocení mohou být Výběrovou komisí vymezeny podmínky spočívající v provedení 
konkrétních úprav projektů ze strany žadatele (např. snížení rozpočtu projektu, navýšení cílových hodnot 
indikátorů, vypuštění některé z klíčových aktivit a apod.), za kterých by projekt měl být podpořen. Tato 
doporučení budou součástí zpracovaného hodnocení (v komentáři k hodnocení každého kritéria). 

Věcné hodnocení by mělo být dokončeno do 50 pracovních dní od provedení hodnocení přijatelnosti a 
formálních náležitostí pro danou žádost o podporu31. Dokončením se rozumí změna stavu žádosti na 
některý z finálních centrálních stavů, nepatří do něj vyrozumění žadatelů. Pro tuto fázi MAS používá 
následující centrální stavy: 

- Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení (pro projekty, kdy projekt uspěl 
v hodnocení a hodnotící komise nedoporučuje doplnění či úpravu žádosti před vydáním právního 
aktu, tj. včetně úprav v rozpočtu apod.). 

- Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou (pro projekty, kdy projekt 
uspěl v hodnocení a hodnotící komise doporučuje doplnění či úpravu žádosti před vydáním 
právního aktu, tj. včetně úprav v rozpočtu apod.). 

- Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení (pro projekty, kdy projekt neuspěl 
v hodnocení). 

 

Výběrová komise musí pro svoje rozhodování před jednáním o dané žádosti o podporu disponovat 
podpůrným hodnocením dle kritérií pro věcné hodnocení dle výzvy MAS, který zpracovala osoba 
s odborností v oboru/oblasti, na kterou je projekt zaměřen. Také odborníci, kteří zpracovávají podpůrná 
hodnocení, nesmí mít ve věci hodnocení daného projektu střet zájmů, musí hodnocení zpracovat 
nestranně a transparentně. Podpůrné hodnocení je pouze pomůcka pro rozhodování Výběrové komise, 
nepředstavuje pro Výběrovou komisi žádné omezení ve věci jeho provádění věcného hodnocení. 

                                                           
31 S výjimkou případů, kdy se fáze opakuje kvůli žádosti o přezkum, viz níže. 



   

 

MAS po provedení věcného hodnocení zasílá prostřednictvím MS2014+žadatelům informaci o výsledku 
hodnocení. Ti z nich, jejichž žádosti o podporu byly na základě tohoto hodnocení vyloučeny z dalšího 
výběru, budou upozorněni na možnost požádat nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení 
informace o negativním výsledku o přezkum hodnocení. (V případě žadatelů, jejichž žádosti v hodnocení 
uspěly, se za splnění povinnosti informovat považuje i provedení příslušné změny stavu žádosti o 
podporu.) 

Výběr projektů 

Do fáze výběru postupují pouze žádosti, které uspěly ve věcném hodnocení. Výbor ustavený v souladu s 
Metodikou pro standardizaci MAS v programovém období 2014–2020 vybírá projekty k realizaci na 
základě návrhu Výběrové komise. Při výběru projektů platí, že pořadí projektů je dáno bodovým 
ohodnocením získaným v rámci věcného hodnocení a nelze jej měnit jiným způsobem než nedoporučením 
projektu k podpoře. 

Důvody pro nedoporučení projektu k podpoře identifikované Výborem mohou být pouze: 

• bylo předloženo více projektů zaměřených na realizaci obdobných aktivit pro stejnou cílovou 
skupinu ve stejném regionu, které přesahují absorpční schopnosti; (pozn.: pokud se sejde skupina 
několika projektů zaměřených na stejnou cílovou skupinu, Výbor může rozhodnout, že doporučí 
k financování jen nejlépe hodnocený nebo nejlépe hodnocené32 z nich, a to v návaznosti na 
potřebu pracovat s touto cílovou skupinou v území MAS); 

• překryv projektu s jiným již běžícím projektem, který má shodné klíčové aktivity, stejnou cílovou 
skupinu i stejné území dopadu. 
 

Výbor může na základě informací obsažených ve věcném hodnocení žádosti (tj. doporučení a návrhů 
Výběrové komise) nebo na základě výsledku porovnání žádostí projednávaných Výborem mezi sebou 
rozhodnout o stanovení podmínek poskytnutí podpory na projekt, tj. podmínku krácení rozpočtu, 
podmínku úprav týkajících se klíčových aktivit, podmínku úprav týkajících se indikátorů, podmínku úprav 
týkajících se partnerství a podmínku úprav týkajících se realizačního týmu, a to vždy s řádným 
zdůvodněním. V případě krácení rozpočtu Výbor konkretizuje jednotlivé kapitoly rozpočtu nebo aktivity, 
ve kterých bude projekt finančně krácen. Tyto údaje se vždy zaznamenají do zápisu z jednání Výboru. 

V případě, že celková suma požadovaných prostředků z rozpočtu OPZ za všechny žádosti doporučené 
Výborem je rovna celkovému objemu prostředků pro danou výzvu MAS, jsou všechny žádosti, které uspěly 
ve věcném hodnocení, doporučeny k podpoře ze strany MAS.  

V případě, že celková suma prostředků z rozpočtu OPZ33za všechny žádosti, které uspěly ve věcném 
hodnocení a nebyly nedoporučeny Výborem z důvodů dle odrážek uvedených výše v této kapitole, je vyšší 
než celkový objem prostředků pro danou výzvu MAS, je pro doporučení žádosti k financování rozhodující 
počet bodů z věcného hodnocení, tj. doporučeny budou žádosti o podporu podle počtu bodů z věcného 
hodnocení sestupně do vyčerpání alokovaných prostředků na výzvu MAS. Zbývající žádosti o podporu 
navrhuje Výbor zařadit do zásobníku projektů. Výbor rozhodne o pořadí žádostí o podporu v zásobníku 
v souladu s počtem bodů z věcného hodnocení.34 

                                                           
32Může tedy vybrat jen jeden nejlepší, nebo několik, musí se ovšem při svém rozhodování řídit podle počtu bodů, které takto 
stejně zaměřené projekty získaly ve věcném hodnocení. Projekt s menším počtem bodů nemůže být v rámci stejně zaměřených 
projektů podpořen, pokud by z důvodu věcného překryvu neměla být podpora poskytnuta projektu s vyšším bodovým 
ohodnocením. 
33 Počítá se částky z rozpočtů případně snížených na základě podmínek poskytnutí podpory stanovených Výborem. 
34 Pokud by nastala situace, že v seznamu jsou projekty se stejným bodovým ziskem z věcného hodnocení, ale alokace výzvy MAS 
neumožňuje podpořit oba dva (příp. všechny, pokud je jich více), pak je v této skupině pro pořadí rozhodující okamžik předložení 
žádosti o podporu v MS2014+; dříve předložená žádost má v získání podpory přednost. 



   

 

MAS po dokončení procesu výběru ze strany Výboru zasílá žadatelům informaci o výsledku jednání Výboru 
s upozorněním, že: 

• tento závěr může být změněn, pokud některý ze žadatelů, jejichž projekt byl zařazen do zásobníku 
nebo nedoporučen k financování podá žádost o přezkum tohoto negativního výsledku své žádosti 
a ta bude po posouzení shledána jakožto důvodná, a dále 

• že závěry z jednání Výboru budou předávány k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke 
kontrole administrativních postupů na ŘO.35 

Ti ze žadatelů, jejichž žádosti o podporu byly zařazeny do zásobníku nebo nedoporučeny k financování, 
budou upozorněni na možnost nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o 
negativním výsledku požádat o přezkum tohoto negativního výsledku.  

Projednání žádostí o podporu, které uspěly ve věcném hodnocení, ze strany Výboru by mělo být 
dokončeno do 30 pracovních dní od dokončení věcného hodnocení žádostí v rámci dané výzvy MAS.36Do 
dokončení patří změna stavu u těch žádostí, které Výbor v rámci svých kompetenci nedoporučil k 
financování. Vyrozumění žadatelům nemusí proběhnout ve lhůtě stanovené první větou tohoto odstavce. 

Přezkum negativního výsledku z fází hodnocení a výběru projektů 

Přezkumné řízení týkající se přezkumu negativních výsledků z fází hodnocení a výběru projektů zahrnuje 
kroky: 

 Přijetí žádosti o přezkum příslušné fáze hodnocení a výběru od neúspěšného žadatele o podporu 
 Přezkum příslušné části hodnocení a výběru, ke které se žádost vztahuje: 

 Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí   
 Přezkum věcného hodnocení 
 Přezkum výběru projektů (tj. přezkum rozhodnutí o nedoporučení projektů k financování a 

rozhodnutí o zařazení do zásobníku projektů) 
 Podání informace žadateli o výsledku 

 
 

Žadatelé o podporu předkládají žádost o přezkum negativního výsledku37 prostřednictvím MS2014+38 
nejpozději ve stanovené lhůtě (do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním výsledku 
jimi předložené žádosti o podporu). Žádosti řeší Monitorovací a kontrolní výbor. Tento orgán žádosti o 
přezkum vyhoví, částečně vyhoví, nebo ji zamítne. Nenastanou-li skutečnosti, za nichž Monitorovací a 
kontrolní výbor musí žádost o přezkum vždy zamítnout (viz níže), zkoumá dodržení platného postupu a 
pravidel. Na dodatečné informace, které nebyly uvedeny v žádosti o podporu, není brán zřetel. Žádosti 
o přezkum, z nichž není zřejmé, proti jakému závěru hodnocení/výběru směřují, nebo žádosti o přezkum, u 
nichž chybí odůvodnění, Monitorovací a kontrolní výbor zamítne jako nedůvodné. Monitorovací a 
kontrolní výbor zamítne také žádosti o přezkum podané opožděně nebo neoprávněnou osobou. 

Lhůta pro vyřízení žádosti o přezkum je stanovena na 30 pracovních dnů ode dne doručení této žádosti. U 
složitějších případů může být lhůta prodloužena na 60 pracovních dnů. O důvodech prodloužení lhůty musí 
být žadatel informován ještě před jejím uplynutím, a to odesláním oznámení o prodloužení lhůty. Lhůta 

                                                           
35 Pokud by byly během ověřování prováděného ŘO identifikovány nedostatky, může být nezbytné provést chybou dotčené kroky 
hodnocení a výběru znovu. 
36 S výjimkou projednání projektů, u nichž se fáze věcného hodnocení opakuje kvůli žádosti o přezkum, a teprve dodatečně ve 
věcném hodnocení uspějí. Upozornění: Pokud žádná žádost o podporu nebyla ve věcném hodnocení vyřazena, nemá žádný 
žadatel oprávnění podat žádost o přezkum. 
37 Do kterého se řadí i zařazení do zásobníku projektů. 
38 Pokud MAS obdrží žádost o přezkum jinou cestou, požádá autora žádosti o přezkum o vložení této žádosti do MS2014+ (pro 
dodatečné vložení neplatí lhůta 15 kalendářních dní). Následně MAS řeší tuto žádost o přezkum standardní cestou. 



   

 

pro vyřízení žádosti se staví v případě vyžádání stanoviska Výběrové komise nebo Výboru39. O pozastavení 
lhůty MAS informuje žadatele elektronicky prostřednictvím MS2014+. 

Odpověď odeslaná na žádost o přezkum vždy obsahuje informaci o způsobu  
a závěrech prošetření žádosti o přezkum ze strany Monitorovacího a kontrolního výboru, tj. zda byla 
žádost o přezkum shledána důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou a dále jednoznačné 
zdůvodnění. Monitorovací a kontrolní výbor uvede, která kritéria považuje za nutná přehodnotit. Ve 
výjimečných případech je možné přehodnotit i ta kritéria, na která se sice žádost o přezkum přímo 
nevztahovala, ale pro další hodnocení je to nezbytné.  

Bude-li žádost o přezkum shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, provede MAS bezodkladně 
nezbytná opatření k nápravě (zařazení projektu zpět do procesu hodnocení, resp. výběru). Ovšem pouze 
v případě, kdy jsou kladně přezkoumána všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek hodnocení.40 
Výběrová komise/ Výbor provádějící případný opravný posudek se musí řídit závěry přezkumného řízení.  
Vypracovává se celý nový hodnoticí posudek, ale u kritérií, u kterých nebylo rozhodnuto o přehodnocení, 
se přebírá výsledek hodnocení z posudku, který byl předmětem přezkumu. 

Každý žadatel může podat pouze jednu žádost o přezkum fáze hodnocení, ve které jeho žádost o podporu 
dosáhla negativního výsledku. Rozhodnutí Monitorovacího a kontrolního výboru jsou konečná a není proti 
nim odvolání. Na rozhodnutí Monitorovacího a kontrolního výboru se nevztahují obecné předpisy o 
správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání. Přezkum se vždy zabývá jen těmi kritérii, u 
kterých se žadatel domáhá přezkumu ve své žádosti. 

MAS povinně informuje ŘO o všech přezkumných řízeních (včetně jejich výsledků), které pro danou 
výzvu proběhly, a to v rámci předání podkladů k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke 
kontrole administrativních postupů.  

 

Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 

 
Monitorovací a kontrolní orgán ověřuje, zda rozhodnutí o nesplnění daného kritéria/daných kritérií bylo 
učiněno v souladu s výzvou MAS.41Pokud Monitorovací a kontrolní orgán rozhodne, že je žádost o přezkum 
oprávněná, resp. že nebyl dodržen postup hodnocení dle výzvy MAS, rozhodne o vrácení žádosti o 
podporu k novému hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Ovšem pouze v případě, kdy jsou 
kladně přezkoumána všechna kritéria, která zapříčinila nesplnění hodnocení přijatelnosti a formálních 
náležitostí. 
 

Přezkum věcného hodnocení 

Monitorovací a kontrolní orgán v rámci přípravy podkladů provede kontrolu hodnoticího posudku 
s ohledem na dodržení metodiky hodnocení v kritériích, která jsou předmětem žádosti o přezkum (tj. zda 
bylo hodnoceno to, co mělo být, popř. zda přidělený deskriptor/body odpovídá/odpovídají komentáři).42 

                                                           
39 Po obdržení stanoviska běh lhůty pokračuje. 
40 Pokud se Monitorovací a kontrolní výbor v průběhu projednávání jednotlivých kritérií shodne, že některé z kritérií nebude 
kladně přezkoumáno, nemusí projednávat všechna kritéria. 
41 V případě, kdy žádost o přezkum nezahrnuje všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek hodnocení, nemusí 
Monitorovací a kontrolní výbor projednat individuálně všechna kritéria. 
42 V případě, kdy žádost o přezkum nezahrnuje všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek hodnocení, nemusí 
Monitorovací a kontrolní výbor projednat individuálně všechna kritéria. 



   

 

Námitky vůči obsahu komentáře/odůvodnění, pokud koresponduje s nastavením kritérií dle výzvy MAS, 
nemohou být důvodem pro uznání žádosti o přezkum za (částečně) důvodnou, vyjma následujících 
případů:  

3. Pokud budou objektivně dokazovat nesoulad komentáře s platnými právními a metodickými 
předpisy.43 

4. Pokud poukazují na objektivní rozpor (např. v případě, kdy se Výběrová komise kriticky vyjadřuje 
k chybějícímu (nikoliv nedostatečnému) popisu určitého aspektu, a žadatel v žádosti o přezkum 
prokáže, že v žádosti o podporu byl popis daného aspektu obsažen). 
 

Monitorovací a kontrolní výbor na svém jednání posoudí relevantnost odůvodnění žádosti o přezkum, 
dodané stanovisko Výběrové komise (pokud bylo vyžádáno), a rozhodne o výsledném verdiktu vyřízení 
žádosti o přezkum. Pokud pro své rozhodnutí potřebuje stanovisko Výběrové komise a před jednáním 
nebylo vyžádáno, může Monitorovací a kontrolní orgán projednávání přerušit a stanovisko si vyžádat 
dodatečně. Pokud Monitorovací a kontrolní výbor rozhodne, že je žádost o přezkum oprávněná, resp. že 
nebyl dodržen postup hodnocení dle výzvy MAS, rozhodne o vrácení žádosti o podporu k novému 
věcnému hodnocení. Ovšem pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumána všechna kritéria, která 
zapříčinila negativní výsledek věcného hodnocení.44 

 

Přezkum rozhodnutí rozhodovacího orgánu MAS 

Žádost o přezkum rozhodnutí Výboru by se měla primárně dotýkat rozhodnutí učiněných na základě 
specifických kompetencí Výboru, tj. např. nedoporučení projektu k podpoře kvůli překryvu s jiným již 
běžícím projektem, který má shodné klíčové aktivity, stejnou cílovou skupinu i stejné území dopadu. 

Žádost o přezkum ovšem může směřovat i proti rozhodnutí Výboru, které přímo vycházelo z věcného 
hodnocení. Stejně jako u žádostí o přezkum výsledku věcného hodnocení ovšem platí, že námitky vůči 
obsahu komentáře/odůvodnění stanoviska Výboru, pokud tento koresponduje s metodikou pro věcné 
hodnocení, nemohou být důvodem pro uznání žádosti o přezkum za (částečně) důvodnou.  

Pokud Monitorovací a kontrolní výbor rozhodne, že je žádost důvodná, resp. že nebyl dodržen postup 
hodnocení/výběru dle výzvy MAS, rozhodne o vrácení žádosti o podporu do procesu hodnocení a výběru. 
Předchozí věta ovšem platí pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumány všechny prvky 
(kritéria/stanovisko Výboru), které zapříčinily negativní výsledek žádosti o podporu. 
 

Postup rozhodovacího orgánu MAS navazující na přezkumné řízení 

Výbor se při rozhodování navazujícím na přezkumné řízení musí řídit závěry přezkumného řízení.  

Výbor v případě, že byla nějaká žádost na základě přezkumného řízení vrácena do procesu hodnocení a 
výběru nově sestavuje seznamy projektů, které jsou doporučené k podpoře, příp. zařazené do zásobníku či 
nedoporučené k podpoře.  

Postupuje shodně jako při svém prvním projednávání žádostí o podporu předložených v dané výzvě MAS, 
tj. i v této fázi výběru projektů platí, že pořadí projektů je dáno bodovým ohodnocením získaným v rámci 
věcného hodnocení a nelze jej měnit jiným způsobem než nedoporučením projektu k podpoře. (Oprávnění 
Výboru k nedoporučení projektu k podpoře je stejné jako v případě prvního projednávání žádostí o 

                                                           
43 K posouzení je možné vyžádat stanovisko právníka. 
44 Pokud se Monitorovací a kontrolní výbor v průběhu projednávání jednotlivých kritérií shodne, že některé z kritérií nebude 
kladně přezkoumáno, nemusí projednávat všechna kritéria. 



   

 

podporu předložených v dané výzvě MAS.) Shodná je i pravomoc stanovit podmínky poskytnutí podpory, 
povinnost zvát ŘO na jednání, vyhotovit a zveřejnit zápis atd. 

Pokud je výsledkem nového projednání žádostí o podporu Výboru úprava v seznamech projektů, které 
jsou doporučené k podpoře, příp. zařazené do zásobníku či nedoporučené k podpoře, musí být o nově 
platném výsledku informováni všichni, jejichž projekty dosáhly jiného výsledku v procesu výběru, než jim 
byla dříve oznámena. MAS zasílá těmto žadatelům informaci o novém výsledku jednání Výboru 
s upozorněním, že: 

• tento závěr může být změněn, pokud některý ze žadatelů, jejichž projekt byl zařazen do zásobníku 
nebo nedoporučen k financování podá žádost o přezkum tohoto negativního výsledku své žádosti 
a ta bude po posouzení shledána jakožto důvodná, a dále 

• že závěry z jednání Výboru budou předávány k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke 
kontrole administrativních postupů na ŘO.  

Ti ze žadatelů, jejichž žádosti o podporu byly zařazeny do zásobníku nebo nedoporučeny k financování, 
budou upozorněni na možnost nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o 
negativním výsledku požádat o přezkum tohoto negativního výsledku.  

Projednání žádostí o podporu ze strany Výboru by mělo být dokončeno do 30 pracovních dní od dokončení 
přezkumného řízení, které potřebu opětovného jednání Výboru vyvolalo. Vyrozumění žadatelům nemusí 
proběhnout ve lhůtě stanovené první větou tohoto odstavce. 

Pokud přezkumná řízení, k nimž dojde na základě upravených seznamů projektů zařazených do zásobníku 
či nedoporučených k podpoře, opět vyvolají potřebu dalšího jednání Výboru, bude se postupovat shodně 
dle pravidel uvedených v této kapitole. 
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Příloha č. 2: 

 

Podporované aktivity 

Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků 

sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení 

 



   

 

 

 

Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků 

sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení 

Podporovány budou aktivity směřující k profesionální realizaci sociální práce jako činnosti zaměřené na 

pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném 

prostředí. 

KOMUNITNÍ CENTRA 

Komunitní centra = centra začleněná do běžné komunity. Cílovou skupinou je komunita a její členové (tj. 

osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a další členové komunity). 

 

Vznik komunitního centra je součástí procesu realizace a rozvoje komunitní (sociální) práce v území. 

Členové komunity se aktivně účastní na všech fázích vzniku a fungování komunitního centra – plánování 

vzniku komunitního centra, rozhodování o jeho podobě, jeho budování, řízení a zajištění běžného provozu, 

vyhodnocování funkčnosti a efektivity. 

 

Komunitní centrum slouží jako veřejný prostor pro uskutečňování aktivit komunitní (sociální) práce. 

Aktivity realizované v rámci komunitního centra naplňují hodnoty a principy komunitní (sociální) práce, 

které jsou formulovány v zakládacích dokumentech komunitního centra či jinak veřejně deklarovány 

(principy aktivizace, participace, uschopňování, zplnomocnění, kolektivní spolupráce, sdílení 

zodpovědnosti atd.). Konkrétní podobu aktivit v komunitním centru utváří cílová skupina podle vlastních 

potřeb a zájmů s cílem zlepšit sociální situaci nejen jednotlivců, ale i komunity jako celku. Komunitní 

centrum by mělo být neutrálním a otevřeným prostorem, který umožňuje lidem scházet se, společně 

vytvářet aktivity a řešit sdílené problémy. 

 

Činnost komunitního centra musí mít vždy přímou vazbu na sociální začleňování nebo prevenci 

sociálního vyloučení osob. Musí být koordinována a zastřešena minimálně jednou osobou s odbornou 

způsobilostí sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, popř. dalšími 

odbornými pracovníky, pokud to vyžaduje daný druh aktivity. Role sociálního pracovníka a dalších 

odborných pracovníků působících v komunitním centru a rozsah jejich činnosti (výše jejich pracovního 

úvazku) musí být vymezena s ohledem na naplňování hodnot a principů komunitní (sociální) práce a 

vzhledem k charakteru aktivit a celkového dění v komunitním centru. Aktivity realizované v komunitním 

centru mohou navazovat na poskytování základních činností registrovaných sociálních služeb podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, avšak nenahrazují poskytování sociálních služeb. Je nezbytné vždy 

jasně oddělit aktivity a programy realizované v komunitním centru od poskytování registrované sociální 

služby.45 

 

                                                           
45 Například nízkoprahové zařízení pro děti a mládež podle § 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, není komunitním 
centrem. Pokud však takový druh sociální služby v obci existuje, může mezi ním a komunitním centrem fungovat spolupráce, z níž 
mohou mít prospěch jak klienti sociální služby, tak i další členové komunity zapojení do realizace aktivit v komunitním centru, 
potažmo celá komunita. 



   

 

Primárním cílem fungování komunitního centra je vytvořit prostor pro mobilizaci zdrojů uvnitř komunity. 

Sekundárním cílem pak je pomáhat řešit problémy místní komunity a do jejich řešení zapojit všechny 

strany, kterých se tyto problémy dotýkají. Budování komunitního centra je snazší tam, kde jsou již alespoň 

někteří členové komunity připraveni převzít aktivní roli při řešení společných problémů. Tam, kde tato 

připravenost členů komunity není dostatečná, je vhodné prostřednictvím komunitní (sociální) práce 

nejprve aktivizovat členy komunity a motivovat je k zapojení a spolupráci. 

 

Vedle aktivit přispívajících k řešení sociálních problémů komunity a jejích členů mohou 

komunitní centra realizovat také: 

a) Kulturní/multikulturní aktivity realizované „samosprávně“, tj. sebe organizované členy komunity 

(divadelní představení na téma řešení domácího násilí či pastí bezdomovectví, výstava fotografií mládeže 

místní komunity na téma „Jak si představuji svoje budoucí povolání“, filmové kluby, specifická podpora 

členů komunity z pohledu kulturní identity, sebevědomí a překonávání traumat apod.) 

b) Výchovně/vzdělávací aktivity (komunitní knihovny, doučování, motivační semináře pro mládež 

zaměřené na budoucí uplatnění na trhu práce, výchova k občanství, podpora zvyšování dovedností 

pracovat s místní komunitou atd.) 

c) Aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ vzniklých na základě zplnomocňujících 

metod práce směřujících k řešení místních problémů (občansky vedené procesy a projekty, rozvoj 

zájmových skupin a sítí v sousedstvích přinášející pomoc místním občanům v řešení potřeb a problémů 

ovlivňujících kvalitu jejich života s dopadem na sociální začleňování a vstup na trh práce, podpora místních 

lídrů/autorit z řad členů komunity apod.) 

d) Environmentální aktivity a podpora jejich využití (aktivity zaměřené na zvelebování životního prostředí 

komunity, sběr odpadků, společná kultivace veřejných ploch, komunitní zahrada/dílna/doprava atd.) 

e) Aktivity podporující zapojování cílových skupin do dobrovolnické činnosti (péče potřebným 

spoluobčanům na bázi sousedské či generační výpomoci, podpora mezigeneračního setkávání, soužití a 

spolupráce, dobrovolnické komunitní kluby jako prevence sociálního vyloučení, sousedský jarmark, 

komunitní kavárna či jídelna, spižírna nebo sbírka jídla či potřeb pro domácnost, bazar, sociální šatník a 

pomoc v nouzi atd.) 

 

Také u těchto doplňkových aktivit musí být v žádosti o podporu jednoznačně popsán jejich vliv na sociální 

začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených a dalších členů komunity. 

Těžištěm všech aktivit uskutečňovaných v komunitním centru je vždy přímá podpora cílových skupin. 

Nelze podporovat projekty, v nichž významnou část nákladů představuje nákup zařízení a vybavení nebo 

nákup služeb bez přímé vazby na sociální začleňování osob. Součástí nákladů projektu mohou být i náklady 

na celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků v souladu s § 111 zákona o sociálních službách, a to v 

rozsahu minimálně 40 hodin za celé období realizace projektu. 46 

                                                           
46 Limit minimálně 40 hodin vzdělávání za období realizace projektu je stanoven s ohledem na překročení hranice pro bagatelní 
podporu účastníka projektu. Maximální rozsah vzdělávání není omezen. Rozsah vzdělávání bude posuzován individuálně v rámci 
věcného hodnocení projektové žádosti. Bude posuzována potřebnost, účelnost a efektivnost a hospodárnost vzdělávacích aktivit 
sociálních pracovníků. Projektové aktivity musí být primárně zaměřeny na podporu cílových skupin osob sociálně vyloučených či 
sociálním vyloučením ohrožených. 
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Příloha č. 3: 

 

Definice podporovaných cílových skupin 

Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků 

sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení 

 



   

 

 

 

Název cílové skupiny Definice cílové skupiny 

Osoby sociálně vyloučené a osoby 

sociálním vyloučením ohrožené 

Osoby vyčleněné neb ohrožené vyčleněním mimo 

běžný život společnosti, které se do něj v důsledku 

nepříznivé sociální situace nemohou zapojit. 

Osoby se zdravotním postižením Osoby s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým 

nebo kombinovaným postižením, jehož dopady činí 

nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. 

Osoby s kombinovanými diagnózami Osoby s více druhy postižení (tělesným, mentálním, 

duševním, smyslovým), jehož dopady činí nebo mohou 

činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. 

Osoby ohrožené specifickými 

zdravotními riziky 

Osoby ohrožené nezdravým životním stylem, 

závislostmi, žijící v oblastech s vyšším výskytem 

specifických zdravotních rizik, ve vyloučených 

lokalitách a v regionech ohrožených chudobou. 

Osoby žijící v sociálně vyloučených 

lokalitách 

Osoby žijící v zemích, které byly identifikovány jako 

sociálně vyloučené lokality. Pro potřeby OPZ bude 

primárním zdrojem informací o těchto lokalitách 

aktualizovaná Gabalova zpráva (k dispozici v 6/2015), 

nicméně je možné podporovat i sociálně vyloučené 

lokality identifikované v jiných studiích. 

Bezdomovci a osoby žijící 

v nevyhovujícím nebo nejistém 

ubytování 

Osoby přežívající venku, osoby v noclehárně, osoby 

v ubytovnách pro bezdomovce, osoby v pobytových 

zařízeních pro ženy, osoby před opuštěním instituce, 

uživatelé dlouhodobější podpory, osoby žijící 

v nejistém bydlení, osoby ohrožené vystěhováním, 

osoby ohrožené domácím násilím, osoby žijící 

v provizorních a neobvyklých stavbách, osoby žijící 

v nehodném bydlení, osoby žijící v přelidněném bytě. 

Osoby pečující o malé děti Osoby pečující o osobu mladší 15 let. 

Osoby pečující o jiné závislé osoby  
 

Osoby pečující o osobu mladší 10 let, závislou na péči 
druhé osoby v I. stupni závislosti nebo pečující o osobu 
jakéhokoliv věku, která je závislá na péči druhé osoby ve 
II., III. nebo IV. stupni závislosti.  
 

Rodiče samoživitelé  
 

Neprovdané, ovdovělé nebo rozvedené ženy, svobodní, 
ovdovělí nebo rozvedení muži a ženy i muži osamělí z 
jiných vážných důvodů, nežijí-li s druhem, popřípadě s 



   

 

družkou nebo s partnerem, kteří pečují o osobu mladší 15 
let.  
 

Neformální pečovatelé a dobrovolníci 
působící v oblasti sociálních služeb a 
sociální integrace  
 

 

• Osoby vykonávající nezbytnou péči o fyzickou 
osobu, která se podle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách považuje za osobu závislou na 
pomoci jiné fyzické osoby  

• Dobrovolníci podle § 115 odst. 2 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, a podle § 3 
zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a 
o změně některých zákonů  

 

Oběti trestné činnosti  
 

Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být 
trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková 
nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel 
trestným činem obohatil.  
 

Osoby ohrožené domácím násilím a 
závislostmi  
 

Osoby, které jsou ohroženy blízkými osobami žijícími ve 
společné domácnosti (psychické, fyzické či sexuální násilí 
a dále osoby, které jsou ve stavu závislosti, kdy se bez 
dané látky, aktivity nebo osoby nedokáží obejít (např. 
závislost na návykové látce, na hazardních hrách, na práci 
apod.).  
 

Osoby ohrožené předlužeností  
 

Osoby, které mají výdaje vyšší než příjmy a nejsou 
schopny plnit své finanční závazky (např. nemají 
uhrazenu jednu splátku úvěru).  
 

Osoby ohrožené vícenásobnými riziky  
 

Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, ohrožené 
umístěním do institucionální výchovy, vyrůstající v 
rodinách ohrožených chudobou nebo nefunkčních 
rodinách, v náhradní rodinné péči apod.  
 

Osoby v nebo po výkonu trestu  
 

V rámci této výzvy jsou to:  

• Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody 

• Osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody  
 

Osoby nejvíce ohrožené vyloučením a 
diskriminací v důsledku zdravotního 
stavu  
 

Osoby nejvíce ohrožené vyčleněním mimo běžný život 
společnosti, které se do něj v důsledku diskriminace z 
důvodu jejich zdravotního stavu dle zákona č. 198/2009 
Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích 
ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 
(antidiskriminační zákon) nebo nepříznivého zdravotního 
stavu nemohou zapojit.  
 

Osoby, které jsou znevýhodněny 
vzhledem k věku  
 

Osoby v aktivním (produktivním) věku - do 65 let věku, 
které jsou ohroženy sociálním vyloučením ze společnosti 
a na trhu práce, přičemž jejich situace nevyžaduje 
(pravidelnou) pomoc jiné fyzické osoby.  
 



   

 

Sociální pracovníci  
 

Pracovníci, na které se vztahuje §109 a 110 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách.  
 

Pracovníci v sociálních službách  
 

Pro účely této výzvy jsou to pracovníci v sociálních 
službách, na které se vztahuje § 116 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách.  
 

Zájemci o zaměstnání  
 

Osoby zařazené Úřadem práce ČR do evidence zájemců o 
zaměstnání.  
 

Uchazeči o zaměstnání  
 

Osoby zařazené Úřadem práce ČR do evidence uchazečů 
o zaměstnání.  
 

Neaktivní osoby  
 

Osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané 
(zaměstnáním se pro tuto definici rozumí i výkon 
samostatně výdělečné činnosti) ani nezaměstnané (tj. 
evidované Úřadem práce ČR jako uchazeč o zaměstnání).  
 

Osoby s kumulací hendikepů na trhu 
práce  
 

Osoby, které splňují alespoň dvě z níže uvedených 
charakteristik:  

• Osoby vedené Úřadem práce ČR v evidenci 
uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 
měsíců  

• Osoby mladší 25 let  

• Osoby ve věku 50 a více let  

• Osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 
– 2)  

• Osoby se zdravotním postižením  

• Osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu 
blízkou  

• Osoby z národnostních menšin a osoby z jiného 
sociokulturního prostředí  

 

Uchazeči a zájemci o zaměstnání a 
neaktivní osoby mladší 25 let  
 

• Osoby ve věku 15-24 let včetně, zařazené 
Úřadem práce ČR do evidence uchazečů o 
zaměstnání nebo do evidence zájemců o 
zaměstnání  

• Osoby ve věku 15-24 let včetně, které se 
neúčastní žádného vzdělávání nebo profesní 
přípravy, nejsou zaměstnané a nejsou ani v 
evidenci uchazečů o zaměstnání vedené Úřadem 
práce ČR  

 

Propuštění zaměstnanci  
 

Zaměstnanci ve výpovědi nebo s předpokládaným 
ukončením pracovního poměru v řádu měsíců.  
 

Osoby s nízkou úrovní kvalifikace  
 

Osoby, které již nejsou ve vzdělávacím procesu a mají 
ukončeno pouze primární či nižší sekundární vzdělání 
(stupeň ISCED 0 – 2).  
 

Osoby dlouhodobě či opakovaně • Uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle 



   

 

nezaměstnané  
 

než 1 rok  

• Uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na 
ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnné 
délky 12 měsíců  

 

 

 

 

 

 

 


