
 

 

Zápis Členské schůze - MAS Blaník, z. s. 

26.2.2019, 17:00 Spolkový dům Vlašim 

Přítomni:  

Za soukromý sektor přítomno 17 členů, za veřejný sektor přítomno 7 členů. 

Poměr sektorů v procentech: 70,8 % soukromý sektor; 29,2% veřejný sektor. 

Členská schůze je usnášeníschopná v počtu 24 z 47 členů. 

Soukromý sektor: 

ČSOP Vlašim (Kateřina Červenková, delegovaný zástupce), Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy (Dana Lučanová, delegovaný 

zástupce), Farní Charita Vlašim (Daniela Laloučková, statutární zástupce), Petr Jíša, Stanislav Kužel (k zastupování 

zplnomocněna Jitka Fialová), Radmila Matušková, Radek Vondrák (k zastupování zplnomocněn Pavel Duda), Pavel Duda, Milan 

Hájek, Pavel Procházka, Montessori Vlašim, z.s. (Tomáš Pavlis, statutární zástupce), SDH Trhový Štěpánov (Štěpánka Bézová, 

delegovaný zástupce), TJ Sokol Čechtice (k zastupování zplnomocněn Milan Hájek), Vlašimská astronomická společnost 

(k zastupování zplnomocněn Pavel Duda), Mgr. Renata Vondráková (k zastupování zplnomocněn Pavel Duda), Podblanickem, 

z.s. (k zastupování zplnomocněn Milan Hájek), Miroslav Lalouček.   

Veřejný sektor: 

Kulturní dům Blaník (Jitka Fialová, delegovaný zástupce), Město Vlašim (k zastupování zplnomocněn Pavel Duda), Město Trhový 

Štěpánov (Josef Korn, starosta), Městys Louňovice pod Blaníkem (Ing. Václav Fejtek, starosta), Mikroregion Český smaragd (Jan 

Balšánek, delegovaný zástupce), Obec Kamberk (Alena Jenšíková, starostka), Obec Kondrac (k zastupování zplnomocněn Pavel 

Procházka). 

Realizační tým MAS Blaník:  

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

Hosté: Jana Vlasáková (ředitelka Spolkového domu v Trhovém Štěpánově), Anna van der Weerden, Jitka Smítková (starostka 

obce Bernartice) 

Shrnutí hlavních bodů: 

 Přivítání, volba ověřovatele, zapisovatele 

 Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech 

 Možnost pomoc při zpracování strategií obcí 

 Přidružené členství v KS MAS – Stanovy doplněné o připomínky MAS Karlštejnsko 

 IROP 

 Aktualizovaný harmonogram výzev IROP 2019 

 Podklad pro žádost o změnu finančního plánu IROP – zde výpočet zůstatku alokace s ohledem na 

čerpání ve výzvách a změnu kurzovného 

 Kontrolní listy pro výzvu na Zázemí pro sociální služby  

 Celková částka podaných projektů nad alokaci 8 výzvy o 32 688 CZV – projednání možnosti 

přesunout do 8 výzvy část zbytku opatření 6. výzvy 

 PRV – harmonogram dalších výzev, informace aktuálního stavu 1 výzvy PRV 

 Mid-term evaluace SCLLD - dotazník 



 

 

 ESF 

 Výzva Podpora komunitní sociální práce a komunitních center 

 Výzva Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních 

službách 

 Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí 

 Aktuální informace k SC 02 – přehled čerpání, stav, aktualizace nových členů (Spolkový dům 

Vlašim, Jana Vlasáková za Spolkový dům Trhový Štěpánov, Anna van der Weerden), 

harmonogram plnění, aktivity 

 Ukončení členství pro neplacení členského příspěvku – Nakladatelství Sedmikráska, na vlastní 

žádost k 31.1.2019 Římskokatolická farnost Vlašim 

 Další, diskuze 

 

1) Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů 

Uvítání – Pavel Duda (předsedající) 

Předsedající Pavel Duda přivítal přítomné členy. Sdělil, že do voleb v červnu tohoto roku bude zastupovat 

předsedkyni MAS Renatu Vondrákovou, které nyní čerpá mateřskou dovolenou.  

Určení skrutátorů 

Za skrutátory byli určeni:  

1) Pavel Procházka 

2) Daniela Laloučková 

Proběhla kontrolní hlasování. Dle mandátové tabulky bylo přítomno 24 členů, za soukromý sektor je 

přítomno 17 členů, za veřejný sektor přítomno 7 členů. 

Kontrola hlasování proběhla v pořádku. 

Prohlášení o usnášeníschopnosti 

Členská schůze je usnášeníschopná v počtu 24 členů (z 48 členů), kdy veřejný sektor nepředstavuje více 

než 49 %. Aktuálně je z veřejného sektoru přítomno 7 členů a 17 členů ze soukromého sektoru. Poměr 

sektorů v procentech: 70,8% soukromý sektor; 29,2% veřejný sektor. 

Volba zapisovatele a ověřovatelů 

Jako zapisovatelka byla navržena Ivana Hozmanová. 

Hlasování o zapisovatelce: Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Navržení ověřovatelé byli: 

Ověřovatel č. 1:  Milan Hájek 

Hlasování o ověřovali č. 1: Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 1  

 



 

 

Ověřovatel č. 2: Miroslav Lalouček 

Hlasování o ověřovali č. 2: Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 1 

Představení a schválení programu schůze 

 

 Přivítání, volba ověřovatele, zapisovatele 

 Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech 

 Možnost pomoc při zpracování strategií obcí 

 IROP 

 Aktualizovaný harmonogram výzev IROP 2019 

 Podklad pro žádost o změnu finančního plánu IROP – zde výpočet zůstatku alokace s ohledem na 

čerpání ve výzvách a změnu kurzovného 

 Kontrolní listy pro výzvu na Dětské skupiny  

 Celková částka podaných projektů nad alokaci 8 výzvy o 32 688 CZV – projednání možnosti 

přesunout do 8 výzvy část zbytku opatření 6. výzvy 

 PRV – harmonogram dalších výzev, informace aktuálního stavu 1 výzvy PRV 

 Mid-term evaluace SCLLD - dotazník 

 ESF 

 Výzva Podpora komunitní sociální práce a komunitních center 

 Výzva Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních 

službách 

 Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí 

 Aktuální informace k SC 02 – přehled čerpání, stav, aktualizace nových členů (Spolkový dům 

Vlašim, Jana Vlasáková za Spolkový dům Trhový Štěpánov, Anna van der Weerden), 

harmonogram plnění, aktivity 

 Ukončení členství pro neplacení členského příspěvku – Nakladatelství Sedmikráska, na vlastní 

žádost k 31.1.2019 Římskokatolická farnost Vlašim 

 Další, diskuze 

Předsedající vyzval přítomné, zda chtějí do shora navrženého programu tak, jak jej přečetl, přidat nějaký 

bod k jednání. Nikdo nežádá přidat jiný bod k projednání ani změnu programu.  

Hlasování: Členská schůze schvaluje navržený program viz. výše:  

Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0 

2) Přijetí nových členů do MAS Blaník 

Předsedající Pavel Duda přivítal nové uchazeče, kteří požádali o členství v MAS, a to Spolkový dům Vlašim 

(zastupuje Jitka Fialová jako statutární zástupce), Janu Vlasákovou a Annu van der Weerden a vyzval je, aby 

se přítomným stručně představili. Jitka Fialová přítomným sdělila, že se nyní účastní členských schůzí MAS 

jako delegovaný zástupce KD Blaník, pod který původně Spolkový dům Vlašim patřil. Od 1.7.2018 však 

Spolkový dům Vlašim začal fungovat jako samostatný subjekt s vlastním IČ (došlo k oddělení od KD Blaník). 

Jitka Fialová dále uvedla, že se v minulosti podílela na chodu MAS, pomáhala vytvářet strategii a vzhledem 



 

 

k tomu, že kancelář MAS sídlí v prostorách Spolkového domu, schází se zde její orgány, považuje v závislosti 

na těchto vazbách účast Spolkového domu Vlašim na dění v MAS za logickou. Dále sdělila, že členských 

schůzí se bude účastnit ona jako statutární zástupce nebo pan Brožík jako delegovaný zástupce. Poté ještě 

doplnila, že členských schůzí se bude i nadále účastnit též jako delegovaný zástupce KD Blaník. Poté dostala 

slovo Jana Vlasáková. Ta se představila jako ředitelka Spolkového domu v Trhovém Štěpánově a krátce 

pohovořila o jeho činnostech. Předsedající následně vyzval paní Annu van der Weerden. Paní van der 

Weerden sdělila, že nyní pracuje jako advokát, ale v budoucnu plánuje tuto profesi ukončit a plně se 

věnovat soukromé činnosti v oblasti pivovarnictví. S manželem vlastní objekt v Němčicích (obec Loket), kde 

chtějí založit rodinný pivovar. Objekt čítá tři budovy, které chtějí zrekonstruovat a zavést zde řemeslnou 

výrobu piva, vybudovat farmářskou prodejnu, kde by se prodávaly pouze potraviny z Podblanicka (maso, 

ovoce, zelenina, mléčné výrobky atd. – sdělila, že nyní hledá farmáře, kteří by měli zájem zapojit se do 

tohoto projektu). V budoucnu plánují v objektu zřídit také ubytování s „farmářskou snídaní“, (vařilo by se z 

lokálních surovin). V plánu má vytvořit cca 10 pracovních míst především pro maminky malých dětí, kdy 

chce zajistit hlídání těchto dětí. Dále by ráda zapojila do projektu i děti z Domu na půli cesty či maminky 

z Azylového domu. Ve vzdálenějším horizontu uvažuje též o zavedení komunitního farmaření, které se 

v současné době těší velké oblibě na území hlavního města.  

Předsedající poděkoval kandidátům na členství v MAS za jejich slova a dává hlasovat o jejich přijetí.  

Hlasování: Členská schůze schvaluje přijetí nového člena Spolkový dům Vlašim, příspěvková organizace: 

Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Pavel Duda konstatoval, že nyní má MAS celkem 48 členů, s tím že na schůzi je přítomno 25 členů (8 členů 

z veřejného sektoru a 17 členů ze soukromého sektoru), členská schůze je usnášeníschopná. Jitka Fialová 

obdržela za účelem hlasování lístek č. 25.  

Hlasování: Členská schůze schvaluje přijetí nového člena Jany Vlasákové: 

Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Pavel Duda konstatoval, že nyní má MAS celkem 49 členů, s tím že na schůzi je přítomno 26 členů (8 členů 

z veřejného sektoru a 18 členů ze soukromého sektoru), členská schůze je usnášeníschopná. Jana 

Vlasáková obdržela za účelem hlasování lístek č. 26.  

Hlasování: Členská schůze schvaluje přijetí nového člena Anny van der Weerden: 

Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Pavel Duda konstatoval, že nyní má MAS celkem 50 členů, s tím že na schůzi je přítomno 27 členů (8 členů 

z veřejného sektoru a 19 členů ze soukromého sektoru), členská schůze je usnášeníschopná. Anna van der 

Weerden obdržela za účelem hlasování lístek č. 27.  

 

 

 

 



 

 

 

3) IROP 

Anna Dufková informuje Členskou schůzi o nutnosti podání žádosti o změnu finančního plánu do konce 

března 2019. Hlavní změnou je zejména fakt, že s ohledem na změnu kurzu eura dochází ke krácení alokace 

u všech MAS. Pro MAS Blaník, z.s. to znamená alokaci nižší 2 168 465 Kč. Tuto částku je nutné zohlednit při 

dalším vypisování výzev a odečíst ji z plánované alokace.    

Již na minulé členské schůzi byla řešena otázka zrušení opatření na Sociální bydlení. K opatření probíhala 

animace směrem do území, dokonce i konkrétní konzultace – Městys Čechtice, Diakonie CČE.  Nicméně se s 

ohledem na nastavení situace na trhu nemovitostí a podmínky výzvy tito potenciální žadatelé ze svých 

záměrů ustoupili. O opatření se v regionu dlouhodobě nejeví zájem a nabízí se tedy jeho zrušení.  

Hlasování: Členská chůze schvaluje zrušení opatření II. 4 Sociální bydlení: 

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0  

 

S ohledem na zrušení opatření na sociální bydlení, jehož alokace (dotace) činila 2 171 560 Kč se nabízí 

k pokrytí krácení dotace s ohledem na změnu kurzovného právě z těchto finančních prostředků, a přitom 

by nebyla dotčena opatření strategie, o které je v území zájem. V tom případě by zbytek zrušeného 

opatření II.4 činil pouze 3095 Kč dotace.  

Hlasování: Členská schůze schvaluje využití finančních prostředků tj. 2 168 465 Kč ze zrušené výzvy na 

sociální bydlení na pokrytí krácení dotace pro IROP kvůli změně kurzovného:  

Pro: 27, Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

V 17:33 hod. se dostavila na členskou schůzi paní Petra Bartoníčková za Blaník – svazek obcí a Městys 

Načeradec. Po podpisu prezenční listiny obdržela hlasovací lístky č. 28 a 29. Na členské schůzi je nyní 

přítomno 29 členů (10 členů z veřejného sektoru a 19 ze soukromého sektoru). Členská schůze je v tomto 

složení usnášeníschopná a nic nebrání jejímu dalšímu jednání. 

Dále A. Dufková informuje o opatření II. 5. Podpora dětských skupin; nebo zařízení péče o děti do 3 let. S 

ohledem na opatření II. 5 probíhala intenzivní animace v území, byly kontaktováni potenciální žadatelé z 

řad organizací a obcí. Konkrétně se o možných záměrech jednalo například s obcemi Miřetice, Vracovice, 

Kondrac a Diakonií CČE Vlašim. Na podporu tohoto opatření byla ve dnech 22.1.2019 – 23.2.2019 

vyhlášena výzva, do které nebyla podána žádná žádost o podporu. I s ohledem na jednání minulé členské 

schůze je na pořadu hlasování o zrušení tohoto opatření z důvodu nezájmu území a následný přesun do 

opatření, o která zájem je.  

Hlasování: Členská schůze schvaluje zrušení opatření II. 5 Podpora dětských skupin; nebo zařízení péče o 

děti do 3 let: 

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 



 

 

S ohledem na zrušení opatření II. 5 vzniká volná alokace 1 002 259,50 Kč dotace. Na minulé členské schůzi 

byly prezentovány možnosti přesunu této alokace společně s alokací na zrušenou výzvu pro sociální bydlení 

– nicméně ještě nebyla známa informace krácení alokace z důvodu kurzovného. To situaci mění a 

s ohledem na nedostatek finančních prostředků nebude možné přesunout finanční prostředky do opatření 

II.6 kvůli navýšení finančních prostředků do 6. výzvy IROP, ve které je náhradní projekt Louňovic pod 

Blaníkem a zároveň vypsat novou výzvu na II.1 Bezpečně do školy nebo na hřbitov tak, jak bylo původně 

plánováno.  Následně je tedy nutné rozhodnout, které opatření bude podpořeno a budou do něj přesunuty 

finanční prostředky ze zrušeného opatření II.5. 

Hlasování: Členská schůze schvaluje přesun 1 002 259,50 Kč dotace ze zrušeného opatření II.5 do 

opatření II. 1 Bezpečně do školy nebo na hřbitov: 

Pro: 0, Proti: 29, Zdržel se: 0 

 

Hlasování: Členská schůze schvaluje přesun 1 002 259,50 Kč dotace ze zrušeného opatření II.5 do 

opatření II. 6 Školství a vzdělávání: 

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Dále je nutné rozhodnout o přesunu zbývající alokace Opatření II. 4 Sociální bydlení. Jedná se částku 3095 

Kč dotace. Nabízí se přesun do opatření II. 6 Školství a vzdělávání s ohledem na náhradní projektu 6. výzvy 

MAS.  

Hlasování: Členská schůze schvaluje přesun 3095 Kč dotace ze zrušeného opatření II. 4 do opatření II. 6 

Školství a vzdělávání: 

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

V podkladech byly všem členům zaslány zpracované podklady žádosti o změnu finančního plánu IROP 

s předpokladem výše uvedeného po předchozím předjednání poslední členskou schůzí. Vše výše uvedené 

se tedy v žádosti o změnu odrazí. Dále je MAS povinna narovnat finanční plán dle milníků, tedy pro rok 

2019 plnění 41,17%. Tento milník MAS s největší pravděpodobností bude plnit. A. Dufková odešle 

připravenou žádosti o změnu na ŘO IROP ke konzultaci a následně bude změna podána.  

Hlasování: Členská schůze schvaluje žádost o změnu SCLLD IROP a dává kanceláři MAS pokyn k jejímu 

dopracování: 

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Dále Anna Dufková informuje o připomínkách ČSOP k žádosti o změnu, které se nicméně netýkaly IROP, ale 

textace strategické části SCLLD týkající se PRV. Kancelář připomínky registruje a bude je archivovat pro 

budoucí aktualizaci SCLLD. 

A. Dufková představuje Kontrolní listy k 10. výzvě IROP na Zázemí pro sociální služby. Kontrolní vychází ze 

vzoru řídícího orgánu IROP a kritérií pro hodnocení schválených členskou schůzí v prosinci 2018.  



 

 

Hlasování: Členská schůze schvaluje kontrolní listy pro věcné hodnocení a FNaP k 10. výzvě MAS na 

Zázemí pro sociální služby. 

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

 

 

 

4) PRV 

Předsedající vyzval Moniku Hlaváčkovou (dříve Duškovou), aby přítomným poskytla aktuální informace o 

dění v PRV. M. Hlaváčková shrnula, že nyní v PRV dobíhá první výzva, která dopadla velmi dobře. Z 9 

projektů mají 2 projekty podepsanou Dohodu o poskytnutí podpory, zbylých 7 projektů na tuto dohodu 

čeká (podotýká však, že všechny podmínky pro podpis dohod jsou již splněny). Připravuje se druhá výzva. 

Předpokládá, že výzva bude vyhlášena na přelomu března a dubna tohoto roku, s tím, že platí, co bylo 

schváleno minulý rok, a to, že tato výzva se bude týkat pouze Fiche č. 2 a 3. Fiche č. 1 se vyhlašovat 

nebude, přestože je o ni mezi zemědělci velký zájem. Důvodem je, že v této fichi zbylo po první výzvě pouze 

800.000 Kč, což je velmi malá částka, která by se rozdělovala mezi více žadatelů. Vzhledem k náročnosti 

zpracování projektu by nebylo účelné tuto částku mezi žadatele „drobit“. Druhá výzva se proto této fiche 

týkat nebude a bude se čekat na případné přesuny finančních prostředků do této fiche, aby se zde částka 

navýšila. Monika dále sdělila, že součástí PRV je i Fiche č. 4. Ta se bude vyhlašovat dle zájmu cca v červnu 

2019. Zatím se ví o projektech naučných stezek Trhového Štěpánova a Čechtic.  

 

Dále M. Hlaváčková promluvila o nutnosti vypracovat tzv. „evaluační zprávu (Mid-term evaluace SCLLD),“ 

která musí být zpracována do konce června tohoto roku. Zpráva je rozdělena do několika částí. Část A 

týkající se vyhlašování jednotlivých výzev operačních programů a činnosti kanceláře MAS Blaník již 

zpracovala Anna Dufková. Ona zpracovává část B, která hodnotí, jak se plní strategie MAS. Pro účely sběru 

informací a následného vyhodnocení Monika vytvořila jednoduchý dotazník. Oslovila členy (zejména 

apelovala na starosty obcí), aby každý zhodnotil svou oblast zájmu – co se zlepšilo, nebo naopak zhoršilo, 

jaké jsou do budoucnosti jejich potřeby. Monika uvedla, že dotazník pomůže členům vyplnit ona nebo nově 

přijatá praktikantka buď v kanceláři MAS, nebo za nimi přijede. Výsledky tohoto šetření budou podkladem 

pro zpracování druhé části evaluační zprávy, ale poté budou použity také jako podklad pro vypracování 

nové strategie MAS pro následné programové období. Dále uvedla, že s tímto souvisí i článek 20 zmiňovaný 

na minulé členské schůzi (podotkla, že jeho finální verze není ještě vypracována). Článek je zatím postaven 

pouze na vybavení. Uvedla však, že již nyní je nastaveno, že pokud bude mít v tomto článku obec 

projektový záměr, bude muset mít vypracovanou strategii obce. Monika nabízí, že s vypracováním této 

strategie kancelář MAS Blaník pomůže, protože do budoucna je pro tento účel lepší tyto strategické 

dokumenty mít.  

 

5) ESF 

Poté se slova ujala Lucie Lebedová zabývající se problematikou ESF. Sdělila, že po delší době bude v tomto 

programu vyhlášena výzva. Konkrétně se jedná o výzvu na provoz Komunitního centra, jejíž vyhlášení se 



 

 

plánuje na 24.4.2019. Uvedla, že s potencionálními žadateli komunikuje, konkrétně Farní charita Vlašim, 

Církev bratrská, Městys Čechtice 

 

Hlasování: Členská schůze schvaluje vypsání výzvy na Komunitní centra: 

Pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

Dále je zde možnost vypsat také v tomto termínu výzvu na Programy pro práci se skupinou sociálně 

ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách, pokud bude zájem. Zde se také komunikuje 

s potencionálními žadateli, konkrétně Magdalena, o.p.s., Rozum a cit, Dobrá rodina, Úsměv.  

 

Hlasování: Členská schůze schvaluje vypsání výzvy na Programy pro práci se skupinou sociálně 

ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách: 

Pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

K oběma výzvám je dán stejný způsob hodnocení. V prvním kole se hodnotí přijatelnost a formální 

náležitosti projektu a žadatele, které provádí zaměstnanci MAS Blaník. Druhá fáze je hodnocena Výběrovou 

komisí, která podle kritérií věcného hodnocení posuzuje, zda projekt jednotlivá kritéria splňuje a na kolik 

procent. Třetí a závěrečnou fází na MAS je hodnocení ze strany Výboru MAS. Dále projekty postupují ke 

kontrole na Řídící orgán. Lucie Lebedová informuje členy o možnosti přidání vlastních kritérií ke kritériím 

dané Řídící orgán. Tato možnost se vztahuje na první a druhou fázi hodnocení na MAS. Členové byli vyzváni 

k diskusi.  

 

Hlasování: Členská schůze schvaluje kritéria Řídícího orgánu pro hodnocení přijatelnosti a formálních 

náležitostí, jako jediná kritéria pro výzvy ESF: 

Pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

Hlasování: Členská schůze schvaluje kritéria Řídícího orgánu pro Věcné hodnocení, jako jediná kritéria 

pro výzvy ESF: 

Pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

 

6) Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech 

 

Pavel Duda předal slovo Lucii Jeřábkové, která přítomné členy MAS informuje o dotaci na provoz MAS. 

Vzhledem k tomu, že MAS vstupuje do třetí etapy v rámci této dotace, je třeba schválit Žádost o změnu – 

sděluje, že podklady šly e-mailem. Žádost o změnu se týká přesunu nevyčerpané alokace z II etapy do III 

etapy. Konkrétně se na náklady III. Etapy, kde byl Členskou schůzí v prosinci 2018 schválen rozpočet na rok 

2019 v celkové výši 2 757 126,18 Kč.  

 

Hlasování: Členská schůze schvaluje žádost o změnu projektu Podpora činnosti MAS Blaník – přesun 

úspory finančních prostředků z II. Etapy do III. Etapy a dává kanceláři MAS pokyn k jejímu dopracování 

do 28.2.2019. 



 

 

Pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0 
 

 

Dále informuje o personálních změnách v kanceláři. V květnu nastoupí Anna Dufková na mateřskou 

dovolenou. Výbor přijal na své poslední schůzi rozhodnutí, že od června bude na poloviční úvazek přijata do 

pracovního poměru Ivana Hozmanová, která nyní pracuje na DPP jako administrativní pracovník, aby 

převzala agendu po Aničce v rámci IROP a přípravu strategie na nové programové období, a dále bude 

přijata na poloviční úvazek Lucie Lebedová na pozici experta ESF, která nyní pracuje na DPP jako 

administrativní pracovník, její hlavní náplní je ESF. 

 

Hlasování: Členská schůze schvaluje, aby od června 2019 byla na poloviční úvazek přijata Ivana 

Hozmanová. 

Pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0 

Hlasování: Členská schůze schvaluje, aby po vyčerpání 300 hodin na DPP byla na poloviční úvazek přijata 

Lucie Lebedová. 

Pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0 

 

7) Ukončení členství Nakladatelství Sedmikráska a Římskokatolická farnost Vlašim 

 

Předsedající následně informoval přítomné o žádosti Římskokatolické farnosti Vlašim týkající se ukončení 

členství v MAS k datu 31.1.2019 a ukončení členství Nakladatelství Sedmikráska z důvodu neuhrazení 

členského příspěvku.  

Členská schůze vyloučila 2 členy. Od této chvíle má MAS Blaník 48 členů - 19 členů z veřejného sektoru a 

29 členů soukromého sektoru.  

 

8) Další záležitosti spolku, diskuse, navrhněte 

 

Závěrem Anna Dufková nabízí příjemců dotačních prostředků z IROP pomoc při zpracování žádostí o platbu 

a zpráv o realizaci ze strany kanceláře MAS. Dále se na kancelář mohou obracet při problémech 

v komunikaci s manažery projektů ŘO – mnohdy se jedná o stejné osoby, se kterými MAS často jedná a 

komunikace je tedy snazší. 

Pavel Duda poté vyzval přítomné, aby vznesli případně další návrhy k diskuzi. Žádné další návrhy nebyly 

vzneseny, předsedající tedy přítomným poděkoval za účast a schůzi ukončil v 18:04 hodin. 

 

Zapsala: Ivana Hozmanová 

Ověřil 1: Milan Hájek 

Ověřil 2: Miroslav Lalouček 



 

 

 

 

 
 

 

 

Přílohy:  

Harmonogram IROP 

Podklad pro změnu finančního plánu IROP – Podstatná změna č. 4 

Výzva MAS Blaník, z. s._ESF_Činnost komunitních center (IV.) 

Výzva MAS Blaník, z. s._ESF_ Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec 

zákona o sociálních službách– (V.) 

Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 

Aktuální čerpání MAS Blaník v roce 2019 

 

 

 



 

 

Příloha č. 1 (Aktivity MAS Blaník v roce 2019)  

14.1.2019 – Výbor MAS Blaník – Spolkový dům, Vlašim >>> 14.1.2019 – Výběrová komise – Spolkový dům, Vlašim >>> 

18.2.2019 – Výbor MAS Blaník – Spolkový dům, Vlašim >>> 26.2.2019 - Členská schůze – Spolkový dům, Vlašim >>>  



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
05/2019 05/2019 06/2019 3 252 950,00                           2,00    3 252 950,00

Harmonogram výzev pro IROP - CLLD

MAS Odhad

Poznámka
Číslo a název výzvy 

ŘO IROP 

Opatření/Podopatření 

Isg
Název výzvy MAS, popř. číslo Aktivita

PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj

SC 4.1 (kolové výzvy MAS)



Změna kruzovného - 

přepočet alokace 

IROP(-7,09%) DOTACE czv kontrola ZBÝVAJÍCÍ ALOKACE CZV spoluúčast dotace

původně 33 408 590,00 Kč 35 166 950,00 Kč 1 111 936,05 Kč 55 596,80 Kč 1 056 339,243 Kč

po přepočtu 31 240 125,00 Kč 32 884 342,11 Kč 32 884 342,11 Kč 1 111 936,05 Kč
rozdíl 2 168 465,00 Kč 2 282 607,89 Kč

CZV dotace příjemci podané žádosti czv

Předpoklad 

zbývající alokace 

czv pozn.

4 923 370,00 Kč 4 677 201,50 Kč
Městys Čechtice, Trhový Štěpánov, 

Louňovice pod Blaníkem
4 923 370,00 Kč

0,00 Kč

6 315 790,00 Kč 6 000 000,50 Kč
Město Vlašim

6 313 544,00 Kč
2 246,00 Kč

8 421 054,00 Kč 8 000 000,30 Kč Zdislacie, Načeradec
8 369 616,06 Kč

51 437,94 Kč

7 648 810,00 Kč 7 266 370,00 Kč
Farní Charita

7 648 810,00 Kč
0,00 Kč

1 264 116,00 Kč 1 200 910,00 Kč Městys Načeradec; Vlašimká 

astronomická společnost
1 296 804,00 Kč

0,00 Kč -32 688,00 Kč -31053,6

53 683,94 Kč
Zbývající alokace CZV dotace

opatření II.6 51 437,94 Kč 48 866,05 Kč

2 246,00 Kč 2 133,70 Kč

53 683,94 Kč 50 999,75 Kč

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 26.1.2019 - 5.3. 2019

1 055 010,00 Kč 1 002 259,50 Kč Diakonice CČE - zde by byly 

uznatelné pouze výdaje na navýšení 

kapacity

1 055 010,00 Kč
ZRUŠENÍ OPATŘENÍ A PŘESUN 

FIN PROSTŘEDKŮ

 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 3 090 302,50 Kč

Město Vlašim - DPS Severní ; 

Magdaléna o.p.s - auto 0

podpora na  Zázemí pro 

sociální služby - původně v 

systému vypočítána na 3 090 

290  Kč- nicméně nejedná se o  

95% - v buňce D23 výpočet 

správný - sedí na aktuální 

dotaci ;CZV opatření stejné 

jako v systému!

 11. Výzva MAS Blaník z.s. - 

IROP - sociální 

infrastruktura - Sociální 

bydlení 

ZRUŠENA 2 285 850,00 Kč 2 171 560,00 Kč  žádný konkrétní projektový záměr  3 242,11 Kč ZRUŠENÍ OPATŘENÍ A POUŽITÍ 

FIN PROSTŘEDKŮ NA ZMĚNU 

KURZOVNÉHO 3 080,00 Kč

1. a) dotace CZV

možná zbývající alokace 

zbývající alokace výzvy 

na sociální bydlení po 

odečtení kurzu

zbývající alokace s 

předchozích výzev 

opatření II.6

CELKEM 538 508,40 Kč

 
Milníky - povinnost naplánovat proplacení

2019 41,17% 12 861 559,46 Kč
2020 55,44% 17 319 525,30 Kč

2021 70% 21 868 087,50 Kč

2022 84,85% 26 507 246,06 Kč

1 002 259,50 Kč

přesun do opatření II.619 946,15 Kč

1 025 285,65 Kč

3 080,00 Kč

Venkovní odborná učebny Louňovice 

pod Blaníkem - požadovaná částka 1 563 794,05 Kč 1 646 099,00 Kč

VYPSANÉ VÝZVY A PŘEDPOKLÁDANÍ příjemci

PLÁNOVANÉ VÝZVY A POTENCIÁLNÍ ŽADATELÉ

NÁVRHY MOŽNÝCH PŘESUNŮ ZBÝVAJÍCÍ ALOKACE
VARIANTA ZRUŠENÍ VÝZVY NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ+ NEČERPÁNÍ NA DĚTSKOU SKUPINU - 

dotace

1 058 252,11 Kč

4. výzva MAS Blaník, z.s. - bezpečnost dopravy

5. výzva MAS Blaník, z.s. - infrastruktura pro předškolní vzdělávání

6. výzva MAS Blaník, z.s. - infrastruktura základních škol

7. výzva MAS Blaník, z.s. - Komunitní centrum

8. výzva MAS Blaník, z.s.- Neformální a zájmové vzdělávání

výzva



Verze 5 reaguje na připomínky II. věcného hodnocení.

Verze 6

Verze 7 - navýšení alokace OPZ

Verze 8 - zrušení opatření IROP II.4 a II.5

Příloha: PLÁN INDIKÁTORŮ

Strategie komunitně 
vedeného místního 
rozvoje pro území MAS 
Blaník

VERZE 08

Pro období 2014 – 2020(5)

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

Strategie – analytická a strategická část byla schválena Členskou schůzí MAS Blaník, z. s., jako nejvyšším orgánem 

MAS Blaník, z. s., dne 9. června 2015 v Louňovicích pod Blaníkem.

Akční plán - Programové rámce a implementační část strategie byly schváleny Členskou schůzí MAS Blaník, z. s., jako 

nejvyšším orgánem MAS Blaník, z. s., dne 30. 11. 2015 ve Vlašimi.

Verze č. 3  strategie byla projednána Výborem MAS Blaník dne 21. 3. 2016 a schválena členskou schůzí dne 29. 3. 

2016 ve Vlašimi.

Verze č. 4 zohledňuje připomínky z tzv. velké komise a jednání členské schůze 11. 10. a 26. 10.

(po zapracování připomínek velké komise a návazných věcných připomínek, III. 

kolo hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, verze k 17.12.2018)

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



Program Priorit

ní osa 

OP

Investiční 

priorita 

OP

Specifický 

cíl OP

Kód 

NČI2014

+

Název indikátoru Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 

12. 2018

I. Podpora 

rozvoje 

venkova v 

MAS Blaník

I. 1 PRV 6 6 B 19.2.1. 93701 Počet podpořených 

zemědělských 

podniků/příjemců

podniky výstup 0 - 7,00 31.12.2023 6

I. 1 PRV 6 6 B 19.2.1. 94800 Pracovní místa 

vytvořená v rámci 

podpořených projektů

FTE výsledek 0 01.01.2015 0,50 31.12.2023 0

I. 2 PRV 6 6 B 19.2.1. 93701 Počet podpořených 

zemědělských 

podniků/příjemců

podniky výstup 0 - 7,00 31.12.2023 6

I. 2 PRV 6 6 B 19.2.1. 94800 Pracovní místa 

vytvořená v rámci 

podpořených projektů

FTE výsledek 0 01.01.2015 0,50 31.12.2023 0

I. 3 PRV 6 6 B 19.2.1. 93701 Počet podpořených 

zemědělských 

podniků/příjemců

podniky výstup 0 - 5,00 31.12.2023 3

I. 3 PRV 6 6 B 19.2.1. 94800 Pracovní místa 

vytvořená v rámci 

podpořených projektů

FTE výsledek 0 01.01.2015 3,00 31.12.2023 3

I. 4 PRV 6 6 B 19.2.1. 92702 Počet podpořených 

operací/akcí

Akce výstup 0 - 5,00 31.12.2023 1

I. 4 PRV 6 6 B 19.2.1. 93001 Celková (podpořená) 

plocha

ha výstup 0 - 0,5 31.12.2023 0,1

REALIZACE 

PROJEKTŮ 

SPOLUPRÁCE

Škola 

obnovy 

venkova

PRV 6 6 B 19.3.1. 92501 Celkové veřejné 

výdaje

euro výstup 0 - 41 404,00 31.12.2019 -

Předpokládáme realizaci 5 projektů (s ohledem na alokaci MAS), které 

budou mít vliv na cca 0,5 ha plochy.

Hodnota byla stanovena na základě dokumentu MZe - Stanovení 

alokace pro místní akční skupiny na programové období 2014-2020 v 

rámci Programového rámce Programu rozvoje venkova ze dne 1. 10. 

2015. Hodnota je stanovena v EUR.

Předpokládáme s ohledem na alokaci MAS realizaci cca 5 akcí.

TABULKA G: Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD

Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny

Předpoklad realizace 7 projektů s ohledem na výši alokace MAS Blaník.

Předpoklad realizace cca 0,5 pracovního místa. Pracovní místa budou 

preferována v rámci kritérií výběru projektů. Jejich vznik však nebude 

kritériem přijatelnosti.

Předpoklad realizace 7 projektů s ohledem na alokaci MAS Blaník.

Předpoklad realizace cca 0,5 pracovního místa. Pracovní místa budou 

preferována v rámci kritérií výběru projektů. Jejich vznik však nebude 

kritériem přijatelnosti.

Předpokládáme s ohledem na alokaci MAS cca 5 projektů povinnost 

vytvořit souhrnně celkem 3 pracovní místa za 5 projektů.

Předpokládáme realizaci cca 5 projektů, z nichž každý vytvoří pracovní 

místo. Souhrnně za 5 projektů se bude jednat  o minimálně 3 pracovní 

místa.

Specifický 

cíl SCLLD

Opatře

ní 

SCLLD

Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



Program Priorit

ní osa 

OP

Investiční 

priorita 

OP

Specifický 

cíl OP

Kód 

NČI2014

+

Název indikátoru Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 

12. 2018

II. 1 IROP 4 9d 4.1. 75001 Počet realizací 

vedoucích ke zvýšení 

bezpečnosti v dopravě

realizace výstup 0 - 2,00 31.12.2023 -

II. 1 IROP 4 9d 4.1. 75120 Podíl veřejné osobní dopravy 

na celkových výkonech 

v osobní dopravě

Počet 

procent

výsledek 30 31.12.2011 35,00 31.12.2023 -

 Celková alokace na opatření je 4 923,37 tis. Kč. Průměrnou cenu 

MAS stanovila na základě osobních jednání s potenciálními žadateli, 

kteří vycházeli z aktuálně zpracované projektové dokumentace, 

která se odvíjí od cen dle URS Praha. MAS zmapovala průměrné ceny 

za tematicky totožné realizace.

a)    1 X realizace = 2 x bezpečný přechod pro chodce (vč. osvětlení, 

vodorovného dopravního značení, vč. přípojky napojení na veřejné 

osvětlení, tj. 242 tis. Kč /2 přechody); součástí projektu byl také 

chodník; celkem tato realizace - 1 210 tis. Kč

b)    1 X realizace = 2 X bezpečný přechod pro chodce vč. 1 X 

světelného signalizačního zařízení (cena - 1 000 tis. Kč/bezpečný 

přechod vč. světelného signalizačního zařízení, tj. 2 X bezpečný 

přechod = 2 420 tis. Kč); celkem tato realizace vč. napojení na 

chodník - 3 713,37 tis. Kč

Tj. průměrná cena za jednu realizaci činí - 2 461,685 tis. Kč.

MAS převzala hodnotu z Programového dokumentu IROP.

Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanovenyIdentifikace indikátorů Hodnoty indikátorů

II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník
Specifický 

cíl SCLLD

Opatře

ní 

SCLLD

Identifikace programu

II. Podpora 

investic pro 

rozvoj MAS 

Blaník

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



II. 2 IROP 4 9d 4.1. 55401 Počet podpořených 

zázemí pro služby a 

sociální práci

zázemí výstup 0 - 6,00 31.12.2023 - Konkrétní průměrnou cenu za 1 zázemí MAS stanovila na základě osobních 

jednání s potenciálními žadateli, kteří vycházeli z aktuálně jimi zpracované 

projektové dokumentace, která se odvíjí od cen dle URS Praha. Zázemí 

nebudou vytvářena formou novostaveb (jedná se o rekonstrukce). 

Průměrná cena za jedno zázemí dle níže činí - 542 160 Kč. Celkem se 

předpokládá realizace 6 zázemí (v nových prostorách, případně 

rekonstrukce stávajících prostor) u vybraných sociálních služeb v území.

Zázemí pro Odborné sociální poradenství

- v území předpokládáme vznik 2 nových zázemí, každé s kapacitou 1 

osoba, celkem 2 osoby na 2 zázemí.

Zázemí pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

- očekáváme a) přesun 1 stávající služby do nového rekonstruovaného 

zázemí; b) vznik 1 nového zázemí, nová okamžitá kapacita (cílový stav) = 4 

osoby (2 osoby na 2 zázemí).

Zázemí pro Terénní programy

- předpokládáme vznik 1 nového zázemí/okamžitá kapacita 2 osoby/1 nové 

zázemí.

Zázemí pro Pečovatelskou službu

- předpokládáme rekonstrukci stávajícího zázemí bez navýšení počtu 

pečovatelek. V návaznosti na rekonstrukci prostor bude stávající maximální 

okamžitá kapacita zachována v počtu 7 klientů (počet se vztahuje pouze na 

kapacitu uvažovaných realizací).

Celkem bude okamžitá kapacita 15 klientů v nových či rekonstruovaných 

zázemích. Z toho 9 klientů připadá na rekonstruovaná zázemí (bez navýšení 

kapacity) a 6 klientů na nově plánovaná zázemí (navýšení kapacity). 

Okamžitá kapacita 6 zázemí celkem = 15 klientů, tj. cena na 1 klienta 

vychází na 216 864 Kč (tj. 6 * 542 160 Kč/15klientů).

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



Program Priorit

ní osa 

OP

Investiční 

priorita 

OP

Specifický 

cíl OP

Kód 

NČI2014

+

Název indikátoru Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 

12. 2018

II. 2 IROP 4 9d 4.1. 67510 Kapacita služeb a 

sociální práce

klienti výsledek 23 28.02.2017 29,00 31.12.2023 -

II. 2 IROP 4 9d 4.1. 55402 Počet poskytovaných 

druhů sociálních 

služeb

služby výstup 0 4,00 31.12.2023

Celkem se předpokládá realizace 6 zázemí (vznik nových či rekonstrukce 

stávajících) u vybraných sociálních služeb v území.

Zázemí pro Odborné sociální poradenství

- Výchozí situace - v území poskytuje službu 1 organizace Farní Charita Vlašim, 

stávající okamžitá kapacita (výchozí hodnota) = 1 osoba, jedná se o individuální 

péči - Cílový stav - v území předpokládáme vznik 2 dalších zázemí, nová okamžitá 

kapacita (cílový stav) = 3 osoby

Zázemí pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

- Výchozí situace - v území poskytuje službu 1 organizace Diakonie ČCE - středisko 

Střední Čechy, stávající okamžitá kapacita (výchozí stav) = 2 osoby  - Cílový stav - v 

území evidujeme potřebu a) přesunu stávající služby do nového rekonstruovaného 

zázemí; b) vznik 1 nového zázemí, nová okamžitá kapacita (cílový stav) = 4 osoby (2 

osoby/2 zázemí).

Zázemí pro Terénní programy

- Výchozí situace - v území poskytují službu 3 organizace Pečovatelská služba 

okresu Benešov, Magdaléna, o. p. s., Farní Charita, stávající okamžitá kapacita 

(výchozí stav) = 3 osoby - Cílový stav - předpokládáme vznik 1 dalšího nového 

zázemí/okamžitá kapacita 2 osoby, nová okamžitá kapacita (cíl. stav) = 5 (3 stávající 

+ 2 nové osoby/okamžitá kapacita)

Zázemí pro Pečovatelskou službu

- Výchozí situace - v území poskytují službu 2 organizace Pečovatelská služba 

okresu Benešov, Farní Charita Vlašim, stávající okamžitá kapacita je dána počtem 

pečovatelek v terénu (5 osob Farní Charita, 12 osob Pečovatelská služba okr. 

Benešov - z toho 7 působí ve Vlašimi, 1 v Tr. Štěpánově, 2 v Čechticích, 2 v 

Načeradci), stávající okamžitá kapacita (vých. stav) = 17 - Cílový stav - 

předpokládáme rekonstrukci stávajícího zázemí bez navýšení počtu pečovatelek - 

nová okamžitá kapacita zůstává = 17

Okamžitá kapacita 6 rekonstruovaných či nových zázemí celkem = 15 klientů, tj. 

cena na 1 klienta vychází na 216 864 Kč (tj. 6 * 542 160 Kč/15 klientů).  Výchozí 

hodnota je tedy 1 + 2 + 3 + 17 = 23 a cílová hodnota je 3 + 4 + 5 + 17 = 29.

Předpokládáme podpoření níže uvedených 4 sociálních služeb v území 

MAS.

1. "Odborné sociální poradenství"

2. "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi"

3. "Terénní programy"

4. "Pečovatelská služba"

Cílová hodnota se tedy týká pouze plánovaných realizací.

Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanovenySpecifický 

cíl SCLLD

Opatře

ní 

SCLLD

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



Program Priorit

ní osa 

OP

Investiční 

priorita 

OP

Specifický 

cíl OP

Kód 

NČI2014

+

Název indikátoru Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 

12. 2018

II. 3 IROP 4 9d 4.1. 55401 Počet podpořených 

zázemí pro služby a 

sociální práci

zázemí výstup 0 - 1,00 31.12.2023 -

II. 3 IROP 4 9d 4.1. 55402 Počet poskytovaných 

druhů sociálních 

služeb

služby výstup 0 4,00 31.12.2023

II. 3 IROP 4 9d 4.1. 67510 Kapacita služeb a 

sociální práce

klienti výsledek 15 01.01.2016 45,00 31.12.2023 -

Opatře

ní 

SCLLD

Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorůSpecifický 

cíl SCLLD

Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny

II. Podpora 

investic pro 

rozvoj MAS 

Blaník

V rámci MAS Blaník předpokládáme realizace 1 komunitního centra = 1 

zázemí. V komunitním centru plánujeme poskytovat službu dle zákona 

č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o 

jeden projekt v hodnotě 7 648,81 tis. Kč. Cenu MAS stanovila na základě 

porovnání cen v realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů. 

Maximální okamžitá kapacita komunitního centra bude činit 45 klientů, 

přičemž sociální služba může být poskytována 15 z nich. Počet podpořených 

zázemí = 1 komunitní centrum za cenu 7 648,81 tis. Kč s kapacitou 45 klientů. 

Výchozí stav - 0; Cílový stav - 1 zázemí.

Komunitní centrum bude poskytovat 4 služby dle zákona č. 108/2006 

Sb. a sice:

1. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením

2. odborné sociální poradenství

3. osobní asistence

4. pečovatelská služba

Komunitní centrum bude poskytovat služby v režimu zákona o sociálních 

službách v rozsahu stejném, v jakém fungují nyní, ale v nevyhovujících 

prostorách a roztříštěně. Cílem projektu bude vybudovat sloučené zázemí, ve 

kterém navíc bude možné služby v režimu zákona doplnit o realizaci služeb, 

které nejsou vykonávány dle zákona 108/2006 o sociálních službách. Z toho 

důvodu se kapacita sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. před a po 

realizaci projektu nemění. Nově však vznikne zázemí s kapacitou 30 osob - 

komunitní centrum.

Výchozí/cílový stav:

- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením; 

okamžitá kapacita před realizací projektu - 1 osoba; okamžitá kapacita po 

realizaci projektu - 1 osoba

- odborné sociální poradenství - ambulantní; okamžitá kapacita před realizací 

projektu - 2 osoby; okamžitá kapacita po realizaci projektu - 2 osoby

- osobní asistence - terénní; okamžitá kapacita před realizací projektu  - 7 

osob, okamžitá kapacita po realizaci projektu - 7 osob

- pečovatelská služba - terénní; okamžitá kapacita před realizací projektu - 5 

osob, okamžitá kapacita po realizaci projektu  - 5 osob

Okamžitá kapacita služeb a sociální práce komunitního centra tedy bude: 1 + 

2 + 7 + 5 = 15 klientů.

Před realizací i po realizaci projektu se jedná o údaj 15 klientů z důvodu 

přesunu služeb do rekonstruovaných prostor.

Předpokládáme realizaci 1 komunitního centra za cenu 7 648,81 tis. Kč s 

kapacitou 45 klientů, z toho 15 klientům bude moci být poskytnuta služba dle 

zákona č. 108/2006 o sociálních službách.

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



II. 4 IROP 4 9d 4.1. 55301 Počet podpořených 

bytů pro sociální 

bydlení

Bytové 

jednotky

výstup 0 - 4,00 31.12.2023 0 V rámci projektu dojde k navýšení kapacity o 4 byty/každý 1 

lůžko/celkem 4 lůžka. Cílová hodnota = 4; průměrný náklad na 1 

sociální byt = 571,46 tis. Kč; milníková hodnota je uvedena 0 (výzva je 

plánována až na květen 2019, z toho důvodu je milníková hodnota 

indikátoru k datu 31. 12. 2018 uvedena s 0).

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



Program Priorit

ní osa 

OP

Investiční 

priorita 

OP

Specifický 

cíl OP

Kód 

NČI2014

+

Název indikátoru Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 

12. 2018

II. 4 IROP 4 9d 4.1. 55310 Nárůst kapacity 

sociálních bytů 

lůžka výsledek 39 31.05.2015 0,00 31.12.2023 -II. Podpora 

investic pro 

rozvoj MAS 

Blaník

Předpokládáme 1 vzorový pilotní projekt = 4 X byt /každý byt = 1 lůžko 

(tj. 4 byty = 4 lůžka). Výchozí hodnota = 39 (v Čechticích 22 bytů/lůžek; 

v Dolních Kralovicích 12 bytů/lůžek; v Kamberku 3 byty/lůžka; v 

Šetějovicích 2 byty/lůžka); cílová hodnota = 43 (stávající počet bytů 39 - 

každý počítáme jako jedno lůžko + 4 nové byty/4 nová lůžka); 

průměrná cena za 1 byt vychází - 571,46 tis. Kč a odpovídá analýze 

potřeb v rámci MAS - cena byla stanovena na základě obdobných 

projektů realizovaných v území a dle ceny bytů v daném období v 

území - cenová hladina lokality Středočeský kraj/ORP Vlašim. Celkem v 

regionu existuje v současné době dle vlastního šetření MAS 39 

sociálních bytů. Počet lůžek není sledován. Počítáme tedy 1 byt/1 

lůžko. Při realizaci dalších 4 bytů/4 lůžek dojde k nárůstu počtu 

sociálních lůžek (kapacity sociálních bytů) na minimálně 43.Změnou 

SCLLD k datu 26.2. 2019 (datum schválení změny Členskou schůzí MAS) 

se dané opatření SCLLD z důvodu změny situace v území nebude 

realizovat. S ohledem na změnu situace zejména na trhu nemovitostí, 

která od doby chválení proběhla není o budování sociálních bytů v 

území zájem. území probíhala intenzivní animace se snahou o realizaci 

projektů týkajících se sociálního bydlení. Žadatelé byli aktivně 

vyhledáváni a proběhly i konkrétní konzultace (např. Městys Čechtice, 

Diakonie CČE Vlašim), kteří s ohledem na finanční podmínky a 

náročnost od záměrů ustoupili. Opatření bylo pravidelně projednáváno 

orgány MAS, zejména Členskou schůzí a Výborem MAS. Informace o 

volných finančních prostředcích v tomto opatření pro region byly 

prezentovány rovněž na Setkání starostů 11.12.2018, ve Zpravodaji 

Specifický 

cíl SCLLD

Opatře

ní 

SCLLD

Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny - OPATŘENÍ 

ZRUŠENO

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



II. 4 IROP 4 9d 4.1. 55320 Průměrný počet osob 

využívající sociální 

bydlení

Počet 

osob za 

rok

výsledek 27,3 06.04.2017 0,00 31.12.2023 - Výchozí hodnota činí 27,3 (tj. současný počet sociálních bytů = 39 * 0,7 

míry obložnosti; uvádíme průměrný údaj obložnosti 0,7, neboť 

současní provozovatelé sociálních bytů nám nesdělili údaje o přesné 

denní obložnosti, neboť je takto nesledují); cílová hodnota = současný 

stav - tj. 27,3 + 2,8 (obložnost 0,7 na 4 lůžkách), tj. cílová hodnota činí - 

30,1.

Pro určení cílové hodnoty vycházíme z předpokladu realizace - 1x byt = 

1 x lůžko, přepokládáme realizaci 4 bytů (1 byt vychází - 571,46 tis. Kč). 

Předpokládaní žadatelé nerealizují sociální bydlení, proto jsme pro 

výpočet cílové hodnoty použili data MPSV ČR, které uvádí, že 

průměrná obsazenost lůžek v sociálních bytech vychází na 70% (tj. 0,7 

osoby na lůžko).  Změnou SCLLD k datu 26.2. 2019 (datum schválení 

změny Členskou schůzí MAS) se dané opatření SCLLD z důvodu změny 

situace v území nebude realizovat. S ohledem na změnu situace 

zejména na trhu nemovitostí, která od doby chválení proběhla není o 

budování sociálních bytů v území zájem. území probíhala intenzivní 

animace se snahou o realizaci projektů týkajících se sociálního bydlení. 

Žadatelé byli aktivně vyhledáváni a proběhly i konkrétní konzultace 

(např. Městys Čechtice, Diakonie CČE Vlašim), kteří s ohledem na 

finanční podmínky a náročnost od záměrů ustoupili. Opatření bylo 

pravidelně projednáváno orgány MAS, zejména Členskou schůzí a 

Výborem MAS. Informace o volných finančních prostředcích v tomto 

opatření pro region byly prezentovány rovněž na Setkání starostů 

11.12.2018, ve Zpravodaji Města Vlašimi, na webu MAS. S ohledem na 

výše uvedené a rovněž na krácení alokace (pokrývá téměř celou částku 

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



Program Priorit

ní osa 

OP

Investiční 

priorita 

OP

Specifický 

cíl OP

Kód 

NČI2014

+

Název indikátoru Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 

12. 2018

II. Podpora 

investic pro 

rozvoj MAS 

Blaník

II. 5 IROP 4 9d 4.1. 50000 Počet podpořených 

vzdělávacích zařízení

zařízení výstup 0 0 31.12.2023 0

II.5 IROP 4 9d 4.1. 50001 Kapacita 

podporovaných 

zařízení péče o děti 

nebo vzdělávací 

zařízení

osoby výstup 0 - 0,00 31.12.2023 - Počítáme s realizací 1 projektu s celkovou kapacitou 6 míst v tzv. dětské 

skupině. Jednotková cena za 1 ks zařízení pro provoz dětské skupiny = 1 X 

realizace = 1 055,01 tis. Kč tzn. na osobu vychází 175,84 tis. Kč. Cena za 

jednotku MAS stanovila na základě porovnání cen v realizovaných a tematicky 

a rozsahem totožných projektů v území a sdělení potřeb potenciálních 

žadatelů (vychází z animační činnosti území). Data jsme doplnily dle výsledků 

analýzy potřeb v rámci Místního akční plánu pro školství a vzdělávání, který 

sleduje kapacity těchto zařízení v území vs. statistiku počtu narozených 

dětí.Změnou SCLLD k datu 26.2. 2019 (datum schválení změny Členskou 

schůzí MAS) se dané opatření SCLLD z důvodu nezájmu území nebude 

realizovat. S ohledem na opatření II.5 probíhala intenzivní animace v území, 

byly kontaktováni potenciální žadatelé s řad organizací o obcí. Konkrétně se 

například o možných záměrech jednalo se například s obcemi Miřetice, 

Vracovice, Kondrac a Diakonií CČE Vlašim. Na podporu tohoto opatření byla 

ve dnech 22.1.2019 – 23.2.2019 vyhlášena výzva, do které nebyla podána 

žádná žádosti o podporu. Opatření byla zajištěna publicita ve Zpravodaji 

města Vlašimi, tiskovou zprávou. informování na Setkání starostů 11.12.2018, 

projednáváním na Členské schůzi MAS. Jak je z výše uvedeného zřejmé, 

komunitní projednání opatření proběhlo několikrát, nicméně bez pozitivní 

zpětné vazby území. Změna byla komunitně projednána.

Bude realizováno 1 zařízení – dětská skupina s kapacitou 6 dětí. Bude se 

jednat o tzv. dětskou skupinu. Službou péče o dítě v dětské skupině se rozumí 

činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině 

zapsaným do evidence poskytovatelů. Služba spočívá v poskytování 

pravidelné péče o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní 

docházky. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je 

poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na 

zajištění potřeb dítěte (např. na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a 

hygienických návyků dítěte).

Jednotková cena za 1 ks zařízení pro provoz dětské skupiny = 1 X realizace = 1 

055,01 tis. Kč. Cenu za jednotku MAS stanovila na základě porovnání cen v 

realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů v území a sdělení 

potřeb potenciálních žadatelů (animační činnost území). Hodnota milníku je 

stanovena k 31. 12. 2018 jako nulová, protože plánovaná výzva na podporu 

dětské skupiny je stanovena na květen 2018 a nepředpokládá se tedy 

předložení žádosti o platbu do konce října 2018.  Změnou SCLLD k datu 26.2. 

2019 (datum schválení změny Členskou schůzí MAS) se dané opatření SCLLD z 

důvodu nezájmu území nebude realizovat. S ohledem na opatření II.5 

probíhala intenzivní animace v území, byly kontaktováni potenciální žadatelé 

s řad organizací o obcí. Konkrétně se například o možných záměrech jednalo 

se například s obcemi Miřetice, Vracovice, Kondrac a Diakonií CČE Vlašim. Na 

podporu tohoto opatření byla ve dnech 22.1.2019 – 23.2.2019 vyhlášena 

výzva, do které nebyla podána žádná žádosti o podporu. Opatření byl 

zajištěna publicita ve Zpravodaji města Vlašimi, tiskovou zprávou. informování 

na Setkání starostů 11.12.2018, projednáváním na Členské schůzi MAS. Jak je 

z výše uvedeného zřejmé, komunitní projednání opatření proběhlo několikrát, 

nicméně bez pozitivní zpětné vazby území. Změna byla komunitně 

Specifický 

cíl SCLLD

Opatře

ní 

SCLLD

Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



II.5 IROP 4 9d 4.1. 50120 Počet osob využívající 

zařízení péče o děti do 

tří let

osoby výsledek 40 02.01.2017 0,00 31.12.2023

II. 5 IROP 4 9d 4.1. 50020 Podíl tříletých dětí 

umístěných 

v předškolním zařízení

Počet 

procent

výsledek 77,3 31.12.2013 0,00 31.12.2023 -

Počítáme s tím, že plánovaná dětská skupina bude poskytovat umístění dětí 

do 3 let. Započítáváme tedy kapacitu celkovou - 6 dětí. Výchozí hodnota = 

40 osob (12+12+4+12). V současné době v území působí: - "Kondracký 

hlídáček" - dětská skupina - 12 osob - provozuje Obec Kondrac - Jesličky 

Vorlina - 12 osob - provozuje Montessori Vlašim, z. s. - Mikrojesle Miřetice - 

4 osoby - provozuje místní spolek - Školička Spolkový dům - 12 osob - 

provozuje Montessori Vlašim, z. s. Cílová hodnota = 40 + 6 osob nové 

dětské skupiny = 46. Změnou SCLLD k datu 26.2. 2019 (datum schválení 

změny Členskou schůzí MAS) se dané opatření SCLLD z důvodu nezájmu 

území nebude realizovat. S ohledem na opatření II.5 probíhala intenzivní 

animace v území, byly kontaktováni potenciální žadatelé s řad organizací o 

obcí. Konkrétně se například o možných záměrech jednalo se například s 

obcemi Miřetice, Vracovice, Kondrac a Diakonií CČE Vlašim. Na podporu 

tohoto opatření byla ve dnech 22.1.2019 – 23.2.2019 vyhlášena výzva, do 

které nebyla podána žádná žádosti o podporu. Opatření byl zajištěna 

publicita ve Zpravodaji města Vlašimi, tiskovou zprávou. informování na 

Setkání starostů 11.12.2018, projednáváním na Členské schůzi MAS. Jak je 

z výše uvedeného zřejmé, komunitní projednání opatření proběhlo 

několikrát, nicméně bez pozitivní zpětné vazby území. Změna byla 

komunitně projednána.

MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP. Změnou 

SCLLD k datu 26.2. 2019 (datum schválení změny Členskou schůzí MAS) 

se dané opatření SCLLD z důvodu nezájmu území nebude realizovat. S 

ohledem na opatření II.5 probíhala intenzivní animace v území, byly 

kontaktováni potenciální žadatelé s řad organizací o obcí. Konkrétně se 

například o možných záměrech jednalo se například s obcemi Miřetice, 

Vracovice, Kondrac a Diakonií CČE Vlašim. Na podporu tohoto opatření 

byla ve dnech 22.1.2019 – 23.2.2019 vyhlášena výzva, do které nebyla 

podána žádná žádosti o podporu. Opatření byl zajištěna publicita ve 

Zpravodaji města Vlašimi, tiskovou zprávou. informování na Setkání 

starostů 11.12.2018, projednáváním na Členské schůzi MAS. Jak je z 

výše uvedeného zřejmé, komunitní projednání opatření proběhlo 

několikrát, nicméně bez pozitivní zpětné vazby území. Změna byla 

komunitně projednána.

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



Program Priorit

ní osa 

OP

Investiční 

priorita 

OP

Specifický 

cíl OP

Kód 

NČI2014

+

Název indikátoru Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 

12. 2018

II. 6 IROP 4 9d 4.1. 50000 Počet podpořených 

vzdělávacích zařízení

zařízení výstup 0 - 5,00 31.12.2023 3

II. 6 IROP 4 9d 4.1. 50020 Podíl tříletých dětí 

umístěných 

v předškolním zařízení

Počet 

procent

výsledek 77,3 31.12.2013 90,50 31.12.2023 -

II. 6 IROP 4 9d 4.1. 50001 Kapacita 

podporovaných 

zařízení péče o děti 

nebo vzdělávací 

zařízení

osoby výstup 0 - 104,00 31.12.2023 -

Specifický 

cíl SCLLD

Opatře

ní 

SCLLD

V rámci stanovené alokace předpokládáme realizaci 5 projektů, tedy investic 

do zařízení níže uvedených. Předpokládáme počet podpořených zařízení 

takto:

1 X MŠ (kapacita 24 dětí/cena za zařízení 6 400,40 tis. Kč - hodnota byla 

stanovena průměrem nákladů na školské zařízení dle dotazování 

potencionálních žadatelů - průzkum území - data byla doplněna dle analýzy 

MAP); 3 X ZŠ (kapacita 15/25/25 žáků, průměrná cena za zařízení typu ZŠ = 2 

400,14 tis. Kč - hodnota byla stanovena průměrem nákladů na školské zařízení 

dle dotazování potencionálních žadatelů - průzkum území - data byla 

doplněna dle analýzy MAP); 1 X jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která 

spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu - 

zázemí pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže (15 dětí/mladistvých, 2 

400,14 tis. Kč - hodnota byla stanovena průměrem nákladů na školské zařízení 

dle dotazování potencionálních žadatelů - průzkum území - data byla 

doplněna dle analýzy MAP). Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání 

ORP Vlašim realizuje Město Vlašim.

Zdůvodnění hodnoty milníku:

31. 12. 2018 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení - 3- k stanovenému 

datu předpokládáme realizaci 3 projektů - 1 projekt MŠ (kapacita 24 dětí, 

cena za zařízení 6 400,40 tis. Kč); 2 X projekt ZŠ (kapacita 15/25, cena 2 

400,14 tis. Kč)

- počet jsme stanovili na základě znalosti absorpční kapacity území - při 

zdůvodnění jsme vycházeli z údajů Strategického rámce MAP ORP Vlašim

MAS neplánuje, že by podpořená zařízení navštěvovaly děti do 3 let.

MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP.

V rámci stanovené alokace předpokládáme realizaci 5 projektů, tedy investic 

do zařízení níže uvedených. Předpokládáme počet podpořených zařízení 

takto: 1 X MŠ (24 dětí), 3 X ZŠ (15 + 25 + 25 žáků), 1 X jiná vzdělávací, 

výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do 

daného operačního programu - zázemí pro zájmové a neformální vzdělávání 

mládeže (15). Celková kapacita za plánovaná zařízení = 24 + 15 + 25 + 25 + 15 

= 104 dětí/žáků/mladistvých. Cena za jednotku = celková alokace pro toto 

opatření - tj. 16 000,96 tis. Kč/104 = 153,85 tis. Kč/žák/dítě/mladistvý.

MAS neplánuje, že by podpořená zařízení navštěvovaly děti do 3 let.

Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



Program Priorit

ní osa 

OP

Investiční 

priorita 

OP

Specifický 

cíl OP

Kód 

NČI2014

+

Název indikátoru Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 

12. 2018

II. 6 IROP 4 9d 4.1. 50030 Podíl osob předčasně 

opouštějící vzdělávací 

systém

Počet 

procent

výsledek 5,4 31.12.2013 5,00 31.12.2023 -

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanovenySpecifický 

cíl SCLLD

Opatře

ní 

SCLLD

Identifikace programu

MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP.

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



Program Priorit

ní osa 

OP

Investiční 

priorita 

OP

Specifický 

cíl OP

Kód 

NČI2014

+

Název indikátoru Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 

12. 2018

III. 1 OP ZAM 2 IP 3 02.III 50001 Kapacita 

podporovaných 

zařízení péče o děti 

nebo vzdělávací 

zařízení

osoby výstup 0 - 60,00 29.12.2023 8

III. 1 OP ZAM 2 II P3 02.III 50100 Počet podpořených 

zařízení péče o děti 

předškolního věku

zařízení výstup 0 - 6,00 29.12.2023 1

Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny

III. Rozvoj 

sociálního a 

komunitníh

o potenciálu 

MAS

Opatře

ní 

SCLLD

Specifický 

cíl SCLLD

Na základě analýzy potřeb území MAS (nedostatečná kapacita 

podobných zařízení pro děti zejména 2leté) předpokládáme 

realizaci projektů, které počítají s dlouhodobou docházkou dětí 

(u většiny případů celotýdenní). Podpořili jsme dva projekty se 

skutečnou kapacitou 6 dětí (Dětská skupina Anna) a 12 dětí 

(Montessori školička), obě dětské skupiny mají zájem o 

pokračování ve stávající kapacitě. Dále evidujeme zájem dalších 

dvou zařízení, které jsou dosud podporovány z MPSV. Jedná se o 

Kondracký hlídáček s kapacitou 12 dětí a Montessori jesle s 

kapacitou 12 děti. Předpokládaná kapacita těchto 4 projektů pro 

návazné žádosti je 42. Celková kapacita těchto všech projektů je 

60 míst. Kapacita vychází zejména z prostorových možností 

žadatelů, kteří s MAS konzultovali své záměry. Kapacita také váže 

na možnosti dotace IROP - opatření II. - Opatření - II. 5 Podpora 

dětských skupin a jiných zařízení péče o děti do 3 let. Podpořili jsme dva projekty (Dětská skupina Anna) a 

(Montessori školička), obě dětské skupiny mají zájem o 

pokračování. Dále evidujeme zájem dalších dvou zařízení, které 

jsou dosud podporovány z MPSV. Jedná se o Kondracký hlídáček 

a Montessori jesle. Celkem předpokládáme podpořit 4 zařízení. 

Celkové uznatelné výdaje za všechny budoucí projekty 

předpokládáme 13 017 497,50 Kč. Přepokládaný odhad jednoho 

projektu je cca 3 325 000 Kč, za kterou je možné realizovat 

výdaje projektu, ve kterém budou zaměstnány vychovatelky pro 

cca 12 dětí po dobu průměrně 24 měsíců a současně budou 

uhrazeny další spojené náklady (uklízečka, účetní, místní 

kancelář, pomůcky, spotřební materiál, atp.). V rámci rozpočtu 

počítáme s náklady na křížové financování - nutné investice pro 

provoz.

Hodnoty indikátorůIdentifikace indikátorůIdentifikace programu

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



III. 1 OP ZAM PO2 II P3 02.III 50110 Počet osob využívající 

zařízení péče o děti 

předškolního věku

osoby výsledek 0 13.12.2016 114,00 29.12.2023 10 V současné době v území působí:

"Kondracký hlídáček" - dětská skupina - 12 dětí - provozuje Obec 

Kondrac

Jesličky Vorlina - 12 dětí - provozuje Montessori Vlašim, z. s.

Mikrojesle Miřetice - 4 děti - provozuje místní spolek 

Montessori školička ve Spolkovém domě Vlašim - 12 dětí - provozuje 

Montessori Vlašim, z. s.

Dětská skupina Anna - 6 dětí - provozuje Diakonie ČCE - středisko 

Střední Čechy, pobočka Vlašim

Stávající kapacita uvedených zařízení je 46 dětí. Cílovou hodnotu 

počítáme k plánované kapacitě podpořených projektu a doby trvání 

(Dětská skupina Anna - 10 podpořených osob (PO) + Kondracký 

hlídáček 25 PO + Montessori školička 18 PO + Montessori jesle 21 PO). 

Celková hodnota osob využívajících zařízení v době trvání projektů je 

114.

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



Program Priorit

ní osa 

OP

Investiční 

priorita 

OP

Specifický 

cíl OP

Kód 

NČI2014

+

Název indikátoru Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 

12. 2018

III. 1 OP ZAM 2 II P3 02.III 60000 Celkový počet 

účastníků

osoby výstup 0 - 114,00 29.12.2023 10

III. 1 OP ZAM 2 II P3 02.III 62600 Účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení 

své účasti

osoby výsledek 0 14.12.2016 24,00 29.12.2023 2

III. 1 OP ZAM 2 II P3 02.III 62700 Účastnící zaměstnaní 

po ukončení své 

účasti, včetně OSVČ

osoby výsledek 0 14.12.2016 24,00 29.12.2023 2

III. 1 OP ZAM 2 II P3 02.III 62800 Znevýhodnění účastníci, 

kteří po ukončení své 

účasti hledají 

zaměstnání, jsou v 

procesu 

vzdělávání/odborné 

přípravy, rozšiřující si 

kvalifikaci nebo jsou 

zaměstnaní, a to i OSVČ

osoby výsledek 0 14.12.2016 12,00 29.12.2023 1

Identifikace indikátorů

S ohledem na charakter opatření očekáváme tyto účastníky spíše 

výjimečně. Hodnotu jsme stanovili odhadem.

MAS Blaník vyhlásil výzvu 4.10.2017, datum ukončení příjmu žádostí o 

podporu byl 3.11.2017, celková alokace byla 6 121 440 Kč. V této výzvě 

byly přijaty dva projekty (Dětská skupina Anna a Montessori školička), 

které prošly hodnocením i Výběrem projektu na MAS a následně byly 

schváleny u ŘO. Kapacita Dětské skupiny ANNA působící v Azylovém 

domě ve Vlašimi je 6 dětí, celkově se zavázali k podpoře 10 osob s 

celkovými náklady 2 119 650 Kč. Kapacita Montessori školičky je 12 

dětí, celkově se zavázali k podpoře 30 osob za celou dobu trvání 

projektu s celkovými náklady 3 959 852,50 Kč.  Tj. v první výzvě se 

zavazujeme k počtu 40.

Z analýzy území je zřejmé, že je nezbytné současně fungující dětské 

skupiny dále podporovat, tak aby mohly zachovat stávající podporu 

cílových skupin. Zájem o podporu mají Montessori školička, Dětská 

skupina ANNA, které jsou již nyní podpořeny díky MAS Blaník. A dále 

fungující skupiny Kondracký hlídáček a Montessori jesle podpořené z 

MPSV. Kapacita zařízení pro druhou výzvu je 42 osob, kdy předpoklad 

je zazávazkování počtu osob je 74. Celkem tedy 40+74=114 osob.

Celkové uznatelné výdaje pro druhou výzvu za všechny projekty 

předpokládáme 13 017 497,50 Kč. Přepokládaný odhad projektu při 

kapacitě 12 dětí po dobu průměrně 24 měsíců je cca 3 325 000 Kč a při 

kapacitě 6 dětí po dobu průměrně 24 měsíců je cca 2 470 000 Kč za 

které je možné realizovat projekt, ve kterém budou zaměstnány 

vychovatelky pro cca a současně budou uhrazeny další spojené náklady 

(uklízečka, účetní, místní kancelář, pomůcky, spotřební materiál, atp.). 

V rámci rozpočtu počítáme s náklady na křížové financování - nutné 

investice pro provoz.

III. Rozvoj 

sociálního a 

komunitníh

o potenciálu 

MAS

Specifický 

cíl SCLLD

Identifikace programu Hodnoty indikátorů Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanovenyOpatře

ní 

SCLLD

Tuto hodnotu jsme stanovili odhadem.

S ohledem na charakter opatření, ve kterém spíše předpokládáme 

návrat do původní práce u mužů i žen, stanovujeme tuto hodnotu 

odhadem.

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



III. 1 OP ZAM 2 II P3 02.III 62900 Účastníci zaměstnaní 6 

měsíců po ukončení své 

účastni, včetně OSVČ

osoby výsledek 0 14.12.2016 50,00 29.12.2023 5 Cílová hodnota byla stanovena odhadem.

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



Program Priorit

ní osa 

OP

Investiční 

priorita 

OP

Specifický 

cíl OP

Kód 

NČI2014

+

Název indikátoru Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 

12. 2018

III. 2 OP ZAM 2 IP 3 02.III 60000 Celkový počet 

účastníků

osoby výstup 0 - 60,00 29.12.2023 20

III. 2 OP ZAM 2 IP 3 02.III 67010 Využívání 

podpořených služeb

osoby výsledek 0 13.12.2016 30,00 31.12.2023 10

III. 2 OP ZAM 2 IP 3 02.III 67310 Bývalí účastníci 

projektů, u nichž 

intervence formou 

sociální práce naplnila 

svůj účel

osoby výsledek 0 14.12.2016 20,00 29.12.2023 6

III. 2 OP ZAM 2 IP 3 02.III 55102 Počet podpořených 

komunitních center

zařízení výstup 0 - 3,00 29.12.2023 1

Hodnoty indikátorů

Tento indikátor byl stanoven odhadem z indikátoru 60000 - 1/3 

třetina.

Předpokládáme podporu činnosti cca 3 komunitních center, každé s 

okamžitou kapacitou 15 osob (míst). Předpokládáme realizace cca 2 

letých projektů, kde bude zaměstnán nejméně 1 pracovník na HPP 

(1,0), dále budou najímáni další zaměstnanci na DPP/DPČ - pomocné 

síly, uklízečky, ale i osoby realizující aktivity - činnost. Část programu 

bude řešena formou služeb. Předpokládáme, že každé centrum bude 

pracovat s 20 osobami pravidelně. 

Předpokládáme podpořit činnost 3 projektů komunitních center, každý 

za cca 892 tis. Kč. Předpokládáme dvouleté projekty - cca 450 tis. 

Kč/každý rok * 2 roky realizace. Finanční alokace byla stanovena na 

základě zkušenosti s podobnými projekty v rámci Spolkového domu 

Vlašim (kurzy, semináře), Podblanickem, z. s. (semináře pro studenty) a 

zkušeností ZO ČSOP Vlašim nebo Spolkového domu v Trhovém 

Štěpánově. Dalším podkladem byly údaje od Farní Charity, která také 

konzultovala své záměry pro tuto výzvu a ocenila aktivity, které by 

mohly být uznatelné. Částka pro projekty vychází z diskuse  a podkladů 

od organizací provozující spolkové domy v regionu a to formou odhadu 

aktivity, které by svým zaměřením mohly být financovány z OP ZAM - 

splňují definici uznatelných výdajů a obsahového zaměření. Finanční 

částka zohledňuje plat pro 1 pracovníka  na HPP a další náklady 

spojené s realizací projektu.

III. Rozvoj 

sociálního a 

komunitníh

o potenciálu 

MAS

Tento indikátor byl stanoven odhadem z indikátoru 60000. 

Opatře

ní 

SCLLD

Specifický 

cíl SCLLD

Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanovenyIdentifikace programu Identifikace indikátorů

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



Program Priorit

ní osa 

OP

Investiční 

priorita 

OP

Specifický 

cíl OP

Kód 

NČI2014

+

Název indikátoru Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 

12. 2018

III. 2 OP ZAM PO2 IP 3 02.III 67001 Kapacita podpořených 

služeb

místa výstup 0 - 45,00 29.12.2023 15,00

III. 3 OP ZAM PO2 IP 3 02.III 60000 Celkový počet 

účastníků

osoby výstup 0 - 60 29.12.2023 20

III.3 OP ZAM PO2 IP3 02.III 67001 Kapacita podpořených 

služeb

místa výstup 0 15 29.12.2023 5

III. 3 OP ZAM PO2 IP 3 02.III 67010 Využívání 

podpořených služeb

osoby výsledek 0 01.01.2015 20 29.12.2023 6

III. 3 OP ZAM PO2 IP 3 02.III 67310 Bývalí účastníci projektů, 

u nichž se frekvence 

formou sociální práce 

naplnila svůj účel

osoby výsledek 0 20 29.12.2023 6

Identifikace programu Hodnoty indikátorů Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny

III. Rozvoj 

sociálního a 

komunitníh

o potenciálu 

MAS

Předpokládáme realizaci 3 projektů komunitních center, každé s 

kapacitou 15 osob, projekty cca 2leté, s minimálně 1 pracovníkem na 

HPP, dále bude z dotace hrazen program, další výdaje, externí 

pracovníci, služby (vč. služeb pořádání seminářů, kurzů, atp.). 

Alokovaná částka na projekt tedy zohledňuje plánované výdaje 

personální (1 X 1 zaměstnanec na HPP) a další výdaje provozního 

charakteru či náklady na program.

Tento indikátor byl stanoven doplňkově odhadem. 

Tento indikátor byl stanoven odhadem z indikátoru 60000 - 1/3 

třetina.

Identifikace indikátorů

Předpokládáme cca 3 projekty (přibližně 3 leté) s programy pro cca 60 

unikátních účastníků (20/projekt). Projekty budou realizovány 

poskytovateli sociálních služeb jako doplňková aktivita, zacíleny na 

aktivity mimo rámec zákona o sociálních službách.

Předpokládáme realizaci 3 projektů, každý za cca 1,3 tis. Kč. Projekty 

budou cca 3-leté. V každém bude zaměstnaný  1 pracovník na HPP 

(1,0), případně budou pracovníci zaměstnáni na částečné úvazky - a 

celkem na 1,0 HPP. Zázemí pro tuto službu bude 5 - okamžitá kapacita 

zázemí pro sociální služby. Nicméně služba bude pravděpodobně 

nabízena v pronajatých prostorách (komunitní centra, Spolkové domy) 

a v terénu (v rodinách, na obecních úřadech).

Finanční alokace na projekt zohledňuje mzdu jednoho zaměstnance a 

další náklady nutné k realizaci projektu.

Specifický 

cíl SCLLD

Opatře

ní 

SCLLD

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.
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Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu 
 

Místní akční skupina Blaník, z. s. IČ: 01675842 (dále také jen „MAS“) 
vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu  
v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
 

1. Identifikace výzvy ŘO 
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje 

Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena 03_16_047 

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně 
vedeného místního rozvoje 

 
 

2. Identifikace výzvy MAS 
Číslo výzvy MAS  

Název výzvy MAS MAS Blaník, z. s.  – Činnost komunitních center– 
(VI.) 

Druh výzvy MAS Kolová 

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci 
výzvy MAS 

Otevřená 

 
 

3. Časové nastavení 
Datum vyhlášení výzvy MAS 24. 4. 2019 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu 24. 4. 2019, 4:00 hodin 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 24. 4. 2019, 4:00 hodin 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 24. 05. 2019, 12:00 hodin 

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn 
projekt naplánovat 

33 měsíců 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 
projektu 

31.12.2022 
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4. Informace o formě podpory 
4.1. Alokace výzvy MAS 

• Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 2 678 130 CZK 
Upřesnění zdrojů financování rozhodné alokace výzvy: Výběr projektů bude probíhat s využitím částek 
celkových způsobilých výdajů (tj. včetně vlastních zdrojů žadatelů, protože čerpání alokace OPZ, které 
je vykazováno vůči Evropské komisi, zahrnuje všechny zdroje financování). 

 
4.2. Vymezení oprávněných žadatelů 
Obecně může být dle pravidel OPZ oprávněným žadatelem pouze: 
� osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní 

identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ);  
� osoba, která má aktivní datovou schránku1;  
� osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, 

dluhu aj. dle následujícího odstavce. 
 
Potenciální žadatelé a jejich partneři s finančním příspěvkem nejsou oprávněni účastnit se výzvy nebo 
získat podporu, pokud: 
� jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); 
� mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti2; 

� na ně byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že 
poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; 

� jim byla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce 
podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Podmínky oprávněnosti žadatele jsou posuzovány během hodnocení a výběru projektů  
a musí být splněny k datu podání žádosti o podporu. K otázce, zda splňují body v předchozím odstavci, 
se žadatelé vyjadřují v rámci čestného prohlášení  
v žádosti o podporu, přičemž splnění potvrzují jak za sebe, tak za případné partnery s finančním 
příspěvkem. 
 
Pro tuto výzvu MAS jsou oprávněnými žadateli: 
Obce; Organizace zřizované obcemi; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní 
korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Školy a školská zařízení. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
2Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení 
daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a 
zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 
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Definice jednotlivých oprávněných žadatelů: 

Žadatelé Definice 

Obce  Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným 
obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností  

Organizace 
zřizované 
obcemi 

Organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně 
prospěšné společnosti, ústavy, školy a školská zařízení) 

Příspěvkové 
organizace 

Příspěvkové organizace jsou organizace zřízené územními samosprávnými celky dle 
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to pro takové 
činnosti v působnosti územních samosprávných celků, které jsou zpravidla neziskové 
a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu 

Nestátní 
neziskové 
organizace 

• spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech 

• ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích 
a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací 
a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí 

• nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník 
 

Obchodní 
korporace 

Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: 

• Obchodní společnosti 
o veřejná obchodní společnost 
o komanditní společnost 
o společnost s ručením omezeným 
o akciová společnost 
o evropská společnost  
o evropské hospodářské zájmové sdružení 

• Družstva 
o družstvo 
o sociální družstvo 
o evropská družstevní společnost 

 

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění 

Poradenské 
a vzdělávací 
instituce 

Právnické a fyzické osoby (včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a 
školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku), které mají jako hlavní předmět 
činnosti v posledním daňovém přiznání příp. v příloze účetní závěrky uvedenou 
činnost v oblasti vzdělávání nebo poradenství. Mohou nabývat těchto forem: 

• obchodní korporace 

• OSVČ 

• NNO 
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• školy a školská zařízení 

• vysoké školy 

Školy a 
školská 
zařízení 

Právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském 
rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 
 

4.3. Vymezení oprávněných partnerů 
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery partneři s finančním příspěvkem  
i bez finančního příspěvku. 

Obecně může dle pravidel OPZ oprávněným partnerem s finančním příspěvkem být pouze osoba, 
která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu (viz 
vymezení v rámci části 4.2 této výzvy). 

Příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu mohou být partnery s finančním 
příspěvkem pouze v projektech, kde je v pozici žadatele/příjemce jejich zřizovatel. Územní 
samosprávné celky a jimi zřizované organizace mohou být partnery s finančním příspěvkem pouze 
v projektech, kde vzájemný vztah příjemce a daného partnera umožňuje poskytování prostředků 
z rozpočtu příjemce do rozpočtu partnera v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Právní forma partnera bez finančního příspěvku není omezena.3 Partner se podílí na realizaci věcných 
aktivit projektu (např. formou konzultací, odborné garance) a není mu poskytován žádný finanční 
příspěvek za účast při realizaci projektu. 

Partnerem se nerozumí subjekt, který je v dodavatelském či odběratelském vztahu k příjemci dotace 
(např. nestátní nezisková organizace, která poskytuje příjemci za úhradu sociální služby, dodavatel 
materiálu, odběratel výrobků/služeb). 

Fyzická osoba, která není samostatně výdělečně činná, nemůže být do projektu zapojena jako partner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Partnerem bez finančního příspěvku může být právnická osoba se sídlem v EU nebo v rámci zemí, jež jsou členy Evropského 
sdružení volného obchodu, nebo fyzická osoba působící jako osoba samostatně výdělečně činná (resp. v zahraničí obdobně 
působící), která má registrované místo podnikání v EU. 
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4.4. Míra podpory – rozpad zdrojů financování 
 

Typ příjemce dle pravidel 
spolufinancování 

Evropský podíl Příjemce Státní 
rozpočet 

Školy a školská zařízení zřizovaná 
ministerstvy dle školského zákona (č. 
561/2004 Sb.) 

85 % 0 % 15 % 

Obce  
Příspěvkové organizace zřizované obcemi 
(s výjimkou škol a školských zařízení) 

85 % 5 % 10 % 

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

85 % 0 % 15 % 

Soukromoprávní subjekty vykonávající 
veřejně prospěšnou činnost:  
Obecně prospěšné společnosti 
Spolky 
Ústavy 
Církve a náboženské společnosti 
Nadace a nadační fondy 

85 % 0 % 15 % 

Ostatní subjekty neobsažené ve výše 
uvedených kategoriích: 
Obchodní společnosti:  

- veřejná obchodní společnost  
- komanditní společnost  
- společnost s ručením omezeným  
- akciová společnost  
- evropská společnost   
- evropské hospodářské zájmové 

sdružení 
Státní podniky 
Družstva: 

- družstvo  
- sociální družstvo 
- evropská družstevní společnost 

OSVČ 
Profesní komory 

85 % 15 % 0 % 

 
4.5. Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 
� Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK 
� Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 678 130 CZK 
 

 

4.6. Forma financování 
Ex ante / ex post 
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Vysvětlení kategorií je k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této 
výzvy MAS). 
 

4.7. Informace o podmínkách veřejné podpory 
Informace o veřejné podpoře (včetně podpory de minimis) jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro 
žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou 
verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS). 
 
Vyhlašovatel nad rámec pravidel stanovených právními předpisy pro tuto výzvu stanovuje, že 
prostředky, jež budou naplňovat znaky veřejné podpory, budou příjemci podpory, jeho partnerům, či 
dalším subjektům4,poskytovány v režimu podpory de minimis, nebo případně v režimu příslušné 
kategorie blokové výjimky ze zákazu veřejné podpory vhodné pro aktivity Investiční priority 2.3 OPZ, 
nebo v režimu podpory dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU, v případě služeb obecného 
hospodářského zájmu (zejména sociálních služeb). 

Poskytování finančních prostředků orgánům veřejné správy nenaplňuje kumulativně znaky veřejné 
podpory, a tudíž nezakládá veřejnou podporu. 

U projektů, u nichž bude poskytnutí podpory z OPZ zakládat veřejnou podporu nebo podporu de 
minimis, budou, pokud to bude relevantní, aplikovány předpisy EU stanovující horní hranici financování 
takového projektu z veřejných zdrojů (tzv. intenzitu veřejné podpory). Výše této hranice se odvíjí od 
typu podpořené aktivity, subjektu příjemce a v některých případech také od specifik cílové skupiny 
projektu. Pro podporu de minimis je limitem objem podpory pro jeden podnik a vymezené období. 
Více informací lze nalézt v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu 
zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy). 
V důsledku toho je možné, že projekt nebude z veřejných zdrojů podpořen v maximálním rozsahu 
vyplývajícím z vymezení v části 4.4 této výzvy (Míra podpory – rozpad zdrojů financování). 

 

! V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory. 

 
 

                                                           
4 Pokud budou v rámci projektu dalším subjektům propláceny např. mzdové příspěvky pro umístění osoby z cílové skupiny na 
pracovní místo, není možno vyloučit zvýhodnění i těchto subjektů na trhu, a vztahují se na ně tedy pravidla poskytování 
veřejné podpory. Je tedy pravděpodobné, že v průběhu realizace projektu bude těmto subjektům pro účely využití mzdových 
příspěvků přidělena veřejná podpora/podpora de minimis.  
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5. Věcné zaměření 
5.1. Popis podporovaných aktivit 
MAS Blaník, z. s. se v rámci 2. výzvy zaměřilo na podporu komunitní sociální práce. Potřeba 
podpory této aktivity vychází z analytické části Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje na území MAS Blaník na období 2014-2020.  
Cílem této výzvy je realizovat aktivity zaměřené na podporu komunitní sociální práce. Je 
potřeba podporovat začleňování cílových skupin do společnosti prostřednictvím rozvoje 
komunitních center, která v regionu MAS Blaník ve smyslu podmínek ESF nefungují. Region 
MAS Blaník tvoří 44 obcí ORP Vlašim (nezahrnuje obec Psáře, Všechlapy, Bílkovice, Tehov). 
Komunitní centra budou poskytovat prostor pro setkávání komunity, za účelem řešení obtížné 
sociální situace jejích členů. Program centra by měl sloužit více cílovým skupinám 
k uspokojování jejich aktivizačních, sociálních, případně i výchovně/vzdělávacích a kulturních 
potřeb. 
 
Podrobný popis podporovaných aktivit viz. Příloha č. 2 Podporované aktivity.  

 
 

5.2. Indikátory 
Pravidla týkající se indikátorů, včetně definic jednotlivých indikátorů, jsou k dispozici v Obecné části 
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na 
elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS). 
 
 
V žádosti o podporu žadatel uvede cílovou hodnotu (tj. hodnotu, která se chápe jako závazek žadatele, 
kterého má dosáhnout díky realizaci projektu uvedeného v žádosti o podporu) k následujícím 
indikátorům: 
 

Kód5 Název indikátoru  Měrná jednotka  Typ indikátoru  

60000  Celkový počet účastníků  Osoby Výstup  

67001 Kapacita podpořených služeb  Místa Výstup  

67010 Využívání podpořených služeb Osoby Výsledek 

55102 Počet podpořených komunitních center Zařízení Výstup 

 
V případě, že projekt podporu získá, bude mít žadatel povinnost kromě indikátorů se závazkem 
vykazovat dosažené hodnoty také pro: 
a) Indikátory výstupů, které navazují na charakteristiky účastníků jako je např. věk, postavení na 
trhu práce, případné znevýhodnění atd. Tyto indikátory se načítají automaticky z Monitorovacího listu 
podpořené osoby skrze informační systém IS ESF 2014+, který příjemce zpracovává společně se 
Zprávou o realizaci projektu (ZoR);  
b) Indikátory z tabulek uvedených níže, které jsou relevantní vůči plánovaným aktivitám a 
podporovaným cílovým skupinám projektu. Žadatel má povinnost v žádosti o podporu u těchto 
indikátorů vyplnit pole cílová hodnota. Pokud je daný indikátor vůči projektovým aktivitám 
nerelevantní, pak je možné u něj uvést cílovou hodnotu 0. U výsledkových indikátorů, které se týkají 
účastníků, žadatel uvede vždy cílovou hodnotu 0. Dosažené hodnoty indikátorů uvedených níže budou 

                                                           
5 Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle Evropské komise. 
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příjemcem vykazovány prostřednictvím Zprávy o realizaci projektu (ZoR) v IS KP14+. Sledování 
parametrů týkajících se podpořených osob a související indikátory jsou detailně popsány v Obecné části 
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole 18. 

 
 

Kód Název indikátoru  Měrná 

jednotka  

Typ indikátoru  

80500 Počet napsaných a zveřejněných analytických a 

strategických dokumentů (vč. evaluačních) 

Dokumenty Výstup 

 

Kód Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Typ 

indikátoru 

67310 Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou 

sociální práce naplnila svůj účel 

Osoby Výsledek 

 
 

5.3. Cílové skupiny 
 
V rámci aktivit na podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního 
začleňování nebo prevence sociálního vyloučení je cílovou skupinou komunita a její členové (tj. osoby 
sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a další členové komunity. 
 
Definice podporovaných cílových skupin viz. Příloha č. 3 této výzvy. 
 
 

6. Informace o způsobilosti výdajů 
6.1. Věcná způsobilost 
Pravidla, jaké kategorie výdajů jsou způsobilé, jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele 
a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a 
případně také s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 
10.2 této výzvy). 
 
Pokud příjemce čerpá na zaměstnance příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný 
příspěvek poskytovaný Úřadem práce ČR, jehož výše se stanoví na základě skutečně vynaložených 
prostředků na osobní náklady zaměstnanců, nemůže současně čerpat podporu v rámci předkládaného 
projektu na úhradu osobních nákladů zaměstnanců, na které žadatel pobírá tento příspěvek. 
 
 

6.2. Časová způsobilost 

Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu. Datum zahájení realizace projektu 
nesmí předcházet datu vyhlášení příslušné výzvy MAS. V případě podpory poskytované v režimu 
blokové výjimky ze zákazu veřejné podpory může platit omezení, že zahájení realizace projektu musí 
následovat po termínu předložení žádosti o podporu. 
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6.3. Informace o křížovém financování 
Využití křížového financování není umožněno. 
 

6.4. Informace o nepřímých nákladech 
Pravidla týkající se nepřímých nákladů jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele a 
příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a 
případně také s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 
10.2 této výzvy). 
 
Projekty podpořené ve výzvách MAS aplikují nepřímé náklady ve výši 25 %.  Zároveň platí, že pro 
projekty, u nichž podstatná většina nákladů vznikne formou nákupu služeb od externích dodavatelů, 
jsou způsobilá procenta nepřímých nákladů snížena. Podíly pro nepřímé náklady jsou sníženy pro 
projekty s objemem nákupu služeb v těchto intencích: 

 

Podíl nákupu služeb na celkových přímých 
způsobilých nákladech projektu 

Snížení podílu nepřímých nákladů oproti výše 
uvedenému procentu (25%) 

Do 60 % včetně 25 %  

Více než 60 % a méně než 90 % Snížení na 3/5 (60 %) základního podílu na 15 
%  

90 % a výše Snížení na 1/5 (20 %) základního podílu, tj. 5 %  

 
Procento nepřímých nákladů je závazné a pevně stanovené, není ho tedy možné měnit. MAS ani 
žadatel nejsou oprávněni stanovit si vlastní procentní sazbu. 
 
 

7. Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání, možnost konzultací 
7.1. Povinné přílohy žádosti o podporu 

 
Není relevantní. 
 

 

7.2. Informace o způsobu podání žádosti o podporu 
Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických 
formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz, orientujte se podle 
Operačního programu Zaměstnanost a identifikace, která je v části 1 této výzvy.  
 
Žádost o podporu zpracovávejte v českém jazyce.  
 
Před podáním je nutné žádost opatřit podpisem statutárního zástupce žadatele, případně odpovědnou 
osobou, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil; v tomto případě je nutné, aby k žádosti 
byla připojena plná moc podepsaná v IS KP14+ nebo jiný dokument dokládající toto zmocnění. Podpis 
musí být k žádosti připojen přímo v IS KP14+, proto musí být statutární zástupce/osoba oprávněná 
k podpisu žádosti registrovaným uživatelem této aplikace. Dále musí tato osoba disponovat 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. V IS KP14+ uživatel vybírá konkrétní certifikát pro 
podepisování, kterým disponuje. Úspěšné ověření platnosti elektronického podpisu je podmínkou pro 
podání žádosti. Podání žádosti probíhá buď automaticky po podpisu (pokud si to tak daný subjekt-
žadatel nastavil v rámci parametrů žádosti) nebo k němu dojde tzv. ručně na základě aktivní volby 
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uživatele. Žádost musí být elektronicky podepsána a podána v IS KP14+ v termínu stanoveném v části 
1 této výzvy. 
 
Podrobnosti o zpracování a podání žádosti o podporu jsou v Obecné části pravidel pro žadatele a 
příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi viz část 10.2 této 
výzvy). 

 
7.3. Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu 
Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS: 
Adresa vyhlašovatele: MAS Blaník, z. s., Palackého náměstí 65, 258 01 Vlašim 
Kontaktní místo: MAS Blaník, z. s., Palackého náměstí 65, 258 01 Vlašim 
Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): lucie.lebedova@masblanik.cz, +420 731 340 488 
 
 

8. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 
8.1. Popis hodnocení a výběru projektů 

 
Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy MAS. 

 

9. Postup pro výzvy MAS s dílčími alokacemi6 
Není relevantní.  
 
 

10. Přehled navazující dokumentace 
10.1. Umístění textu výzvy na webovém portále MAS  
URL adresa: http://www.masblanik.cz/V%C3%BDzvyMAS.aspx 
 

10.2. Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce 
Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v: 

• Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
(odkaz na elektronickou verzi:  
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767) 

 

• Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými 
výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: 
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817) 

 
Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených 
v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: 
https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS. 
 

10.3. Odkaz na vzor právního aktu o poskytnutí podpory 
S ohledem na vymezení oprávněných žadatelů (viz část 4.2 této výzvy MAS jsou relevantní níže 
uvedené vzory právních aktů o poskytnutí podpory: 

                                                           
6Pouze v relevantních případech. 
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• Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace (odkaz na elektronickou verzi: 
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-
poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-/dokument/798364 

 
Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost je oprávněn vzory právních aktů o poskytnutí 
podpory v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy MAS 
aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: 
https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace vzorů právních aktů není změnou této výzvy. 

 

10.4. Odkaz na případné další relevantní dokumenty 

Strategie MAS Blaník, z. s. na http://www.masblanik.cz/Strategie20142020.aspx 

Stanovy MAS Blaník, z. s.  viz příloha č. 5 této výzvy MAS. 

Jednací řád MAS Blaník, z. s.  viz příloha č. 6 této výzvy MAS. 

 
 

11. Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu 
1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 
2. Podporované aktivity 
3. Definice podporovaných cílových skupin 
4. Principy komunitní sociální práce 
5. Stanovy MAS Blaník, z. s. 
6. Jednací řád MAS Blaník, z. s. 
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Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu 
 

Místní akční skupina Blaník, z. s. IČ: 01675842 (dále také jen „MAS“) 
vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu  
v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
 

1. Identifikace výzvy ŘO 
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje 

Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena 03_16_047 

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně 
vedeného místního rozvoje 

 
 

2. Identifikace výzvy MAS 
Číslo výzvy MAS  

Název výzvy MAS MAS Blaník – III. 3. Programy pro práci se 
skupinou sociálně ohrožených osob mimo 
rámec zákona o sociálních službách– (V.)  

 

Druh výzvy MAS Kolová 

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci 
výzvy MAS 

Otevřená 

 
 

3. Časové nastavení 
Datum vyhlášení výzvy MAS 24. 4. 2019 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu 24. 4. 2019, 4:00 hodin 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 24. 4. 2019, 4:00 hodin 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 24. 05. 2019, 12:00 hodin 

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn 
projekt naplánovat 

33 měsíců 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 
projektu 

31.12.2022 
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4. Informace o formě podpory 
• Alokace výzvy MAS 

• Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 553 408,75CZK 
Upřesnění zdrojů financování rozhodné alokace výzvy: Výběr projektů bude probíhat s využitím částek 
celkových způsobilých výdajů (tj. včetně vlastních zdrojů žadatelů, protože čerpání alokace OPZ, které 
je vykazováno vůči Evropské komisi, zahrnuje všechny zdroje financování). 

 
4.1. Vymezení oprávněných žadatelů 
Obecně může být dle pravidel OPZ oprávněným žadatelem pouze: 
� osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní 

identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ);  
� osoba, která má aktivní datovou schránku1;  
� osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, 

dluhu aj. dle následujícího odstavce. 
 
Potenciální žadatelé a jejich partneři s finančním příspěvkem nejsou oprávněni účastnit se výzvy nebo 
získat podporu, pokud: 
� jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); 
� mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti2; 

� na ně byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že 
poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; 

� jim byla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce 
podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Podmínky oprávněnosti žadatele jsou posuzovány během hodnocení a výběru projektů  
a musí být splněny k datu podání žádosti o podporu. K otázce, zda splňují body v předchozím odstavci, 
se žadatelé vyjadřují v rámci čestného prohlášení  
v žádosti o podporu, přičemž splnění potvrzují jak za sebe, tak za případné partnery s finančním 
příspěvkem. 
 
Pro tuto výzvu MAS jsou oprávněnými žadateli: 
Obce; Organizace zřizované obcemi; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní 
korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Školy a školská zařízení. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
2Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení 
daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a 
zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 
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Definice jednotlivých oprávněných žadatelů: 

Žadatelé Definice 

Nestátní 
neziskové 
organizace 

• spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech 

• ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích 
a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací 
a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí 

• nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník 
 

 
 

4.2. Vymezení oprávněných partnerů 
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery partneři s finančním příspěvkem  
i bez finančního příspěvku. 

Obecně může dle pravidel OPZ oprávněným partnerem s finančním příspěvkem být pouze osoba, 
která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu (viz 
vymezení v rámci části 4.2 této výzvy). 

Příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu mohou být partnery s finančním 
příspěvkem pouze v projektech, kde je v pozici žadatele/příjemce jejich zřizovatel. Územní 
samosprávné celky a jimi zřizované organizace mohou být partnery s finančním příspěvkem pouze 
v projektech, kde vzájemný vztah příjemce a daného partnera umožňuje poskytování prostředků 
z rozpočtu příjemce do rozpočtu partnera v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Právní forma partnera bez finančního příspěvku není omezena.3 Partner se podílí na realizaci věcných 
aktivit projektu (např. formou konzultací, odborné garance) a není mu poskytován žádný finanční 
příspěvek za účast při realizaci projektu. 

Partnerem se nerozumí subjekt, který je v dodavatelském či odběratelském vztahu k příjemci dotace 
(např. nestátní nezisková organizace, která poskytuje příjemci za úhradu sociální služby, dodavatel 
materiálu, odběratel výrobků/služeb). 

Fyzická osoba, která není samostatně výdělečně činná, nemůže být do projektu zapojena jako partner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Partnerem bez finančního příspěvku může být právnická osoba se sídlem v EU nebo v rámci zemí, jež jsou členy Evropského 
sdružení volného obchodu, nebo fyzická osoba působící jako osoba samostatně výdělečně činná (resp. v zahraničí obdobně 
působící), která má registrované místo podnikání v EU. 



   

4 
 

 
 

4.3. Míra podpory – rozpad zdrojů financování 
 

Typ příjemce dle pravidel 
spolufinancování 

Evropský podíl Příjemce Státní 
rozpočet 

Soukromoprávní subjekty vykonávající 
veřejně prospěšnou činnost:  
Obecně prospěšné společnosti 
Spolky 
Ústavy 
Církve a náboženské společnosti 
Nadace a nadační fondy 

85 % 0 % 15 % 

 
4.4. Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 
� Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK 
� Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 553 408,75 CZK 
 

 

4.5. Forma financování 
Ex ante / ex post 
 
Vysvětlení kategorií je k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této 
výzvy MAS). 
 

4.6. Informace o podmínkách veřejné podpory 
Informace o veřejné podpoře (včetně podpory de minimis) jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro 
žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou 
verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS). 
 
Vyhlašovatel nad rámec pravidel stanovených právními předpisy pro tuto výzvu stanovuje, že 
prostředky, jež budou naplňovat znaky veřejné podpory, budou příjemci podpory, jeho partnerům, či 
dalším subjektům4,poskytovány v režimu podpory de minimis, nebo případně v režimu příslušné 
kategorie blokové výjimky ze zákazu veřejné podpory vhodné pro aktivity Investiční priority 2.3 OPZ, 
nebo v režimu podpory dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU, v případě služeb obecného 
hospodářského zájmu (zejména sociálních služeb). 

Poskytování finančních prostředků orgánům veřejné správy nenaplňuje kumulativně znaky veřejné 
podpory, a tudíž nezakládá veřejnou podporu. 

U projektů, u nichž bude poskytnutí podpory z OPZ zakládat veřejnou podporu nebo podporu de 
minimis, budou, pokud to bude relevantní, aplikovány předpisy EU stanovující horní hranici financování 
takového projektu z veřejných zdrojů (tzv. intenzitu veřejné podpory). Výše této hranice se odvíjí od 
typu podpořené aktivity, subjektu příjemce a v některých případech také od specifik cílové skupiny 
projektu. Pro podporu de minimis je limitem objem podpory pro jeden podnik a vymezené období. 
Více informací lze nalézt v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu 

                                                           
4 Pokud budou v rámci projektu dalším subjektům propláceny např. mzdové příspěvky pro umístění osoby z cílové skupiny na 
pracovní místo, není možno vyloučit zvýhodnění i těchto subjektů na trhu, a vztahují se na ně tedy pravidla poskytování 
veřejné podpory. Je tedy pravděpodobné, že v průběhu realizace projektu bude těmto subjektům pro účely využití mzdových 
příspěvků přidělena veřejná podpora/podpora de minimis.  
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zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy). 
V důsledku toho je možné, že projekt nebude z veřejných zdrojů podpořen v maximálním rozsahu 
vyplývajícím z vymezení v části 4.4 této výzvy (Míra podpory – rozpad zdrojů financování). 

 

! V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory. 

 
 

5. Věcné zaměření 
5.1. Popis podporovaných aktivit 
MAS Blaník, z. s. se v rámci 2. výzvy zaměřilo na podporu komunitní sociální práce. Potřeba 
podpory této aktivity vychází z analytické části Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje na území MAS Blaník na období 2014-2020.  
Cílem této výzvy je realizovat aktivity zaměřené na podporu komunitní sociální práce. Je 
potřeba podporovat začleňování cílových skupin do společnosti prostřednictvím rozvoje 
komunitních center, která v regionu MAS Blaník ve smyslu podmínek ESF nefungují. Region 
MAS Blaník tvoří 44 obcí ORP Vlašim (nezahrnuje obec Psáře, Všechlapy, Bílkovice, Tehov). 
Komunitní centra budou poskytovat prostor pro setkávání komunity, za účelem řešení obtížné 
sociální situace jejích členů. Program centra by měl sloužit více cílovým skupinám 
k uspokojování jejich aktivizačních, sociálních, případně i výchovně/vzdělávacích a kulturních 
potřeb. 
 
Podrobný popis podporovaných aktivit viz. Příloha č. 2 Podporované aktivity.  

 
 

5.2. Indikátory 
Pravidla týkající se indikátorů, včetně definic jednotlivých indikátorů, jsou k dispozici v Obecné části 
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na 
elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS). 
 
 
V žádosti o podporu žadatel uvede cílovou hodnotu (tj. hodnotu, která se chápe jako závazek žadatele, 
kterého má dosáhnout díky realizaci projektu uvedeného v žádosti o podporu) k následujícím 
indikátorům: 
 

Kód5 Název indikátoru  Měrná jednotka  Typ indikátoru  

60000  Celkový počet účastníků  Osoby Výstup  

67001 Kapacita podpořených služeb  Místa Výstup  

67010 Využívání podpořených služeb Osoby Výsledek 

 
V případě, že projekt podporu získá, bude mít žadatel povinnost kromě indikátorů se závazkem 
vykazovat dosažené hodnoty také pro: 
a) Indikátory výstupů, které navazují na charakteristiky účastníků jako je např. věk, postavení na 
trhu práce, případné znevýhodnění atd. Tyto indikátory se načítají automaticky z Monitorovacího listu 

                                                           
5 Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle Evropské komise. 
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podpořené osoby skrze informační systém IS ESF 2014+, který příjemce zpracovává společně se 
Zprávou o realizaci projektu (ZoR);  
b) Indikátory z tabulek uvedených níže, které jsou relevantní vůči plánovaným aktivitám a 
podporovaným cílovým skupinám projektu. Žadatel má povinnost v žádosti o podporu u těchto 
indikátorů vyplnit pole cílová hodnota. Pokud je daný indikátor vůči projektovým aktivitám 
nerelevantní, pak je možné u něj uvést cílovou hodnotu 0. U výsledkových indikátorů, které se týkají 
účastníků, žadatel uvede vždy cílovou hodnotu 0. Dosažené hodnoty indikátorů uvedených níže budou 
příjemcem vykazovány prostřednictvím Zprávy o realizaci projektu (ZoR) v IS KP14+. Sledování 
parametrů týkajících se podpořených osob a související indikátory jsou detailně popsány v Obecné části 
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole 18. 

 
 

Kód Název indikátoru  Měrná 

jednotka  

Typ indikátoru  

80500 Počet napsaných a zveřejněných analytických a 

strategických dokumentů (vč. evaluačních) 

Dokumenty Výstup 

67401  Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení  Služby Výstup 

 

Kód Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Typ 

indikátoru 

67310 Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou 

sociální práce naplnila svůj účel 

Osoby Výsledek 

62500  Účastníci v procesu vzdělávání/ odborné přípravy po 
ukončení své účasti  

Osoby Výsledek 

62600  Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti  Osoby Výsledek 

62800  

 

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti 
hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné 
přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to 
i OSVČ  

Osoby Výsledek 

 
 

5.3. Cílové skupiny 
 
V rámci aktivit na podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního 
začleňování nebo prevence sociálního vyloučení je cílovou skupinou komunita a její členové (tj. osoby 
sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a další členové komunity. 
 
Definice podporovaných cílových skupin viz. Příloha č. 3 této výzvy. 
 
 

6. Informace o způsobilosti výdajů 
6.1. Věcná způsobilost 
Pravidla, jaké kategorie výdajů jsou způsobilé, jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele 
a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a 
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případně také s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 
10.2 této výzvy). 
 
Pokud příjemce čerpá na zaměstnance příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný 
příspěvek poskytovaný Úřadem práce ČR, jehož výše se stanoví na základě skutečně vynaložených 
prostředků na osobní náklady zaměstnanců, nemůže současně čerpat podporu v rámci předkládaného 
projektu na úhradu osobních nákladů zaměstnanců, na které žadatel pobírá tento příspěvek. 
 
 

6.2. Časová způsobilost 

Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu. Datum zahájení realizace projektu 
nesmí předcházet datu vyhlášení příslušné výzvy MAS. V případě podpory poskytované v režimu 
blokové výjimky ze zákazu veřejné podpory může platit omezení, že zahájení realizace projektu musí 
následovat po termínu předložení žádosti o podporu. 

 

6.3. Informace o křížovém financování 
Využití křížového financování není umožněno. 
 

6.4. Informace o nepřímých nákladech 
Pravidla týkající se nepřímých nákladů jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele a 
příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a 
případně také s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 
10.2 této výzvy). 
 
Projekty podpořené ve výzvách MAS aplikují nepřímé náklady ve výši 25 %.  Zároveň platí, že pro 
projekty, u nichž podstatná většina nákladů vznikne formou nákupu služeb od externích dodavatelů, 
jsou způsobilá procenta nepřímých nákladů snížena. Podíly pro nepřímé náklady jsou sníženy pro 
projekty s objemem nákupu služeb v těchto intencích: 

 

Podíl nákupu služeb na celkových přímých 
způsobilých nákladech projektu 

Snížení podílu nepřímých nákladů oproti výše 
uvedenému procentu (25%) 

Do 60 % včetně 25 %  

Více než 60 % a méně než 90 % Snížení na 3/5 (60 %) základního podílu na 15 
%  

90 % a výše Snížení na 1/5 (20 %) základního podílu, tj. 5 %  

 
Procento nepřímých nákladů je závazné a pevně stanovené, není ho tedy možné měnit. MAS ani 
žadatel nejsou oprávněni stanovit si vlastní procentní sazbu. 
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7. Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání, možnost konzultací 
7.1. Povinné přílohy žádosti o podporu 

 
Není relevantní. 
 

 

7.2. Informace o způsobu podání žádosti o podporu 
Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických 
formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz, orientujte se podle 
Operačního programu Zaměstnanost a identifikace, která je v části 1 této výzvy.  
 
Žádost o podporu zpracovávejte v českém jazyce.  
 
Před podáním je nutné žádost opatřit podpisem statutárního zástupce žadatele, případně odpovědnou 
osobou, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil; v tomto případě je nutné, aby k žádosti 
byla připojena plná moc podepsaná v IS KP14+ nebo jiný dokument dokládající toto zmocnění. Podpis 
musí být k žádosti připojen přímo v IS KP14+, proto musí být statutární zástupce/osoba oprávněná 
k podpisu žádosti registrovaným uživatelem této aplikace. Dále musí tato osoba disponovat 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. V IS KP14+ uživatel vybírá konkrétní certifikát pro 
podepisování, kterým disponuje. Úspěšné ověření platnosti elektronického podpisu je podmínkou pro 
podání žádosti. Podání žádosti probíhá buď automaticky po podpisu (pokud si to tak daný subjekt-
žadatel nastavil v rámci parametrů žádosti) nebo k němu dojde tzv. ručně na základě aktivní volby 
uživatele. Žádost musí být elektronicky podepsána a podána v IS KP14+ v termínu stanoveném v části 
1 této výzvy. 
 
Podrobnosti o zpracování a podání žádosti o podporu jsou v Obecné části pravidel pro žadatele a 
příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi viz část 10.2 této 
výzvy). 

 
7.3. Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu 
Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS: 
Adresa vyhlašovatele: MAS Blaník, z. s., Palackého náměstí 65, 258 01 Vlašim 
Kontaktní místo: MAS Blaník, z. s., Palackého náměstí 65, 258 01 Vlašim 
Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): lucie.lebedova@masblanik.cz, +420 731 340 488 
 
 

8. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 
8.1. Popis hodnocení a výběru projektů 

 
Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy MAS. 

 

9. Postup pro výzvy MAS s dílčími alokacemi6 
Není relevantní.  
 
 

                                                           
6Pouze v relevantních případech. 
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10. Přehled navazující dokumentace 
10.1. Umístění textu výzvy na webovém portále MAS  
URL adresa: http://www.masblanik.cz/V%C3%BDzvyMAS.aspx 
 

10.2. Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce 
Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v: 

• Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
(odkaz na elektronickou verzi:  
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767) 

 

• Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými 
výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: 
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817) 

 
Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených 
v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: 
https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS. 
 

10.3. Odkaz na vzor právního aktu o poskytnutí podpory 
S ohledem na vymezení oprávněných žadatelů (viz část 4.2 této výzvy MAS jsou relevantní níže 
uvedené vzory právních aktů o poskytnutí podpory: 

• Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace (odkaz na elektronickou verzi: 
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-
poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-/dokument/798364 

 
Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost je oprávněn vzory právních aktů o poskytnutí 
podpory v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy MAS 
aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: 
https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace vzorů právních aktů není změnou této výzvy. 

 

10.4. Odkaz na případné další relevantní dokumenty 

Strategie MAS Blaník, z. s. na http://www.masblanik.cz/Strategie20142020.aspx 

Stanovy MAS Blaník, z. s.  viz příloha č. 5 této výzvy MAS. 

Jednací řád MAS Blaník, z. s.  viz příloha č. 6 této výzvy MAS. 

 
 

11. Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu 
1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 
2. Podporované aktivity 
3. Definice podporovaných cílových skupin 
4. Stanovy MAS Blaník, z. s. 
5. Jednací řád MAS Blaník, z. s. 
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MAS Blaník z. s. 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1: 
 

 
Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků 

sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení 
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Popis hodnocení a výběru projektů  
 
Hodnocení a výběr projektů probíhá ze strany MAS dle Metodického pokynu pro využití 
integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020, Metodického pokynu pro řízení výzev, 
hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 – 2020, Pravidel zapojení Místních akčních 
skupin do operačního programu Zaměstnanost při implementaci strategií komunitně vedeného 
místního rozvoje (dále jen SCLLD) a dále dle Jednacího řádu MAS Blaník, z. s. a Stanov spolku MAS 
Blaník, z. s. 

 
Hodnocení žádostí o podporu zajišťuje MAS. MAS provádí hodnocení a výběr projektů podle níže 
uvedených kritérií. 

 
Výsledkem výběru projektů jsou písemné záznamy o provedeném hodnocení (včetně bodového) 
a seznam žádostí o podporu, které MAS navrhuje ke schválení. Tento seznam (obsahující pořadí 
všech podaných žádostí včetně výše rozpočtu projektů) MAS předává ŘO. Dále ŘO provádí závěrečné 
ověření způsobilosti vybraných projektů a kontrolu administrativních postupů MAS Poslední fází 
výběru je příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory. 
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Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 
 
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí probíhá jako první fáze hodnocení projektů. Toto 
hodnocení provádí určení pracovníci MAS. Hodnocení v takovém případě provádí jeden určený 
pracovník MAS, jeho ověření provádí jiný určený pracovník MAS. Na tyto určené pracovníky MAS se 
také vztahují ustanovení o střetu zájmu. Hodnocení se zapisuje do MS2014+.  
 
Hodnocení se provádí podle hodnoticích kritérií výzvy MAS: 

- Hlavní zdroj informací v žádosti o podporu 
- Funkce kritérií – vylučovací kritéria 

 

Název kritéria Kontrolní otázka (tj. popis hodnocení) 

Nutnost 
slovního 

komentáře/
odůvodnění 

Kritéria přijatelnosti 

1. Oprávněnost 
žadatele 

Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce vymezeného ve 
výzvě k předkládání žádostí o podporu? 

Ne 

2. Partnerství 
Odpovídá partnerství v projektu pravidlům OPZ a je v souladu s 
textem výzvy k předkládání žádostí o podporu? 

Ne 

3. Cílové skupiny 

Jsou cílové skupiny v zásadě v souladu s textem výzvy k předkládání 
žádostí o podporu? 
 
Vysvětlení výrazu v zásadě: V případě, že není splněna podmínka 
souladu žádosti a výzvy pro část cílové skupiny a tuto situaci je 
možné ošetřit podmínkou poskytnutí podpory na projekt (tj. 
podmínkou úpravy žádosti před vydáním právního aktu) tak, že 
nedojde k zásadní změně projektu, lze toto kritérium vyhodnotit 
jako splněné. 

Ano 

4. Celkové 
způsobilé výdaje 

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu v rozmezí stanoveném ve 
výzvě k předkládání žádostí o podporu? 

Ne 

5. Aktivity 

Jsou plánované aktivity projektu v zásadě v souladu s textem výzvy 
k předkládání žádostí o podporu (včetně územní způsobilosti)? 
 
Vysvětlení výrazu v zásadě: V případě, že není splněna podmínka 
souladu žádosti a výzvy pro část aktivit a tuto situaci je možné 
ošetřit podmínkou poskytnutí podpory na projekt (tj. podmínkou 
úpravy žádosti před vydáním právního aktu) tak, že nedojde k 
zásadní změně projektu, lze toto kritérium vyhodnotit jako splněné. 

Ano 

6. Horizontální 
principy 

Lze vyloučit negativní dopad na horizontální principy OPZ (Rovnost 
žen a mužů, nediskriminace a udržitelný rozvoj)? 

Ne 

7. Trestní 
bezúhonnost 

Je statutární zástupce žadatele trestně bezúhonný? 
 

Ne 
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(V případě, že žadatel má více statutárních zástupců, je podmínka 
splněna pro všechny z nich)? 

8. Soulad 
projektu s CLLD 

Je cíl projektu v souladu s cíli schválené strategie CLLD (s cílem 
příslušného opatření programového rámce OPZ)? 

Ano 

9. Ověření 
administrativní, 
finanční a 
provozní 
kapacity 
žadatele 

Má žadatel administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl 
schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly 
OPZ? (*podrobné informace k hodnocení tohoto kritéria jsou 
uvedeny níže) 

Ano 

Kritéria formálních náležitostí 

1. Úplnost a 
forma žádosti 

Obsahuje žádost o podporu všechny povinné údaje i přílohy dle 
textu výzvy k předkládání žádostí o podporu a žádost i povinné 
přílohy byly předloženy ve formě dle textu výzvy (včetně číslování 
příloh)? 

Ne 

2. Podpis žádosti 
Je žádost o podporu podepsána statutárním zástupcem žadatele 
(resp. oprávněnou osobou)? 

Ne 

 

Na otázky odpovídá zpracovatel hodnocení jednou z variant ANO / NE. V případě záporné odpovědi je 
nutné uvádět srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. 

Při záporném hodnocení formálních náležitostí je žadatel vyzván 1x k opravě nebo doplnění žádosti a 
to ve lhůtě do 5 pracovních dní. Náprava se může týkat pouze prvků žádosti, které jsou posuzovány v 
kritériích formálních náležitostí (např. může dojít k doplnění podpisu či přílohy). Není možné v této 
fázi měnit v žádosti údaje, které nesouvisí s hodnocením formálních náležitostí. 
 
Kritéria přijatelnosti nejsou opravitelná, v případě nesplnění jakéhokoli kritéria přijatelnosti je žádost 
o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení a výběru.  
 
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí musí být dokončeno do 30 pracovních dnů od 
uzávěrky příjmu žádostí definovaného ve výzvě MAS (do lhůty patří i případné doplnění (náprava) 
formálních náležitostí, pokud je k ní žadatel vyzván). Dokončením se rozumí změna stavu žádosti na 
některý z finálních centrálních stavů, nepatří do něj vyrozumění žadatelů.  
 
Finálními centrálními stavy se pro fázi hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí rozumí: 
  
- Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti  
- Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti  
- Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění  
- Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění  
 
MAS po provedení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí zasílá prostřednictvím MS2014+ 
žadatelům informaci o výsledku hodnocení. Ti z nich, jejichž žádosti o podporu byly na základě tohoto 
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hodnocení vyloučeny z dalšího výběru, musí být  upozorněni na možnost požádat nejpozději do 15 
kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním výsledku o přezkum hodnocení. (V 
případě žadatelů, jejichž žádosti v hodnocení uspěly, se za splnění povinnosti informovat považuje i 
provedení příslušné změny stavu žádosti o podporu.) 

 

* Informace k hodnocení kritéria č. 9 Ověření administrativní, finanční a 

provozní kapacity žadatele 

Hlavní otázka: Má žadatel administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl schopen plánovaný 
projekt zajistit v souladu s relevantní i pravidly OPZ? 
 
Hodnotí se přiměřenost plánovaného projektu vůči personálním, finančním a provozním kapacitám 
žadatele za předchozí ukončené účetní období. Provozní kapacitou se rozumí kapacita zajistit 
fungování projektu z hlediska zkušeností a potřebného know-how (pozn.: vychází z anglického 
„operational“ ve smyslu „ready to use“).  
 
Zjevný a rizikový nepoměr mezi počtem zaměstnanců, objemem prostředků, se kterým organizace 
žadatele hospodařila v předchozím uzavřeném účetním období, a know-how organizace 
žadatele/realizačního týmu vůči odpovídajícím parametrům plánovaného projektu je překážkou k 
tomu, aby žádost o podporu mohla být podpořena.  
 
Subjekt žadatele je nahlížen jako jeden podnik ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 651/2014,kterým se v 
souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem, tj. zohledňují se propojené a partnerské podniky.  
 
Údaji použitými při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot jsou údaje týkající se posledního 
schváleného účetního období vypočtené za období jednoho roku. Tyto údaje jsou brány v potaz ode 
dne účetní závěrky.  
 
U projektů s celkovými způsobilými výdaji nepřevyšujícími 2 miliony korun je kapacita žadatele 

vždy dostatečná. 

Pomocné podotázky:  

 

1. Existuje výrazný nepoměr mezi počtem zaměstnanců vypočteným dle nařízení č. 651/2014, 
který žadatel měl dle žádosti o podporu v posledním schváleném účetním období, a počtem 
osob, které by měly dle údajů v žádosti o podporu zajišťovat realizaci projektu, a tento 
výrazný nepoměr současně přestavuje riziko pro to, aby byl žadatel schopen plánovaný 
projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly OPZ?  

 
2. Existuje výrazný nepoměr mezi ročním obratem vypočteným dle nařízení č. 651/2014, který 

žadatel měl dle žádosti o podporu v posledním schváleném účetním období, a celkovými 
způsobilými výdaji v plánovaném rozpočtu projektu a tento výrazný nepoměr současně 
přestavuje riziko pro to, aby byl žadatel schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s 
relevantními pravidly OPZ?  
Roční obrat znamená množství finančních prostředků přijatých subjektem za účetní období; 
není rozhodující, zda subjekt patří dle platných právních předpisů mezi podnikatelské subjekty.  
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3. Lze na základě údajů v žádosti o podporu konstatovat, že organizace žadatele případně 
doplněná prostřednictvím realizačního týmu o zapojení dalších osob/subjektů má 
dostatečnou odbornou kapacitu pro řádné zajištění realizace projektu v plánovaném rozsahu? 
 

Na otázky se odpovídá jednou z variant vyhovuje/nevyhovuje.  
 
 

Přidělení odpovědí nevyhovuje:  

 

1. Výrazným nepoměrem v agendě počtu zaměstnanců se rozumí, že vykázaný počet 
zaměstnanců dosahuje méně než 1/5 počtu osob, které by měly zajišťovat realizaci projektu. 
Hodnotitel může ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, stanovit, že kapacita 
vyhovuje, přestože vykázaný počet zaměstnanců představuje méně než 1/5 počtu osob, které 
by měly zajišťovat realizaci projektu;  

 

2. Výrazným nepoměrem v agendě ročního obratu se rozumí, že roční obrat dosahuje méně než 
1/5 celkových způsobilých výdajů projektu. Hodnotitel může ve výjimečných a řádně 
odůvodněných případech, stanovit, že kapacita vyhovuje, přestože vykázaný roční obrat 
představuje méně než 1/5 celkových způsobilých výdajů projektu;  

 
3. Organizace žadatele nebo osoby/subjekty v realizačním týmu nemají zkušenost se zajištěním 

činností totožných ani blízkých svým věcným zaměřením činnostem, které jsou v projektu 
naplánovány.  

 

 

 

Věcné hodnocení 
 
Věcné hodnocení probíhá jako druhá fáze hodnocení projektů, je prováděno u žádostí, které uspěly v 
hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Toto hodnocení provádí Výběrová komise,  volená 
dle Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 2014–2020. Hodnocení se zapisuje do 
MS2014+.  
 
Věcné hodnocení se provádí podle níže uvedených kritérií výzvy MAS, do kterých jsou zahrnuty 
aspekty kvality projektů dle kap. 6.2.2 Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběru 
projektů v programovém období 2014-2020. 
 
Přehled a bodové hodnocení kritérií věcného hodnocení: 

- Hlavní zdroj informací v žádosti o podporu 
- Funkce kritérií – kombinovaná kritéria, deskriptor 4) „Nedostatečně“ je eliminační 
- Rozhodující je vždy hlavní otázka u každého z kritérií. Jednotlivé podotázky jsou pouze 

návodné, tj. mají hodnotiteli upřesnit, co je myšleno hlavní otázkou, a naznačit, co se v 
daném kritériu hodnotí. 

U každého z kritérií musí být odpověď na kontrolní otázku odůvodněna slovním komentářem.  

Kritéria věcného hodnocení jsou rozdělena do čtyř oblastí: I. Potřebnost pro území MAS, II. Účelnost, 
III. Efektivnost a hospodárnost a IV. Proveditelnost. 
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I. Potřebnost pro území MAS (max. počet bodů 35) 

Vymezení problému a cílové skupiny (max. počet bodů 35) 

Hlavní kontrolní 
otázka 

Pomocné podotázky 

Zaměřuje se projekt 
na 

problém/nedostatky, 
který/které je 

skutečně potřebné 
řešit s ohledem na 

cíle strategie CLLD a 
je cílová skupina 
adekvátní náplni 

projektu? 

1. Je problém věrohodný a je dostatečně konkretizován? 

2. Je zřejmé, koho všeho se problém dotýká (nejen cílové skupiny, ale i dalších 
subjektů) a jak? 

3. Jsou jasně analyzovány příčiny problému? 

4. Jsou jasně analyzovány důsledky (dopady - ekonomické, sociální aj.) 
problému na cílovou skupinu a společnost obecně? 

5. Jsou popsány způsoby, jimiž se dosud problém řešil, jaká byla jejich 
účinnost - v čem a proč nebyly efektivní? (Pokud se objevil problém jako nový, 
je popsáno, v čem je problém nový)? 

6. Vychází popis problému z ověřitelných, reálných a relevantních zdrojů? 

7. Obsahuje analýza problému i analýzu lokality (tzv. situační analýzu) a 
kontext (spolupracující subjekty, ostatní faktory)? 

8. Je vybrána cílová skupina, jejíž podpora řeší identifikovaný problém? 

9. Je uvedena velikost a popis struktury cílové skupiny? 

10. Jsou zmapovány potřeby cílové skupiny? 

11. Zamyslel se žadatel nad potenciálem cílové skupiny uplatnit se na trhu 
práce? 

 

 

II. Účelnost (max. počet bodů 30) 

Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu (max. počet bodů 25) 

Hlavní kontrolní Pomocné podotázky 
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otázka 

Je cíl projektu 
nastaven správně a 

povedou zvolené 
klíčové aktivity a 

jejich výstupy k jeho 
splnění? 

1. Je z nastavení cíle zřejmé, jaká změna má být díky realizaci projektu 
dosažena? 

2. Je změna plánovaná díky realizaci projektu „dostatečně významná“, tj. 
nakolik má dosažení cíle projektu potenciál vyřešit/odstranit problém cílové 
skupiny uvedený v projektu? 

3. V případě více dílčích cílů jsou tyto cíle vzájemně provázané? 

4. Jsou cíle jasně měřitelné a kvantifikovatelné (procentuálně, počet, apod.)? 

5. Je vhodně zvolen obsah klíčových aktivit vzhledem k popsaným potřebám 
cílové skupiny? 

6. Je vhodně zvolen soubor klíčových aktivit vzhledem k naplnění cíle 
projektu? 

7. Mohou být soubor klíčových aktivit /výstupy projektu skutečnými nástroji 
pro řešení stanoveného problému cílové skupiny? 

Způsob ověření dosažení cíle projektu (max. počet bodů 5) 

Jak vhodný způsob 
pro ověření dosažení 

cíle žadatel v 
projektu nastavil? 

8. Jsou nastavena kritéria, podle kterých bude možné identifikovat, že bylo 
dosaženo plánovaných cílů? 

9. Je zřejmé, jakým způsobem bude doložen rozdíl dosaženého stavu oproti 
stavu před zahájením realizace projektu, jaká metoda ověření dosažených 
výsledků k tomu byla žadatelem zvolena? Jedná se o relevantní metodu 
vzhledem k nastavení projektu? 

10. Lze důvodně předpokládat, že k dispozici budou informace/data 
(optimálně i nezávislé na projektu), které umožní výsledky projektu ověřit? 
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III. Efektivnost a hospodárnost (max. počet bodů 20) 

Efektivita projektu, rozpočet (max. počet bodů 15) 

Hlavní kontrolní 
otázka 

Pomocné podotázky 

S ohledem na 
plánované a potřebné 
výstupy je navrženo 

efektivní a 
hospodárné použití 

zdrojů? 

1. Množství u jednotlivých položek v rozpočtu je potřebné/nezbytné? 

2. Odpovídá celková výše rozpočtu výstupům projektu a délce realizace? 

3. Je rozpočet dostatečně srozumitelný (tj. co položka obsahuje, o jaký jde 
náklad)? 

4. Je možné položky rozpočtu přiřadit k aktivitám? 

5. Odpovídají ceny v rozpočtu cenám obvyklým (případně doporučeným), je 
případné překročení těchto obvyklých/doporučených cen odůvodněno? 

6. Je rozpočet přiměřený rozsahu klíčových aktivit? 

Adekvátnost indikátorů (max. počet bodů 5) 

Jak jsou nastaveny 
cílové hodnoty 

indikátorů? 

7. Je z popisu indikátorů zřejmé, jak byla stanovena cílová hodnota? 

8. Odpovídají údaje uvedené v popisu indikátorů údajům v klíčových 
aktivitách? 

9. Je reálné dosažení naplánované cílové hodnoty? 

10. Je naplánovaná cílová hodnota nastavena v odpovídajícím poměru ke 
klíčovým aktivitám? 

 

 

IV. Proveditelnost (max. počet bodů 15) 

Hlavní kontrolní 
otázka 

Pomocné podotázky 

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost (max. počet bodů 10) 

Jak vhodně byl zvolen 
způsob realizace 

aktivit a jejich 
vzájemná návaznost?  

1. Jsou klíčové aktivity dostatečně a srozumitelně popsány? 

2. Má každá klíčová aktivita jasně stanovený výstup? 
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3. Povede způsob provádění klíčové aktivity (metoda realizace) k dosažení 
stanovených výstupů aktivity? 

4. Je zvolený způsob provádění klíčové aktivity efektivní? 

5. Jsou identifikována náhradní řešení pro případ, kdy nebude klíčová 
aktivita realizována zčásti nebo zcela nebo dojde k jejímu časovému 
zpoždění? 

6. Mají jednotlivé klíčové aktivity optimální časovou dotaci s ohledem na 
potřeby cílové skupiny a s ohledem na dosažení požadovaných výstupů v 
dostatečné kvalitě? 

7. Jsou aktivity vhodně časově provázány, doplňují se, navazují? 

8. Je vhodně nastavena celková délka projektu? 

Způsob zapojení cílové skupiny (max. počet bodů 5) 

Jak adekvátně je 
cílová skupina 

zapojena v průběhu 
projektu? 

9. Počítá projekt se zapojením cílové skupiny ve všech relevantních fázích 
projektu? 

10. Je v žádosti prokázán zájem cílové skupiny o zapojení do projektu? 

11. Odpovídají nástroje motivace, výběru a způsobu práce s cílovou skupinou 
charakteristice zvolené cílové skupiny? 

 

Výběrová komise při hodnocení používá 4 deskriptory: „Velmi dobře“, „Dobře“, „Dostatečně“ a 
„Nedostatečně“. Při převodu hodnoty deskriptoru na bodový zisk se postupuje podle následujícího 
mechanismu: 

1) Deskriptor „Velmi dobře“ znamená přidělení 100 % maximálního dosažitelného počtu 
bodů v kritériu. 

2) Deskriptor „Dobře“ znamená přidělení 75 % maximálního dosažitelného počtu bodů 
v kritériu. 

3) Deskriptor „Dostatečně“ znamená přidělení 50 % maximálního dosažitelného počtu bodů 
v kritériu. 

4) Deskriptor „Nedostatečně“ znamená přidělení 25 % maximálního dosažitelného počtu 
bodů v kritériu. 

Při převodu na body je používáno zaokrouhlování v detailu na 2 desetinná místa. Deskriptor 
„Nedostatečně“ je hodnocen jako eliminační, tj. žádost o podporu, která by získala tento deskriptor, 
by ve věcném hodnocení neuspěla. 

Přidělenou hodnotu deskriptoru Výběrová komise zdůvodní vždy v rámci popisu k danému kritériu. 
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Ve věcném hodnocení lze získat maximálně 100 bodů. Aby žádost splnila podmínky věcného 
hodnocení, musí získat nejméně 50 bodů a zároveň všechny hlavní otázky ze všech oblastí musí být 
hodnoceny deskriptory 1 – 3. Pokud bude alespoň jedna hlavní otázka hodnocena deskriptorem 4, 
tak i když žádost získá min. 50 nebo i více bodů, pak tato žádost nesplnila podmínky věcného 
hodnocení. 

Ve věcném hodnocení mohou být Výběrovou komisí vymezeny podmínky spočívající v provedení 
konkrétních úprav projektů ze strany žadatele (např. snížení rozpočtu projektu, navýšení cílových 
hodnot indikátorů, vypuštění některé z klíčových aktivit, apod.), za kterých by projekt měl být 
podpořen. Tato doporučení budou součástí zpracovaného hodnocení (v komentáři k hodnocení 
každého kritéria). 

Věcné hodnocení by mělo být dokončeno do 50 pracovních dní  od provedení hodnocení přijatelnosti 
a formálních náležitostí pro danou žádost o podporu1. Dokončením se rozumí změna stavu žádosti na 
některý z finálních centrálních stavů, nepatří do něj vyrozumění žadatelů. Pro tuto fázi MAS používá 
následující centrální stavy: 

- Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení (pro projekty, kdy projekt uspěl 
v hodnocení a hodnotící komise nedoporučuje doplnění či úpravu žádosti před vydáním 
právního aktu, tj. včetně úprav v rozpočtu apod.). 

- Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou (pro projekty, kdy 
projekt uspěl v hodnocení a hodnotící komise doporučuje doplnění či úpravu žádosti před 
vydáním právního aktu, tj. včetně úprav v rozpočtu, apod.). 

- Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení (pro projekty, kdy projekt 
neuspěl v hodnocení). 

Výběrová komise musí pro svoje rozhodování před jednáním o dané žádosti o podporu disponovat 
podpůrným hodnocením dle kritérií pro věcné hodnocení dle výzvy MAS, který zpracovala osoba 
s odborností v oboru/oblasti, na kterou je projekt zaměřen. Také odborníci, kteří zpracovávají 
podpůrná hodnocení, nesmí mít ve věci hodnocení daného projektu střet zájmů, musí hodnocení 
zpracovat nestranně a transparentně. Podpůrné hodnocení je pouze pomůcka pro rozhodování 
Výběrové komise, nepředstavuje pro Výběrovou komisi žádné omezení ve věci jeho provádění 
věcného hodnocení. 

MAS po provedení věcného hodnocení zasílá prostřednictvím MS2014+ žadatelům informaci o 
výsledku hodnocení. Ti z nich, jejichž žádosti o podporu byly na základě tohoto hodnocení vyloučeny 
z dalšího výběru, budou  upozorněni na možnost požádat nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne 
doručení informace o negativním výsledku o přezkum hodnocení. (V případě žadatelů, jejichž žádosti 
v hodnocení uspěly, se za splnění povinnosti informovat považuje i provedení příslušné změny stavu 
žádosti o podporu.)  

 

Výběr projektů 

Do fáze výběru postupují pouze žádosti, které uspěly ve věcném hodnocení. Výbor ustavený 
v souladu s Metodikou pro standardizaci MAS v programovém období 2014–2020 vybírá projekty 

                                                           
1 S výjimkou případů, kdy se fáze opakuje kvůli žádosti o přezkum, viz níže. 
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k realizaci na základě návrhu výběrového orgánu MAS. Při výběru projektů platí, že pořadí projektů je 
dáno bodovým ohodnocením získaným v rámci věcného hodnocení a nelze jej měnit jiným způsobem 
než nedoporučením projektu k podpoře. 

Důvody pro nedoporučení projektu k podpoře identifikované Výborem mohou být pouze: 

• bylo předloženo více projektů zaměřených na realizaci obdobných aktivit pro stejnou cílovou 
skupinu ve stejném regionu, které přesahují absorpční schopnosti; (pozn.: pokud se sejde 
skupina několika projektů zaměřených na stejnou cílovou skupinu, Výbor může rozhodnout, 
že doporučí k financování jen nejlépe hodnocený nebo nejlépe hodnocené2 z nich, a to 
v návaznosti na potřebu pracovat s touto cílovou skupinou v území MAS); 

• překryv projektu s jiným již běžícím projektem, který má shodné klíčové aktivity, stejnou 
cílovou skupinu i stejné území dopadu. 

Výbor může na základě informací obsažených ve věcném hodnocení žádosti (tj. doporučení a návrhů 
Výběrové komise) nebo na základě výsledku porovnání žádostí projednávaných Výborem mezi sebou 
rozhodnout o stanovení podmínek poskytnutí podpory na projekt, tj. podmínku krácení rozpočtu, 
podmínku úprav týkajících se klíčových aktivit, podmínku úprav týkajících se indikátorů, podmínku 
úprav týkajících se partnerství a podmínku úprav týkajících se realizačního týmu, a to vždy s řádným 
zdůvodněním. V případě krácení rozpočtu rozhodovací orgán MAS konkretizuje jednotlivé kapitoly 
rozpočtu nebo aktivity, ve kterých bude projekt finančně krácen. Tyto údaje se vždy zaznamenají do 
zápisu z jednání Výboru. 

V případě, že celková suma požadovaných prostředků z rozpočtu OPZ  za všechny žádosti doporučené 
Výborem je rovna celkovému objemu prostředků pro danou výzvu MAS, jsou všechny žádosti, které 
uspěly ve věcném hodnocení, doporučeny k podpoře ze strany MAS.  

V případě, že celková suma prostředků z rozpočtu OPZ3 za všechny žádosti, které uspěly ve věcném 
hodnocení a nebyly nedoporučeny Výbore z důvodů dle odrážek uvedených výše v této kapitole, je 
vyšší než celkový objem prostředků pro danou výzvu MAS, je pro doporučení žádosti k financování 
rozhodující počet bodů z věcného hodnocení, tj. doporučeny budou žádosti o podporu podle počtu 
bodů z věcného hodnocení sestupně do vyčerpání alokovaných prostředků na výzvu MAS. Zbývající 
žádosti o podporu navrhuje Výbor zařadit do zásobníku projektů. Výbor rozhodne o pořadí žádostí 
o podporu v zásobníku v souladu s počtem bodů z věcného hodnocení.4 

MAS po dokončení procesu výběru ze strany Výboru zasílá žadatelům informaci o výsledku jednání 
Výboru s upozorněním, že: 

• tento závěr může být změněn, pokud některý ze žadatelů, jejichž projekt byl zařazen do 
zásobníku nebo nedoporučen k financování podá žádost o přezkum tohoto negativního 
výsledku své žádosti a ta bude po posouzení shledána jakožto důvodná, a dále 

                                                           
2 Může tedy vybrat jen jeden nejlepší, nebo několik, musí se ovšem při svém rozhodování řídit podle počtu bodů, které 
takto stejně zaměřené projekty získaly ve věcném hodnocení. Projekt s menším počtem bodů nemůže být v rámci stejně 
zaměřených projektů podpořen, pokud by z důvodu věcného překryvu neměla být podpora poskytnuta projektu s vyšším 
bodovým ohodnocením. 
3 Počítá se částky z rozpočtů případně snížených na základě podmínek poskytnutí podpory stanovených rozhodovacím 
orgánem MAS. 
4 Pokud by nastala situace, že v seznamu jsou projekty se stejným bodovým ziskem z věcného hodnocení, ale alokace výzvy 
MAS neumožňuje podpořit oba dva (příp. všechny, pokud je jich více), pak je v této skupině pro pořadí rozhodující okamžik 
předložení žádosti o podporu v MS2014+; dříve předložená žádost má v získání podpory přednost. 
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• že závěry z jednání Výboru budou předávány k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a 
ke kontrole administrativních postupů na ŘO.5  

Ti ze žadatelů, jejichž žádosti o podporu byly zařazeny do zásobníku nebo nedoporučeny 
k financování, budou upozorněni na možnost nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení 
informace o negativním výsledku požádat o přezkum tohoto negativního výsledku.  

Projednání žádostí o podporu, které uspěly ve věcném hodnocení, ze strany Výboru by mělo být 
dokončeno do 30 pracovních dní  od dokončení věcného hodnocení žádostí v rámci dané výzvy MAS.6 
Do dokončení patří změna stavu u těch žádostí, které Výbor v rámci svých kompetenci nedoporučil k 
financování. Vyrozumění žadatelům nemusí proběhnout ve lhůtě stanovené první větou tohoto 
odstavce. 

 

Přezkum negativního výsledku z fází hodnocení a výběru projektů 

Přezkumné řízení týkající se přezkumu negativních výsledků z fází hodnocení a výběru projektů 
zahrnuje kroky: 

� Přijetí žádosti o přezkum příslušné fáze hodnocení a výběru od neúspěšného žadatele o podporu 
� Přezkum příslušné části hodnocení a výběru, ke které se žádost vztahuje: 

� Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí   
� Přezkum věcného hodnocení 
� Přezkum výběru projektů (tj. přezkum rozhodnutí o nedoporučení projektů k financování a 

rozhodnutí o zařazení do zásobníku projektů) 
� Podání informace žadateli o výsledku 

 
Žadatelé o podporu předkládají žádost o přezkum negativního výsledku7  prostřednictvím MS2014+8 
nejpozději ve stanovené lhůtě (do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním 
výsledku jimi předložené žádosti o podporu). Žádosti řeší Monitorovací a kontrolní výbor.. Tento 
orgán žádosti o přezkum vyhoví, částečně vyhoví, nebo ji zamítne. Nenastanou-li skutečnosti, za nichž 
Monitorovací a kontrolní výbor musí žádost o přezkum vždy zamítnout (viz níže), zkoumá dodržení 
platného postupu a pravidel. Na dodatečné informace, které nebyly uvedeny v  žádosti o podporu, 
není brán zřetel. Žádosti o přezkum, z nichž není zřejmé, proti jakému závěru hodnocení/výběru 
směřují, nebo žádosti o přezkum, u nichž chybí odůvodnění, Monitorovací a kontrolní výbor zamítne 
jako nedůvodné. Monitorovací a kontrolní výbor zamítne také žádosti o přezkum podané opožděně 
nebo neoprávněnou osobou.  

Lhůta pro vyřízení žádosti o přezkum je stanovena na 30 pracovních dnů ode dne doručení této 
žádosti. U složitějších případů může být lhůta prodloužena na 60 pracovních dnů. O důvodech 
prodloužení lhůty musí být žadatel informován ještě před jejím uplynutím, a to odesláním oznámení 
o prodloužení lhůty. Lhůta pro vyřízení žádosti se staví v případě vyžádání stanoviska Monitorovacího 

                                                           
5 Pokud by byly během ověřování prováděného ŘO identifikovány nedostatky, může být nezbytné provést chybou dotčené 
kroky hodnocení a výběru znovu. 
6 S výjimkou projednání projektů, u nichž se fáze věcného hodnocení opakuje kvůli žádosti o přezkum, a teprve dodatečně 
ve věcném hodnocení uspějí. Upozornění: Pokud žádná žádost o podporu nebyla ve věcném hodnocení vyřazena, nemá 
žádný žadatel oprávnění podat žádost o přezkum. 
7 Do kterého se řadí i zařazení do zásobníku projektů. 
8 Pokud MAS obdrží žádost o přezkum jinou cestou, požádá autora žádosti o přezkum o vložení této žádosti do MS2014+ 
(pro dodatečné vložení neplatí lhůta 15 kalendářních dní). Následně MAS řeší tuto žádost o přezkum standardní cestou. 
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a kontrolního výboru.9 O pozastavení lhůty MAS informuje žadatele elektronicky prostřednictvím 
MS2014+. 

Odpověď odeslaná na žádost o přezkum vždy obsahuje informaci o způsobu  
a závěrech prošetření žádosti o přezkum ze strany Monitorovacího a kontrolního výboru, tj. zda byla 
žádost o přezkum shledána důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou a dále jednoznačné 
zdůvodnění. Monitorovací a kontrolní výbor uvede, která kritéria považuje za nutná přehodnotit. Ve 
výjimečných případech je možné přehodnotit i ta kritéria, na která se sice žádost o přezkum přímo 
nevztahovala, ale pro další hodnocení je to nezbytné.  

Bude-li žádost o přezkum shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, provede MAS bezodkladně 
nezbytná opatření k nápravě (zařazení projektu zpět do procesu hodnocení, resp. výběru). Ovšem 
pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumána všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek 
hodnocení.10 Výběrová komise/ Výbor provádějící případný opravný posudek se musí řídit závěry 
přezkumného řízení.  Vypracovává se celý nový hodnoticí posudek, ale u kritérií, u kterých nebylo 
rozhodnuto o přehodnocení, se přebírá výsledek hodnocení z posudku, který byl předmětem 
přezkumu. 

Každý žadatel může podat pouze jednu žádost o přezkum fáze hodnocení, ve které jeho žádost o 
podporu dosáhla negativního výsledku. Rozhodnutí Monitorovacího a kontrolního výboru jsou 
konečná a není proti nim odvolání. Na rozhodnutí Monitorovacího a kontrolního výboru se nevztahují 
obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání. Přezkum se vždy zabývá 
jen těmi kritérii, u kterých se žadatel domáhá přezkumu ve své žádosti. 

MAS povinně informuje ŘO o všech přezkumných řízeních (včetně jejich výsledků), které pro danou 
výzvu proběhly, a to v rámci předání podkladů k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke 
kontrole administrativních postupů.  

Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí  

Monitorovací a kontrolní orgán ověřuje, zda rozhodnutí o nesplnění daného kritéria/daných kritérií 
bylo učiněno v souladu s výzvou MAS.11 Pokud Monitorovací a kontrolní orgán rozhodne, že je žádost 
o přezkum oprávněná, resp. že nebyl dodržen postup hodnocení dle výzvy MAS, rozhodne o vrácení 
žádosti o podporu k novému hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Ovšem pouze v případě, 
kdy jsou kladně přezkoumána všechna kritéria, která zapříčinila nesplnění hodnocení přijatelnosti a 
formálních náležitostí. 

Přezkum věcného hodnocení 

Monitorovací a kontrolní orgán v rámci přípravy podkladů provede kontrolu hodnoticího posudku 
s ohledem na dodržení metodiky hodnocení v kritériích, která jsou předmětem žádosti o přezkum (tj. 
zda bylo hodnoceno to, co mělo být, popř. zda přidělený deskriptor/body odpovídá/odpovídají 
komentáři).12 

                                                           
9 Po obdržení stanoviska běh lhůty pokračuje. 
10 Pokud se Monitorovací a kontrolní orgán v průběhu projednávání jednotlivých kritérií shodne, že některé z kritérií nebude 
kladně přezkoumáno, nemusí projednávat všechna kritéria. 
11 V případě, kdy žádost o přezkum nezahrnuje všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek hodnocení, nemusí 
Monitorovací a kontrolní orgán projednat individuálně všechna kritéria. 
12 V případě, kdy žádost o přezkum nezahrnuje všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek hodnocení, nemusí 
Monitorovací a kontrolní orgán projednat individuálně všechna kritéria. 
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Námitky vůči obsahu komentáře/odůvodnění, pokud koresponduje s nastavením kritérií dle výzvy 
MAS, nemohou být důvodem pro uznání žádosti o přezkum za (částečně) důvodnou, vyjma 
následujících případů:  

1. Pokud budou objektivně dokazovat nesoulad komentáře s platnými právními a metodickými 
předpisy.13 

2. Pokud poukazují na objektivní rozpor (např. v případě, kdy se Výběrová komise kriticky vyjadřuje 
k chybějícímu (nikoliv nedostatečnému) popisu určitého aspektu, a žadatel v žádosti o přezkum 
prokáže, že v  žádosti o podporu byl popis daného aspektu obsažen). 
 

Výběrová komise na svém jednání posoudí relevantnost odůvodnění žádosti o přezkum, dodané 
stanovisko Výběrové komise (pokud bylo vyžádáno), a rozhodne o výsledném verdiktu vyřízení 
žádosti o přezkum. Pokud pro své rozhodnutí potřebuje stanovisko výběrového orgánu MAS a před 
jednáním nebylo vyžádáno, může Monitorovací a kontrolní orgán projednávání přerušit a stanovisko 
si vyžádat dodatečně. Pokud kontrolní orgán MAS rozhodne, že je žádost o přezkum oprávněná, resp. 
že nebyl dodržen postup hodnocení dle výzvy MAS, rozhodne o vrácení žádosti o podporu k novému 
věcnému hodnocení. Ovšem pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumána všechna kritéria, která 
zapříčinila negativní výsledek věcného hodnocení.14 

Přezkum rozhodnutí rozhodovacího orgánu MAS 

Žádost o přezkum rozhodnutí Výboru by se měla primárně dotýkat rozhodnutí učiněných na základě 
specifických kompetencí Výboru, tj. např. nedoporučení projektu k podpoře kvůli překryvu s jiným již 
běžícím projektem, který má shodné klíčové aktivity, stejnou cílovou skupinu i stejné území dopadu. 

Žádost o přezkum ovšem může směřovat i proti rozhodnutí Výboru, které přímo vycházelo z věcného 
hodnocení. Stejně jako u žádostí o přezkum výsledku věcného hodnocení ovšem platí, že námitky 
vůči obsahu komentáře/odůvodnění stanoviska Výboru, pokud tento koresponduje s metodikou pro 
věcné hodnocení, nemohou být důvodem pro uznání žádosti o přezkum za (částečně) důvodnou.  

Pokud Monitorovací a kontrolní výbor rozhodne, že je žádost důvodná, resp. že nebyl dodržen postup 
hodnocení/výběru dle výzvy MAS, rozhodne o vrácení žádosti o podporu do procesu hodnocení 
a výběru. Předchozí věta ovšem platí pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumány všechny prvky 
(kritéria/stanovisko Výboru), které zapříčinily negativní výsledek žádosti o podporu. 

Postup rozhodovacího orgánu MAS navazující na přezkumné řízení 

Výbor se při rozhodování navazujícím na přezkumné řízení musí řídit závěry přezkumného řízení.  

Výbor v případě, že byla nějaká žádost na základě přezkumného řízení vrácena do procesu hodnocení 
a výběru nově sestavuje seznamy projektů, které jsou doporučené k podpoře, příp. zařazené do 
zásobníku či nedoporučené k podpoře.  

Postupuje shodně jako při svém prvním projednávání žádostí o podporu předložených v dané výzvě 
MAS, tj. i v této fázi výběru projektů platí, že pořadí projektů je dáno bodovým ohodnocením 
získaným v rámci věcného hodnocení a nelze jej měnit jiným způsobem než nedoporučením projektu 
k podpoře. (Oprávnění Výboru k nedoporučení projektu k podpoře je stejné jako v případě prvního 

                                                           
13 K posouzení je možné vyžádat stanovisko právníka. 
14 Pokud se Monitorovací a kontrolní výbor v průběhu projednávání jednotlivých kritérií shodne, že některé z kritérií nebude 
kladně přezkoumáno, nemusí projednávat všechna kritéria. 
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projednávání žádostí o podporu předložených v dané výzvě MAS.) Shodná je i pravomoc stanovit 
podmínky poskytnutí podpory, povinnost zvát ŘO na jednání, vyhotovit a zveřejnit zápis atd. 

Pokud je výsledkem nového projednání žádostí o podporu Výboru úprava v seznamech projektů, 
které jsou doporučené k podpoře, příp. zařazené do zásobníku či nedoporučené k podpoře, musí být 
o nově platném výsledku informováni všichni, jejichž projekty dosáhly jiného výsledku v procesu 
výběru, než jim byla dříve oznámena. MAS zasílá těmto žadatelům informaci o novém výsledku 
jednání Výboru s upozorněním, že: 

• tento závěr může být změněn, pokud některý ze žadatelů, jejichž projekt byl zařazen do 
zásobníku nebo nedoporučen k financování podá žádost o přezkum tohoto negativního 
výsledku své žádosti a ta bude po posouzení shledána jakožto důvodná, a dále 

• že závěry z jednání Výboru budou předávány k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a 
ke kontrole administrativních postupů na ŘO.  

Ti ze žadatelů, jejichž žádosti o podporu byly zařazeny do zásobníku nebo nedoporučeny 
k financování, budou upozorněni na možnost nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení 
informace o negativním výsledku požádat o přezkum tohoto negativního výsledku.  

Projednání žádostí o podporu ze strany Výboru by mělo být dokončeno do 30 pracovních dní od 
dokončení přezkumného řízení, které potřebu opětovného jednání Výboru vyvolalo. Vyrozumění 
žadatelům nemusí proběhnout ve lhůtě stanovené první větou tohoto odstavce. 

Pokud přezkumná řízení, k nimž dojde na základě upravených seznamů projektů zařazených do 
zásobníku či nedoporučených k podpoře, opět vyvolají potřebu dalšího jednání Výboru, bude se 
postupovat shodně dle pravidel uvedených v této kapitole. 

 

Závěrečné ověření způsobilosti 

MAS předává po dokončení své části hodnocení a výběru projektů řídicímu orgánu OPZ dokumentaci 
ke své výzvě za účelem závěrečného ověření způsobilosti, které zahrnuje kontrolu procesu hodnocení 
a výběru provedeného MAS a kontrolu způsobilosti aktivit a výdajů naplánovaných v projektech, 
které jsou navrženy k poskytnutí podpory. 

Pokud kontrola provedená ŘO neidentifikuje důvod pro odlišný postup, ŘO schválí projekty dle 
seznamu, v pořadí a ve výši rozpočtu projektů (celkových způsobilých výdajů) schválené MAS 
k realizaci. V případě, že je celkový objem prostředků na všechny žádosti o podporu, které MAS 
navrhuje ke schválení, vyšší než objem prostředků, který je k dispozici v rámci alokace dané výzvy 
MAS, je k podpoře schválena jen část z nich. Zbylé projekty, které splnily podmínky hodnocení 
a výběru, jsou zařazeny do zásobníku projektů. 

Příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory  

Poslední fází výběru je příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory, pravidla pro tuto fázi 
výběru jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy). 

Žadatelé, jejichž žádost o podporu v předchozích krocích vyhověla, budou vyzvání k doložení dalších 
podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory (tj. bude využíváno 
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ustanovení § 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)). Přesný výčet údajů a dokladů není stanoven; vždy budou 
vyžádány informace potřebné pro bankovní převod prostředků a u projektů zakládajících veřejnou 
podporu nebo podporu de minimis budou vždy vyžádány doklady nutné pro poskytnutí veřejné 
podpory, resp. podpory de minimis v souladu s platnými právními předpisy. 

Pokud byly v předchozích fázích hodnocení a výběru projektů stanoveny nějaké podmínky poskytnutí 
podpory, bude žadatelům také doporučena úprava žádosti tak, aby jí mohlo být v řízení o poskytnutí 
podpory zcela vyhověno (tj. bude využíváno ustanovení § 14k odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)). 

Nové rozhodnutí 

V případě projektů, kterým bude žádost o podporu zamítnuta, není vyloučen postup dle ustanovení 
§ 14p č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), tj. může dojít k vydání rozhodnutí, kterým bude podpora na projekt 
poskytnuta. Tento postup je relevantní zejména u projektů, které sice vyhoví kritériím hodnocení, 
nicméně kvůli vysokému zájmu o podporu a lepším výsledkům jiných žádostí, na ně alokace výzvy 
nejprve nevystačí. 

Specifický postup v případě zániku žadatele 

Na základě ustanovení § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) se stanovuje, že v případě zániku žadatele bude řízení o 
poskytnutí podpory pokračovat pouze, pokud zánik patří do některé z následujících kategorií: 

� přeměna obchodní společnosti nebo družstva podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 
obchodních společností a družstev – jedná se o případy fúze, rozdělení nebo převodu jmění 
na společníka, kdy žadatel je zanikající obchodní společností nebo zanikajícím družstvem;  

� slučování, splývání a rozdělování školských právnických osob ve smyslu  
§ 14d odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, kdy žadatel je zanikající školská 
právnická osoba; 

� změna žadatele ze zákona - jedná se o případy, kdy žadatel zanikne na základě ustanovení 
zákona a současně je bez pochybností možné identifikovat nástupnickou organizaci. 

 

 

 



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 32 500,00           357 500,00         
1.1.2.1.1. Mzdové náklady Expert IROP 12,00 27 373,00 328 476,00 27 109,00           301 367,00         
1.1.2.1.1. Mzdové náklady Expert PRV 12,00 27 373,00 328 476,00 26 946,00           301 530,00         

Expert ESF - dovolená za rok 2018 Nikola Podroužková 12 478,00           12 478,00 -          
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 2 800,00             57 200,00           
1.1.2.1.4. ostatní mzdové výdaje (DPP) 1.1.3.2. Administrativní pracovník - brigádník 300,00 120,00 36 000,00 10 080,00           25 920,00           
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 15 600,00           164 400,00         
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 2 400,00             29 600,00           

-                      
1.1.2.1.2. Odvody 1.2 Sociální pojištění (zaměstnavatel) 0 0,00 368 363,00 28 659,00           339 704,00         
1.1.2.1.2. Odvody 1.3 Zdravotní pojištění (zaměstnavatel) 0 0,00 132 610,68 10 533,00           122 077,68         
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

MAS Blaník: PŘÍPRAVNÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI, PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOST

                                                                                                                                               

1/3



1.1.2.4.1 Cestovné 2.1. Cestovní náklady zaměstnanců ročně 1 60 000,00 60 000,00 3 868,00             56 132,00           
1.1.2.4.1 Cestovné 2. 2 Cestovní náklady_animační položka 1 17 000,00 17 000,00 410,00                16 590,00           

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

1.1.2.3. Spotřeba materiálu 3.1.1.1 Microsoft Office 1 7 000,00 6 490,00             6 490,00 -           
-                      

3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek -                      
3.3 Drobný hmotný majetek -                      

1.1.2.3. Spotřeba materiálu 3.3.1 Notebook (místopředseda) 1 25 000,00 16 990,00           16 990,00 -          
-                      

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 5 000,00 450,00                4 550,00            
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 13 260,00           6 740,00            
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 1 097,00             48 903,00           
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 4 929,79             28 670,21           
1.1.2.2.3 Poštovní, telefonní, internetové poplatky5.4 Poštovné, služby pošt (certifikáty, atp.) 1 3 000,00 3 000,00 426,00                2 574,00            
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 1 826,00             28 174,00           
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 24 200,00           75 800,00           
1.1.2.5.4. Ostatní služby 5.15 servis IT (instalace, oprava, údržba) 12 4 500,00 54 000,00 8 276,00             45 724,00           

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 -                      
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-                      
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 2 787 926,18 259 327,79         

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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