
Zápis Členské schůze - MAS Blaník, z. s. 

17.7. 2018, 17:00 Křížov 

Přítomni:  

Za soukromý sektor přítomno 20 členů, za veřejný sektor přítomno 14 členů. 

Poměr sektorů v procentech: 58,8 % soukromý sektor; 41,2 % veřejný sektor. 

Členská schůze je usnášeníschopná v počtu 34 z 48 členů. 

Soukromý sektor: 

Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy (Dana Lučanová, delegovaný zástupce), Farní Charita Vlašim (Daniela Laloučková, 

ředitelka), Eva Houdková, Petr Jíša, Stanislav Kužel, Radmila Matušková (k zastupování zplnomocněna Ing. Růžena Kučerová), 

Radek Vondrák, Pavel Duda, Milan Hájek, Pavel Procházka, SDH Trhový Štěpánov (Štěpánka Bézová, delegovaný zástupce), TJ 

Sokol Trhový Štěpánov (k zastupování zplnomocněn Ing. Karel Pokorný), TJ Sokol Čechtice (František Nebřenský, delegovaný 

zástupce), TJ Sokol Kondrac (k zastupování zplnomocněn Pavel Procházka), FK Trhový Štěpánov, z.s. (k zastupování 

zplnomocněn Josef Korn), Mgr. Renata Vondráková (OSVČ), Podblanickem, z.s. (Mgr. Renata Vondráková, předsedkyně), Edova 

cesta, z.s. (k zastupování zplnomocněn Stanislav Kužel) Miroslav Lalouček (k zastupování zplnomocněna Mgr. Daniela 

Laloučková), Iva Kmošková (k zastupování zplnomocněna Mgr. Renata Vondráková).   

Veřejný sektor: 

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

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

Korn, starosta), Městys Louňovice pod Blaníkem (Růžena Kučerová, starostka), Městys Načeradec (Petra Bartoníčková, 

starostka), Mikroregion Český smaragd (Mgr. Jan Balšánek, delegovaný zástupce), Mikroregion Želivka – svazek obcí 

(zplnomocněna k zastupování Eliška Švejdová), Obec Blažejovice (Karel Říha, starosta), Obec Kamberk (Alena Jenšíková, 

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

Vracovice, (zplnomocněna k zastupování Eliška Švejdová), ZŠ Čechtice, příspěvková organizace (zplnomocněn k zastupování 

František Nebřenský). 

Realizační tým MAS Blaník:  

Mgr. Anna Dufková, Lucie Jeřábková, Monika Dušková, Ivana Hozmanová (zapisovatelka) 

Hosté:  

Lucie Lebedová (kandidátka na členku výběrové komise) 

Shrnutí hlavních bodů: 

 Volba členů Výběrové komise MAS Blaník 

 Informace k SC 01 - PRV, kontrolní listy IROP, kritéria pro FnaP a věcné hodnocení – výzvy 

Komunitní centrum, Neformální a zájmové vzdělávání 

 Informace k SC 02 – Zpráva o realizaci 



 

1) Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů, volební komise 

1. Uvítání – Renata Vondráková (předsedající) 

Předsedající Renata Vondráková přivítala členy.  

2. Určení skrutátorů 

Za skrutátory určeni:  

1) Anna Dufková 

2) Monika Dušková 

Proběhla kontrolní hlasování. Dle mandátové tabulky bylo přítomno 34 členů, za soukromý sektor je 

přítomno 20 členů, za veřejný sektor přítomno 14 členů. 

Kontrola hlasování proběhla v pořádku. 

3. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

Členská schůze je usnášeníschopná v počtu 34 členů (z 48 členů), kdy veřejný sektor nepředstavuje více 

než 49 %. Aktuálně je z veřejného sektoru přítomno 14 členů a 20 členů ze soukromého sektoru. Poměr 

sektorů v procentech: 58,8% soukromý sektor; 41,2% veřejný sektor. 

4. Volba zapisovatele a ověřovatelů 

Jako zapisovatelka navržena Ivana Hozmanová. 

Hlasování o zapisovatelce: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Navržení ověřovatelé: 

Ověřovatel č. 1: Jana Lapáčková 

Hlasování o ověřovali č. 1: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Ověřovatel č. 2: Milan Hájek 

Hlasování o ověřovali č. 2: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0 

5. Představení a schválení programu schůze 

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

 Volba orgánů – Výběrová komise 

 Informace k SC 01 – Kritéria pro věcné hodnocení výzvy na Neformální vzdělávání a Komunitní    

centrum, Kritéria pro FNaP k výzvě na Komunitní centrum a Neformální vzdělávání; Kontrolní listy 

pro Komunitní centrum a Neformální vzdělávání (doplněné body programu) 

 Informace k SC 02 – zpráva o realizaci (doplněný bod programu)  

 Informace k dalším aktivitám 

 Další záležitosti spolku, diskuse, navrhněte 

 

 



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

Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0 

6. Ustanovení volební komise 

Předsedkyně uvedla, že jedním z hlavních bodů programu dnešní členské schůze je zvolit další nové členy 

do Výběrové komise vzhledem ke vzniklému střetu zájmů. Funkční období tohoto orgánů je 1 rok. 

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

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

Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Za předsedkyni volební komise byla zvolena Daniela Laloučková. 

2) Volba orgánů MAS – Výběrová komise 

R. Vondráková uvedla, že v současné době (po volbách, které proběhly na členské schůzi 19.6.2018) má 

Výběrová komise 9 členů. Uvedla, že je však třeba počet členů tohoto orgánu navýšit. Důvodem je, že 

někteří členové jsou ve střetu zájmu a nemohou se jednání výběrové komise účastnit, potom je problém 

sestavit usnášeníschopnou komisi.  Dále uvedla, že Kateřina Rybníčková zvolená do Výběrové komise na 

minulé členské schůzi za Montessori Vlašim, z.s. podala rezignaci, a to z důvodu, že od konce června již 

v tomto spolku nepůsobí jako statutární orgán. Nebude kandidovat ani za Římskokatolickou farnost Vlašim, 

kde vystupuje jako delegovaný zástupce, to by bylo komplikované. Farnost také deleguje někoho jiného 

jako zástupce MAS, tak Kateřina Rybníčková bude na dnešní schůzi kandidovat jako fyzická osoba (nečlen 

MAS). 

Předsedkyně následně přednesla organizační pokyny k volbě. Do začátku volby je možné dávat návrhy ke 

kandidatuře, poté předsedající řekne seznam kandidátů pro veřejný a soukromý sektor, a zeptá se, zda je 

další kandidát. Pokud není, je počet kandidátů neměnný, a proběhne volba jednotlivých kandidátů. Pokud 

ano, budou zapsáni noví kandidáti. Předsedající předává řízení volby předsedovi volební komise vždy po 

představení jednotlivých kandidátů. 

Renata Vondráková poté přítomným sdělila, že dle stanov spolku musí být počet členů ve Výběrové komisi 

vždy lichý. Minimální počet členů komise je pět. Dále předsedkyně seznámila přítomné se specifickými 

podmínkami umožňujícími kandidovat do Výběrové komise MAS. Zdůraznila, že u Výběrové komise je 

nutné hlídat poměr veřejného a soukromého sektoru (maximální zastoupení veřejného sektoru nebo 

jedné ze zájmových skupin je 49%), přičemž kandidovat mohou i nečlenové MAS. Zde je však důležité, že 

tento kandidát nesmí psát dotace, granty, atp., nesmí být v pracovním poměru v MAS Blaník a musí být z 

území MAS Blaník („prokazatelně místně působit“). 

Do Výběrové komise kandidují:  

Ze soukromého sektoru: Kateřina Rybníčková, Jan Horálek, Lucie Lebedová 

Za veřejný sektor: není žádný kandidát  

Počet kandidátů, kterými se dovolí současná Výběrová komise, je 3. Předsedkyně tedy nechala hlasovat, že 

Výběrová komise MAS Blaník bude nyní jedenácti členná. Stávajících 8 zástupců zvolených v červnu 



v komisi zůstává, nerezignovalo. Dnes se jedná o dovolení 2 členů do počtu 11 a jednoho člena za rezignaci 

člena Montessori Vlašim. 

Hlasování o jedenácti členné Výběrové komisi MAS Blaník: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Pavel Duda před samotnou volbou nových členů Výběrové komise požádal o jejich představení. Lucie 

Jeřábková sdělila, že pan Jan Horálek je místostarostou v Římovicích. V současné době je však na dovolené, 

ale bude pozván na další členskou schůzi. Kateřina Rybníčková není též z důvodu dovolené přítomna. 

Renata Vondráková uvedla, že paní Rybníčkovou přítomní znají, neboť se pravidelně jako předsedkyně 

Montessori Vlašim, z.s. a jako delegovaný zástupce za Římskokatolickou farnost Vlašim pravidelně 

členských schůzí MAS účastní.  

Na dnešní schůzi je přítomna pouze paní Lucie Lebedová. Předsedkyně udělila paní Lebedové slovo, aby se 

krátce představila. Paní Lebedová uvedla, že je jí 52 let, manžel má stavební firmu, má 2 dospělé děti. 

Pracovat začala ve státním sektoru - školství, poté pracovala na Krajské veterinární správě, následně 12 let 

ve společnosti Rabbit Trhový Štěpánov, v současné době dělá účetnictví v soukromém sektoru, zkušenosti 

s účetnictvím má i z neziskového sektoru, které nabyla v Charitě Vlašim, kde spolupracovala s paní Danielou 

Laloučkovou.  

Renata Vondráková předala poté slovo předsedkyni volební komise Daniele Laloučkové, která zopakovala 

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

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

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

zájmových skupin je 49%. Členové jsou voleni na jeden rok. Jsou 3 kandidáti do jedenácti členné Výběrové 

komise, předsedkyně volební komise navrhla volbu aklamací. 

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

Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Volba jednotlivých členů Výběrové komise: 

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výběrové komise stala Kateřina Rybníčková: 

Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výběrové komise stala Lucie Lebedová: 

Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výběrové komise stal Jan Horálek:  

Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Výsledky dnešní volby do Výběrové komise: 

 Zvolen Počet hlasů 

1.-3. Kateřina Rybníčková 34 

1.-3. Lucie Lebedová 34 

1.-3. Jan Horálek 34 



 

Výběrová komise MAS Blaník bude tedy působit v následujícím roce v tomto složení:  

a) za soukromý sektor: Marie Marhanová, Miroslav Lalouček, Pavel Procházka, TJ Sokol Čechtice, 

Milan Hájek, Stanislav Kužel, Karel Kroupa, Kateřina Rybníčková, Lucie Lebedová a Jan Horálek.   

b) za veřejný sektor: Blaník – svazek obcí 

Volby proběhly v pořádku. Po provedené volbě se opět slova ujala předsedkyně Renata Vondráková, která 

požádala Stanislava Kužela, předsedu Výběrové komise, o stručné hodnocení práce tohoto orgánu. 

Stanislav Kužel shrnul, že zatím Výběrová komise hodnotila celkem 3 projekty v rámci operačního 

programu ESF, s tím, že jeden projekt nebyl podpořen. Uvedl, že členové pracují podle svého nejlepšího 

svědomí a celkově zhodnotil činnost Výběrové komise velice kladně.  

 

 3) Informace k SC 01 – Informace k SC 01 - PRV, kontrolní listy IROP, kritéria pro FnaP a 

věcné hodnocení – výzvy Komunitní centrum, Neformální a zájmové vzdělávání 

 

PRV 

Renata Vondráková pro přítomné shrnula situaci ohledně operačního programu PRV. Výzva byla vypsána 

k 20.6.2018. Příjem žádostí o dotaci bude ukončen v pondělí 23.7.2018. Do pátku 20.7.2018 je možné v kanceláři 

MAS požádat o konzultaci. Žádosti o podporu MAS žadatelům konzultovat detailně, žadatelé jsou pak schopni si 

žádost sami podat – konzultace probíhají elektronicky i osobně. 

IROP 

Předsedkyně poté předala slovo Mgr. Anně Dufkové, která v MAS působí jako expert IROP, aby přítomným podala 

informace o tomto operačním programu. Mgr. Anna Dufková sdělila, že došlo k aktualizaci Pravidel výzvy ŘO č. 68 – 

Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní a výzvy ŘO č. 62  - sociální infrastruktura.  

V rámci aktualizace zmíněných pravidel došlo k změně Kritérií pro FNaP u obou výzev řídícího orgánu, přičemž MAS 

Blaník, z.s. musí z těchto změn vycházet a promítnout je do hodnotících kritérií výzev, které vypisuje – tedy výzva na 

Komunitní centrum a výzva na Neformální a zájmové vzdělávání. Anna Dufková na základě změn pravidel Kritéria u 

obou výzev upravil. Aktuální kritéria jsou uvedena v následujících tabulkách. 

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti pro výzvu na Neformální a zájmové vzdělávání 

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 povinné přílohy a 

obsahově splňují náležitosti, požadované 

v dokumentaci k výzvě MAS. 

ANO-  Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují 

náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS. 

Napravitelné 

NE – Nejsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují 

náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS. 

 

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 svým zaměřením v souladu výzvou 

MAS. 

ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu výzvou MAS. Napravitelné  

NE – Projekt není svým zaměřením v souladu výzvou MAS. 

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce 

pro specifický 2.4 a výzvu MAS. 

ANO - Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický 

2.4 a výzvu MAS. 

Nenapravitelné 

NE - Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro specifický 

2.4 a výzvu MAS. 

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 

Výsledky projektu jsou udržitelné.  ANO -Výsledky projektu jsou udržitelné.  Napravitelné 

NE – Výsledky projektu nejsou udržitelné. 

Projekt nemá negativní vliv na žádnou 

z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, 

rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost 

mužů a žen).  

ANO - Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit 

IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, 

rovnost mužů a žen) 

Napravitelné 

NE- Projekt má negativní vliv na některou z horizontálních priorit 

IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, 

rovnost mužů a žen). 

Statutární zástupce žadatele je trestně 

bezúhonný. 

ANO - Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný Nenapravitelné 

NE - Statutární zástupce žadatele není trestně bezúhonný 

Projekt je v souladu s integrovanou strategií ANO – Projekt je v souladu s integrovanou strategií SCLLD. Nenapravitelné 



SCLLD. NE – Projekt není v souladu s integrovanou strategií SCLLD. 

Specifická kritéria přijatelnosti 

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční 

a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti 

projektu. 

ANO - Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní 

kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. 

Napravitelné 

NE – Žadatel nemá zajištěnou administrativní, finanční a provozní 

kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. 

Projekt je v souladu s akčním plánem 

vzdělávání. 

ANO - Projekt je v souladu s příslušným Místním akčním plánem 

anebo příslušným Krajským akčním plánem vzdělávání nebo 

seznamem projektových záměrů pro investiční intervence.  

NE - Projekt není v souladu s příslušným Místním akčním plánem 

anebo příslušným Krajským akčním plánem vzdělávání nebo 

seznamem projektových záměrů pro investiční intervence. 

NERELEVANTNÍ -Projekt není zaměřen na aktivitu Infrastruktura pro 

zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. 

Nenapravitelné. 

Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit 

v území.  

ANO – Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit pro zájmové, 

nefomální nebo celoživotní vzdělávání. 

NE- Projekt neřeší nedostatek kapacit pro zájmové, nefomální nebo 

celoživotní vzdělávání. 

NERELEVATNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Infrastruktura pro 

zájmové , neformální a celoživotní vzdělávání. 

Napravitelné. 

Projekt nepodporuje opatření, která vedou 

k diskriminaci a segregaci marginalizovaných 

skupin, jako je romské obyvatelstvo a další 

osoby s potřebou podpůrných opatření (osoby 

se zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním.  

ANO - Projekt nepodporuje žádná opatření, která vedou 

k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako je romské 

obyvatelstvo a další osoby s potřebou podpůrných opatření (osoby 

se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se 

sociálním znevýhodněním. 

NE - Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a 

segregaci marginalizovaných skupin, jako je romské obyvatelstvo a 

další osoby s potřebou podpůrných opatření (osoby se zdravotním 

postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním. 

NERELEVATNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Infrastruktura pro 

zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. 

Napravitelné 

 

 

Hlasování: Kdo souhlasí se schválením hodnotících kritériích FNaP pro výzvu na Neformální vzdělávání.  

Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0 



Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti výzvy na Komunitní centrum 

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 povinné přílohy a 
obsahově splňují náležitosti, požadované 
v dokumentaci k výzvě MAS. 

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

Napravitelné 

NE – Nejsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově 
splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS. 

 

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 svým zaměřením v souladu 

výzvou MAS. 

ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu výzvou MAS. Napravitelné  

NE – Projekt není svým zaměřením v souladu výzvou MAS. 

Žadatel splňuje definici oprávněného 
příjemce pro specifický 2.1 a výzvu MAS. 

ANO - Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro 
specifický 2.4 a výzvu MAS. 

Nenapravitelné 

NE - Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro 
specifický 2.4 a výzvu MAS. 

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 

Výsledky projektu jsou udržitelné.  ANO -Výsledky projektu jsou udržitelné.  Napravitelné 

NE – Výsledky projektu nejsou udržitelné. 



Projekt nemá negativní vliv na žádnou 
z horizontálních priorit IROP (udržitelný 
rozvoj, rovné příležitosti a zákaz 

diskriminace, rovnost mužů a žen).  

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

Napravitelné 

NE- Projekt má negativní vliv na některou z horizontálních 
priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz 
diskriminace, rovnost mužů a žen). 

Statutární zástupce žadatele je trestně 
bezúhonný. 

ANO - Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný Nenapravitelné 

NE - Statutární zástupce žadatele není trestně bezúhonný 

Projekt je v souladu s integrovanou strategií 
SCLLD. 

ANO – Projekt je v souladu s integrovanou strategií SCLLD. Nenapravitelné 

NE – Projekt není v souladu s integrovanou strategií SCLLD. 

Specifická kritéria přijatelnosti 

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční 

a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti 

projektu. 

ANO – žadatel popsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii 
proveditelnosti a v žádosti o podporu.  

Napravitelné 

NE – žadatel nepopsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii 
proveditelnosti a v žádosti o podporu.  

 

Hlasování: Kdo souhlasí se schválením hodnotících kritériích FNaP pro výzvu na Komunitní centrum. 

Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 



Anna Dufková opětovně představila kritéria pro věcné hodnocení k výzvě na Neformální a zájmové vzdělávání, a to kvůli jejich potvrzení nebo případné úpravě. Členskou 
schůzí bylo zrušeno kritérium Projekt je realizován ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na trhu práce v území, a to zejména 
s ohledem na jeho složitost. Členská schůze se diskuzí shodla na novém kritériu - Výstupy projektu budou využívány pro spolupráci s více subjekty. Způsob hodnocení 
kritéria a hlavní zdroj informací jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
Hodnotící kritéria zájmové a neformální 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 

Výstupy projektu budou 
využívány pro spolupráci 
s více subjekty. 
 
 

Kritérium hodnotí využití výstupů projektu v rámci spolupráce  
s dalšími subjekty. 

 

  

 

 
10 bodů – Výstupy projektu budou využívány pro spolupráci minimálně 
se 2 subjekty 
 
5 bodů – Výstupy projektu budou využívány pro spolupráci s méně než 
2 subjekty 
 
0 bodů- Výstupy projektu nebudou využívány pro spolupráci. 

Studie proveditelnosti 

Memorandum o 
spolupráci 

Projekt řeší bezbariérovost Posuzuje, zda projekt řeší bezbariérovost. 10 bodů – Projekt řeší bezbariérovost 

0 bodů – projekt neřeší bezbariérovost 

Studie proveditelnosti 

Minimální počet bodů 15 bodů  

Maximální počet bodů 30 bodů  

 

 

Hlasování: Kdo souhlasí s úpravou kritérií k věcnému hodnocení pro výzvu na Neformální vzdělávání.  

Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 



 

Anna Dufková rovněž členské schůzi opakuje kritéria pro věcné hodnocení k výzvě na Komunitní centrum. Připomíná, že kritéria jsou 4 - Dopad na území, Do plánování 

projektu jsou kromě žadatele zapojeny další subjekty, Bezbariérovost, Zaměření na cílové skupiny. Předsedkyně navrhuje doplnit kritérium „projekt je zaměřena na několik 

na sociálních služeb, 3 služby 10 bodů, 2 služby 5 bodů, méně služeb 0 bodů.“ Členové souhlasí se zapracováním do kontrolního listu, tak jak je uvedeno v následující 

tabulce. Dále se členové shodli na odstranění kritéria: Plánování či realizace projektu jsou zapojeni kromě žadatele další subjekty (partneři). 

 

Hodnotící kritéria komunitní centrum 

Název kritéria Popis kritéria Způsob hodnocení Hlavní zdroj informací 

Dopad na území Kritérium hodnotí dopad realizace projektu na území  15 bodů - Výstupy projektu budou využívat cílové skupiny z 3 obcí  
10 bodů - Výstupy projektu budou využívat cílové skupiny z 2 obcí  
0 bodů - Výstupy projektu využívá pouze jedna obec 

Studie proveditelnosti 

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 bodů - Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny (osoby sociálně 

vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně postižení)  

10 bodů- Projekt je zaměřen na 2 cílové skupiny (osoby sociálně 

vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně postižení) 

0 bodů - Projekt je zaměřen pouze na jednu cílovou skupinu   

Studie proveditelnosti 

Počet podpořených druhů 

sociálních služeb 

 

Kritérium hodnotí počet podpořených druhů sociálních služeb. 10 bodů - Projekt je zaměřen na 3 a více sociálních služeb    

15-Projekt je zaměřen na 2 sociální služby  

0 bodů - Projekt je zaměřen na 1 sociální službu  

Studie proveditelnosti 

Minimální počet bodů pro 

splnění věcného hodnocení 

25 bodů 

Maximální počet bodů 50 bodů 

 

Hlasování: Kdo souhlasí s úpravou kritérií k věcnému hodnocení pro výzvu na Komunitní centrum.  

Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0 



Dále byly na základě výše uvedené aktualizace hodnotících kritérií upraveny rovněž Kontrolní listy pro výzvu na 

Komunitní centrum i Neformální a zájmové vzdělávání, jelikož musí být v souladu s hodnotícími kritérii pro FNaP i 

věcné hodnocení. Kontrolní listy aktualizované dle Kritérií FNaP a kritérií pro věcné hodnocení jsou přílohou č. 2, 3 a 

4 tohoto zápisu. 

Hlasování: Kdo souhlasí se schválením Kontrolních listů  k věcnému hodnocení pro výzvu na Neformální 

vzdělávání.  

Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování: Kdo souhlasí se schválením Kontrolních listů  FNaP pro výzvu na Komunitní centrum.  

Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování: Kdo souhlasí se schválením Kontrolních listů k věcnému hodnocení pro výzvu na Komunitní centrum.  

Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování: Členská schůze dává kanceláři MAS mandát k finalizaci výše řešených souborů kritérií a kontrolních 

listů na základě připomínek Řídícího orgánu IROP. 

Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0 

4) Informace k SC 02 – aktuální stav 

Členská schůze bere na vědomí zpracování Zprávy o realizaci ISG, která byla schválena Výborem dne 

17.7.2018. 

5) Další záležitosti spolku, diskuse, navrhněte 

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

ukončila v 18:00 hodin. 

 

Zapsala: Ivana Hozmanová 

Ověřila 1: Jana Lapáčková  

Ověřila 2: Milan Hájek 

 

 

 

Přílohy:  

1) Aktivity MAS Blaník v roce 2018 

2) Kontrolní list k věcnému hodnocení pro výzvu na Neformální vzdělávání 

3) Kontrolní list FNaP pro výzvu na Komunitní centrum 

4) Kontrolní list k věcnému hodnocení pro výzvu na Komunitní centrum 



 

 

Příloha č. 1 (Aktivity MAS Blaník v roce 2018)  

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

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

10.5.2018 - Výbor MAS Blaník – Spolkový dům, Vlašim >>> 11.6.2018 - Výbor MAS Blaník – Spolkový dům, Vlašim >>> 

19.6.2018 - Členská schůze – Spolkový dům, Vlašim >>> 25.6.2018 – Monitorovací a kontrolní výbor MAS Blaník - 

Spolkový dům, Vlašim >>> 29.6.2018 – Výběrová komise - Spolkový dům, Vlašim >>>17.7.2018 - Členská schůze – 

Křížov >>> 17.7.2018 – Výbor MAS Blaník – Křížov >>> 2.8.2018 – Výběrová komise - Spolkový dům, Vlašim >>> 

9.8.2018 – Výběrová komise - Spolkový dům, Vlašim >>> 



Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Přidělené 

hodnocení
Odůvodnění

 Projekt je zaměřen na 2 klíčové kompetence

5 bodů

Výstupy projektu budou využívány pro spolupráci s méně než 2 subjekty 5 bodů

Výstupy projektu nebudou využívány pro spolupráci. 0 bodů

Projekt řeší bezbariérovost 10 bodů 

 Projekt neřeší bezbariérovost, zařízení již bezbariérové je 0 bodů

0

Název projektu:

2.

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. II.6 Školství a vzdělávání Integrované strategie MAS Blaník, z.s.

1.

Projekt je zaměřen na více klíčových 

kompetencí v oblastech:  komunikace v cizích 

jazycích, technických a řemeslných oborů, 

přírodních věd, práce s digitálními 

technologiemi

Studie proveditelnosti

Výstupy projektu budou využívány pro spolupráci minimálně se 2 subjekty 10 bodů 

Projekt je zaměřen na více než 3 klíčové kompetence 10 bodů 

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. II.6 Školství a vzdělávání Integrované strategie MAS Blaník, z.s.

Název výzvy MAS:8. Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP - Školství a vzdělávání - Neformální a zájmové vzdělávání

Číslo výzvy MAS:8
Název výzvy ŘO:68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO 

VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 2.4

Číslo výzvy ŘO:68

Celkový počet bodů

Výstupy projektu budou využívány pro 

spolupráci s více subjekty.
Studie proveditelnosti, Memorandum o 

spolupráci

3. Projekt řeší bezbariérovost(Aspekt účelnosti)  Studie proveditelnosti



Platnost od:

napravitelné kritérium

nenapravitelné kritérium

Číslo Název kritéria Referenční dokument
Způsob hodnocení kořenového 

kritéria

Přidělené 

hodnocení (A/N/ 

NR/

Nehodnoceno)

Odůvodnění

Žádost o podporu je podána v předepsané formě Žádost o podporu

Je žádost podána přes MS2014+?

Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s informacemi uvedenými ve studii proveditelnosti?

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

je odpověď NR.

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

projektu je odpověď NR.

Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první 

etapy a ukončení poslední etapy projektu? U jednoetapového projektu je odpověď NR .

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

zahájení a ukončení etapy projektu? U víceetapového projektu je odpověď NR.

Kontrolní list pro Kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti

1.

ANO – Žádost o podporu je podána v 

předepsané formě a obsahově splňuje 

všechny náležitosti.

NE -  Žádost o podporu není podána v 

předepsané formě nebo obsahově 

nesplňuje všechny náležitosti.

Žádost o podporu

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. II.3 Komunitní centrum

Integrované strategie MAS Blaník, z.s.

Název výzvy MAS: 8. Výzva MAS Blaník, z.s. - IROP - sociální infrastruktura - Komunitní centrum

Číslo výzvy MAS: 8

Název výzvy ŘO:62 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Číslo výzvy ŘO: 62

Název projektu:

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

Hodnotitel: doporučeno

schvalovatel: doporučeno

Kritéria formálních náležitostí - napravitelná



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

Jsou v žádosti o podporu na záložce Veřejné zakázky vyplněny stavy realizovaných či plánovaných veřejných 

zakázek (plánována, zahájena, v realizaci)?

Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v 

MS2014+/Studii proveditelnosti?

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

projektu?

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.  Žádost o podporu

Žádost podepsal:

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

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

• pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? Pokud žádost podepsal statutární 

zástupce, nebo pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva či na základě usnesení z 

jednání Rady, odpověď je NR.

• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (záložka 

Dokumenty, případně Plné moci)?

Pokud žádost podepsal statutární zástupcen či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady, nebo 

je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.

Jsou doloženy všechny povinné přílohy požadované v dokumentaci k výzvě MAS a 

obsahově splňují náležitostí, požadované v dokumentaci k výzvě MAS.

Žádost o podporu, povinné přílohy 

Žádosti o podporu, Specifická 

pravidla pro žadatele a příjemce

• Plná moc (záložka Plné moci) 
Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti? 

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

• Dokumentace k zadávacím a výběrovovým řízením (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky)   

 

Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení zahájeno nebo probíhá a nebylo 

dosud ukončeno, je odpověď NR.

• Studie proveditelnosti 
Je doložena Studie proveditelnosti?

• Čestné prohlášení o skutečném majiteli 
Je doloženo čestné prohlášení obsahující informaci o skutečném majiteli ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 

253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu?

Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech (v kap. 2.6.1) pro 

žadatele a příjemce, je odpověď NR.

2.

ANO – Žádost v elektronické podobě je 

podepsána statutárním zástupcem 

nebo pověřeným zástupcem.

NE - Žádost v elektronické podobě není 

podepsána statutárním zástupcem 

nebo pověřeným zástupcem.

 Žádost o podporu

3.



• Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
Žadatel dokládá výpisy z katastru nemovitostí u majetku, který bude předmětem projektu. Výpis z katastru 

nemovitostí nesmí být k datu podání žádosti starší než 3 měsíce.

Pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, dokládá 

listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku, např. nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce nebo 

smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti, 

která bude předmětem projektu, minimálně do konce udržitelnosti projektu. 

V případě doložení smlouvy o smlouvě budoucí musí žadatel doložit nejpozději do vydání 

Rozhodnutí/Stanovení výdajů formou Žádosti o změnu projektu (viz kap. 16 Obecných pravidel) výpis z 

katastru nemovitostí, kde je zapsán jako vlastník nebo jako subjekt s právem hospodaření.

• Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní 

smlouva nahrazující územní řízení (záložka Dokumenty)

Pokud se projekt netýká stavby, nebo není vyžadováno územní řízení, odpověď je NR. 

Hodnotitel kontroluje, zda jsou doložené dokumenty platné (např. je-li doloženo územní rozhodnutí s 

nabytím právní moci, zda toto nepozbylo platnosti).

Je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci? 

V případě, že se projekt netýká stavby, nebo stavba nevyžaduje územní rozhodnutí/územního řízení, 

odpověď je NR. Pokud je doložen územní souhlas, nebo účinná veřejnoprávní smlouva, odpověď je NR. 

V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, odpověď je NR.

Je doložen územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení?

V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, nebo pokud je doloženo územní rozhodnutí s nabytím 

právní moci, nebo v případě, že se projekt netýká stavebních prací, které podléhají územnímu řízení, 

odpověď je NR.

Pokud žadatel postupuje v souladu se Stavebním zákonem ve spojeném územním a stavebním řízení, je 

doložena Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, případně Rozhodnutí o 

sloučeném územním a stavebním řízení bez/s nabytím právní moci? 

V případě, že se projekt netýká stavebních prací, které podléhají územnímu řízení, nebo pokud žadatel 

nepostupuje dle spojeného územního a stavebního řízení, odpověď je NR.

Je Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení potvrzena stavebním úřadem 

(její přijetí)? 

V případě, že se projekt netýká stavebních prací, které podléhají územnímu řízení, nebo pokud žadatel 

nepostupuje dle spojeného územního a stavebního řízení, nebo pokud je již doloženo Rozhodnutí o 

sloučeném územním a stavebním řízení (s/bez nabytí právní moci), odpověď je NR.

• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s 

provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební 

povolení. 
Je doloženo stavební povolení s nabytím právní moci? Hodnotitel zkontroluje také to, zda stavební povolení 

s nabytím právní moci nepozbylo platnosti.

Pokud byla doložena žádost o stavební povolení, stavební povolení bez nabytí právní moci, ohlášení, souhlas 

s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost 

o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní 

moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR. 

Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny 

povinné přílohy a obsahově splňujı ́

náležitosti, které požaduje MAS v 

dokumentaci k výzvě.



Je doložena žádost o stavební povolení, popř. stavební povolení bez nabytí právní moci?

Pokud bylo doloženo pravomocné stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební 

úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR. 

Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.

Je žádost o stavební povolení potvrzena stavebním úřadem?

Pokud nebyla doložena žádost o stavební povolení, odpověď je NR.

Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.

Je doloženo ohlášení?

Pokud bylo doloženo stavební povolení, žádost o stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného 

územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo 

stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.

Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.

Je ohlášení potvrzeno stavebním úřadem?

Pokud nebylo předloženo ohlášení, odpověď je NR.

Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.

Jsou k žádosti o stavební povolení/k ohlášení doloženy všechny přílohy (pokud nejsou doloženy v jiné 

příloze žádosti o podporu)?

Pokud nebylo předloženo ohlášení, či žádost o stavební povolení, či stavební povolení, odpověď je NR.

Je doložen souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru?

Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, žádost o stavební povolení, veřejnoprávní smlouva 

nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, 

společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení 

či ohlášení, odpověď je NR.

Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.

Je doložena veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení?

Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, 

žádost o stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, 

společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení 

či ohlášení, odpověď je NR.

Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.

Popsal žadatel v kapitole č. 7 ve Studii proveditelnosti, jaký stupeň stavebního řízení je pro jeho projekt 

relevantní, či zda jeho projekt nepodléhá stavebnímu řízení?

Pokud se projekt netýká stavebních prací, které podléhají stavebnímu řízení, odpověď je NR.

Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.

• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
Je doložena projektová dokumentace v podrobnosti pro vydání stavebního povolení (záložka Dokumenty)?

Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního 

povolení/ohlášení, nebo pokud byla předložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby, je odpověď 

NR.

Je doložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby (záložka Dokumenty)?

Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního 

povolení/ohlášení, nebo pokud byla předložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, je 

odpověď NR.

NE - K žádosti nejsou doloženy všechny 

povinné přílohy nebo obsahově 

nesplňujı ́náležitosti, které požaduje 

MAS v dokumentaci k výzvě.

Žádost o podporu, povinné přílohy 

Žádosti o podporu, Specifická 

pravidla pro žadatele a příjemce



Je doložená projektová dokumentace součástí žádosti o stavební povolení/ohlášení, nebo je označena 

razítkem stavebního úřadu (dostačující je razítko a podpis vč. označení stavebního úřadu na přední straně 

desek projektové dokumentace)?

Pokud projekt nepočítá stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, 

je odpověď NR.

Je doložena projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem? 

Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního 

povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.

Je doložena projektová dokumentace pro provádění stavby?

Pokud nebyla zpracována, odpověď je NR.

Souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních 

služeb                                                                                                                                                 Pokud 

žadatel nebude poskytovat v zařízení sociální služby, je odpověď NR.

Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem 

služby obecného hospodářského zájmu v souladu s rozhodnutím Komise 2012/21/EU                                     

Pokud žadatel nebude poskytovat v zařízení sociální služby, je odpověď NR.

• Položkový rozpočet stavby 
Je doložen zjednodušený rozpočet stavby , tzn. Stanovení ceny stavebních prací pro hlavní aktivity projektu 

(Stavební rozpočet dle Specifických pravidel, ve členění na stavební objekty, popř. dílčí stavební, nebo 

funkční celky)?

Pokud je doložen položkový rozpočet stavby, dle stupně PD, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými 

stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení, je odpověď NR.

Výpočet čistých jiných peněžních příjmů                                                                                         V 

případě , že žadatelé předpokládají jiné peněžní příjmy v období realizace projektu. Pokud žadatelé 

nepředpokládají jiné penežní příjmy, odpověď NR

Číslo Název kritéria Referenční dokument 
Způsob hodnocení kořenového 

kritéria

Přidělené 

hodnocení

(A/N/NR/

Nehodnoceno)

Odůvodnění

Kritéria přijatelnosti - nenapravitelná

4.

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 2.1 a výzvu MAS



Obce, organizace zřizované obcemi, církve, církevní organizace a nestátní neziskové organizace

5.

Číslo Název kritéria Referenční dokument
Způsob hodnocení kořenového 

kritéria

Přidělené 

hodnocení

(A/N/NR/

Nehodnoceno)

Odůvodnění

Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS.
Text výzvy MAS, Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti

Realizace projektu byla zahájena nejdříve 1. 1. 2014.

Reralizace projektu nebyla ukončena před podáním žádosti o podporu  v MS 2014+.

Realizace projektu bude ukončena nejpozději do 1.4.2020.

Cílová skupina odpovídá výzvě MAS Blaník, z.s.

Podporované aktivity odpovídají výzvě MAS Blaník, z.s.

Jsou výdaje způsobilé dle výzvy MAS Blaník, z.s.?

Jsou výdaje projektu správně rozděleny na způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu a způsobilé výdaje na 

vedlejší aktivity projektu? (Žádost o podporu/záložka Rozpočet)

6.

ANO – Projekt je v souladu 

s podmínkami výzvy MAS.

Odpovídají indikátory uvedené v Žádosti o podporu a Studii proveditelnost uvedeným ve výzvě MAS a 

zárověň indikátorům uvedeným ve Specifických pravidlech k příslušné aktivitě, na kterou je projekt 

Kritéria přijatelnosti - napravitelná

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Výzva MAS

ANO – Žadatel splňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu.

NE - Žadatel nesplňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu.

Studie proveditelnosti

ANO – Projekt je v souladu se 

schválenou strategií - Strategie 

komunitně vedeného rozvoje území 

MAS Blaník, z.s.: projekt naplňuje 

specifický cíl SCLLD A-5.

NE – příklad: Projekt není v souladu se 

schválenou strategií - Strategie 

komunitně vedeného rozvoje území 

MAS Blaník, z.s.:  projekt nenaplňuje 

specifický cíl SCLLD A-5.

Projekt je v souladu se Strategií komunitně vedeného rozvoje území MAS Blaník, z.s 



Je projekt realizován na území působnosti MAS Blaník, z.s. ?

9.

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny                                       

Pokud nejsou limity způsobilých výdajů stanoveny, bude uvedeno NR.   
Žádost o podporu, výzva MAS

ANO - Projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny                                                            

      NE - Projekt nerespektuje limity 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny 

10.

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná Studie proveditelnosti 

ANO - Potřebnost realizace projektu je 

odůvodnená                                                            

          NE - Potřebnost realizace projektu 

není odůvodněná

11.

Statutární zástupce je trestně bezúhonný
Žádost o podporu, Přílohy žádosti 

o podporu

ANO- Statutární zástupce je trestně 

bezúhonný                                                      

 NE- Statutární zástupce není trestně 

bezúhonný

8.

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud 

jsou stanoveny .
Text výzvy MAS, Žádost o podporu

ANO – Projekt respektuje minimální a 

maximální hranici celkových způsobilých 

výdajů.

NE – Projekt nerespektuje minimální a 

maximální hranici celkových způsobilých 

výdajů.

7.

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS Studie proveditelnosti, výzva MAS

ANO - Projekt je svým zaměřením v 

souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy MAS Blaník, z.s.           

NE - Projekt není svým zaměřením v 

souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy MAS Blaník, z.s.

s podmínkami výzvy MAS.

NE – Projekt není v souladu 

s podmínkami výzvy MAS.

Text výzvy MAS, Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti

zárověň indikátorům uvedeným ve Specifických pravidlech k příslušné aktivitě, na kterou je projekt 

zaměřen? 

Jsou stanoveny výchozí hodnoty povinných indikátorů 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 

?



12.

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a 

udržitelnosti projektu.
Studie proveditelnosti

ANO - žadatel popsal zajištění realizace 

a udržitelnosti ve Studii proveditelnosti 

a žádosti o podporu                                          

     NE-žadatel nepopsalzajištění 

realizace a udržitelnosti ve Studii 

proveditelnosti a žádosti o podporu 

13.

Výsledky projektu jsou udržitelné Studie proveditelnosti

ANO - výsledky projektu jsou udržitelné                                                                          

                                                                        

NE- Výsledky projektu nejsou udržitelné

14.

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP ( udržitelný rozvoj, 

rovné přiležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)

Studie proveditelnosti, Žádost o 

podporu

ANO - Projekt nemá negativní vliv na 

žádnou z  horizontálních priorit IROP 

(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a 

zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)                                                                            

                                                                           

  NE - projekt má negativní vliv na 

některou z  horizontálních priorit IROP 

(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a 

zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)

 Podpis: Datum:

Výsledek hodnocení: 

Jméno a příjmení hodnotitele:

Hodnocení hodnotitelem: 



Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Přidělené 

hodnocení
Odůvodnění

Výstupy projektu budou využívat cílové skupiny z 3 obcí 15

Výstupy projektu budou využívat cílové skupiny z 2 obcí 10

Výstupy projektu budou využívat cílové skupiny  pouze 1 obce 5

Projekt je zaměřen na 3 a více sociálních služeb 15

Projekt je zaměřen na 2 sociální služby 10

Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby 

ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně postižení) 15

Studie proveditelnosti
Projekt je zaměřen na 2 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby 

ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně postižení)
10

 Projekt je zaměřen pouze na jednu cílovou skupinu  
0

Projekt řeší bezbariérovost 10

Projekt neřeší bezbariérovost 0

0

3.
Kritérium hodnotí zaměření projektu na cílové 

skupiny

Projekt řeší bezbariérovost Studie proveditelnosti4.

Celkový počet bodů

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. II.3 Komunitní centrum Integrované strategie MAS Blaník, z.s.

Název výzvy MAS: 9. Výzva MAS Blaník, z.s. - IROP - sociální infrastruktura - Komunitní centrum

Číslo výzvy MAS:9

Název výzvy ŘO:62 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Číslo výzvy ŘO:62

Název projektu:

Dopad na území Studie proveditelnosti1.

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. II.3 Komunitní centrum Integrované strategie MAS Blaník, z.s.

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

2. Studie proveditelnostiPočet podpořených druhů sociálních služeb  

Projekt je zaměřen na 1 sociální službu 5


