
 

 

 

 
    Realizace projektu podpory MAS Blaník, z.s.  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0003639 

  

Zápis č. 22 z jednání Výboru MAS Blaník, z. s. 
Datum 3.12.2018  

Místo: Palackého náměstí 65, Vlašim – Spolkový dům  

Čas: 17:00 -18:30   

Účast Přítomen Nepřítomen Omluven 

1.   Mgr. Renata Vondráková 
(předsedkyně MAS Blaník, 
OSVČ) 

2. Štěpánka Bézová (SDH Trhový 
Štěpánov) 

  

3. Mikroregion Český smaragd, 
zastoupen Mgr. Janem Balšánkem 
(místopředseda MAS Blaník) 

  

4. Městys Louňovice pod Blaníkem, 
zastoupen Ing. Václavem Fejtkem 

  

5. Pavel Duda (místopředseda, 
soukromý zemědělec) 

  

6. Město Vlašim, zastoupeno Evou 

Lupačovou (delegovaný zástupce) 

  

7.   Město Trhový Štěpánov, 
zastoupeno Josefem Kornem 
(starosta) 

8. Diakonie ČCE – středisko Střední 
Čechy, zastoupena Bc. Danou 
Lučanovou 

  

 9. Farní charita Vlašim, zastoupena 
Mgr. Danielou Laloučkovou 
(ředitelka) 

  

Celkem 7  2 

Hosté: Lucie Jeřábková, Mgr. Anna Dufková, Bc. Monika Dušková 



 

 

1.Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele 

 
Místopředseda Pavel Duda přivítal přítomné a zahájila jednání Výboru v 17:00 hodin.  

Prohlášení o usnášeníschopnosti: Výbor je usnášeníschopný v počtu 7 členů. 

 

P. Duda navrhuje jako zapisovatele A. Dufkovou 

Hlasování: Kdo je pro zapisovatele A. Dufkovou? 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

P. Duda navrhuje jako ověřovatele Eva Lupačovou? 

Hlasování: Kdo je pro ověřovatele Evu Lupačovou? 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Výbor MAS Blaník je usnášeníschopný v počtu 7 z 9 členů. 

P. Duda seznámil s navrženým programem a dále předal řízení schůze L. Jeřábkové, která ji vedla 

Program: 

 

 Přivítání, volba ověřovatele, zapisovatele 

 Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech 

 Finanční otázky spolku – čerpání rozpočtu 2018, rozpočet 2019 – návrh 

 Projednání Zprávy o plnění strategie (nutno odeslat do 20.1. MMR) 

 IROP  

o Aktualizovaný harmonogram výzev IROP 2019; 

o 9. Výzva MAS na Dětské skupiny a zařízení péče o děti do 3 let 

o 10. výzva MAS Zázemí pro sociální služby; 

o Projednání aktuálního plánu výzev MAS – návrhy přesunu financí mezi opatřeními (př. navýšení již 

uzavřené výzvy na školství); 

 PRV – harmonogramu dalších výzev, aktualizace návrhů nových preferenčních kritérií, návrhy nových 

indikátorů (příprava pro změnu), návrh na přesuny finančních prostředků (např. z podnikatelských projektů 

do zázemí v lesích), další informace PRV 

 ESV – Informace k harmonogramu výzev 2019, přehled zbývající alokace, žádost o navýšení alokace SCLLD 

k podpoře navazujících projektů dětských skupin regionu MAS, další informace ESF 

 Aktuální informace k SC 02 – přehled čerpání, stav, aktualizace nových členů, harmonogram plnění 

 Dotace KS MAS – Dotace Středočeského kraje – změna účelu čerpání 

 Ukončení členství na žádost Tomáš Smutný – Edova cesta k 30.7.2018 

 Změna zástupce člena Výboru MAS Blaník – Městys Louňovice pod Blaníkem - Ing. Václav Fejtek 

 Další, diskuze 

  



 

2.Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech 

 

Lucie Jeřábková informovala o aktuálních aktivitách kanceláře, podala informace k probíhajícím konzultacím s žadateli, 

zejména v PRV, setkání zaměstnanců Města Vlašim, Domu s pečovatelskou službou v Severní ulici a projektantem nad 

zlepšení zázemí pro zaměstnance a vybudování mycí linky v prostorách DPS, dále proběhlé konzultace a prohlídky škol 

ve Zdislavicích a Načeradce s projektovým záměrem do výzvy Neformální a zájmové vzdělávání. Předala informace 

k pořádaným seminářům k výzvám MAS, Inspirativní setkání s umělci a dále předala informace z navštívených akcí – 

Platformy PRV, IROP, akce Středočeského kraje ke vzdělávání na téma Chytrý venkov, kde apelovala na možnost se 

těchto seminářů také zúčastnit.  

 

3.Finanční otázky spolku  – čerpání rozpočtu 2018, rozpočet 2019 – návrh 

 
Čerpání probíhá bez problémů, v podstatě úsporné. Na rok 2019 navýšení finančních prostředků právních služeb 

s ohledem na Seminář k veřejným zakázkám a podobných, které budou realizovány v roce 2019. Dále navýšení položek 

čerpání členů výběrové komise právnických osob, čerpání v položce telefonních poplatků, nákupu drobného majetku.  

 

Hlasování: Výbor bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2019.  

Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

4.Projednání Zprávy o plnění strategie (nutno odeslat do 20.1. MMR) 

 
Lucie Jeřábková představila Zprávu o plnění Integrované strategie. Kancelář ji připravila za období 1.7.2018 -

31.12.2018 a do CSSF14+ ji podá do 20.1.2018. Dále navrhla schválení její dopracování, především založení do systému 

a dopracování za prosinec roku 2018. 

Hlasování: Výbor schvaluje Zprávu o plnění Isg na období 1.7.2018-31.12.2018   a dává kanceláři MAS pokyn k jejímu 

dopracování.  

Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

5.IROP  
 

A. AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM VÝZEV IROP  2019 

A. Dufková představila členům Výboru Harmonogram výzev na rok 2019, ve kterém se stále počítá s výzvou na sociální 
bydlení. Rozhodnutí o jejím zrušení je zejména na Členské schůzi. Dále byly Výboru představeny varianty vypsání výzvy 
na Zázemí pro sociální služby, tedy je možné vypsat v plánované výzvě na rok 2019 celou alokaci daného opatření, tedy 
3 090 290, 00 Kč (czv). 
 

Hlasování: Výbor navrhuje Členské schůzi zrušení výzvy na sociální bydlení a přesun alokace do jiných opatření. 

Pro: 7 Zdržel se: 0 Proti: 0 

Hlasování: Výbor schvaluje vypsání 10. výzvy IROP . – Zázemí pro sociální služby na celou alokaci, tedy 3 090  290, 

00 Kč. 

Pro: 7 Zdržel se: 0 Proti: 0 

  



 

Hlasování: Výbor schvaluje harmonogram výzev IROP na rok 2019.  

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:0 

9. VÝZVA MAS BLANÍK Z.S. – IROP – DĚTSKÁ SKUPINA A ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET  

A. Dufková představila Výboru plánovanou výzvu na Dětské skupiny. Plánované otevření výzvy je 17.1.2019 – 
24.9.2019. Alokace výzvy činí 1 055 010,000 Kč. Minimální CZV jsou stanoveny na 500 000 Kč, maximální CZV jsou 
stanoveny na 1 055 010,000 Kč. Dále byla představena kritéria pro hodnocení, jejichž schvalování má v kompetenci 
Členská schůze MAS. 
 
 
Hlasování: Výbor schvaluje 9. výzvu MAS Blaník, z.s. na Dětské skupiny a zařízení péče o děti do 3 let. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:0 

 
10. VÝZVA MAS BLANÍK, Z.S. – IROP – ZÁZEMÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

A. Dufková představila Výboru plánovanou výzvu na Zázemí pro sociální služby. Plánované otevření výzvy je 10.4.2019 
– 15.5.2019. Alokace výzvy činí 3 090 290, 00 Kč. Minimální CZV jsou stanoveny na 300 000 Kč, maximální CZV jsou 
stanoveny na 2 500 000, 00 Kč. Dále byla představena kritéria pro hodnocení, jejichž schvalování má v kompetenci 
Členská schůze MAS. 
 

Hlasování: Výbor schvaluje 10. výzvu MAS Blaník, z.s.  Zázemí pro sociální služby. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:0 

 

PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO PLÁNU VÝZEV MAS – NÁVRHY PŘESUNU FINANCÍ MEZI OPATŘENÍMI (PŘ. NAVÝŠENÍ JIŽ 

UZAVŘENÉ VÝZVY NA ŠKOLSTVÍ) 

Anna Dufková představila možné varianty přesunů alokaci mezi jednotlivými opatřeními, jejichž návrh je přílohou 

tohoto zápisu. Existuje možnost, že nebude vyčerpána alokace na výzvu na Dětské skupiny a zařízení péče o děti do 3 

let a zároveň bude zrušena výzva na Sociální bydlení. V tomto případě je návrh na přesun finančních prostředků do 

Školství a vzdělávání, a to s přesunem na schválený projekt Venkovní odbornou učebnu Louňovic pod Blaníkem a 

Neformální vzdělávání. Dále By bylo možné vypsat novou výzvu na Bezpečnost dopravy. 

V případě vyčerpání alokace na Dětské skupiny a zařízení péče o děti do 3 let a zrušení výzvy na Sociální bydlení možný 

přesun finančních prostředků pouze do opatření Školství a vzdělávání. 

Hlasování: Výbor bere na vědomí navrhované přesuny alokací mezi opatřeními jako podkladu pro členskou schůzi 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:0 

 

  



 

 
6.PRV – harmonogramu dalších výzev, aktualizace preferenčních kritérií, návrh na 

přesuny finančních prostředků, další informace PRV 

 
Další výzva PRV (č. 2) je plánována na jaro 2019 (březen). V současné době probíhají konzultace projektových záměrů 

potenciálních žadatelů a zároveň je připravována aktualizace preferenčních kritérií jednotlivých fichí, včetně bodového 

hodnocení.  

Na základě zkušeností z 1. výzvy PRV a zároveň výstupů z probíhajících konzultací projektových záměrů v rámci 

přípravy 2. výzvy PRV je zapotřebí, před vyhlášením 2. výzvy, zaktualizovat preferenční kritéria jednotlivých fichí. 

Aktualizace musí být v souladu s Programovým rámcem PRV, konkrétně v souladu s Principy preferenčních kritérií. Dne 

29. 11. 2018 se sešla pracovní skupina Výběrové komise a připravila návrh na změnu preferenčních kritérií, včetně 

návrhu změn bodového hodnocení. Výstup z toho jednání byl zaslán členům Výboru MAS jako podklad k dalšímu 

jednání o změně preferenčních kritérií.  

Slova se ujímá Pavel Duda a informuje členy Výboru MAS o tom, že komunikuje s jinými MAS ve věci preferenčních 

kritérií PRV a snaží se získat inspiraci pro změnu preferenčních kritérií. Navrhuje zařazení těchto preferenčních kritérií:  

1) Problém je sucha – cílem by mělo být budovat meze, remízky a další opatření k zadržování vody v krajině. 

Bylo by dobré podpořit nejen živočišnou, ale také rostlinou výrobu. Aby se selo méně řepky a kukuřice, tak, 

aby se zadržovalo více vody v krajině. Toto by se mělo odrazit v preferenčních kritériích.  

2) Zahrnout do kritérií – bodové zvýhodnění pro ty, co chtějí realizovat  - navazovalo by na pozemkové úpravy. 

Zvýhodnění vlastníků, kteří hospodaří na svém. Nebo pronajímatelů, kteří ale hospodaří na nově vymezených 

pozemcích po pozemkových úpravách. Tj. jejich bloky v LPIS odpovídají také půdním blokům v katastru 

nemovitostí po pozemkových úpravách. 

3) Smlouva o partnerství – tj. vybraný projekt smlouvy s obcí, školou, školkou –tj. představení místního 

zemědělství školám, školkám a podobně po dobu udržitelnosti.  

4) Délka realizace po dobu max. 1 rok od podepsání smlouvy o dotaci. – upřednostnění těch, co to mají rychleji 

zrealizováno.  

Výše uvedené úpravy se týkají především fiche č. 1 – ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov. Pro zařazení těchto preferenčních 

kritérií bude nutná změna Strategie. Na základě tohoto byl podán návrh, aby fiche č. 1 nebyla v rámci výzvy č. 2 

vyhlašována a zbývající alokace byla ponechána do další výzvy s tím, že do té doby proběhne změna Strategie. Tento 

návrh bude projednán na Členské schůzi MAS.  

Změny preferenčních kritérií u ostatních fichí se týkají mimo jiné především úprav bodového hodnocení. Potenciální 

žadatelé o dotaci dosahují za stávajících podmínek minimálního počtu bodů velmi těžko – zejména u Fiše č. 3 – Na 

venkově se podniká. Úprava bodového hodnocení by měla podpořit čerpání zbývající alokace u těchto fichí. Zvláště 

s ohledem na fakt, že počet pracovních míst se podařilo poměrně dobře dosáhnout již první výzvou, což je hlavní 

závazek MAS vůči MZe. 

Dále byl Výbor MAS informován o možnosti zařazení do Strategie článku 20: Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech. Do tohoto článku by bylo možné přesunout zbývající alokace stávajících fichí. Z článku 20 lze 

podpořit například: investice do zřizování, zlepšování nebo rozšiřování místních základních služeb pro venkovské 

obyvatelstvo, včetně oblasti volného času a kultury, a do související infrastruktury; (př. hasičárny, spolkové domy, 

knihovny, apod.).  

Hlasování: Výbor bere na vědomí informace o článku 20. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:0 



 

Hlasování: Výbor bere na vědomí projednání preferenčních kritérií na Členské schůzi. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:0 

 

7.ESF – Informace k harmonogramu výzev 2019, přehled zbývající alokace, žádost o 

navýšení alokace SCLLD k podpoře navazujících projektů dětských skupin regionu 

MAS, další informace ESF 

 
L. Jeřábková informuje o vyjednávání o navýšení finančních prostředků v ESF, a to na navazující projekty dětských 

skupin v regionu v celkové výši 13 017 500 Kč. Jedná se o školičku ve Spolkovém domě, Jesle Vorlina, DS v Diakonii, DS 

v Kondraci. 

Hlasování: Výbor bere na vědomí informace navýšení finančních prostředků v ESF na navazující projekty dětských 

skupin.  

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:0 

8.Aktuální informace k SC 02 – přehled čerpání, stav, aktualizace nových členů, 

harmonogram plnění 

 
L. Jeřábková informuje o aktualizaci starostů po volbách a zpracovávání podkladů pro změnu strategie nepodstatnou 

změnou.  

9.Dotace KS MAS – Dotace Středočeského kraje – změna účelu čerpání 
 

L. Jeřábková informuje o dotaci ze Středočeského kraje. S ohledem nezájmu o akci Studenti pro venkov, došlo k jejímu 

zrušení. Z akce byla byla zachována a realizována přednáška s architektkou p. Kučerovou a sochařem Matějem Hájkem 

k naučným stezkám. Setkání proběhlo v komornějším počtu, ale pro účastníky bylo velmi inspirativní. Starosta Čechtic 

p. Nebřenský si rozjednal projektový záměr na naučnou stezku v Čechticích.  

L. Jeřábková dále informovala, že byla dotace ze Středočeského kraje nabídnuta členům MAS Blaník. O finanční 

podporu projevila zájem hvězdárna Vlašim, Kulturní dům Blaník na zajištění předvánoční kulturní akce a Spolkový dům 

sourozenců Roškotových na zajištění předvánoční akce nejen pro děti. Pro účely publicity byla zadána do výroby cedule 

s logem Středočeského kraje pro zajištění publicity na podpořených akcí. L. Jeřábková vyzvala ke schválení změny účelu 

poskytnuté dotace ze Středočeského kraje.  

  

Hlasování: Výbor schvaluje změnu účelu čerpání dotace Středočeského kraje. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:0 

 

10.Změna zástupce člena Výboru MAS Blaník – Městys Louňovice pod Blaníkem - 

Ing. Václav Fejtek 

 

L. Jeřábková představila nového zástupce Městyse Louňovice pod Blaníkem Ing. Václava Fejtka. Ten se krátce 

představil. 



 

Hlasování: Výbor bere na vědomí V. Fejtka v roli zástupce Městyse Louňovice pod Blaníkem. 

Pro: 7 Zdržel se:0 Proti: 0 

 

 

11.Další záležitosti spolku, diskuse, navrhněte 

 
Nikdo z přítomných nenavrhuje další bod k projednání.  

L. Jeřábková přítomným za účast poděkovala a ukončila jednání.  

 

Schůze ukončena v 18:30 hod.  

Zapsala: Anna Dufková 

Ověřil: Eva Lupačová 

 

Seznam příloh: 

Čerpání rozpočtu 2018, rozpočet 2019 – návrh 

Zpráva o plnění strategie  

Aktualizovaný harmonogram na rok 2019 

9. výzva MAS Blaník z.s. – IROP – Dětská skupina a zařízení péče o děti do 3 let 

10. výzva MAS Blaník z.s. – IROP – Zázemí pro sociální služby 

Aktualizovaný harmonogram PRV 

Aktualizace preferenčních kritérií PRV 

Návrh navýšení finančních prostředků ESF na navazující projekty dětských skupin 

 



Návrh rozpočtu na rok 2019 - provoz MAS Blaník, z. s.
Registrační číslo projektu

Název projektu

Název příjemce podpory MAS Blaník, z. s. 

Zařazení 
výdaje

částka Druh výdajů rozpočtu Počet
J. cena

(Kč)
Rozpočet 2019  Vyčerpáno  Zbývá 

1. Osobní náklady 2 166 614,18

1.1 Platy, odměny z dohod a pojistné
1.1.1 Platy 1 046 952,00

1.1.2.1.1. Mzdové náklady Vedoucí zaměstnanec SCLLD 12,00 32 500,00 390 000,00 390 000,00        
1.1.2.1.1. Mzdové náklady Expert IROP 12,00 27 373,00 328 476,00 328 476,00        
1.1.2.1.1. Mzdové náklady Expert PRV 12,00 27 373,00 328 476,00 328 476,00        

1.1.2 Odměny z dohod (DPČ) 0,00 -                      
-                      

1.1.3 Odměny z dohod (DPP) 156 000,00
1.1.2.1.4. ostatní mzdové výdaje (DPP) 1.1.3.1. Animační pracovník škol 300,00 200,00 60 000,00 60 000,00          
1.1.2.1.4. ostatní mzdové výdaje (DPP) 1.1.3.2. Administrativní pracovník - brigádník 300,00 120,00 36 000,00 36 000,00          
1.1.2.1.4. ostatní mzdové výdaje (DPP) 1.1.3.2. Administrativní pracovník - brigádník 300,00 200,00 60 000,00 60 000,00          

-                      
1.1.4 Odměny z výkonu funkce 456 500,00

1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.4.1. Odměny členů Výboru MAS Blaník, z. s. 165 200,00 33 000,00 33 000,00          

1.1.2.1.1. Mzdové náklady
1.1.4.2. Odměny členů VýběrovéK MAS Blaník 1 100 165,00 181 500,00 181 500,00        

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. - 75 hodin měsíčně 900,00 200,00 180 000,00 180 000,00        
1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.4.8 Odměna místopředsedů MAS Blaník, z.s.- ročně 160,00 200,00 32 000,00 32 000,00          

-                      
1.1.2.1.2. Odvody 1.2 Sociální pojištění (zaměstnavatel) 0 0,00 368 363,00 368 363,00        
1.1.2.1.2. Odvody 1.3 Zdravotní pojištění (zaměstnavatel) 0 0,00 132 610,68 132 610,68        
1.1.2.1.2. Odvody 1.4 FKSP -                      
1.1.2.1.3. zákonnné pojištění 1.5 Jiné povinné pojištění (úrazové) 6 188,50 6 188,50            

-                      
2. Cestovní náhrady 77 000,00

1.1.2.4.1 Cestovné 2.1. Cestovní náklady zaměstnanců ročně 1 60 000,00 60 000,00 60 000,00          
1.1.2.4.1 Cestovné 2. 2 Cestovní náklady_animační položka 1 17 000,00 17 000,00 17 000,00          

-                      
3. Zařízení 0,00
4. Materiál 84 700,00 -                      

1.1.2.6.1. Povinná publicita 4.2 Propagační předměty + povinná publicita 1 3 000,00 3 000,00 3 000,00            
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 4.3 Papír do tiskáren 1 5 000,00 5 000,00 5 000,00            
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 4.3 Papír do tiskáren_animační položka 1 1 000,00 1 000,00 1 000,00            
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 4.4 Tonnery 1 20 000,00 20 000,00 20 000,00          
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 4.4 Tonnery_animační položka 1 4 000,00 4 000,00 4 000,00            
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 4.5 Drobný spotřební materiál 1 50 000,00 50 000,00 50 000,00          
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 4.5 Drobný spotřební materiál_animační položka 1 500,00 500,00 500,00               
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 4.6 Flipchartový papír 1 1 000,00 1 000,00 1 000,00            
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 4.6 Flipchartový papír_animační položka 1 200,00 200,00 200,00               

-                      
5. Nákup služeb 391 372,00 -                      

1.1.2.2.5 Pronájem kanceláře 5.1 Nájem kanceláře 1 8 000,00 8 000,00 8 000,00            
1.1.2.2.3 Poštovní, telefonní, internetové poplatky5.2 Telefonní poplatky 12 2 800,00 33 600,00 33 600,00          
1.1.2.2.3 Poštovní, telefonní, internetové poplatky5.4 Poštovné, služby pošt (certifikáty, atp.) 1 3 000,00 3 000,00 3 000,00            
1.1.2.5.4. Ostatní služby 5.5 Služby účetní 1 71 000,00 71 000,00 71 000,00          
1.1.2.5.1. Pronájem prostor 5.7 Pronájmy prostor pro školení/kurzy/semináře 1 37 000,00 37 000,00 37 000,00          
1.1.2.5.1. Pronájem prostor 5.7 Pronájmy prostor pro školení/kurzy/semináře_animační položka 1 9 000,00 9 000,00 9 000,00            
1.1.2.5.5. Catering 5.8 Pohoštění 1 30 000,00 30 000,00 30 000,00          
1.1.2.5.5. Catering 5.8 Pohoštění_animační položka 1 1 800,00 1 800,00 1 800,00            
1.1.2.2.4. Webhosting 5.9 Webový prostor 1 7 000,00 7 000,00 7 000,00            
1.1.2.6.2. Informační a propagační nástroje 5.10 Tisk výroční zprávy 1 3 000,00 3 000,00 3 000,00            
1.1.2.6.2. Informační a propagační nástroje 5.11 Sazba výroční zprávy 1 3 500,00 3 500,00 3 500,00            
1.1.2.5.3. školení zaměstnanců, povinných orgán5.12 Školení pro zaměstnance 6 5 000,00 30 000,00 30 000,00          
1.1.2.2.4. Webhosting 5.13 Doména www.masblanik.cz 1 472,00 472,00 472,00               
1.1.2.5.4. Ostatní služby 5.14 Expertní služby (právník - vč. školení - veřejné  zakázky, atp., překlad, da ový poradce atp.)1 100 000,00 100 000,00 100 000,00        
1.1.2.5.4. Ostatní služby 5.15 servis IT (instalace, oprava, údržba) 12 4 500,00 54 000,00 54 000,00          

Odměny orgánů MAS Blaník právnických osob 1 50 000,00 50 000,00 50 000,00          
-                      

6. Stavební úpravy 0,00 -                      
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 6.1 Drobné stavební úpravy - resp. vestavěné skříně 1 0,00 0,00 -                      

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

1.1.2.5.2. Externí audit 7.1 Audit 1 37 440,00 37 440,00 37 440,00          
CELKEM VÝDAJE UZNATELNÉ 2 757 126,18 2 757 126,18     

NEUZNATELNÉ Neuznatelné výdaje - Poplatky bank 800,00                  800,00               
NEUZNATELNÉ Neuznatelné výdaje - vyjmuty z IROP (odhad dle praxe roku 2018) 30 000,00 30 000,00          

VÝDAJE CELKEM 2 787 926,18 -                      

výsledek rozpočtu 93 182,32

Příjmy PŘÍJMY CELKEM 2 881 108,50
Převod prostředků z loňského roku 2018 (MŘP) - odhad 228 438,63           228 438,63         
Řádné členské přípěvky 2019 (á 100) 4 700,00               4 700,00             
Mimořádné členské příspěvky - Blaník 28 700,00             28 700,00           
Dotace IROP na provoz 95% 2 619 269,87        2 619 269,87      

Poznámka: Přůběžné financování dle pravidel kombinované platby je zajištěno půjčkou 600 tis. Kč od Města Vlašimi - do června 2019.
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Zpráva o realizaci ISg MAS Blaník, z.s. 

Sledované období: 1.7. 2018| – 31.12.2018 

POPIS INTEGROVANÉHO NÁSTROJE  

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Blaník je realizována na území MAS 
Blaník prostřednictvím konkrétních projektů konečných žadatelů a za pomoci realizace projektu 
spolupráce. Projekty mají být v souladu s dlouhodobou VIZÍ strategie: Chceme, aby území MAS Blaník 
bylo místo pro život se zachovalou přírodou, malebnými obcemi plnými aktivních lidí a místo nabízející 
obyvatelům naplnění potřeb v oblasti osobního rozvoje, vzdělávání, sociálních a zdravotnických služeb 
i možnost uplatnění v profesním životě a volném čase. Aby lidé byli aktivní v zapojení do života 
komunity a do zachování tradic. Krajina, aby tvořila společný prostor pro činnost člověka i přírodní 
bohatství. Místní zdroje a produkty, aby byly využívány s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí a 
jeho zachování pro budoucí generace. Aby byl vytvářen prostor pro inovace a rozvoj. Aby se 
spolupracovalo napříč sektory, generacemi, zájmovými skupinami. Podporována, aby byla kvalita a 
diverzita ve všech směrech a klíčových oblastech života a bytí. Splnění VIZE není cílem předkládaného 
projektu, ale každý dílčí projekt by měl k jejímu naplňování přispívat. Samotná VIZE nebude 
pravděpodobně naplněna do roku 2023. To není v moci žadatele, ale cílem bude její naplňování alespoň 
z části a k tomu slouží integrovaný nástroj CLLD. 
 
 

PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV 

Ve sledovaném období byly vyhlášeny 3 výzvy.  1 výzva PRV a 2 výzvy  IROP.  

 
7. výzva MAS Blaník, z.s. – IROP – sociální infrastruktura – Komunitní centrum. Výzva byla 
vyhlášena 12.11. 2018, končení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 22.1.2019, alokace 
7 648 810,00 Kč. 

8. výzvy MAS Blaník, z.s. – IROP – školství a vzdělávání – Infrastruktura pro zájmové a neformální 
vzdělávání. Výzva byla vyhlášena 19.11.2018, ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 
29.1.2019, alokace 1 264 116,00 Kč. 

Výzva MAS č.1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova 
na období 2014-2020. Výzva vyhlášena 20. 6. 2018, termín příjmu žádostí: 5. 7. 2018 - 23. 7. 2018. 
Žádosti bylo možné předkládat ve Fichích: ZEMĚDELSTVÍ živí venkov, Ať nám roste PRODUKCE, 
Na venkově se PODNIKÁ, Poznejte to u nás v LESE. Celková alokace pro výzvu činí 14 888 070 
CZK. 
 
INFORMACE O VĚCNÉM POKROKU V REALIZACI ISg 
Požadované informace jsou uvedeny v Příloze č. 1 Zprávy _ Informace o věcném pokroku v realizaci 
integrované strategie. 
 
 

INFORMACE O POKROKU V REALIZACI KLÍČOVÝCH INTERVENCÍ 

V SCLLD MAS Blaník nebyly plánovány žádné klíčové projekty. 

 

INFORMACE O DOSAŽENÝCH SYNERGICKÝCH EFEKTECH 
Synergické efekty mezi projekty a opatřeními zatím nebyly generovány. 

 



INFORMACE O ZMĚNÁCH ISg 

Ve sledovaném období byla 31.7. 2018 ŘO IROP schválena žádost o podstatnou změnu ISg. V rámci 
změny došlo k úpravě Implementační části ISg a nápravy z akceptačního dopisu. 

Na další sledované období, konkrétně březen 2019 je plánováno podání další změny, která se bude týkat 
zejména finančního plánu IROP a PRV. Dále je řešena možnost navýšení alokace pro ESF, která by 
byla rovněž řešena žádostí o změnu.  

 

OPATŘENÍ PŘI NEPLNĚNÍ ISg 

Žádná opatření nebyla uplatněna. 

 

INFORMACE O PROBLÉMECH V REALIZACI ISg 

 
IROP- V IROP došlo ke zpoždění v hodnocení integrovaných projektů podaných do 4. výzvy MAS 
Blaník, z.s. – IROP – bezpečně do školy nebo na hřbitov. Z důvodu střetu zájmů nebyla Výběrová 
komise usnášeníschopná.  Přijatá opatření: Na počátku sledovaného období došlo k dovolení členů, tak 
aby komise mohla rozhodovat a předat výstupy hodnocení k výběru projektů. Ve sledované období se 
podařilo ukončit proces hodnocení výzvy na MAS a projekty rovněž prošly Závěrečným ověřením 
způsobilosti na Centru pro regionální rozvoj.  
 
Dále byly s ohledem na kontrolu výzev u ŘO i administrativní náročnosti hodnocených projektů z 
předchozích výzev posunuty výzvy opatření II. 3 (Komunitní centrum) a II.6 (Neformální a zájmové 
vzdělávání). Přijatá opatření: Výzvy byly konzultovány s ŘO IROP a po jejich schválení v listopadu 
2018 vyhlášeny. 
 
PRV - Při realizaci PRV se doposud nevyskytly žádné závažné problémy. Případné nejasnosti jsou 
konzultovány se SZIF. V souvislosti s přípravou 2. výzvy PRV a zároveň s ohledem na zkušenosti z 1. 
výzvy PRV dojde k aktualizaci preferenčních kritérií u jednotlivých Fichí, včetně aktualizace bodového 
hodnocení. Žadatelé mají u některých preferenčních kritérií problém s jejich naplněním a získáním 
bodového hodnocení. Aktualizace zajistí jednoznačnost v určování plnění či neplnění preferenčních 
kritérií. Aktualizace bodového hodnocení bude provedena s ohledem na plnění indikátorů.  

 

ESF – Při realizaci ESF se v tomto sledovaném nebyly žádné problémy v realizaci. Vybrané projekty 
z dříve vyhlášených výzev v tomto období přešly do fáze vydání právních aktů a realizační fáze. 

 

INFORMACE O POTENCIÁLNÍCH RIZICÍCH  

 

1) Neusnášeníschopnost orgánů MAS s ohledem na střet zájmů 
V rámci procesů hodnocení projektů MAS došlo k problému s usnášeníschopností Výběrové komise 
MAS pro 4. výzvu MAS na bezpečnost dopravy. Přijatým opatřením bylo dovolení Výběrové komise, 
tak, aby se nadále předešlo problémům usnášeníschopností při hodnocením projektů. 
 

2) Neplnění plánovaných věcných indikátorů stanovených v SCLLD  

Toto riziko se týká všech operačních programů, ve kterých MAS vypisuje výzvy a je způsobeno 
zejména velkým časovým odstupem od doby tvorby SCLLD a samotné realizace. Například u PRV 



plnění indikátorů po 1. výzvě v rámci jednotlivých opatření probíhá jinak, než bylo předpokládáno 
(např. pracovních míst je u Fiche č. 1 přebytek a oproti tomu u Fiche č. 3 nedostatek).  

Opatření: Na základě konzultací budou řešeny případné změny s jednotlivými řídícími orgány.   

3) Neplnění finančního plánu  
S ohledem na zpoždění celého procesu čerpání finančních prostředků prostřednictvím MAS je rizikem 
neplnění finančního plánu.  
Opatření: MAS se snaží v co nejzazších termínech a s ohledem na administrativní kapacity vypisovat 
výzvy a hodnotit podané projekty.  
 
 

POPIS AKTIVIT VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVALUAČNÍHO PLÁNU DOP  

Pravidelná evaluace postupu realizace strategie probíhá zejména v rámci pravidelných porad Kanceláře 
MAS -zpravidla čtvrtek v 11 hodin. Dále o postupu realizace informuje předsedkyně pravidelně na 
zasedání Výboru MAS Blaník a v rámci Členské schůze MAS Blaník. K evaluaci a plánu aktivit slouží 
také nástěnka 2 X 2 m umístěná v kanceláři MAS Blaník, která je pravidelně doplňována o aktuální stav 
indikátorů, výzev, hodnoty finančního plánu a veškeré další podstatné informace k hodnocení pokroku 
strategie. 
 
MAS Blaník, z.s. ve sledované období začala pracovat na Mid - term evaluaci, a to konkrétně oblasti A. 
Na Zpracování této oblasti Evaluační Zprávy se podíleli pracovníci kanceláře MAS, a také skupina členů 
složená z orgánů MAS. 

 

SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST  

Ve sledovaném období došlo k pokroku realizace integrované strategie. Bylo uspořádáno pět 
informačních seminářů pro připravované výzvy jednotlivých operačních programů. MAS se rovněž 
spolupodílela 1 akci s tématem naučných stezek, na které je možné v rámci MAS žádat o dotaci.  
 
V rámci Evropského sociálního fondu (ESF) MAS Blaník přešly do realizační fáze projekty Montessori 
školička a Dětská skupina Anna, která byla zřízena v Azylovém domě Vlašim. V rámci výzvy Programy 
pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách byla orgány 
MAS Blaník podpořena žádost Farní charity Vlašim zaměřená na pomoc formálním pečovatelům, a také 
žádost spolku Zoe na projekt RESTART. Oběma žádostem byl vydán právní akt. 
 
  

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), byly ve výzvě na Bezpečnost 
dopravy MAS splnily podmínky pro vydání právního aktu projekty Městyse Čechtice s CZV 2 461 685 
Kč a Trhový Štěpánov s CZV 1 548 179 Kč, projekt Louňovic pod Blaníkem byl stanoven jako hraniční 
projekt a byla mu Řídícím orgánem IROP nabídnuta zbývající alokace výzvy 867 830,70 Kč. Díky 
podpoře budou vybudovány nové chodníky a přechody. 
 

Ve výzvě na podporu infrastruktury pro předškolní vzdělávání byl přijat projekt na přístavbu MŠ K 
Vodárně, Vlašim za 6 313 544,00 Kč, který ve sledovaném období splnil podmínky pro vydání 
právního aktu.  
 
Ve výzvě na Infrastrukturu základních školy byly MAS vybrány 2 projekty a to Městyse Zdislavice 
(czv 4 160 417,06) a Městyse Načeradce (czv 4 209 199,00 Kč). Oba projekty splnily podmínky 
způsobilosti pro financování. 
 
 



V roce 2018 byla v rámci operace 19. 2. 1. Programu rozvoje venkova 2014 - 2010 vyhlášena jedna 
výzva. 1. výzva PRV byla vyhlášena 20. 6. 2018 a žadatelé mohli předkládat své projekty v rámci Fiche 
č. 1 Zemědělství živí venkov, Fiche č. 2 Ať nám roste produkce, Fiche č. 3 Na venkově se podniká a 
Fiche č. 4 Poznejte to u nás v lese. Celková výše dotace pro 1. výzvu byla 14. 888. 070,-Kč.  

V rámci 1. výzvy PRV bylo celkem přijaty projekty za 6.234.038,-Kč. 

Ve Fichi č. 1 bylo přijato celkem 8 projektů s celkovou dotací 2.710.797,-Kč.  Šest projektů bylo 
Výběrovou komisí doporučeno k financování a zaregistrováno na SZIF a dva projekty byly vyřazeny 
v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. Ve Fichi č. 2 byl přijat 1 projekt s dotací 
116.750,-Kč , ve Fichi č. 3 byl přijat 1 projekt s dotací 406. 491,-Kč a ve Fichi č. 4 byl přijat 1 projekt 
s dotací 3.000.000,-Kč. Tyto 3 projekty byly Výběrovou komisí doporučeny k financování a 
zaregistrovány na SZIF.  

 

O postupu realizace informuje předsedkyně pravidelně na zasedání Výboru MAS Blaník a v rámci 
Členské schůze MAS Blaník. 

 

HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY 

MAS Blaník, z.s. v rámci realizace CLLD klade důraz na zachování rovných příležitostí a 
nediskriminace. Primárně tuto oblast řeší. Operační program zaměstnanost. Ve sledovaném období 
přešly do realizační fáze projekty na dětské skupiny mající vliv horizontální principy Rovné příležitosti 
a nediskriminace a Rovné příležitosti mužů a žen. S ohledem na princip Rovné příležitosti a 
nediskriminace je vliv projektů pozitivní, a to zejména tím, že při realizaci bude dodržen rovný přístup 
na základě rasy, pohlaví a náboženství. Tento horizontální princip je rovněž dodržován ve vztahu k 
fungování spolku, tedy přijímání členů a jejich nominace do příslušných orgánů.  

 

Na Rovné příležitosti mužů a žen budou mít oba projekty rovněž pozitivní vliv, a to zejména tím, že v 
realizaci budou podporovat sladění práce a rodiny. Projekty jsou zaměřeny na hlídání dětí ve věku od 1 
do 6 let, kdy cílové skupině rodičů umožní lépe a rychleji se zapojit na trhu práce. Tento horizontální 
princip je rovněž dodržován ve vztahu k fungování spolku, tedy přijímání členů a jejich nominace do 
příslušných orgánů.  

 

Během sledovaného období není konkrétní výstup týkající se vlivu na realizaci integrovaného nástroje 
na horizontální princip: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory). Nicméně při dalším naplňování 
strategie v budoucích sledovaných období se jím budeme řídit. Nejvíce se udržitelný rozvoj týká 
opatření Programu rozvoje venkova, ve kterém byly přijaty projekty v 1. výzvě, které následně prošly 
hodnocením MAS a byly předány SZIF. 

 

 

 

 



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

Název projektu

Název příjemce podpory MAS Blaník, z. s. 

Zařazení 
výdaje

částka Druh výdajů rozpočtu Počet
J. cena

(Kč)
Rozpočet 2018  Vyčerpáno  Zbývá 

1. Osobní náklady 1 521 593,22

1.1 Platy, odměny z dohod a pojistné
1.1.1 Platy 1 003 867,00

1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.1.1. Vedoucí zaměstnanec SCLLD; expert IROP - 03/17 - /2017 0,00 27 500,00 0,00 -                   
1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.1.1. Vedoucí zaměstnanec SCLLD - 7/2017-6/2018 6,00 13 750,00 82 500,00 101 004,00         18 504,00 -      
1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.1.2  Expert IROP - 10/2017 - 12/2020 12,00 13 750,00 55 000,00 66 024,00           11 024,00 -      
1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.1.2. Expert PRV - 09/17 - 12/20 12,00 23 500,00 164 500,00 133 298,00         31 202,00       
1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.1.3. Expert ESF - 12/17- 12/20 12,00 23 500,00 164 500,00 161 240,00         3 260,00         
1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.1.4. Asistentka kanceláře (05/17 - 06/18) 0,00 0,00 0,00 -                   
1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.1.5. Asistentka kanceláře (1/2021 - 12/2023) 0,00 17 800,00 0,00 -                   
1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.1.6. Vedoucí zaměstnanec SCLLD - 1/21 - 12/23 0,00 27 500,00 0,00 -                   
1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.1.7. Animační pracovník škol (2017 - 2020) - 0,3 úvazek 0,00 0,00 0,00 -                   
1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.1.8. Vedoucí zaměstnanec SCLLD - 7/2018 - 3/2019 6,00 27 500,00 137 500,00 117 955,00         19 545,00       
1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.1.9. Expert IROP - 5/2018-10/2018 7,00 20 625,00 144 375,00 133 653,00         10 722,00       
1.1.2.1.1. Mzdové náklady Vedoucí zaměstnanec od listopadu 2018 2,00 32 500,00 65 000,00 65 000,00       
1.1.2.1.1. Mzdové náklady Expert IROP od listopadu 2018 2,00 27 373,00 54 746,00 54 746,00       
1.1.2.1.1. Mzdové náklady Expert PRV od listopadu 2018 2,00 27 373,00 54 746,00 54 746,00       
1.1.2.1.1. Mzdové náklady Odměny - 2018 1,00 81 000,00 81 000,00 81 000,00       

1.1.2 Odměny z dohod (DPČ) 0,00 -                   
-                   

1.1.3 Odměny z dohod (DPP) 107 980,00
1.1.2.1.4. ostatní mzdové výdaje (DPP)1.1.3.1. Animační pracovník škol (DPP - do července 2017 - sazba 120 Kč/hodina) 119,50 120,00 14 340,00 17 840,00           3 500,00 -        

1.1.3.1. Animační pracovník škol (DPP - od srpna 2018 sazba 200 Kč na hodinu) 180,50 200,00 36 100,00 5 900,00             30 200,00       
1.1.2.1.4. ostatní mzdové výdaje (DPP)1.1.3.2. Administrativní pracovník - brigádník (DPP 03/2017 - 12/2023) 479,50 120,00 57 540,00 23 440,00           34 100,00       
1.1.2.1.4. ostatní mzdové výdaje (DPP)1.1.3.3. Expert PRV (DPP - 03/2017 - 5/2017) 0,00 120,00 0,00 -                   

-                   

MAS Blaník: PŘÍPRAVNÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI, PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOST
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1.1.4 Odměny z výkonu funkce 809 613,22

1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.4.1. Odměny členů Výboru MAS Blaník, z. s. (průměrně 165 h ročně) 165 200,00 33 000,00 33 000,00       

1.1.2.1.1. Mzdové náklady
1.1.4.2. Odměny členů VýběrovéK MAS Blaník (100 hodin, ročně, 4 roky, 7 
členů)

600 165,00 99 000,00 52 387,50           46 612,50       

1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.4.3. Odměny členů Monitorovacího a kontrolního výboru 26 200,00 5 100,00 5 100,00         
1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.4.7 Odměna předsedy sdružení MAS Blaník, z.s. - 50 hodin měsíčně 960,00 200,00 192 000,00 120 350,00         71 650,00       
1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.4.8 Odměna místopředsedů MAS Blaník, z.s.- ročně 80,00 200,00 16 000,00 16 000,00       

-                   
1.1.2.1.2. Odvody 1.2 Sociální pojištění (zaměstnavatel) 0 0,00 337 440,53 213 003,00         124 437,53      
1.1.2.1.2. Odvody 1.3 Zdravotní pojištění (zaměstnavatel) 0 0,00 121 407,03 79 557,00           41 850,03       
1.1.2.1.2. Odvody 1.4 FKSP -                   
1.1.2.1.3. zákonnné pojištění 1.5 Jiné povinné pojištění (úrazové) 5 665,66 3 485,00             2 180,66         

-                   
2. Cestovní náhrady 77 000,00 77 000,00       

1.1.2.4.1 Cestovné 2.1. Cestovní náklady zaměstnanců ročně 1 60 000,00 60 000,00 18 093,00           41 907,00       
1.1.2.4.1 Cestovné 2. 2 Cestovní náklady_animační položka 1 17 000,00 17 000,00 1 693,00             15 307,00       

-                   
3. Zařízení 161 500,00
3.1 Nehmotný majetek do 60 tis. Kč 0,00 -                   

1.1.2.3. Spotřeba materiálu 3.1.1.1 Microsoft Office 1 7 000,00 7 000,00 5 799,00             1 201,00         
0,00 -                   

3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek -                   
3.3 Drobný hmotný majetek 0,00 -                   

1.1.2.3. Spotřeba materiálu 3.3.1 Notebook (zaměstnanci + jeden pro klienty) 1 25 000,00 25 000,00 24 680,00           320,00            
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 3.3.1 Notebook_animační položka 1 25 000,00 0,00 -                   
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 3.3.2 Pracovní stůl 2 6 000,00 12 000,00 12 000,00           -                   
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 3.3.3 Pracovní židle 5 4 000,00 20 000,00 3 600,00             16 400,00       
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 3.3.4 Skříň 5 8 000,00 40 000,00 40 000,00           -                   
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 3.3.5. Židle k jednacímu stolu 0 2 500,00 0,00 -                   
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 3.3.6 Jednací stůl 1 7 500,00 7 500,00 7 500,00             -                   

3.3.7. Vestavěné skříně (kancelář MAS) 1 50 000,00 50 000,00 49 521,00           479,00            
-                   

4. Materiál 49 700,00 -                   
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 4.1 Nákup odborných publikací 1 3 000,00 3 000,00 3 000,00         
1.1.2.6.1. Povinná publicita 4.2 Propagační předměty + povinná publicita 1 3 000,00 3 000,00 3 000,00         
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 4.3 Papír do tiskáren 1 5 000,00 5 000,00 5 000,00         
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 4.3 Papír do tiskáren_animační položka 1 1 000,00 1 000,00 1 000,00         
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 4.4 Tonnery 1 20 530,00 17 000,00 14 695,00           2 305,00         
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 4.4 Tonnery_animační položka 1 4 000,00 4 000,00 4 000,00         
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 4.5 Drobný spotřební materiál 1 20 872,00 15 000,00 39 695,74           24 695,74 -      
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1.1.2.3. Spotřeba materiálu 4.5 Drobný spotřební materiál_animační položka 1 500,00 500,00 500,00            
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 4.6 Flipchartový papír 1 1 000,00 1 000,00 1 000,00         
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 4.6 Flipchartový papír_animační položka 1 200,00 200,00 200,00            

-                   
5. Nákup služeb 218 395,70 -                   

1.1.2.2.5 Pronájem kanceláře 5.1 Nájem kanceláře 1 8 000,00 8 000,00 7 000,00             1 000,00         
1.1.2.2.3 Poštovní, telefonní, internetové poplatky5.2 Telefonní poplatky 1 2 800,00 16 000,00 18 962,41           2 962,41 -        
1.1.2.2.3 Poštovní, telefonní, internetové poplatky5.2 Telefonní poplatky_animační položka 0 0,00 0,00 -                   
1.1.2.2.3 Poštovní, telefonní, internetové poplatky5.3 Mobilní internet (terén) 0 0,00 0,00 -                   
1.1.2.2.3 Poštovní, telefonní, internetové poplatky5.4 Poštovné 1 3 000,00 3 000,00 1 891,00             1 109,00         
1.1.2.5.4. Ostatní služby 5.5 Služby účetní 0 0,00 54 572,04 24 313,00           30 259,04       
1.1.2.5.1. Pronájem prostor 5.7 Pronájmy prostor pro školení/kurzy/semináře 1 37 000,00 37 000,00 7 590,00             29 410,00       
1.1.2.5.1. Pronájem prostor 5.7 Pronájmy prostor pro školení/kurzy/semináře_animační položka 0 0,00 9 000,00 9 000,00         
1.1.2.5.5. Catering 5.8 Pohoštění 0 0,00 20 000,00 13 005,90           6 994,10         
1.1.2.5.5. Catering 5.8 Pohoštění_animační položka 0 0,00 1 800,00 1 800,00         
1.1.2.2.4. Webhosting 5.9 Webový prostor 1 7 000,00 7 000,00 7 000,00         
1.1.2.6.2. Informační a propagační nástroje5.10 Tisk výroční zprávy 1 3 517,00 3 517,00 3 517,00         
1.1.2.6.2. Informační a propagační nástroje5.11 Sazba výroční zprávy 1 3 500,00 3 500,00 3 500,00         
1.1.2.5.3. školení zaměstnanců, povinných orgán5.12 Školení pro zaměstnance 1 5 000,00 5 000,00 5 000,00         
1.1.2.2.4. Webhosting 5.13 Doména www.masblanik.cz 1 472,00 472,00 472,00            
1.1.2.5.4. Ostatní služby 5.14 Expertní služby (právník, překlad, daňový poradce atp.) 0 0,00 12 534,66 9 750,00             2 784,66         
1.1.2.5.4. Ostatní služby 5.15 servis IT (instalace, oprava, údržba) 1 37 000,00 37 000,00 7 260,00             29 740,00       

rezerva - služby 1 0,00 0,00 3 990,26             3 990,26 -        
-                   

6. Stavební úpravy 0,00 -                   
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 6.1 Drobné stavební úpravy - resp. vestavěné skříně 1 0,00 0,00 -                   

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

1.1.2.5.2. Externí audit 7.1 Audit 1 37 440,00 37 440,00 27 225,00           10 215,00       
-                   

NEUZNATELNÉ POSKYTNUTÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY - NS MAS/KS MAS -                   
NEUZNATELNÉ Účast na VH NS MAS -                   
NEUZNATELNÉ Poplatky bank -                   

-                   
CELKEM VÝDAJE 2 465 495,92 1 567 400,81      898 095,11      
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Registrační číslo 

strategie:
CLLD_15_01_037

Název MAS: MAS Blaník, z.s.

Kraj: Středočeský kraj

Alokace výzvy 

Plánovaný 

měsíc a rok 

vyhlášení 

výzvy

Plánovaný 

měsíc a rok 

zahájení  

příjmu žádostí 

o podporu

Plánovaný 

měsíc a rok 

ukončení 

příjmu žádostí 

o podporu 

Celková alokace (CZK) Počet projektů Průměrná velikost projektu

68. Infrastruktura pro 

vzdělávání

9. Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP -  

školství a vzdělávání - Podpora 

dětských skupin, nebo zařízení péče o 

děti do 3 let

Infrastruktura pro 

předškolní vzdělávání

II. 5. Podpora dětských 

skupin, nebo zařízení péče 

o děti do 3 let

01/2019 01/2019 02/2019 1 055 010,00                          1,00    

1 055 010,00 Kč

62. Zázemí pro sociální 

služby 

 10. Výzva MAS Blaník z.s. - IROP - 

sociální infrastruktura - Zázemí pro 

sociální služby I.

Rozvoj sociálních služeb
II. 2. Zázemí pro sociální 

služby
04/2019 04/2019 04/2019 3 252 950,00                          2,00    

3 090  290, 00

62. Sociální infrastruktura
 11. Výzva MAS Blaník z.s. - IROP - 

sociální infrastruktura - Sociální bydlení 
sociální bydlení II. 4. Sociální bydlení 06/2019 06/2019 07/2019 2 285 850,00                          1,00    

2 285 850,00 Kč

Harmonogram výzev pro IROP - CLLD

MAS Odhad

Číslo a název výzvy 

ŘO IROP 

Opatření/Podopatření 

Isg
Název výzvy MAS, popř. číslo Aktivita

PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj

SC 4.1 (kolové výzvy MAS)



původně plánovány na 3 výzvy  1 084 310 Kč, 1 084 320 Kč, 1 084 320 Kč

Zrušit a ukrojit částku na kurzovné ? Asi nejjednodušší varianta a na ŘO 
konzultováno jako v pořádku. Musí být řádně odůvodněno proč rušíme - tj. 
projednání informace o tom, že skutečně není poptávka.

Poznámka



Položka popis změny zdůvodnění změny

Operační program

Specifický cíl IROP

Číslo výzvy ŘO IROP

Číslo výzvy MAS

Opatření integrované strategie 

Podopatření integrované 

strategie

Druh výzvy 

Přehled změn k datu  dd.mm.rrrr

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 

oblastech a aktivizace místního potenciálu

Integrovaný regionální operační program

II.5. Podpora dětských skupin; nebo zařízení péče o děti do 3 let

nerelevantní

Kolová

MAS Blaník,z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného

místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Blaník, z.s. na období 2014 – 2020“

vyhlašuje

9. výzvu k předkládání žádostí o podporu

z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„MAS Blaník, z.s.  – IROP – Dětské skupiny a zařízení péče o děti do 3 let“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68  ,,ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO 

VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ “

9

68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A 

CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Identifikace výzvy

Termíny



Datum a čas vyhlášení výzvy 

MAS

Datum a čas zpřístupnění 

formuláře žádosti o podporu v 

MS2014+

Datum a čas zahájení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

Datum a čas ukončení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

Alokace výzvy MAS (CZV)

Míra podpory z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj a 

státního rozpočtu pro projekt

minimální výše CZV na projekt 500 000,00 Kč

Forma podpory

26.1.19 8:00

26.1.19 8:00

Podpořeny budou projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 

Smlouvy o fungování Evropské unie.

Při poskytování podpory v rámci této výzvy nedochází k naplnění čtvrtého definičního znaku 

veřejné podpory Ovlivnění obchodu mezi členskými státy. V případě zařízení péče o děti do 3 

let a předškolního vzdělávání není předpoklad, že by kapacity byly využívány mimo spádovou 

oblast či reálnou dojezdovou vzdálenost, dále je omezeno využívání zařízení dětmi ze 

zahraniční a to především kvůli jazykové bariéře, kdy v předškolním stupni vzdělávání je 

kladen důraz na vedení výuky v rodném jazyce. Aktivity budou mít pouze lokální dopad a 

nebudou mít vliv na trh a spotřebitele v sousedních členských státech, nebudou přitahovat 

poptávky nebo investice do jednotlivých regionů a nevytváří překážky usazování společností z 

jiných členských států.

Zacílení podpory

Dotace – ex-post financování 

Podmínky veřejné podpory

Minimální a maximální výše 

celkových způsobilých výdajů 

projektu

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 úkon byl učiněn 

před tímto datem.

Datum ukončení realizace 

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

Datum zahájení realizace 

projektu

maximální výše CZV na projekt 1 055 010,00 Kč

1 055 010,000 Kč

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 % 

Státní rozpočet - 0 %

Podpora

31.01.2021

01.01.2014

5.3.19 0:00

N/R



1 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

2

3

4

5

Území realizace 

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací za hranicí území 

MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Věcné zaměření

 Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity 

kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin v území, kde je 

prokazatelný nedostatek těchto kapacit

Typy podporovaných projektů

Oprávnění žadatelé

• školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání

• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

• obce 

• organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

• nestátní neziskové organizace 

• církve

• církevní organizace

• zařízení péče o děti do 3 let

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                                                                                                                               • 

děti do 3 let                                                                                                                                       •  děti v 

předškolním věku 

50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení

50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení

50120 Počet osob využívající zařízení péče o děti do tří let

50020 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení

Podporované aktivity

Indikátory



1 Plná moc

2 Zadávací a výběrová řízení

3 Doklady o právní subjektivitě

4 Výpis z rejsříku trestů - příloha zrušenq

5 Studie proveditelnosti

6
Doklad o prokázání právních vztahů k majetku,který je

předmětem projektu

7
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo

veřejnoprávní smlouvanahrazující 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 Výpočat čistých jiných peněžních příjmů 

12 Čestné prohlášení o skutečném majiteli

13 Výpis z rejtříků škol a školských 

14 Stanovisko krajské hygienické stanice ke kapacitě školy

Časová způsobilost

Způsobilé výdaje

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve 

Specifických pravidlech výzvy č. 68 (verze 1.2, platnost od 3.5.2018) IROP v kapitole 3.4.1.

1.1.2014 - 31.1. 2021

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a 

příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení 

výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.11, platnost od 15.5.2018), Specifickými pravidly (verze 

1.2, platnost od 3.5.2018). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí 

vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.

Náležitosti žádosti o podporu

Indikátory

Povinné přílohy

Věcná způsobilost



Informace o křížovém 

financování

Další specifika výzvy

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

V případě potřeby bude vytvořen seznam náhradních projektů. Náhradním projektem je 

hraniční projekt, popřípadě další projekt ve výzvě MAS. který splnil podmínky věcného 

hodnocení, ale ve výzvě není dostatek finančních prostředků na podporu v plné výši.Výbor 

MAS Blaník zodpovídá za alokaci výzvy MAS, v případě náhradních projektů může rozhodnout 

o jejím navýšení, pokud výzva nebyla vyhlášena na celou alokaci opatření, tzn., že může 

rozhodnout o navýšení alokace výzvy do výše celkových způsobilých výdajů na opatření 

strategie CLLD.

Forma a způsob podání žádosti 

o podporu

Odkaz na Obecná a Specifická 

pravidla výzvy ŘO IROP
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy 

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

Kritéria pro věcné hodnocení jsou přílohou číslo 2. této výzvy.

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti provádí pracovníci kanceláře MAS Blaník, z.s. 

při dodržení pravidla čtyř očí. 

Věcné hodnocení provádí výběrová komise. 

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 20 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, postup pro vyřizování žádosti o 

přezkum je uveden v Interních postupech MAS Blaník, z.s..  Interní postupy verze 1.1, platné 

od 28.11.2017 - IROP, MAS Blaník, z.s jsou dostupné na https://www.masblanik.cz/interni-

postupy-irop/. 

Způsob hodnocení projektů

Kritéria pro hodnocení projektů

Příjmy projektu

Projekty mohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení i příjmy mimo čl. 61 

Obecného nařízení (tzn. Jiné peněžní příjmy)

Provádění změn výzvy

Křížové financování není možné

 O změně výzvy pro integrované projekty jsou žadatelé a příjemci informováni stejným 

způsobem, jakým byla výzva vyhlášena. 

U kolových výzev nemůže MAS  provádět následující změny podmínek pro poskytnutí 

podpory, pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou jednotného metodického 

prostředí:

- zrušení vyhlášené výzvy,

- snížení alokace výzvy                                                                                                                                              

- změnu maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů,

-změnu míry podpory,

- změnu podporovaných aktivit,

- změnu oprávněných žadatelů,

- posun data ukončení realizace projektu na dřívější datum,

- posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum

Další detaily výzvy



1 Příloha č.1 Kritéria formálního  hodnocení a přijatelnosti

2 Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Seznam příloh výzvy

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



 
9. Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP -vzdělávání  

– Podpora dětských skupin a jiných zařízení péče o děti do 3 let 

 Vazba na výzvu č. 68 INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ 

 Napravitelnost Referenční dokument 

Žádost o podporu je podána v předepsané formě. Napravitelné Žádost o podporu, Výzva MAS 

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

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

Napravitelné Žádost o podporu, povinné přílohy 
Žádosti o podporu, Specifická 
pravidla pro žadatele a příjemce 

 

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 

Obecná kritéria přijatelnosti   Napravitelnost Referenční dokumenty 

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

Projekt je svým zaměřením v souladu výzvou MAS. Napravitelné Text výzvy MAS, Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický 2.1 a výzvu MAS. Nenapravitelné Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti, výzva MAS 

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

Napravitelné Žádost o podporu, Výzva MAS 

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. Napravitelné Žádost o podporu, výzva MAS 

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. Napravitelné Studie proveditelnosti 

Výsledky projektu jsou udržitelné.  Napravitelné Studie proveditelnosti 

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

Napravitelné Studie proveditelnosti, Žádost o 
podporu 

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. Nenapravitelné Žádost o podporu, Přílohy žádosti o 
podporu 

Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD. Nenapravitelné Studie proveditelnosti 

Specifická kritéria přijatelnosti                            Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) Napravitelnosti Referenční dokumenty 

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 Studie proveditelnosti, Žádost o 
podporu 

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

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

ANO - projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 
2015 - 2020.  
NE - projekt není v souladu s Dlouhodobým záměrem 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 
2015-2020.  
NERELEVANTNÍ – projekt je zaměřen na zařízení péče o 
děti do 3 let nebo není zaměřen na aktivitu Infrastruktura 
pro předškolní vzdělávání.  

Napravitelné 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti, Dlouhodobý záměr 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy ČR na období období 
2015-2020 pro předškolní 
vzdělávání 

Projekt je v souladu s akčním 
plánem inkluzivního vzdělávání 
na roky 2016 – 2018. 
 

ANO - projekt je v souladu s Akčním plánem inkluzivního 
vzdělávání na roky 2016-2018.  
NE - projekt není v souladu s Akčním plánem inkluzivního 
vzdělávání na roky 2016-2018.  
NERELEVANTNÍ – projekt je zaměřen na zařízení péče o 
děti do 3 let nebo není zaměřen na aktivitu Infrastruktura 
pro předškolní vzdělávání. 

Napravitelné 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti, Akční plán 
inkluzivního vzdělávání na období 
2016-2018 

Projekt prokazatelně řeší 
nedostatek kapacit v území.  

ANO - projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v 
území.  
NE - projekt neřeší nedostatek kapacit v území.  
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání  

Napravitelné 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti, Rejstřík škol a 
školských zařízení, resp. Evidence 
dětských skupin 
 

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 

ANO - projekt nepodporuje žádná opatření, která vedou k 
diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako 
jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou 
podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním 
postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním 
znevýhodněním).  

Napravitelné 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti 
 



 
postižením, zdravotním 
znevýhodněním a se sociálním 
znevýhodněním.  

Nejsou finančně podporovány aktivity zařazující děti do 
následujících zařízení:  
- do zařízení samostatně zřízených pro žáky se 
zdravotním postižením nebo do jejich přípravných tříd,  
- do zařízení vzdělávajících podle ŠVP upraveného podle 
potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % dětí,  
- do tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených pro 
žáky se zdravotním postižením v běžném zařízení.  
 
NE - projekt podporuje opatření, která vedou k 
diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako 
jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou 
podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním 
postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním 
znevýhodněním).  
Jsou finančně podporovány aktivity zařazující děti do 
následujících zařízení:  
- do zařízení samostatně zřízených pro žáky se 
zdravotním postižením nebo do jejich přípravných tříd,  
- do zařízení vzdělávajících podle ŠVP upraveného podle 
potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % dětí,  
- do tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených pro 
žáky se zdravotním postižením v běžném zařízení.  
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání.  

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

ANO – projekt nezískal podporu z Národního fondu pro 
podporu MŠ a ZŠ. 
NE - byl podpořen z Národního fondu pro podporu MŠ a 
ZŠ 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

Napravitelné 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti, Národní fond pro 
podporu MŠ a ZŠ (Fond rozvoje 
kapacit základních a mateřských 
škol) 

Projekt zaměřený na 
mateřskou školu zřízenou 
podle zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon, je v souladu 
s Místním akčním plánem 
vzdělávání (MAP) 

ANO – projekt mateřské školy je v souladu s místním 
akčním plánem vzdělávání 
NE – projekt mateřské školy není v souladu s místním 
akčním plánem vzdělávání 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na mateřskou 
školu podle zákona č. 561/2004 Sb, ale je zaměřen na jiný 
typ předškolního vzdělávání nebo projekt není zaměřen 
na aktivitu Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

Nenapravitelné 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti, příslušný Místní 
akční plán (MAP), res. Strategický 
rámec MAP 

 

 

 

 



     
9. Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP -vzdělávání  

– Podpora dětských skupin a jiných zařízení péče o děti do 3 let 

 Vazba na výzvu č. 68 INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria věcného hodnocení 

Název kritéria Popis kritéria Způsob hodnocení Hlavní zdroj informací 

Harmonogram realizace 
projektu je reálný a 
proveditelný.  

Kritérium hodnotí, zda je harmonogram realizace reálně proveditelný.  5 bodů - Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný  
0 bodů - Harmonogram realizace projektu není reálný a proveditelný.  

Studie proveditelnosti 

Projekt umožňuje pobyt 
dítěte v zařízení po 
maximální možnou dobu.  
 

Kritérium hodnotí dobu pobytu dítěte 15 bodů – Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu více než 8 hodin 
denně.  
10 bodů – Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu v rozsahu od 6 do 8 
hodin denně.  
0 bodů – Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu méně než 6 hodin 
denně.  

Studie proveditelnosti 
 

Součástí projektu jsou 
úpravy venkovního 
prostranství (zeleň, herní 
prvky).  

Kritérium hodnotí, zda jsou součástí projektu úpravu venkovního 
prostranství. 

10 bodů - Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (zeleň, 
herní prvky).  
0 bodů - Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství 
(zeleň, herní prvky).  

Studie proveditelnosti 

Zařízení zajišťuje 
pobyt dětem mladším 
tří let.  

 

 

Kritérium hodnotí, zda zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším 3 let 10 bodů – Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let. 
0 bodů – Zařízení nezajišťuje pobyt dětem mladším tří let.  

 

Studie proveditelnosti 

Minimální počet bodů 20 bodů  

Maximální počet bodů 40 bodů  

 

 

 

1. KRITÉRIUM : VYMAZÁNÍ KRITÉRIA 

PRO: 6, PROTI: 2 , ZDRŽEL: 1 

Pro  



     
 - 



Operační program

Specifický cíl IROP

Číslo výzvy ŘO IROP

Číslo výzvy MAS

Opatření integrované strategie 

Podopatření integrované 

strategie

Druh výzvy 

Datum a čas vyhlášení výzvy 

MAS

Datum a čas zpřístupnění 

formuláře žádosti o podporu v 

MS2014+

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 

oblastech a aktivizace místního potenciálu

Integrovaný regionální operační program

II. 2 Zázemí pro sociální služby

10.4.19 8:00

10.4.19 8:00

Kolová

MAS Blaník, z.s.  jako nositel strategie komunitně vedeného

místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Blaník, z.s. na období 2014 – 2020“

vyhlašuje

10. výzvu k předkládání žádostí o podporu

z Integrovaného regionálního operačního programu

 

s názvem

„MAS Blaník, z.s.  – IROP – sociální infrasturktura - Zázemí pro sociální 

služby.“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP č. 62 „Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ 

PROJEKTY CLLD - SC 4.1“
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62. výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Identifikace výzvy

Termíny



Datum a čas zahájení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

Datum a čas ukončení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

Alokace výzvy MAS (CZV)

Míra podpory z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj a 

státního rozpočtu pro projekt

minimální výše CZV na projekt

Forma podpory

Aktivita Rozvoj sociálních služeb

- nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,

- výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních 

služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s 

cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách ve znění pozdějších předpisů.                                                                                     

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:                                                                                                       

- osobní asistence                                                                                                                                - 

pečovatelská služba                                                                                                                                      - 

odlehčovací služba                                                                                                                                             

- denní stacionář                                                                                                                                                  

- sociálně aktivizační služby                                                                                                                                  

Typy podporovaných projektů

Bude podpořena infrastruktura, ve které je vykonávaná služba 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 (2012/21/EU).

Zacílení podpory

Dotace – ex-post financování 

Podmínky veřejné podpory

Minimální a maximální výše 

celkových způsobilých výdajů 

projektu

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 % 

Státní rozpočet - 0 %

Podpora

31.12.2021

01.01.2014

15.5.19 0:00

N/R

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 úkon byl učiněn 

před tímto datem.

Datum ukončení realizace 

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

Datum zahájení realizace 

projektu

maximální výše CZV na projekt



1 Rozvoj sociálních služeb

2

3

4

5

1 Plná moc

2 Zadávací a výběrová řízení

3 Doklady o právní subjektivitě žadatele

4 Výpis z rejstříku trestů -příloha zrušena

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

Území realizace 

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.

Terénní sociální služby v aktivitách Rozvoj sociálních služeb  území MAS (obec zahrnutá do 

MAS) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

- sociálně aktivizační služby                                                                                                                                  

- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež                                                                                           - 

kontaktní centra                                                                                                                                                   

-terénní programy                                                                                                                          

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Oprávnění žadatelé

- obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,

- dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,

- nestátní neziskové organizace,

- církve,

- církevní organizace

Cílová skupina

Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním 

postižením.

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

Podporované aktivity

Indikátory

Věcné zaměření



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 subjektu, který vydal strategický

plán sociálního začleňování, komunitní plán sociálních

služeb nebo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

kraje

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

14

15

Informace o křížovém 

financování

Časová způsobilost

Křížové financování není možné

Způsobilé výdaje

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve 

Specifických pravidlech výzvy č. 62 (verze 1.2, platnost od 29.06.2018) IROP v kapitole 3.2.4.

 Podmínky pro případnou změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole 2.2 Obecných pravidel. Změny 

ve výzvě se nevztahují na žádosti o podporu, které již žadatelé podali.  Změny vyhlášené výzvy 

provádí Kancelář MAS/Expert IROP/nebo Vedoucí zaměstnanec SCLLD na základě změny 

legislativy, nadřazené metodiky v souladu s MPŘVHP, kapitola 5.2.4, dále Kancelář MAS 

postupuje podle kapitoly 4.2 dokumentu - „MINIMÁLNÍ POŽADAVKY ŘO IROP K 

IMPLEMENTACI CLLD – verze 1.2.  Změna výzvy musí být řádně odůvodněná, tzn., bude 

obsahovat popis změny, důvod provedení změny, případné dopady na administraci projektů 

1.1.2014 - 31.12.2021

Další detaily výzvy

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a 

příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 62 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení 

výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.11, platnost od 15.08.2018), Specifickými pravidly (verze 

1.2, platnost od 29.06.2018). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce 

řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.

Povinné přílohy

Věcná způsobilost



Další specifika výzvy

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

V případě, že požadavky na dotaci u všech projektů, které splnily podmínky věcného 

hodnocení budou převyšovat alokaci výzvy, bude vytvořen seznam náhradních projektů.

Forma a způsob podání žádosti 

o podporu

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

Kritéria pro věcné hodnocení jsou přílohou číslo 2. této výzvy.

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti provádí pracovníci kanceláře MAS Blaník, z.s. 

při dodržení pravidla čtyř očí. Věcné hodnocení provádí výběrová komise. 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 35 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, postup pro vyřizování 

žádosti o přezkum je uveden v Interních postupech MAS Blaník, z.s.. Interní postupy - IROP, 

MAS Blaník, z.s jsou dostupné na https://www.masblanik.cz/interni-postupy-irop/.

Způsob hodnocení projektů

Kritéria pro hodnocení projektů

Příjmy projektu

Projekty, podporované v této výzvě v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU, podléhají 

pravidlům veřejné podpory a jsou vyloučeny z aplikace ustanovení čl. 61 a 65 Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013. Pro stanovení 

maximální výše podpory platí zvláštní pravidla vyplývající z předpisů k veřejné podpoře a je 

nutné provést individuální posouzení potřeb financování.

Provádění změn výzvy

obsahovat popis změny, důvod provedení změny, případné dopady na administraci projektů 

žadatele/příjemce v MS2014+, pokud ve výzvě doposud nebyl ukončen příjem žádostí o 

podporu, dále Vzor výzvy MAS.

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.

Výzvy MAS a jejich aktualizace schvaluje dle Stanov organizace Výbor MAS Blaník.

O každé vyhlášené výzvě MAS nebo její změně informuje Kancelář MAS/Expert IROP žadatele. 

Kancelář MAS/Expert IROP zveřejňuje výzvu/y nebo informuje o její změně do 5 pracovních 

dnů od jejich schválení v MS2014+ na svém webu www.masblanik.cz



1 Příloha č.1 Kritéria formálního  hodnocení a přijatelnosti

2 Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Seznam příloh výzvy

o podporu

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

Odkaz na Obecná a Specifická 

pravidla výzvy ŘO IROP
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy 



 
10. Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP – sociální infrastruktura 

–  Zázemí pro sociální služby 

 Vazba na výzvu č. 62 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ 

 Napravitelnost Referenční dokument 

Žádost o podporu je podána v předepsané formě. Napravitelné Žádost o podporu, Výzva MAS 

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

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

Napravitelné Žádost o podporu, povinné přílohy 
Žádosti o podporu, Specifická 
pravidla pro žadatele a příjemce 

 

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 

Obecná kritéria přijatelnosti   Napravitelnost Referenční dokumenty 

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

Projekt je svým zaměřením v souladu výzvou MAS. Napravitelné Text výzvy MAS, Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický 2.1 a výzvu MAS. Nenapravitelné Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti, výzva MAS 

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

Napravitelné Žádost o podporu, Výzva MAS 

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. Napravitelné Žádost o podporu, výzva MAS 

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. Napravitelné Studie proveditelnosti 

Výsledky projektu jsou udržitelné.  Napravitelné Studie proveditelnosti 

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

Napravitelné Studie proveditelnosti, Žádost o 
podporu 

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. Nenapravitelné Žádost o podporu, Přílohy žádosti o 
podporu 

Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD. Nenapravitelné Studie proveditelnosti 

Specifická kritéria přijatelnosti                            Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) Napravitelnosti Referenční dokumenty 

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 Studie proveditelnosti, Žádost o 
podporu 

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

Projekt je v souladu s Národní 
strategií rozvoje sociálních 
služeb. 

ANO – Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na 
ustanovení Národní strategie rozvoje sociálních služeb 
pro rok 2015, nebo na aktuální národní strategii v oblasti 
sociálních služeb.  
NE - Ve studii proveditelnosti chybí, nebo není zřejmá 
vazba projektu na Národní strategii rozvoje sociálních 
služeb pro rok 2015, nebo na aktuální národní strategii v 
oblasti sociálních služeb.  
NERELEVANTNÍ – projekt se netýká aktivity Rozvoj 
sociálních služeb.  

Napravitelné 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti  

Projekt je v souladu se 
strategickým plánem 
sociálního začleňování nebo s 
komunitním plánem nebo s 
krajským střednědobým 
plánem rozvoje sociálních 
služeb.  
 

ANO - projekt je v souladu se strategickým plánem 
sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s 
krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních 
služeb.  
NE - projekt není v souladu se strategickým plánem 
sociálního začleňování ani s komunitním plánem ani s 
krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních 
služeb.  
NERELEVANTNÍ – projekt se netýká aktivity Rozvoj 
sociálních služeb.  

Napravitelné 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti  

 

 

 

 



     
10. Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP -sociální infrastruktura 

– zázemí pro sociální služby 

 Vazba na výzvu č. 62 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria věcného hodnocení 

Název kritéria Popis kritéria Způsob hodnocení Hlavní zdroj informací 

Projekt poskytuje zázemí pro 
více registrovaných sociálních 
služeb 

 15 bodů – Projekt poskytuje zázemí pro 2 a více sociálních služeb  
10 bodů – Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu  

Studie proveditelnosti 
 

Zaměření na cílové skupiny  20 bodů – Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením, zdravotně postižení) 
10 bodů – Projekt je zaměřen na pouze 2 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby 
ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně postižení) 
5 bodů – Projekt je zaměřen pouze na 1 cílovou skupinu (osoby sociálně vyloučené, osoby 
ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně postižení) 

Studie proveditelnosti 
 

Zkušenost poskytovatele 
v oblasti poskytování 
sociálních služeb (v případě, 
kdy je žadatelem obec se 
kritérium vztahuje na 
poskytovatele sociální služby) 

 20 bodů – Žadatel má zkušenost v oblasti poskytování sociálních služeb delší delší než 36 měsíců  
15 bodů – Žadatel má zkušenosti v oblasti poskytování sociálních služeb od 24 do 36 měsíců  
10 bodů  - Žadatel má zkušenosti v oblasti poskytování sociálních služeb od 12 – 24 měsíců  
5 bodů – Žadatel má zkušenosti v oblasti poskytování sociálních služeb kratších než 12 měsíců  
 

Studie proveditelnosti 

  
Obnova a zkvalitnění 
materiálně technické základny 
stávajících sociálních služeb  

 10 bodů – projekt je zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících 
sociální služby 
5 bodů – projekt není zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávající 
sociální služby 
 

Studie proveditelnosti 

Minimální počet bodů 35  

Maximální počet bodů 65  

 

 

 

 



výzva vyhlášení výzvy CZV dotace potenciální žadatelé

Předpoklad 

zbývající alokace pozn.
7. výzva MAS Blaník, z.s. - 

Komunitní centrum 12.11.2018 - 22.1.2019
7 648 810,00 7 266 370,00

Farní Charita

předpoklad vyčerpání celé 

alokace

8. výzva MAS Blaník, z.s.- 

Neformální a zájmové 

vzdělávání 19.11.2018 - 29.1.2019
1 264 116,00 1 200 910,00 Městys Načeradec; Vlašimká 

astronomická společnost

předpoklad vyčerpání celé 

alokace i nad alokaci

výzva vyhlášení výzvy CZV dotace potenciální žadatelé 

Předpoklad 

zbývající alokace pozn.
9. Výzva MAS Blaník, z.s.- 

IROP -  školství a 

vzdělávání - Podpora 

dětských skupin, nebo 

zařízení péče o děti do 3 

let 26.1.2019 - 5.3. 2019

1 005 010,00 Kč 1 002 260,00 Kč
Diakonice CČE - zde by byly 

uznatelné pouze výdaje na navýšení 

kapacity

zde by byly uznatelné pouze 

výdaje na navýšení kapacity tj. 

v případě Diakonie dle počtu 

dětí nad akt. Kapacitu

 10. Výzva MAS Blaník z.s. - 

IROP - sociální 

infrastruktura - Zázemí 

pro sociální služby I.
10.4.2019 - 15.5.2019

3 252 950,00 Kč 3 090 290,00 Kč

Město Vlašim - DPS Severní ; 

Magdaléna o.p.s - auto

celková alokace opatření je 

zde 3 252 950 - původně 

plánovány 3 výzvy - otázka, 

zda nevyhlásit pouze 1 výzvu 

a udělat změnu strategie 

 11. Výzva MAS Blaník z.s. - 

IROP - sociální 

infrastruktura - Sociální 

bydlení 

2 285 850,00 Kč 2 171 560,00 Kč  žádný konkrétní projektový záměr  

proj. Záměr Čechtice ?  

1. a) CZV

možná zbývající alokace Venkovní odborná učebny 

Louňovice pod Blaníkem 1 646 099,00 Kč

pozn. Na základě změny 

strategie přesun do 6. výzvy, 

pokud se časově stihne

zbývající alokace s 

předchozích výzev 

opatření II.6 Neformální vzdělávání případně jiné 693 399,00 Kč

CELKEM

nová výzva bezpečnost 

dopravy 1 005 010,00 Kč

3 344 508,00 Kč

b) CZV

nová výzva bezpečnost 

dopravy 1 698 409,00 Kč

3 344 508,00 Kč

CZV

možná zbývající alokace přesun do opatření II.6 

Školství a vzdělávání

Venkovní odborná učebny 

Louňovice pod Blaníkem 1 646 099,00 Kč

pozn. Na základě změny 

strategie přesun do 6. výzvy, 

pokud se časově stihne

zbývající alokace s 

předchozích výzev 

opatření II.6 Neformální vzdělávání případně jiné 693 399,00 Kč

CELKEM 2 339 498,00 Kč

2.

NÁVRHY MOŽNÝCH PŘESUNŮ ZBÝVAJÍCÍ ALOKACE

2 285 850,00 Kč

53 648,00 Kč

2 339 498,00 Kč

VARIANTA ZRUŠENÍ VÝZVY NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ - ALOKACE NA DS vyčerpaná

VARIANTA ZRUŠENÍ VÝZVY NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ+ NEČERPÁNÍ NA DĚTSKOU SKUPINU

3 290 860,00 Kč

53 648,00 Kč

3 344 508,00 Kč

přesun do opatření II.6

přesun do opatření II.6

Venkovní odborná učebny 

Louňovice pod Blaníkem 1 646 099,00 Kč

pozn. Na základě změny 

strategie přesun do 6. výzvy, 

pokud se časově stihne

VYPSANÉ VÝZVY A PŘEDPOKLÁDANÍ ŽADATELÉ/ČERPÁNÍ

PLÁNOVANÉ VÝZVY A POTENCIÁLNÍ ŽADATELÉ



 

 

 

MAS Blaník z. s.  
Opatření 19.2.1 Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 

Čerpání finančních prostředků po Výzvě č. 1 
Fiche č. Název Fiche Podpora Vyčerpáno Zbývá 

1 ZEMĚDĚLSKÝ živí venkov 3 520 820,00 Kč   2 710 797,00 Kč  810 023,00 Kč  

2 Ať nám roste PRODUKCE 3 520 830,00 Kč  116 750,00 Kč  3 404 080,00 Kč  

3 Na venkově se PODNIKÁ 10 093 040,00 Kč    406 491,00 Kč  9 686 549,00 Kč  

4 POZNEJTE to u nás v LESE 6 337 500,00 Kč   3 000 000,00 Kč  3 337 500,00 Kč  

 
CELKEM 23 472 190,00 Kč   6 234 038,00 Kč  17 238 152,00 Kč  



VÝSTUP Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY VÝBĚROVÉ KOMISE 

AKTUALIZACE PREFERENČNÍCH KRITÉRIÍ (PK) JEDNOTLIVÝCH FICHÍ VČETNĚ BODOVÉHO 

HODNOCENÍ 

 

Fiche č. 1 ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov  

Minimální počet bodů: 45 

 

PK č. 1 Žadatel se prokazatelně zabývá živočišnou výrobou.       

Hodnotí se dle zatížení na hektar (ha) obhospodařované zemědělské půdy, které bude uvedeno v 

Žádosti o dotaci včetně způsobu výpočtu. Zatížení VDJ (velkou dobytčí jednotkou) na ha, tj. stav 

hospodářských zvířat (dle IZR k 31. 12. roku předcházejícího podání žádosti; žadatel doloží kopií 

výpisu k ŽoD) přepočtený na VDJ k celkové výměře obhospodařované zemědělské půdy (dle LPIS k 31. 

12. roku předcházejícího podání žádosti); žadatel doloží kopii výpisu LPIS a IZR k ŽoD. Údaje se 

zaokrouhlí na 2 desetinná místa. Rozhodný je stav za poslední kalendářní rok před podáním Žádosti o 

dotaci. Změny v době udržitelnosti projektu nemají vliv na oprávněnost přidělení bodů v rámci 

tohoto preferenčního kritéria. 

Bodové hodnocení: 

Méně než 0,10 VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy – 0 b. 

0,11 – 0,19 VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy – 1 b. 

0,20 – 0,29 VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy – 2 b. 

0,30 – 0,39 VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy – 3 b. 

0,40 – 0,49 VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy – 4 b. 

0,50 – 0, 59 VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy – 5 b. 

0,60 a více VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy – 6 b. 

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 1 takto :   

Bodové hodnocení: 

Méně než 0,10 VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy – 0 b. 

0,11 – 0,19 VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy – 2 b. 

0,20 – 0,29 VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy – 4 b. 

0,30 – 0,39 VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy – 6 b. 

0,40 – 0,49 VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy – 8 b. 

0,50 – 0, 59 VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy – 10 b. 

0,60 a více VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy – 12 b. 



PK č. 2 Projekt vytváří pracovní místo. 

Pro stanovení počtu nově vytvořených pracovních míst se použije metodika dle Pravidel 19.2.1, 

příloha 14. Nově vytvořené pracovní místo musí mít přímou vazbu na projekt. Kontrola se provádí po 

celou dobu udržitelnosti pracovního místa, tj. u malých a středních podniků 3 roky od data převedení 

dotace na účet příjemce, u velkých podniků po dobu 5 let od převedení dotace na účet příjemce. Tato 

doba se nevztahuje na udržitelnost celého projektu, která zůstává 5 let od proplacení příjemci. 

Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace 

na jeho účet. Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst běží ve lhůtě 3 roky od data převedení 

dotace na účet příjemce v případě, že v době vytvoření pracovních míst je příjemce dotace malý nebo 

střední podnik nebo ve lhůtě 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace v případě, že v 

době vytvoření pracovních míst je příjemce dotace velký podnik. Hodnocení se provádí na základě 

údajů, které žadatel uvedl do Žádost o dotaci. Kontrola se provádí dle Žádosti o platbu a při kontrole 

na místě. 

Bodové hodnocení: 

0 – 0,49 pracovního místa – 0 b. 

0,50 – 0,99 pracovního místa – 5 b.  

1,00 – 1,49 pracovního místa – 10 b.  

1,50 a více pracovního místa – 15 b.  

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 2 takto:  

Bodové hodnocení: 

Nevytváří pracovní místo - 0 

0,10 – 0,99 – 10 b.  

1,00 a více  - 15 b.  

 

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

s projektem k vyjmutí ze zemědělského půdního fondu.  

K vyjmutí ze ZPF je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF na základě Zákona o ochraně ZPF č. 334/1992 

Sb., část pátá, § 9. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a 

jejích příloh. Zdrojem informace je pravomocné a platné povolení stavebního úřadu (podléhá-li 

projekt/část projektu řízení stavebního úřadu), ověřená projektová dokumentace, půdorys stavby, 

nebo kopie výpisu z katastru/náhled z elektronického katastru nemovitostí (nepovinná příloha), kde 

bude doloženo, že nedojde v souvislosti s projektem k vyjmutí ze ZPF. Kritérium bude kontrolováno 

dle Žádosti o platbu, popř. dle Hlášení o změnách a při kontrole na místě. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 



Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 3 takto: 

Investice – rekonstrukce výstavba – Pokud jsou v rámci projektu uplatňovány výdaje na výstavbu 

nebo rekonstrukci a projekt současně nepodléhá řízení stavebního úřadu, tak vyjádření stavebního 

úřadu, že pro daný záměr nepožaduje žádné povolení ani jiné opatření stavebního úřadu, případně 

vyjádření stavebního úřadu, že výstavba či rekonstrukce nepodléhá řízení stavebního úřadu. 

Bodové hodnocení: 

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

 

PK č. 4 Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech nebo je umístěn v tzv. 

brownfieldu. 

Realizací projektu dojde k novému využití stávajícího, dlouhodobě nevyužívaného objektu, který 

projde rekonstrukcí, modernizací, přístavbou nebo jinou investicí. Jedná se o objekt/areál/stavbu 

nebo jeho/její část nevyužívanou nejméně 5 let. Hodnotí se dle Žádosti o dotaci a jejích příloh. V 

popisu projektu žadatel jasně specifikuje nevyužívaný objekt. Uvede, jak dlouho je nevyužívaný. 

Uvede dále důvody jeho nevyužití, případně jaká rizika působí pro své okolí. Popis doplní přiloženou 

fotodokumentací objektu, nebo odkazem na webové stránky jakékoli dostupné databáze 

"brownfieldů" (např. Národní databáze brownfieldů, nebo Strategické dokumenty vyšších a nižších 

územních celků včetně SCLLD MAS), nebo doložením kopií katastrálních map. Kontrola se provádí dle 

Žádosti o platbu a přiložených příloh, popř. dle Hlášení o změnách.  

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 4 takto:  

Bodové hodnocení: 

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

 

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

Posuzuje se celková výměra obhospodařované plochy. Výměra v ha je zjišťována dle výpisu z LPIS k 

31. 12. roku předcházejícího podání žádosti. Nepovinnou přílohu - Výpis LPIS - žadatel doloží jako 

kopii k Žádosti o dotaci. Kritérium bude kontrolováno k datu podání Žádosti o dotaci. Změny v době 

udržitelnosti projektu nemají vliv na oprávněnost přidělení bodů v rámci tohoto preferenčního 

kritéria. 

Bodové hodnocení:  

Nad 70 ha – 0 b.  



61 – 70 ha – 1 b. 

51 – 60 ha – 2 b.  

41 – 50 ha – 3 b.  

31 – 40 ha – 4 b.  

21 – 30 ha – 5 b. 

Pod 20 ha – 6 b. 

 

Výběrová komise změnu navrhuje změnu PK č. 5 takto: 

Bodové hodnocení: 

Nad 70 ha – 0 b.  

61 – 69,99 ha – 1 b. 

51 – 60,99 ha – 2 b.  

41 – 50,99 ha – 3 b.  

31 – 40,99 ha – 4 b.  

20 – 30,99 ha – 5 b. 

Pod 19,99 ha – 6 b. 

 

PK č. 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. Kritérium musí 

být naplňováno od data podání Žádosti o dotaci minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do textu Žádosti o dotaci. Zdrojem 

informace je výpis z Registru ekologických podnikatelů. Kritérium bude kontrolováno dle Žádosti o 

platbu, popř. dle Hlášení o změnách a dle aplikace Registr ekologických podnikatelů. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 6 takto:  

Bodové hodnocení: 

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

 



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

projektu. 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Kritérium bude 

hodnoceno podle popisu plánu, způsobu, jakým bude žadatel řešit otázku průběžného předcházení 

vzniku odpadu. Plán popíše žadatel přesně do popisu projektu, případně doloží popis v samostatné 

nepovinné příloze. Kritérium bude kontrolováno dle Žádosti o platbu (fotodokumentace), popř. dle 

Hlášení o změnách a při kontrole na místě. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

Výběrová komise navrhuje PK č. 7 z Fiche č. 1 VYŘADIT. 

 

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

udržitelnosti projektu. 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Zdrojem informace 

je výčet složek/surovin, které bude v rámci podniku žadatel třídit. Popis tříděných složek odpadu 

žadatel přesně uvede do popisu projektu, případně doloží popis v samostatné nepovinné příloze. 

Kritérium bude kontrolováno na základě nepovinné přílohy, kterou žadatel doloží k ŽoP a která 

popíše způsob zajištění třídění 6 složek odpadu a jejich odběr příslušnými subjekty, které takovou 

službu zajišťují (např. smluvní ujednání, evidenci odběru odpadu - doklady o uložení a odběru 

odpadu, atp.). Dále bude kontrolováno na místě. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 8 takto:  

Návrh na změnu: Odpady – Vyjmenované složky odpadu musí v podniku prokazatelně vznikat. 

Kritérium se vztahuje na celý podnik a jeho provoz. 

Bodové hodnocení:   

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

 

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

vody - znovu využití vody v oběhu) minimálně po dobu udržitelnosti projektu. 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Opatření musí mít 

přímou vazbu na projekt, například formou nezpůsobilých výdajů projektu. Zdrojem informace je 

plán, způsob, jakým bude žadatel řešit otázku nakládání s vodou. Plán uvede žadatel přesně do 



popisu projektu, případně doloží nepovinnou přílohou. Kritérium bude kontrolováno dle Žádosti o 

platbu a nepovinné přílohy "Plán nakládání s vodou", popř. dle Hlášení o změnách a při kontrole na 

místě. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 9 takto:  

Plán nakládání s vodou musí být zaveden až s realizací projektu, nesmí to být již fungující/zavedený 

systém. Náklady na zřízení systému pro efektivní nakládání s vodou, mohou být součástí projektu, 

jako nezpůsobilý výdaj - Závlahové systémy jsou dle Pravidel operace 19. 2. 1 nezpůsobilým výdajem.  

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

 

PK č. 10 Výdaje pro spolufinancování - dotace činí maximálně 500 000,- Kč. 

Kritérium má vazbu na indikátor "Počet podpořených podniků/příjemců" v porovnání s finančním 

plánem pro danou Fichi v rámci schválené SCLLD MAS Blaník. Omezení výše dotace má za cíl splnění 

plánovaných indikátorů. 

Bodové hodnocení:  

Dotace činí 500 001,- Kč a více – 0 b.  

Dotace činí max. 500 000,- Kč – 30 b.  

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 10 takto:  

Dotace činí maximálně 200.000,-Kč 

Bodové hodnocení: 

Dotace činí 200 001,- Kč a více – 0 b.  

Dotace činí max. 200 000,- Kč – 30 b.  

 

 

 

 

 



Fiche č. 2 Ať nám roste PRODUKCE 

Mininální počet bodů: 45 

 

PK č. 1 Projekt vytváří pracovní místo. 

Pro stanovení počtu nově vytvořených pracovních míst se použije metodika dle Pravidel 19.2.1, 

příloha 14. Nově vytvořené pracovní místo musí mít přímou vazbu na projekt. Kontrola se provádí po 

celou dobu udržitelnosti pracovního místa, tj. u malých a středních podniků 3 roky od data převedení 

dotace na účet příjemce, u velkých podniků po dobu 5 let od převedení dotace na účet příjemce. Tato 

doba se nevztahuje na udržitelnost celého projektu, která zůstává 5 let od proplacení příjemci. 

Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace 

na jeho účet. Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst běží ve lhůtě 3 roky od data převedení 

dotace na účet příjemce v případě, že v době vytvoření pracovních míst je příjemce dotace malý nebo 

střední podnik nebo ve lhůtě 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace v případě, že v 

době vytvoření pracovních míst je příjemce dotace velký podnik. Hodnocení se provádí na základě 

údajů, které žadatel uvedl do Žádost o dotaci. Kontrola se provádí dle Žádosti o platbu a při kontrole 

na místě. 

Bodové hodnocení: 

0 – 0,49 pracovního místa – 0 b. 

0,50 – 0,99 pracovního místa – 5 b.  

1,00 – 1,49 pracovního místa – 10 b.  

1,50 a více pracovního místa – 15 b.  

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 1 takto:  

Bodové hodnocení:  

 0,10 – 0,99 – 10 b.  

1,00 a více  - 15 b.  

 

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

registrována nejdéle 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci).  

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Zdrojem informace 

je on-line aplikace Evidence zemědělského podnikatele, živnostenský nebo obchodní rejstřík. 

Kritérium bude kontrolováno dle Žádosti o dotaci, dle Žádosti o platbu, popř. dle Hlášení o změnách. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

 



Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 2 takto: 

Bodové hodnocení: 

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

 

PK č. 3 Předmětem projektu je investice do technologií umístěných v objektu ve vlastnictví či 

spoluvlastnictví žadatele (min. 50%). 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a příslušných příloh 

(doložení Výpisem z katastru nemovitostí - doložením vlastnictví, SJM, nebo minimálně 50% 

spoluvlastnictví). Kritérium bude kontrolováno dle Žádosti o dotaci, případně dle Hlášení o změnách a 

při kontrole na místě. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 3 takto: 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

 

PK č. 4 Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech nebo je umístěn v tzv. 

brownfieldu. 

Realizací projektu dojde k novému využití stávajícího, dlouhodobě nevyužívaného objektu, který 

projde rekonstrukcí, modernizací, přístavbou nebo jinou investicí. Jedná se o objekt/areál/stavbu 

nebo jeho/její část nevyužívanou nejméně 5 let. Hodnotí se dle Žádosti o dotaci a jejích příloh. V 

popisu projektu žadatel jasně specifikuje nevyužívaný objekt. Uvede, jak dlouho je nevyužívaný. 

Uvede dále důvody jeho nevyužití, případně jaká rizika působí pro své okolí. Popis doplní přiloženou 

fotodokumentací objektu, nebo odkazem na webové stránky jakékoli dostupné databáze 

"brownfieldů" (např. Národní databáze brownfieldů, nebo Strategické dokumenty vyšších a nižších 

územních celků včetně SCLLD MAS), nebo doložením kopií katastrálních map. Kontrola se provádí dle 

Žádosti o platbu a přiložených příloh, popř. dle Hlášení o změnách.  

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

 

 



Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 4 takto:  

Bodové hodnocení: 

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

 

PK č. 5 Produkce žadatele vzniká z místních zdrojů, tj. vstupní materiál či surovina má původ v 

území MAS Blaník (např. mléko, maso, ovoce, zelenina atp., vše min.75% vstupů), případně v území 

Středočeského kraje. Hodnotí se dle Žádosti o dotaci. Žadatel přesně specifikuje do Žádosti o dotaci - 

části Popis projektu, jaké suroviny bude v rámci celého podniku zpracovávat a jakým způsobem bude 

dokladovat jejich původ. Závazek zpracovávat suroviny musí plnit pod dobu minimálně 2 let od 

převedení dotace na účet příjemce. Kontrola bude prováděna kontrolou účetních dokladů (faktury za 

nákup vstupních surovin, případně doložením vlastní produkce) a to dle Žádosti o platbu, popřípadě 

dle Hlášení o změnách a kontrolou na místě. 

Bodové hodnocení: 

NE – 0 b.  

Vstupní materiál pochází z území Středočeského kraje – 3b. 

ANO – 5 b. 

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 5 takto: 

…materiál či surovina má původ v území MAS Blaník (např. mléko, maso, ovoce, zelenina atp., vše 

min.75% vstupů), případně v území Středočeského kraje nebo sousedních krajů MAS (Jihočeský kraj a 

Vysočina) 

Bodové hodnocení: 

NE – 0 b.  

Vstupní materiál pochází z území Středočeského kraje nebo sousedních krajů MAS (Jihočeský kraj a 

Vysočina)  – 5 b. 

ANO – 10 b. 

 

PK č. 6 Žadatel bude zpracovávat v rámci podniku produkty ekologického zemědělství (minimálně 

50% vstupů). 

Hodnotí se dle Žádosti o dotaci. Žadatel přesně specifikuje do Žádosti o dotaci - části Popis projektu, 

jaké produkty ekologického zemědělství bude zpracovávat a jakým způsobem bude dokladovat jejich 

původ. Závazek zpracovávat uvedené produkty ekologického zemědělství musí plnit po dobu 

minimálně 2 let od převedení dotace na účet příjemce. Kontrola bude prováděna formou kontroly na 

místě, budou kontrolovány účetní doklady za nákup vstupních produktů ekologického zemědělství, 

nebo doložení vlastní ekologické produkce, včetně příslušných certifikátů. EZ - ekologické 

zemědělství. 



Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 6 takto:  

Bodové hodnocení: 

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

 

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

projektu. 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Kritérium bude 

hodnoceno podle popisu plánu, způsobu, jakým bude žadatel řešit otázku průběžného předcházení 

vzniku odpadu. Plán popíše žadatel přesně do popisu projektu, případně doloží popis v samostatné 

nepovinné příloze. Kritérium bude kontrolováno dle Žádosti o platbu (fotodokumentace), popř. dle 

Hlášení o změnách a při kontrole na místě. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 7 takto:  

Předcházení vzniku odpadu – jedná o princip, že v rámci činnosti by za běžných okolností odpad 

vznikl, ale žadatel vytvoří opatření k tomu, aby nevznikl. Opatření není možné uplatňovat tam, kde 

odpad nevzniká a ani by nevznikl činnosti realizovanými v rámci projektu. Opatření musí souviset 

s výdaji projektu a jeho obsahem, musí zde být přímá návaznost na projekt, nikoliv podnik/žadatele 

samotného. 

Bodové hodnocení: 

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

 

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

udržitelnosti projektu. 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Zdrojem informace 

je výčet složek/surovin, které bude v rámci podniku žadatel třídit. Popis tříděných složek odpadu 

žadatel přesně uvede do popisu projektu, případně doloží popis v samostatné nepovinné příloze. 

Kritérium bude kontrolováno na základě nepovinné přílohy, kterou žadatel doloží k ŽoP a která 



popíše způsob zajištění třídění 6 složek odpadu a jejich odběr příslušnými subjekty, které takovou 

službu zajišťují (např. smluvní ujednání, evidenci odběru odpadu - doklady o uložení a odběru 

odpadu, atp.). Dále bude kontrolováno na místě. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 8 takto:  

Odpady – vyjmenované složky odpadu musí v podniku prokazatelně vznikat.  Kritérium se vztahuje na 

celý podnik a jeho provoz. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

 

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

vody - znovu využití vody v oběhu) minimálně po dobu udržitelnosti projektu. 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Opatření musí mít 

přímou vazbu na projekt, například formou nezpůsobilých výdajů projektu. Zdrojem informace je 

plán, způsob, jakým bude žadatel řešit otázku nakládání s vodou. Plán uvede žadatel přesně do 

popisu projektu, případně doloží nepovinnou přílohou. Kritérium bude kontrolováno dle Žádosti o 

platbu a nepovinné přílohy ""Plán nakládání s vodou"", popř. dle Hlášení o změnách a při kontrole na 

místě. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 9 takto:  

Plán nakládání s vodou musí být zaveden až s realizací projektu, nesmí to být již fungující/zavedený 

systém. Náklady na zřízení systému pro efektivní nakládání s vodou, mohou být součástí projektu, 

jako nezpůsobilý výdaj - Závlahové systémy jsou dle Pravidel operace 19. 2. 1 nezpůsobilým výdajem.  

Bodové hodnocení: 

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

 

 



PK č. 10 Výdaje pro spolufinancování - dotace činí maximálně 500 000,- Kč. 

Kritérium má vazbu na indikátor "Počet podpořených podniků/příjemců" v porovnání s finančním 

plánem pro danou Fichi v rámci schválené SCLLD MAS Blaník. Omezení výše dotace má za cíl splnění 

plánovaných indikátorů. 

Bodové hodnocení:  

Dotace činí 500 001,- Kč a více – 0 b.  

Dotace činí max. 500 000,- Kč – 30 b.  

 

 

Fiche č. 3 Na venkově se PODNIKÁ 

Minimální počet bodů: 75 

Výběrová komise navrhuje změnu minimální počtu bodů ve Fichi č. 3 takto:  

Návrh na změnu: 55 b.  

 

PK č. 1 Projekt vytváří pracovní místo. 

Pro stanovení počtu nově vytvořených pracovních míst se použije metodika dle Pravidel 19.2.1, 

příloha 14. Nově vytvořené pracovní místo musí mít přímou vazbu na projekt. Kontrola se provádí po 

celou dobu udržitelnosti pracovního místa, tj. u malých a středních podniků 3 roky od data převedení 

dotace na účet příjemce, u velkých podniků po dobu 5 let od převedení dotace na účet příjemce. Tato 

doba se nevztahuje na udržitelnost celého projektu, která zůstává 5 let od proplacení příjemci. 

Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace 

na jeho účet. Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst běží ve lhůtě 3 roky od data převedení 

dotace na účet příjemce v případě, že v době vytvoření pracovních míst je příjemce dotace malý nebo 

střední podnik nebo ve lhůtě 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace v případě, že v 

době vytvoření pracovních míst je příjemce dotace velký podnik. Hodnocení se provádí na základě 

údajů, které žadatel uvedl do Žádost o dotaci. Kontrola se provádí dle Žádosti o platbu a při kontrole 

na místě. 

Bodové hodnocení:  

0 – 0,49 pracovního místa – 0 b. 

0,50 – 0,99 pracovního místa – 15 b.  

1,00 – 1,49 pracovního místa – 30 b.  

1,50 a více pracovního místa – 45 b.  

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 1 takto: 

Bodové hodnocení:  

Nevytváří pracovní místo – 0 



0,10 – 0,49 – 5 b 

0,50 – 0,99 – 10 b.  

1,00 – 1,49 – 15 b.  

1,50 a více – 20 b.  

 

PK č. 2 Projekt vytváří novou kapacitu lůžek v ubytovacích jednotkách. 

Je-li součástí projektu ubytovací zařízení, musí se ve výsledku jednat o zařízení v souladu s § 2 odst. c) 

vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území včetně navazujících změn 

vyhlášky, a dále o zařízení s kapacitou nejméně 6 lůžek, max. však 40 lůžek. Kapacita 40 lůžek se 

vztahuje k ubytovacímu zařízení splňujícímu samostatný funkční celek (např. se samostatnou recepcí, 

sociálním zařízením, oplocením, názvem apod.) V případě, že se na území obce, ve které je realizován 

projekt týkající se ubytování, vybírají místní poplatky z cestovního ruchu (poplatek z ubytovací 

kapacity, rekreační poplatek), se žadatel přihlásí k poplatkové povinnosti u příslušné obce, a to 

nejpozději k datu předložení Žádosti o platbu ""na MAS"". Hodnocení se provádí na základě údajů, 

které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Hodnocení se provádí na základě údajů o počtu nově 

vytvořených lůžek, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. A dále dle projektové 

dokumentace/půdorysu, kde musí být rozlišeno, co jsou nově realizovaná lůžka a zda v ubytovací 

jednotce byly i dříve existující lůžka. Kritérium musí být naplněno nejpozději k datu podání Žádosti o 

platbu. Kritérium vytvoření počtu nových lůžek bude kontrolováno dle Žádosti o platbu, případně dle 

Hlášení o změnu, a dále kontrolou na místě. Při kontrole na místě bude zdrojem informace k vybírání 

místních poplatků uvedení ubytovacího zařízení v evidenci ubytovacích kapacit u příslušného 

obecního úřadu, formulář o počtu ubytovaných osob za určité časové období a doklad o zaplacení 

místních poplatků. 

Bodové hodnocení:  

Projekt vytváří 0 - 5 lůžek – 0 b.  

Projekt vytváří 6 – 20 lůžek – 5 b. 

Projekt vytváří 21 – 40 lůžek – 10 b.  

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 2 takto:  

Bodové hodnocení: 

Projekt vytváří 3 – 10 lůžek – 5 b.  

Projekt vytváří 11 – 20 lůžek – 10 b. 

Projekt vytváří 21 – 40 lůžek – 15 b.  

 

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

s projektem k vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. K vyjmutí ze ZPF je třeba souhlasu orgánu 

ochrany ZPF na základě Zákona o ochraně ZPF č. 334/1992 Sb., část pátá, § 9. Hodnocení se provádí 

na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a jejích příloh. Zdrojem informace je 



pravomocné a platné povolení stavebního úřadu (podléhá-li projekt/část projektu řízení stavebního 

úřadu), ověřená projektová dokumentace, půdorys stavby, nebo kopie výpisu z katastru/náhled z 

elektronického katastru nemovitostí (nepovinná příloha), kde bude doloženo, že nedojde v souvislosti 

s projektem k vyjmutí ze ZPF. Kritérium bude kontrolováno dle Žádosti o platbu, popř. dle Hlášení o 

změnách a při kontrole na místě. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 3 takto: 

Návrh na změnu: Investice – rekonstrukce výstavba – doplnit přílohu, že pokud jsou v rámci projektu 

uplatňovány výdaje na výstavbu nebo rekonstrukci a projekt současně nepodléhá řízení stavebního 

úřadu, tak vyjádření stavebního úřadu, že pro daný záměr nepožaduje žádné povolení ani jiné 

opatření stavebního úřadu.  

Bodové hodnocení: 

 NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

 

PK č. 4 Předmětem projektu je investice do objektu ve vlastnictví či spoluvlastnictví žadatele (min. 

50%). 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a nepovinných příloh 

(Výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce od podání ŽoD - doložením vlastnictví, SJM, nebo 

minimálně 50% spoluvlastnictví). Kritérium bude kontrolováno dle Žádosti o dotaci, případně dle 

Hlášení o změnách a při kontrole na místě. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 4 takto: 

Bodové hodnocení: 

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

 

 



PK č. 5 Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech nebo je umístěn v tzv. 

brownfieldu. 

Realizací projektu dojde k novému využití stávajícího, dlouhodobě nevyužívaného objektu, který 

projde rekonstrukcí, modernizací, přístavbou nebo jinou investicí. Jedná se o objekt/areál/stavbu 

nebo jeho/její část nevyužívanou nejméně 5 let. Hodnotí se dle Žádosti o dotaci a jejích příloh. V 

popisu projektu žadatel jasně specifikuje nevyužívaný objekt. Uvede, jak dlouho je nevyužívaný. 

Uvede dále důvody jeho nevyužití, případně jaká rizika působí pro své okolí. Popis doplní přiloženou 

fotodokumentací objektu, nebo odkazem na webové stránky jakékoli dostupné databáze 

"brownfieldů" (např. Národní databáze brownfieldů, nebo Strategické dokumenty vyšších a nižších 

územních celků včetně SCLLD MAS), nebo doložením kopií katastrálních map. Kontrola se provádí dle 

Žádosti o platbu a přiložených příloh, popř. dle Hlášení o změnách.  

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 5 takto: 

Bodové hodnocení: 

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

 

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

plochy místo dlažby atp.). 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci, případně které 

vyplývají z projektové dokumentace. V popisu projektu žadatel specifikuje jakým způsobem použije 

zeleň. Kritérium bude kontrolováno dle Žádosti o platbu, popř. dle Hlášení o změnách a při kontrole 

na místě. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

Výběrová komise navrhuje PK č. 6 z Fiche č. 3 VYŘADIT. 

 

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

projektu. 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Kritérium bude 

hodnoceno podle popisu plánu, způsobu, jakým bude žadatel řešit otázku průběžného předcházení 

vzniku odpadu. Plán popíše žadatel přesně do popisu projektu, případně doloží popis v samostatné 



nepovinné příloze. Kritérium bude kontrolováno dle Žádosti o platbu (fotodokumentace), popř. dle 

Hlášení o změnách a při kontrole na místě. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 7 takto: 

Předcházení vzniku odpadu – jedná o princip, že v rámci činnosti by za běžných okolností odpad 

vznikl, ale žadatel vytvoří opatření k tomu, aby nevznikl. Opatření není možné uplatňovat tam, kde 

odpad nevzniká a ani by nevznikl činnosti realizovanými v rámci projektu. Opatření musí souviset 

s výdaji projektu a jeho obsahem, musí zde být přímá návaznost na projekt, nikoliv podnik/žadatele 

samotného. 

Bodové hodnocení: 

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

 

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

udržitelnosti projektu. 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Zdrojem informace 

je výčet složek/surovin, které bude v rámci podniku žadatel třídit. Popis tříděných složek odpadu 

žadatel přesně uvede do popisu projektu, případně doloží popis v samostatné nepovinné příloze. 

Kritérium bude kontrolováno na základě nepovinné přílohy, kterou žadatel doloží k ŽoP a která 

popíše způsob zajištění třídění 6 složek odpadu a jejich odběr příslušnými subjekty, které takovou 

službu zajišťují (např. smluvní ujednání, evidenci odběru odpadu - doklady o uložení a odběru 

odpadu, atp.). Dále bude kontrolováno na místě. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 8 takto: 

Odpady – doplnit, že vyjmenované složky odpadu musí v podniku prokazatelně vznikat. Kritérium se 

vztahuje na celý podnik a jeho provoz. 

Bodové hodnocení: 

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

 



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

vody - znovu využití vody v oběhu) minimálně po dobu udržitelnosti projektu. 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Opatření musí mít 

přímou vazbu na projekt, například formou nezpůsobilých výdajů projektu. Zdrojem informace je 

plán, způsob, jakým bude žadatel řešit otázku nakládání s vodou. Plán uvede žadatel přesně do 

popisu projektu, případně doloží nepovinnou přílohou. Kritérium bude kontrolováno dle Žádosti o 

platbu a nepovinné přílohy "Plán nakládání s vodou", popř. dle Hlášení o změnách a při kontrole na 

místě. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 9 takto: 

Plán nakládání s vodou musí být zaveden až s realizací projektu, nesmí to být již fungující/zavedený 

systém. Opatření musí prokazatelně vázat na projektový záměr. Náklady na zřízení systému pro 

efektivní nakládání s vodou, mohou být součástí projektu, jako nezpůsobilý výdaj - Závlahové systémy 

jsou dle Pravidel operace 19. 2. 1 nezpůsobilým výdajem.  

Bodové hodnocení: 

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

 

PK č. 10 Výdaje pro spolufinancování - dotace činí maximálně 2 000 000 Kč. 

Kritérium má vazbu na indikátor "Počet podpořených podniků/ příjemců" v porovnání s finančním 

plánem pro danou Fichi v rámci schválené SCLLD MAS Blaník. Omezení výše dotace má za cíl splnění 

plánovaných indikátorů. 

Bodové hodnocení:  

Dotace činí 2 000 001,- Kč a více – 0 b.  

Dotace činí max. 2 000 000,- Kč – 30 b.  

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 10 takto: 

Bodové hodnocení: 

Dotace činí 2 000 001,- Kč a více – 0 b.  

Dotace činí max. 2 000 000,- Kč – 25 b.  

 

 

 



Fiche č. 4 POZNEJTE to u nás v LESE 

Minimální počet bodů: 40 

 

PK č. 1 Pokud je předmětem projektu stezka (do šíře 2 m), pak tvoří okruh, tj. místo vstupu a 

výstupu je shodné. Stezka je předmětem hodnocení i v případě, že na ní nejsou realizovány stavební 

úpravy, ale je například vybavena novým značením, lavičkami nebo informačními tabulemi. Hodnotí 

se dle Žádosti o dotaci a dle přílohy Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu. 

Žadatel přesně specifikuje do Žádosti o dotaci - části Popis projektu, jak bude stezka vypadat, její 

délku, co bude její součástí. Podléhá-li projekt nebo jeho část řízení stavebního úřadu, doloží také 

ověřenou projektovou dokumentaci. Kritérium bude kontrolováno dle Žádosti o platbu, popř. Hlášení 

změny, dále také kontrolou na místě. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 1 takto: 

Bodové hodnocení: 

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

 

PK č. 2 Realizovaná investice je vázána na dostupnost hromadné dopravy. 

Vlaková zastávka nebo autobusová zastávka se nachází ve vzdálenosti do 1 km od místa investice či 

začátku/konce stezky. Vzdáleností do 1 Km se rozumí vzdálenost po cestě (dostupnost pěší). Hodnotí 

se dle Žádosti o dotaci a dle přílohy Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu, kde 

je zakreslena i dostupná zastávka (vlaková, autobusová). Žadatel blíže specifikuje do Žádosti o dotaci 

- části Popis projektu, jak realizovaná investice bude vázána na dostupnost hromadné dopravy (tj. do 

jaké vzdálenosti od zastávky autobusu či vlaku se realizovaná investice nachází). Kritérium bude 

kontrolováno dle Žádosti o platbu, popř. Hlášení o změnách a také kontrolou na místě. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

 

 

 

 

 



Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 2 takto: 

Vlaková zastávka nebo autobusová zastávka se nachází ve vzdálenosti do 2 km od místa investice či 

začátku/konce stezky.  

Bodové hodnocení: 

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

 

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

Hodnotí se dle Žádosti o dotaci a nepovinné přílohy Žádosti o dotaci. Žadatel přiloží nepovinnou 

přílohu k žádosti o dotaci - soulad investice s plánem EVVO (Školní plán environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty) či soulad investice s plánem ŠVP (Školní vzdělávací program) školy či 

školského zařízení regionu. Žadatel blíže specifikuje do Žádosti o dotaci - části Popis projektu, jak 

bude realizovaná investice vhodně využitelná pro školy a školská zařízení regionu. Například uvede, 

jak investice v podobě informačních/interaktivních tabulí, herních a naučných prvků navazuje na 

témata vyučovaná v jednotlivých předmětech na školách a ve školských zařízeních území MAS Blaník. 

Kritérium bude kontrolováno dle Žádosti o platbu, popř. Hlášení o změnách, a dále kontrolou na 

místě. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 3 takto: 

Bodové hodnocení: 

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

 

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

Hodnotí se dle Žádosti o dotaci a dle projektové dokumentace, pokud ji žadatel přikládá. Žadatel blíže 

specifikuje do Žádosti o dotaci - část Popis projektu, jaké materiály budou při realizaci projektu 

použity. Podléhá-li projekt nebo část projektu řízení stavebního úřadu, žadatel doloží stavebním 

úřadem ověřenou projektovou dokumentaci předkládanou k řízení stavebního úřadu - prostá kopie. 

Kritérium bude kontrolováno dle Žádosti o platbu, popř. Hlášením o změnách, dále také kontrolou na 

místě. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 



Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 4 takto: 

Bodové hodnocení: 

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

 

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

projektu.  

Hodnotí se dle Žádosti o dotaci. Žadatel blíže specifikuje do Žádosti o dotaci - části Popis projektu, 

jaká protierozní opatření použije, aby prokazatelně působila v krajině. Např. protierozní opatření 

technického charakteru (příkopy, terasy, protierozní nádrže). Kritérium bude kontrolováno dle 

Žádosti o platbu, popř. Hlášení o změně, a dále kontrolou na místě. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 5 takto: 

Bodové hodnocení: 

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

 

PK č. 6 V rámci projektu je kladen důraz na předcházení vzniku odpadu (budou realizována 

opatření zamezující vzniku např. tzv. černých skládek, apod.) minimálně po dobu udržitelnosti 

projektu. 

Hodnotí se dle Žádosti o dotaci. Žadatel blíže specifikuje do Žádosti o dotaci - části Popis projektu, 

jaká opatření na zamezení vzniku např. tzv. černých skládek použije (např. budování zařízení k 

odkládání odpadků). Kritérium bude kontrolováno dle Žádosti o platbu, popř. Hlášením o změnách, a 

dále kontrolou na místě. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

 

 

 

 



Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 6 takto: 

Bodové hodnocení: 

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

 

PK č. 7 Výdaje pro spolufinancování - dotace činí maximálně 3 000 000 Kč. 

Kritérium má vazbu na indikátor "Počet podpořených operací (akcí)" v porovnání s finančním plánem 

pro danou Fichi v rámci schválené SCLLD MAS Blaník. Omezení výše dotace má za cíl splnění 

plánovaných indikátorů. 

Bodové hodnocení:  

Dotace činí 3 000 001,- Kč a více – 0 b.  

Dotace činí max. 3 000 000,- Kč – 30 b.  

 

Výběrová komise navrhuje změnu PK č. 7 takto: 

Bodové hodnocení: 

 Dotace činí 3 000 001,- Kč a více – 0 b.  

Dotace činí max. 3 000 000,- Kč – 20 b.  

 



                       
                                   Projekt: SCLLD MAS Blaník, z. s.  
               Číslo: CLLD_15_01_037 

 
 

Zbývající alokace ESF 
Název místní akční skupiny: MAS Blaník, z. s. 

Dětské skupiny 41 937,50 Kč 

Komunitní centra 2 678 130,00 Kč 

Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona 

o sociálních službách 

553 408,75 Kč 

Celkem:  3 273 476,25 Kč 

 



                                     Projekt: SCLLD MAS Blaník, z. s. 
                                    Číslo: CLLD_15_01_037 

 

Podpořené DS v roce 2018: 
Celková alokace 6 121 440,00 Kč 

DS Montessori školička 3 959 852,50 Kč 

DS Anna 2 119 650,00 Kč 

Zbývá  41 937,50 Kč 

 
  Z důvodu stále velkého převisu nepřijatých dětí do MŠ byli v mikroregionu Blaník podpořeny 

ke vzniku 2 dětské skupiny (DS Anna, Montessori školička) pro děti ve věku 2 až 6 let. Tyto nové 

DS se stávajícími dětskými skupinami snaží o zvýšení zaměstnanosti prostřednictvím péče o 

předškolní děti rodičů, kterým skončila rodičovská, nebo chtějí nastoupit do práce. Tyto 

skupiny jsou neustále naplněny a zájemci stále přibývají, ale v současné době jsou z důvodu 

plné kapacity odmítáni. Některé DS situaci řeší flexibilní docházkou pro ty, co nezískali pevné 

místo. Z dlouhodobé analýzy vyplývá, že zachování stávajícího stavu je nezbytné a bylo by 

třeba kapacitu ještě navýšit. 

    Již z předchozích let máme ale zkušenosti, že pokud dětská skupina nezíská dotaci na provoz 

(nebo má období bez dotace), je nucena svoji činnost z ekonomických důvodů omezovat, a to 

nejčastěji tím, že nabízí pouze určité dny v týdnu nebo zkrácení provozních hodin. Tato situace 

je vždy nepříjemná a působí velké diskuse v regionu o podpoře dětských skupin z jiných zdrojů, 

která se ale doposud nikdy nenašla v takové míře, jako když může skupina čerpat dotaci MPSV. 

   Proto bychom rádi na MPSV zažádali na navýšení alokace pro dětské skupiny, ze které by bylo 

financováno pokračování 4 již stávajících dětských skupin.  

 

Budoucí podpora pokračujících DS: 

 Datum zahájení Datum ukončení Indikátory Žádaná částka 

DS Anna zřízeno v 1. 7. 2020 30. 6. 2022 
60000–10 
50001–6 

2 467 500 Kč 

Montessori školička 1.12.2020 31.8.2022 
60000–25/30 

50001–12 
3 325 000 Kč 

Kondracký hlídáček 1.9.2020 31.8.2022 60000–25/30 3 300 000 Kč 

Montessori jesle 5.9.2020 31.8.2022 60000–25/30 3 925 000 Kč 

Celkem: 13 017 500 Kč 

 

 


