
 

 

 

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

  

Zápis č. 25 z jednání Výboru MAS Blaník, z. s. 
Datum 18.2.2019 

Místo: Palackého náměstí 65, Vlašim – Spolkový dům  

Čas: 17:00 -19:00   

Účast Přítomen Nepřítomen Omluven 

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

2. Štěpánka Bézová (SDH Trhový 
Štěpánov) 

  

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

  

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

5. Pavel Duda (místopředseda, 
soukromý zemědělec) 

  

6. Město Vlašim, zastoupeno Evou 

Lupačovou (delegovaný zástupce) 

  

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

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

  

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

  

Celkem 6  3 

Hosté: Lucie Jeřábková, Mgr. Anna Dufková, Bc. Monika Dušková, Iva Hozmanová, Jana Vlasáková, Jitka 
Fialová 



 

 

1.Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele 
 

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

Prohlášení o usnášeníschopnosti: Výbor je usnášeníschopný v počtu 6 členů. 

 

P. Duda navrhuje jako zapisovatele L. Lebedovou 

Hlasování: Kdo je pro zapisovatele L. Lebedovou? 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

P. Duda navrhuje jako ověřovatele Jana Balšánka? 

Hlasování: Kdo je pro ověřovatele Jana Balšánka? 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Výbor MAS Blaník je usnášeníschopný v počtu 6 z 9 členů. 

P. Duda seznámil s navrženým programem a informoval o svém zastupování v roli místopředsedy po dobu mateřské 

dovolené předsedkyně Renaty Vondrákové, která nastoupila na mateřskou dovolenou dne 14.2.2019. 

Štěpánka Bézová omluvila pana Korna a požádala Výbor, zda by bylo možné setkání Výboru přesunout na jiný den 

v týdnu, protože pan starosta by se již pondělních jednání z pracovních důvodů nemohl účastnit. Eva Lupačová 

navrhuje středu od 17:00 hodin, ostatní s tímto návrhem souhlasí. L. Jeřábková potvrzuje, že pokud je Výbor svoláván 

za účelem projednání návrhů pro Členskou schůzi, musí se jeho jednání uskutečnit nejpozději 7 dní před konáním této 

schůze. Výbor se dohodl na změně jednání Výboru na středu od 17:00 hodin, jednání Členské schůze zůstává následující 

úterý od 17:00 hodin.  

Hlasování: Výbor schvaluje změnu jednání Výboru MAS Blaník na středu od 17:00 hodin. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:0 

L. Jeřábková přivítala a představila nové zájemce o členství v MAS Blaník. Vyzvala je ke krátkému představení. Nejdříve 

se představila Jitka Fialová, ředitelka Spolkového domu Sourozenců Roškotových. J. Fialová v MAS Blaník zastupovala 

KD Blaník, pod který do konce května administrativně patřil Spolkový dům. Od 1.6.2019 se Spolkový dům stává 

příspěvkovou organizací města Vlašim a do MAS Blaník vstupuje jako právnická osoba. Zcela novým členem bude paní 

Vlasáková, která se od 1.1.2019 stala ředitelkou Spolkového domu Trhový Štěpánov. Paní Vlasáková Výbor krátce 

informovala o aktivitách Spolkového domu a o motivaci ke vstupu do MAS Blaník, především zájem o region a dění 

v něm. Třetím novým členem je paní Anna van der Weerden, která se písemně omluvila z jednání Výboru z důvodu 

účasti na celodenním semináři. 

Hlasování: Výbor bere na vědomí přijetí nových členů.  

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:0 

 

 

 



 

Program: 

 

 Přivítání, volba ověřovatele, zapisovatele 

 Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech, představení Iva Hozmanová 

 Možnost pomoc při zpracování strategií obcí 

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

 IROP 

o Aktualizovaný harmonogram výzev IROP 2019 

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

čerpání ve výzvách a změnu kurzovného 

o Kontrolní listy pro výzvu na Dětské skupiny  

o 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 

o Výzva Podpora komunitní sociální práce a komunitních center 

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

službách 

o Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí 

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

dům Trhový Štěpánov) – představení nových členů, harmonogram plnění, aktivity 

 Ukončení členství pro neplacení členského příspěvku – Nakladatelství Sedmikráska 

 Další, diskuze 

 
2. Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech, představení Iva 
Hozmanová 
Lucie Jeřábková informovala o aktuálních aktivitách kanceláře, zejména o nástupu na mateřskou dovolenou Anny 

Dufkové, která nastupuje dne 15.5.2019. Přivítala Ivanu Hozmanovou a seznámila Výbor s jejím přijetím ke dni 

1.6.2019 na poloviční úvazek. Ivana převezme zejména činnosti spojené se zpracováním strategie na období 2021 – 

2027 a převezme agendu po Aničce Dufkové. Ivana Hozmanová se krátce představila – informovala členy, že je na 

rodičovské dovolené, pochází z Čechtic, původním zaměstnáním notářka, v MAS Blaník již druhým rokem pracuje na 

dohodu o provedení práce jako administrativní pracovník. Dále informuje o dovršení 300 hodinu dohody o provedení 

práce u Lucie Lebedové, která v dubnu nastoupí na hlavní pracovní poměr na poloviční úvazek. Náplň práce nadále 

zůstáván Expert ESF. 

 

Hlasování: Výbor schvaluje přijetí nových zaměstnanců na hlavní pracovní poměr Ivany Hozmanové a Lucie 

Lebedové. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:0 

 

 

 

 

 

 



 

L. Jeřábková předkládá k nahlédnutí smlouvu mezi MAS Blaník, z.s. a studentkou Barborou Brožkovou,  která bude od 

1.3.2019 do 30.4.2019 vykonávat povinnou praxi. V MAS Blaník se bude podílet na evaluaci, zejména pomoc při 

vyplnění dotazníků obcí. Dále bude zapojena do Projektů spolupráce. L. Jeřábková vyzvala členy, zda souhlasí s přijetím 

Barbory Brožkové k vykonání praxe.  

 

Hlasování: Výbor schvaluje možnost praxe studentky Barbory Brožkové. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:0 

 
3. Možnost pomoci při zpracování strategií obcí 
Monika Dušková informovala o často diskutovaném článku 20. v PRV, jehož finální verze je stále otevřená. Podmínky 

nejsou dosud vyjednány, ale dle sdělení paní Zemanové z Posázaví bude podmínkou obcí k žádosti o podporu 

v tomto článku doložit zpracovanou strategii obce. Vzhledem k tomu, že MAS Blaník má se psaním strategií 

zkušenosti, nabízí pomoc se zpracováním dokumentu. Pomůckou je www.obcepro.cz. 

 

Hlasování: Výbor bere na vědomí možnost zpracování strategie obci za pomoci zaměstnanců MAS Blaník.  

Pro:6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

4. Přidružené členství v KS MAS – Stanovy doplněné o připomínky MAS Karlštejnsko 
Lucie Jeřábková informuje o možnosti přidruženého členství v KS MAS, které připravilo úpravu stanov a vyzvala 

místní akční skupiny, které vystoupili z členství v NS MAS, tak i KS MAS, aby projednali přidružené členství pouze v KS 

MAS. Proběhla diskuze, co nám členství může přinést. Lucie Jeřábková informuje o aktivitách KS MAS, zejména 

pravidelném setkání KS MAS, Platformy PRV, IROP, ESF, zpracování žádosti o poskytnutí dotace ze Středočeského 

kraje, kterou následně vyúčtovává za celou KS MAS. Lucie Jeřábková informuje, že dosud nebyly vypořádány 

připomínky MAS Karlštejnsko, které zasílala v podkladech. Výbor rozhodl o vyčkání vypořádání připomínek a vyzval 

Lucii Jeřábkovou o zjištění dalších informací.  

 

5.IROP  
AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM VÝZEV IROP  2019 

A. Dufková představila členům Výboru Harmonogram výzev na rok 2019, ve kterém se stále počítá s výzvou na sociální 
bydlení. Rozhodnutí o jejím zrušení je zejména na Členské schůzi. Dále byly Výboru představeny varianty vypsání výzvy 
na Zázemí pro sociální služby, tedy je možné vypsat v plánované výzvě na rok 2019 celou alokaci daného opatření, tedy 
3 252 950 Kč (czv). Aktualizovaný harmonogram je přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování: Výbor schvaluje harmonogram výzev IROP na rok 2019.  

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:0 

Změna  ISg - IROP 

A. Dufková dále představila podklad pro podání žádosti o změnu, ve kterém je uveden přehled čerpání a zůstatkové 

alokace s ohledem na změnu ISg, která bude podána v březnu 2019. S ohledem na změnu kurzovného byla MAS 

Blaník,z.s. ŘO IROP zkrácena dotace na IROP o 2 168 465 Kč. Tuto částku je nutné zohlednit při dalším vypisování 

výzev a odečíst ji z plánované alokace.  S ohledem na změnu situace v území nezájem v regionu o finanční prostředky 



 

na sociální bydlení bude po rozhodnutí členské schůze MAS toto opatření zrušeno, jedná se o dotaci 2 171 560 Kč. 

Tedy zrušením tohoto opatření s ohledem na změnu situace v území dojde k pokrytí krácení celkové dotace IROP 

kvůli změně kurzovného.  

V případě nepodání žádné žádosti do 9. výzvy MAS na dětské skupiny bude opatření s ohledem na rozhodnutí 
poslední členské schůze roku 2018 opatření zrušeno a finanční prostředky budou přesunuty na opatření II.6 
konkrétně plánováno na náhradní projekt 6. výzvy MAS. S ohledem na administrativní i časovou náročnost žádosti o 
změnu a plánovanou změnu tohoto projektu avizovanou žadatelem bude možná nutné výzvu opětovně vypsat. 
Situaci bude dále A. Dufková konzultovat s žadatelem a ŘO IROP.  
 
Celá žádost o změnu byla zpracována dle pokynů ŘO IROP a finanční plán upraven s ohledem na výše uvedené a 
předpokládané plnění milníků. V příloze zápisu jsou vloženy všechny dokumenty týkající se změn Isg pro IROP – tedy 
vynulované indikátory pro opatření na sociální bydlení a dětské skupiny; strategická část IROP s odůvodněním 
zrušených opatření a tabulky e) a f) finančního plánu dle MPIN. Po schválení změn Členskou schůzí IROP ji A. Dufková 
zašle na konzultaci ŘO IROP.  
 
Hlasování: Výbor bere informace ke změn ISg pro IROP. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:0 

 
KONTROLNÍ LISTY PRO VÝZVU NA DĚTSKÉ SKUPINY 

Výboru byly představeny kontrolní listy pro hodnocení kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného 
hodnocení pro 9. výzvu MAS Blaník, z. s. - IROP – Dětské skupiny a zařízení péče o děti do 3 let. Kritéria jsou shrnuta 
v příloze. 
 

Hlasování: Výbor schvaluje Kontrolní listy pro FNaP a věcné hodnocení 9. výzvy MAS. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:0 

PODANÉ PROJEKTY A ALOKACE 8. VÝZVY IROP NA NEFORMÁLNÍ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Výbor byl obeznámen s celkovou částkou projektů žádajících ve výzvě 8. na neformální vzdělávání, která přesahuje 

alokaci výzvy o 32 688 CZV. Anna Dufková informuje členy Výboru o dvou možných řešení pro případ, že oba projekty 

projdou hodnocením FNaP i věcným hodnocením - buď zůstane alokace stávající a podpořen bude jen vítězný projekt, 

zatím co druhý bude staven jako náhradní projektu a ŘO mu pravděpodobně po ZOZ nabídne dotaci o tuto částku 

pokrácenou nebo může být 8.výzva navýšena o 32 688 CZV vzhledem k zbývající alokaci opatření II.6. výzvy (o tomto 

rozhoduje Výbor ve fázi výběru projektů dané výzvy). V případě navýšení alokace budou podpořeny oba projekty 

podané ve výzvě. 

Hlasování: Výbor bere na vědomí informace k 8. výzvě MAS. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:0 

17:45 Odchází Dana Lučanová – schůze je v usnášeníschopná v počtu 5 členů. 

 
 
 
 
 



 

6. PRV – harmonogram dalších výzev, informace aktuálního stavu 1 výzvy PRV 
M. Dušková informovala členy Výboru MAS o aktuálním stavu Žádostí o dotaci z 1. výzvy PRV. Dva žadatelé mají 

podepsanou Dohodu o dotaci, zbytek je ve stavu „K výběru projektů“. Všechny projekty prošly kontrolou na SZIF bez 

větších problémů.  

Dále M. Dušková informovala o přípravě 2. výzvy PRV. Výzva bude vyhlášena na Fichi č. 2 Ať nám roste PRODUKCE a 

na Fichi č. 3 Na venkově se PODNIKÁ. V současné době probíhají konzultace s potenciálním i žadateli o dotaci. V červnu 

2019 je plánováno vyhlásit ještě 3. výzvu PRV, na Fichi č. 4 POZNEJTE to u nás v LESE, dle připravenosti žadatelů. O 

Fichi č. 1 ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov je stále zájem, žadatelé jsou informování, že výzva bude vyhlášena až na jaře 2020 

s tím, že pokud zbydou finanční prostředky v ostatních Fichích bude o ně navýšena alokace Fiche č. 1.  

 

Hlasování: Výbor bere na vědomí informace o harmonogramu výzev PRV. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:0 

 

7. Mid-term evaluace SCLLD – dotazník 
M. Dušková informovala o průběhu zpracování Mid-term evaluace SCCLD. V současné době se pracuje na zpracování 

části B, tedy hodnocení plnění Strategie CLLD MAS Blaník. Vypracování evaluačních otázek předchází zpracování 

tabulky intervenční logiky, jejíž cílem je hodnocení Swot analýzy, Analýzy problému a Analýzy potřeb prostřednictvím 

opatřeních jednotlivých Operačních programů. V souvislosti s hodnocením plnění Strategie CLLD MAS Blaník bude 

vytvořen dotazník, který bude distribuován starostům jednotlivých obcí na území MAS Blaník a ve spolupráci se 

zaměstnanci MAS Blaník budou hodnotit situaci v jejich území v jednotlivých oblastech (Rozvoj obcí, Výchova a 

vzdělávání, Kulturní, spolková a zájmová činnost, Sociální služby, Cestovní ruch, Potenciál krajiny). 

 

Hlasování: Výbor bere na vědomí informace k Mid-term evaluaci SCLLD 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:0 

 
8. ESF 
VÝZVA PODPORA KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A KOMUTINÍCH CENTER 

Lucií Lebedovou byla představena výzva na Komunitní centra, která se plánuje vypsat 24. 4. 2019 s celkovou alokací 

2 678 130 CZK. Potencionálními žadateli jsou Farní Charita Vlašim, Církev Bratrská a Spolkový dům v Dolních 

Kralovicích. Mgr. D. Laloučková se ptá, jak se bude postupovat při více žadatelích, jestli se budou o celkovou alokaci 

dělit, nebo budou soupeřit. L. Lebedová informovala D. Laloučkovou a celý Výbor, že v tuto chvíli žadatelé zvažují, jestli 

vůbec budou podávat žádost o podporu a zatím nejsou stanoveny žádné částky.  

Hlasování: Výbor bere na vědomí termín vypsání výzvy na Komunitní centra. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:0 

 

 

 



 

VÝZVA PROGRAMY PRO PRÁCI SE SKUPINOU SOCIÁLNĚ OHROŽENÝCH OSOB MIMO RÁMEC ZÁKONA O 

SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Lucie Lebedová představila výzvu na Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona 

o sociálních službách, která se plánuje vypsat 24. 4. 2019 s celkovou alokací 553 408,75CZK. Potencionálními žadateli 

jsou Rozum a cit z. s., Magdaléna o. p. s., Diakonie ČCE a Občanská poradna FCH Vlašim. V této výzvě budou 

potencionální žadatelé kontaktováni. 

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI A FOMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ 

Pro předchozí výzvy byly představeny kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí s možností o doplnění vlastních 

kritérií. Nikdo žádné další kritérium nenavrhl. Kritéria jsou shrnuta v příloze.  

Dále L. Lebedová představila kritéria pro věcné hodnocení opět s možností přidání nových kritérií. Nikdo z členů Výboru 

nenavrhuje nové kritérium. Tato kritéria jsou uvedena v příloze. 

Hlasování: Výbor bere na vědomí termín vypsání výzvy na Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob 

mimo rámec zákona o sociálních službách.  

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:0 

18:00 odchází Eva Lupačová – schůze zůstává v počtu 4 členů. 

9. Aktuální informace k SC 02 – přehled čerpání, stav, aktualizace nových členů 
(Spolkový dům Vlašim, Spolkový dům Trhový Štěpánov, JUDr. Anna van der 
Weerden) – představení nových členů 
 
L. Jeřábková poskytla aktuální čerpání roku 2019 a návrh změny rozpočtu v souvislosti s přijetím nových zaměstnanců 

do hlavního pracovního poměru – Ivy Hozmanové a Lucie Lebedové. 

Hlasování: Výbor bere na vědomí aktuální čerpání roku 2019.  

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se:0 

 
10. Ukončení členství pro neplacení členského příspěvku – Nakladatelství 
Sedmikráska 
L. Jeřábková informuje o ukončení členství Nakladatelství Sedmikráska, kdy ani jedna ze společnic nechce pokračovat, 

nicméně po několika výzvách ani jedna nezaslala žádost o ukončení písemně a nezaplatila členský příspěvek za rok 

2017 a 2018. Členství bude ukončeno na základě nezaplaceného členského příspěvku.  

 

Hlasování: Výbor bere na vědomí ukončení členství pro nezaplacený členský příspěvek Nakladatelství Sedmikráska. 

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se:0 

 

 
 
 



 

11.Další záležitosti spolku, diskuse, navrhněte 
 
Pavel Duda pozval přítomné na ples Asociace zemědělců a Dala Lučanová informovala o plese Charity Vlašim. Obě akce 

se uskuteční dne 23.2.2019. 

L. Jeřábková přítomným za účast poděkovala a ukončila jednání.  

 

Schůze ukončena v 18:30 hod.  

Zapsala: Lucie Lebedová 

Ověřil: Jan Balšánek 

 

Seznam příloh: 

01 Harmonogram výzev IROP 

02 Kontrolní listy pro výzvu na Dětské skupiny 

03 Tabulka indikátorů 

04 Strategická část SCLLD IROP 

05 Tabulku e) finančního plánu dle MPIN IROP  

06 Tabulka f) finančního plánu dle MPIN IROP 

07 Podklad pro změnu ISg IROP 

08 Výzva ESF na Komunitní centrum 

09 Výzva ESF na Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách  

10 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti + kritéria věcného hodnocení  

 

 



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)



Platnost od:

Napravitelné kritérium

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

Číslo Referenční dokument
Způsob hodnocení kořenového 

kritéria

Přidělené hodnocení 

(A/N/ NR/

Nehodnoceno)

Odůvodnění

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

U jednoetapového projektu je odpověď NR.

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

U jednoetapového projektu je odpověď NR.

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. II.6   Podpora dětských skupin nebo zařízení péče o děti do 3 let

Integrované strategie MAS Blaník, z.s. 

1.

schvalovatel: 

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

Hodnotitel:

Název výzvy MAS: 9. Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP -vzdělávání – Podpora dětských skupin nebo zařízení péče o děti do 3 let

Název projektu:

Číslo výzvy MAS:

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

Číslo výzvy ŘO: 68.

Žádost o podporu, Výzva MAS

Žádost o podporu je podána v předepsané formě.

Je žádost podána přes MS2014+?

Název kritéria

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

Kritéria formálních náležitostí

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

U víceetapového projektu je odpověď NR.

Uvedl žadatel v MS2014+ informace o své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel (záložka Subjekty projektu; rozsah popisu je uveden v příloze č. 1 

Specifických pravidel pro žadatele a příjemce).

Žadatelé vyberou v poli typ subjektu z nabídky:

• osoby s podílem v právnické osobě žadatele/příjemce (žadatel mající právní formu obchodní společnosti uvede seznam osob, které mají ke dni podání žádosti podíl vyšší než 10 %),

• osoby, v nichž má žadatel/příjemce podíl. 

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

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

„financující kapitola SR“ a zadáno IČ financující kapitoly?

Pro ostatní typy žadatelů je odpověď NR. 

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

Byla provedena kontrola předložených dokumentů, zda v nich nejsou viditelné zásahy do textu nebo jiná manipulace s dokumenty (ruční opravy textu, přeškrtnuté znaky, viditelně zakrytý text)?

Pokud byla provedena kontrola dokumentů výše uvedeným způsobem, je vždy odpověď ANO.

Pokud při kontrole dokumentů bylo zjištěno riziko podvodu, uvede se do odůvodnění kritéria část/kapitola žádosti o podporu/příloha, kde bylo toto riziko nalezeno.Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců?

U jednoetapového projektu je odpověď NR.

ANO – Žádost o podporu je podána v 

předepsané formě a obsahově splňuje 

všechny náležitosti.

NE -  Žádost o podporu není podána v 

předepsané formě nebo obsahově 

nesplňuje všechny náležitosti.



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

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

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

oblasti vzdělávání, školení a osvěty (relevantní pro aktivitu Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání )?

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

Je prokázáno, že hlavní činností organizace není vytváření zisku?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.

2.

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

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

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

• Plná moc (záložka Plné moci)

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

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

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.

Žádost podepsal:

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

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

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

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

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

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

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

• Doklady o právní subjektivitě (záložka Dokumenty)

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

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

kterých je požadavek na stáří dokumentu max. 3 měsíců, musí být z opisu pořízeného z internetových zdrojů patrné, kdy byl opis pořízen, případně musí žadatel datum pořízení opisu na dokument 

dopsat).

1. Nestátní nezisková organizace

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

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

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

Pokud je žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem:

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

• Jsou vyplněny identifikační údaje zřizovatele? 

• Je vyplněn na záložce účty účet zřizovatele?

Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď NR.

Jsou všechny uvedené zakázky ve stavu finalizovaná/podána?

Žádost o podporu

Jsou doloženy stanovy organizace?

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

informace, že organizace stanovy/statut nemá vytvořeny.

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

ANO – Žádost v elektronické podobě je 

podepsána statutárním zástupcem nebo 

pověřeným zástupcem.

NE - Žádost v elektronické podobě není 

podepsána statutárním zástupcem nebo 

pověřeným zástupcem.



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

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

podporu?

5. Ostatní výše neuvedená právnická/fyzická osoba

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

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

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

přímo ve výpisu z Rejstříku škol a školských zařízení a lze ji ověřit také na http://rejspo.msmt.cz. Ostatní výšě neuvedené právnické/fyzické osoby doloží výpis z Obchodního rejstříku či 

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

Byl výpis z Obchodního či Živnostenského rejstříku či výpis z Rejstříku škol a školských zařížení vydán max. 3 měsíce před podáním žádosti o podporu?

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

přímo ve výpisu z Rejstříku škol a školských zařízení a lze ji ověřit také na http://rejspo.msmt.cz. Ostatní výšě neuvedené právnické/fyzické osoby doloží výpis z Obchodního rejstříku či 

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

• Studie proveditelnosti 

Je doložena Studie proveditelnosti?

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

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

• Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

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

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

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

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

nebo v oblasti vzdělávání, školení a osvěty (relevantní pro aktivitu Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání) ?

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

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

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

4. Organizace založená obcí, krajem nebo OSS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Žádost o podporu, povinné přílohy 

Žádosti o podporu, Specifická 

pravidla pro žadatele a příjemce

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

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

2. Církev

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

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

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

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

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

3. Církevní organizace

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

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

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny 

povinné přílohy podle Specifických 

pravidel pro žadatele a příjemce výzvy 

ŘO IROP a výzvy MAS, a obsahově splňujı ́

náležitosti, které požaduje MAS v 

dokumentaci k výzvě.

NE - K žádosti nejsou doloženy všechny 

povinné přílohy podle Specifických 

pravidel pro žadatele a příjemce výzvy 

ŘO IROP a výzvy MAS, nebo obsahově 

nesplňujı ́náležitosti, které požaduje MAS 

v dokumentaci k výzvě.



Číslo Referenční dokument 
Způsob hodnocení kořenového 

kritéria

Přidělené hodnocení

(A/N/NR/

Nehodnoceno)

Odůvodnění

• Čestné prohlášení o skutečném majiteli 

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

financování terorismu?

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

• Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu.  Je doložen doklad k prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu. 

Obecná kritéria přijatelnosti

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

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

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

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

• Stanovisko krajské hygienické stanice ke kapacitě školy. Je doloženo Stanovisko krajské hygienické stanice ke kapacitě školy.

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

Dokumenty)?Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, nebo pokud byla předložena projektová dokumentace pro 

ohlášení stavby, je odpověď NR.

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

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

stavební povolení?

• Položkový rozpočet stavby Je doložen zjednodušený rozpočet stavby?

•Výpočet čistých jiných peněžních příjmů. V případě , že žadatelé předpokládají jiné peněžní příjmy v období realizace projektu. Pokud žadatelé nepředpokládají jiné penežní příjmy, odpověď NR

•Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení (záložka Dokumenty) Pokud se projekt netýká stavby, nebo 

není vyžadováno územní řízení, odpověď je NR.

1.

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.

Název kritéria



Žádost o podporu

ANO – žadatel - statutární zástupci nebo 

osoba pověřená uvedla čestné prohlášení 

(dotační podvod, poškozování zájmů EU).

NE – žadatel neuvedl čestné prohlášení 

(dotační podvod, poškozování zájmů EU).

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

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Výzva MAS

ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS

NE – projekt není v souladu s výzvou MAS

ANO – Žadatel splňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu.

NE - Žadatel nesplňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu.

2.

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

zástupců žadatele (čestné prohlášení č. 70)?                                                                    Pozn. výpis z rejstříku trestů je nerelevantní, kritérium bude ověřováno jen podpisem čestného prohlášení.

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

- obce

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi

- nestátní neziskové organizace

- církve

- církevní organizace

- školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání 

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

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

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

lektorské činnosti“ a vysoké školy. Pokud jsou tyto subjekty zapsány v Rejstříku škol a školských zařízení, nemusí mít zapsanou volnou živnost 72. Školská právnická osoba spadá do kategorie 

”škola a školské zařízení v oblasti základního vzdělávání“. Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí vykonávat činnost v oblasti školství a činnsot musí být v zakladatelských 

dokumentech přesně takto zapsána. Pokud u daného typu žadatele nebude tato podmínka splněna, bude nenapravitelné kritérium vyhodnoceno jako ”Nehodnoceno” a žadatel bude vyzván k 

 doložení splnění požadavku v rámci napravitelného kritéria.             

3.

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

Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS

4.

Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 31. 1. 2021 (záložka Harmonogram)?

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

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

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

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

pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, děti do 3 let, děti v předškolním věku

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

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

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Výzva MAS



Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

ANO – žadatel popsal odůvodnění 

potřebnosti realizace projektu.

NE –  žadatel nepopsal odůvodnění 

potřebnosti realizace projektu.

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Specifická pravidla

ANO - Projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů.

NE - Projekt nerespektuje limity 

způsobilých výdajů.

NERELEVANTNÍ - Limity způsobilých 

výdajů nejsou stanoveny.

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 500 000 Kč.

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

7.

8.

Je ve Studie proveditelnosti popsáno zajištění administrativní udržitelnosti projektu?

Je ve Studie proveditelnosti popsáno zajištění finanční udržitelnosti projektu?

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

principy) a popis pozitivního vlivu na danou prioritu?

Text výzvy MAS, Žádost o podporu

ANO – Projekt respektuje minimální a 

maximální hranici celkových způsobilých 

výdajů.

NE – Projekt nerespektuje minimální a 

maximální hranici celkových způsobilých 

výdajů.

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

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

ANO – projekt nemá negativní vliv na 

žádnou z horizontálních priorit IROP (tj. 

má pozitivní nebo neutrální vliv).

NE – projekt má negativní vliv na 

minimálně jednu z horizontálních priorit 

IROP.

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

ANO – žadatel popsal zajištění 

udržitelnosti výsledků pro udržitelnost 

projektu min. 5 let od ukončení 

financování.

NE –  žadatel nepopsal zajištění 

udržitelnosti výsledků pro udržitelnost 

projektu min. 5 let od ukončení 

financování.

Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.

Je v žádosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy, Studie proveditelnosti/kapitola 10; očekávané vlivy 

horizontálních kritérií jsou definovány v příloze č. 1 Specifických pravidel, případně jako doporučení v příloze č. 24 Obecných pravidel, nebo v kapitole 10 osnovy Studie proveditelnosti, která je 

přílohou č. 4 Specifických pravidel výzvy)?

Je ve Studie proveditelnosti popsáno zajištění provozní udržitelnosti projektu?

Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku

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

9.

6.
Potřebnost realizace projektu je odůvodněná

Je ve Studii proveditelnosti popsané odůvodnění potřebnosti realizace projektu?

Žádost o podporu, Výzva MAS

ANO - Projekt je svým zaměřením v 

souladu s cíli a podporovanými aktivitami 

výzvy MAS

NE - Projekt je svým zaměřením v 

rozporu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy MAS

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 1 055 010 Kč.

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

5.

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?

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

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

Výsledky projektu jsou udržitelné.

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny

10.



Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, SCLLD

ANO – Projekt je v souladu se schválenou 

strategií - Strategie komunitně vedeného 

rozvoje území MAS MAS Blaník, z.s..

NE – Projekt není v souladu se 

schválenou strategií - Strategie 

komunitně vedeného rozvoje území MAS 

Blaník, z.s.

Číslo Referenční dokument 
Způsob hodnocení kořenového 

kritéria

Přidělené hodnocení

(A/N/NR/

Nehodnoceno)

Odůvodnění

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

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

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

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, příslušný Místní 

akční plán (MAP), resp. 

Strategický rámec MAP

ANO – Projekt mateřské školy je v 

souladu s místním akčním plánem 

vzdělávání.

NE – Projekt mateřské školy není v 

souladu s místním akčním plánem 

vzdělávání.

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen 

na mateřskou školu podle zákona č. 

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

předškolního vzdělávání nebo projekt 

není zaměřen na aktivitu Infrastruktura 

pro předškolní vzdělávání.

2.

Název kritéria

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

ANO - Žadatel popsal zajištění realizace a 

udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v 

žádosti o podporu

NE - Žadatel nepopsal zajištění realizace a 

udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v 

žádosti o podporu

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

Specifická kritéria přijatelnosti

1.

Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Blaník, z.s..

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

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

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

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

platné v době hodnocení žádostí o podporu jsou zveřejněny na webu http://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP/nove-map. Hodnotí se dle MAP platného v době ukončení 

 kolové výzvy MAS. 

1.



Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti,  Dlouhodobý 

záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ČR na 

období 2015–2020 pro 

předškolní vzdělávání

ANO - Projekt je v souladu s 

Dlouhodobým záměrem vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy ČR na 

období 2015 - 2020.

NE - Projekt není v souladu s 

Dlouhodobým záměrem vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy ČR na 

období 2015-2020.

NERELEVANTNÍ - projekt je zaměřen 

na zařízení péče o děti do 3 let nebo 

není zaměřen na aktivitu 

Infrastruktura pro předškolní 

vzdělávání

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Akční plán 

inkluzivního vzdělávání na 

období 2016-2018

ANO - Projekt je v souladu s Akčním 

plánem inkluzivního vzdělávání na 

roky 2016-2018.

NE - Projekt není v souladu s Akčním 

plánem inkluzivního vzdělávání na 

roky 2016-2018.

NERELEVANTNÍ - projekt je zaměřen 

na zařízení péče o děti do 3 let nebo 

není zaměřen na aktivitu 

Infrastruktura pro předškolní 

vzdělávání

5.

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

proveditelnosti, naplněna/využita?

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

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

min. z minulého školního roku; růst bytové výstavby; záměr přijímat více děti mladších 3 let; vyjádření starostů spádových obcí o potřebnosti navýšení kapacity zařízení; apod.)

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

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

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

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

- Prognóza dalšího vývoje počtu obyvatel.

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

Popsal žadatel stručně jednotlivé výstupy demografické analýzy?

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

ANO - Projekt prokazatelně řeší 

nedostatek kapacit v území.

NE - Projekt neřeší nedostatek 

kapacit v území.

NERELEVANTNÍ - projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastruktura 

pro předškolní vzdělávání

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Rejstřík škol a 

školských zařízení, resp. 

Evidence dětských skupin

4.

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

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

Projekt je v souladu s Akčním plánem inkluzivního vzdělávání na roky 2016-2018.
Je ve Studii proveditelnosti uvedena vazba alespoň na jednu kapitolu (záměr/opatření) z Akčního plánu inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018, vč. popisu, jak je daná problematika v 

projektu řešena?

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

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

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

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

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

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

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

3.

Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území.
Popsal žadatel ve Studii proveditelnosti stávající kapacitu předškolního zařízení jako nedostatečnou? 

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

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

Relevantní opatření Strategie 2015-2020 pro Předškolní vzdělávání:

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

předškolního vzdělávání.

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

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

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

zřejmé, že se týká předškolního vzdělávání, že souvisí s projektem a po významové stránce odpovídá některému z relevantních opatření v Dlouhodobém záměru vzdělávání, 

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

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



Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Národní fond 

pro podporu MŠ a ZŠ (Fond 

rozvoje kapacit základních a 

mateřských škol)

ANO - Projekt nezískal podporu z 

Národního fondu pro podporu MŠ a 

ZŠ

NE - Projekt byl podpořen z 

Národního fondu pro podporu MŠ a 

ZŠ

NERELEVANTNÍ - projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastruktura 

pro předškolní vzdělávání

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

opatření pro více než 40 % žáků?

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

ANO - Projekt nepodporuje žádná 

opatření, která vedou k diskriminaci 

a segregaci marginalizovaných 

skupin, jako jsou romské děti a žáci a 

další děti a žáci s potřebou 

podpůrných opatření (děti a žáci se 

zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním).

Nejsou finančně podporovány 

aktivity zařazující děti do 

následujících zařízení:

- do zařízení samostatně zřízených 

pro žáky se zdravotním postižením 

nebo do jejich přípravných tříd,

- do zařízení vzdělávajících podle ŠVP 

upraveného podle potřeb 

podpůrných opatření pro více než 40 

% dětí,

- do tříd, oddělení nebo studijních 

skupin zřízených pro žáky se 

zdravotním postižením v běžném 

zařízení.

NE - Projekt podporuje opatření, 

která vedou k diskriminaci a 

segregaci marginalizovaných skupin, 

jako jsou romské děti a žáci a další 

děti a žáci s potřebou podpůrných 

opatření (děti a žáci se zdravotním 

postižením, zdravotním 

znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním).

Jsou finančně podporovány aktivity 

zařazující děti do následujících 

zařízení:

- do zařízení samostatně zřízených 

pro žáky se zdravotním postižením 

nebo do jejich přípravných tříd,

- do zařízení vzdělávajících podle ŠVP 

upraveného podle potřeb 

podpůrných opatření pro více než 40 

% dětí,

- do tříd, oddělení nebo studijních 

skupin zřízených pro žáky se 

zdravotním postižením v běžném 

zařízení.

NERELEVANTNÍ - projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastruktura 

pro předškolní vzdělávání

6.

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

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

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

postižením či jinak sociálně znevýhodněné dětí?

  

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

postižením?

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

 podporu MŠ a ZŠ („Fond rozvoje kapacit základních a mateřských škol“)? h`p://www.msmt.cz/ministerstvo/fond-pro-ms-a-zs 

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



 Podpis: Datum:Celkový výsledek hodnocení



Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Přidělené 

hodnocení
Odůvodnění

 Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu více než 8 hodin denně. 15

Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu v rozsahu od 6 do 8 hodin denně. 10

Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu méně než 6 hodin denně. 

0

Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky). 10

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

0

Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let. 10

Zařízení nezajišťuje pobyt dětem mladším tří let. 0

Název projektu:

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

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

Celkový počet bodů

Výsledek hodnocení: Projekt splnil podmínky věcného hodnocení/Podmínky nesplnil podmínky věcného hodnocení

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

Název výzvy MAS:  9. Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP -Podpora dětských skupin nebo zařízení péče o děti do 

3 let

Číslo výzvy MAS:9

Název výzvy ŘO:

Číslo výzvy ŘO:68

Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po 

maximální možnou dobu. (Aspekt účelnosti)
Studie proveditelnosti1.

Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let. 

(Aspekt evektivnosti)
Studie proveditelnosti3.

2.

Součástí projektu jsou úpravy venkovního 

prostranství (zeleň, herní prvky). (Aspekt 

evektivnosti)

Studie proveditelnosti



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 

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 

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 

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  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 
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Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
pro území MAS Blaník 

Pro období 2014 – 2020(5) 

VERZE 09 
(zrušení opatření IROP II.4 Sociální bydlení a II.5 Dětské skupiny, nebo 
zařízení péče o děti do 3 let) 

 
 
 
 
 
 

2 část: STRATEGICKÁ 
 
 
 
 
 
Platnost strategie: od 9. 6. 2015 do 31. 12. 2025 
 
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 3 strategie byla projednána Výborem MAS Blaník dne 21. 3. 2016 a schválena členskou schůzí dne 29. 3. 
2016 ve Vlašimi. 
 
Verze 4 reaguje na připomínky tzv. Velké komise a také na jednání členských schůzí 11. 10. a 26. 10. 
 
Verze 5 a 6 reaguje na věcné připomínky. 
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Verze 7 reaguje na zapracování připomínek z akceptačního dopisu. 
  
Verze 8 – ŽoZ – navýšení alokace OPZ 
 
Verze 9 – zrušení opatření II. 4 Sociální bydlení a II.5 Dětské skupiny, nebo zařízené péče o děti do 3 let 
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Informace k verzi č. 4: Zejména byla vypuštěna opatření programových rámců dle závěrů členských schůzí 

(říjen 2016), došlo k přečíslování. 

Informace k verzi č. 3: Verze č. 3 strategie je zpracovaná dle metodik dostupných ke dni 27. 2. 2016. Tato 

verze je zpracována k projednání Výboru MAS Blaník dne 21. 3. 2016 a pro projednání členskou schůzí MAS 

Blaník jako nejvyššího orgánu MAS dne 29. 3. 2016. 

Strategie vychází z těchto dostupných pokynů: 

- METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 (verze 

listopad 2015), vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 10. listopadu 2015 

- Metodika pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, 

který je součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje č. j. Č. j.: 48098/2015-MZE-14113 ze dne 29. 

9. 2015  

- Informace ŘO OPZ pro MAS č. 1 – 5, zveřejněné na http://nsmascr.cz/informace-ro-opz-pro-mas/ 

- Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty 

Ke dni zpracování této 3 verze strategie nejsou dostupné zejména tyto pokyny a metodiky: 

- Podrobné podmínky poskytnutí dotace v rámci Fichí - tedy Pravidla pro operaci 19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění 

činností spolupráce místní akční skupiny, tj. pravidla pro konečné žadatele 

- Specifická pravidla IROP, OP ZAM pro výzvy MAS – pravidla pro konečné žadatele 

Informace k předchozí verzi č. 2: Verze č. 2 byla zpracována pro projednání členskou schůzí MAS Blaník, z. s. 

dne 30. 11. 2015 a dále zejména jednáních Výboru MAS Blaník dne 19. 10. 2015 a 23. 10. 2015. Analytická a 

strategická část byla schválena již členskou schůzí 9. 6. 2015 a v těchto částech byly pouze aktualizovány 

údaje (zejména na základě výsledků voleb do orgánů MAS) a do strategické části byl vložen Akční plán – tedy 

tzv. Programové rámce. V rámci komunitního projednání byla „implementační část strategie“ diskutována 

v rámci veřejně přístupných seminářů k jednotlivým programovým rámcům, a sice dne 16. 11. 2015 – 

Program rozvoje venkova, 24. 11. 2015 – Integrovaný regionální operační program, 25. 11. 2015 – Operační 

program Zaměstnanost. Verze č. 2 strategie byla finální ve smyslu možné finální verze k 30. 11. 2015. 

Obsahovala všechny povinné části strategie dle pokynu METODICKÉHO POKYNU PRO VYUŽITÍ 

INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 a je z ní zejména patrné zaměření 

strategie, finanční plán a hlavní principy řízení a fungování MAS. 

Verze č. 3 obsahuje úpravy na základě aktualizací pokynů řídících orgánů, změnu v harmonogramu výzev a 

finančního plánu reagující na zpožďování celého procesu dotačních pravidel, úpravu preferenčních kritérií dle 

aktualizovaných dat a nově vypsaných výzev IROP, ESF, PRV – jako inspirativních pro úpravu pravidel. Dále 

došlo k podstatným změnám v plánu indikátorů a to dle informací převzatých ze systému MS2014+. Došlo 

také k detailnějšímu popisu vazeb na dotační tituly Programového období 2014 – 2020. Tyto údaje vychází 

z nám dostupných dokumentů a jejich relevance se může v čase měnit, dle aktualizací jednotlivých ŘO. 

      Mgr. Renata Vondráková, předsedkyně MAS Blaník, z. s. 
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1. Stanovení cílů a jejich prioritizace, stanovení vize 

strategie, stanovení strategických a specifických cílů a 

jejich vzájemné návaznosti a provázanosti 

1.1. MISE 

Definování MISE = proč je strategie zpracována + přehled principů, které aktéři přijmou a podle kterých se 
budou při rozvoji území řídit. 

Zpracování Integrované strategie území Místní akční skupiny Blaník vychází z potřeby podporovat místní 
rozvoj vedený a realizovaný komunitou. Cílem je rozvoj území realizovaný skrze zapojení lidí, organizací a 
dalších subjektů působících na území MAS do společné práce, stojící na principech: 

o Spolupráce a partnerství 

o Odpovědnosti vůči budoucím generacím 

o Transparentnosti 

o Aktivního přístupu a zapojení komunity 

o Podpory kvality a diverzity 
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1.2. Vize 

1.2.1. Celková vize 

Území MAS Blaník je místo pro život se zachovalou přírodou, malebnými obcemi plnými aktivních lidí a místo nabízející 
obyvatelům naplnění potřeb v oblasti osobního rozvoje, vzdělávání, sociálních a zdravotnických služeb i možnost 
uplatnění v profesním životě a volném čase. Lidé jsou aktivní v zapojení do života komunity a do zachování tradic. Krajina 
tvoří společný prostor pro činnost člověka i přírodní bohatství. Místní zdroje a produkty jsou využívány s ohledem na 
šetrnost k životnímu prostředí a jeho zachování pro budoucí generace. Je vytvářen prostor pro inovace a rozvoj. 
Spolupráce se daří napříč sektory, generacemi, zájmovými skupinami. Podporuje se kvalita a diverzita ve všech směrech 
a klíčových oblastech života a bytí. 

1.2.2. Dílčí vize jednotlivých klíčových oblastí 

VIZE JEDNOTLIVÝCH KLÍČOVÝCH OBLASTI – DÍLČÍ VIZE 
A = Rozvoj obcí 
Území spadající pod MAS Blaník je atraktivním regionem, který láká k trvalému žití všechny generace, a to svou zachovalou 
přírodou, malebnou krajinou, dostatečnou nabídkou služeb, dobře vybavenými obcemi, udržovanou obecní a veřejnou 
infrastrukturou, nabídkou pracovních míst anebo možnostmi pro založení a rozvoj podnikání. Region se vyvíjí odpovědně s důrazem 
na odkaz budoucím generacím, ohleduplně k nakládání se zdroji. 
B = Výchova a vzdělávání 
Lidé žijící na území MAS Blaník jsou vybaveni kompetencemi, které jim usnadňují uplatnění na trhu práce i jejich aktivní zapojení do občanského 
života. Školní výuka je efektivně propojena s praktickým životem, je přizpůsobena individuálním potřebám žáků i potřebám současného vzdělávání, 
pedagogičtí pracovníci i vedoucí a organizátoři volnočasových aktivit disponují kompetencemi potřebnými v současném vzdělávání. Rodiče i 
prarodiče jsou aktivně zapojeni do školního i mimoškolního vzdělávání, jednotliví aktéři ve výchově a vzdělávání úzce spolupracují. Volnočasové 
aktivity jsou dostupné pro všechny zájemce a existuje dostatečná nabídka snadno dostupných aktivit pro děti a mládež; rovněž v oblasti vzdělávání 
dospělých existuje dostatečná nabídka vzdělávání včetně rekvalifikačních kurzů a vzdělávacích aktivit zacílených na seniory a další ohrožené skupiny. 
C = Kulturní, spolková a zájmová činnost 
Na území MAS Blaník působí velké množství aktivních spolků, neformálních sdružení a dalších organizací se širokým spektrem aktivit 
pokrývajících kulturu, sport, vzdělávání… Tyto organizace se opírají o širokou členskou základnu tvořenou lidmi všech věkových 
kategorií, disponují dostatečným materiálním vybavením a kompetentním vedením, fungujícím díky dobrovolnické činnosti i díky 
placené činnosti profesionálů. Pro obyvatele kraje je k dispozici široká škála možností k aktivnímu zapojení se do kulturní, spolkové a 
zájmové činnosti a jsou o těchto možnostech dobře informováni. Spolky a jiné formální i neformální organizace spolupracují v rámci 
území MAS, ČR i mezinárodně. 

D = Sociální služby 
V regionu jsou dostupné a kvalitní sociální služby pro všechny potencionální uživatele, spokojení uživatelé sociálních služeb žijí v domácím prostředí. 
Široká veřejnost a obecní municipality jsou dobře informovány o sociálních službách v regionu a je podporován zdravý životní styl obyvatelstva 
území. Vysoká profesionalita sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, dobrovolníků a pečujících osob je založena na principech 
holistického pojetí života člověka. Obyvatelům se daří sladit pracovní, osobní a rodinný život. V sociální oblasti fungují místní partnerství. 
E = Cestovní ruch 
V regionu je vytvořena dostatečná síť ubytovacích zařízení různorodého typu (různé kategorie – kemp, hotel, ubytování v soukromí, další vč. 
inovativních), stravovacích zařízení, zázemí (přístřešky, odpadkové koše, mobiliář, WC, parkoviště, stojany na kola, odpočívadla, zázemí pro menší 
děti….), včetně informačního systému také v cizojazyčných mutacích (např. mapy), které umožňují kvalitní zázemí pro vícedenní rekreaci. Region je 
rájem školních akcí a výletů. Obyvatelé a turisté jsou dobře informováni o turistických cílech, informace jsou dostupné také přes webové stránky 
všech obcí v regionu. Jsou podporovány tradiční i nové nadregionální akce, které svým rozsahem a charakterem přesahují region MAS (jarmarky, 
setkání „zájmových skupin‟ – mlynářů, šveců atp., srazy zaniklých vesnic apod.). Na celém území funguje kvalitně spolupráce mezi subjekty (např. 
města, spolky, obce, podnikatelé, nepodnikatelé, obyvatelé) a tyto aktivity mimo jiné také v některých případech vytvářejí pracovní místa. Rozvoj 
turistického ruchu respektuje krajinu území i potřeby různorodých cílových skupin – tj. hendikepovaných, rodin s malými dětmi (používající kočárky), 
seniorů (zde s důrazem na konzervativní způsob informovanosti). Nově budované turistické trasy jsou víceúčelové – pro cyklisty, pěší, hipoturisty. 
Kalendář akcí je naplněn k prasknutí – stále se tu něco děje. 
F = Potenciál krajiny 
Území spadající do regionu MAS Blaníksi zachovává svůj malebný ráz, přívětivý turistům i místním obyvatelům. Region nabízí širokou 
škálu služeb, nabídku místních a tradičních výrobků, a tím i dostatek pracovních míst přímo na venkově. Krajina je funkční a členitá, 
udržovaná a prostupná. Má schopnost efektivně zadržovat vodu a je schopna se přirozeně bránit vůči povodním. Nabízí volně 
přístupné zdroje vody a nevyskytují se vážnější problémy s erozí či dalšími negativními jevy způsobenými nepříznivým chováním 
v krajině a přírodě. Na území funguje systém osvěty, popularizace přímého prodeje, poradenství. Jsou dokončeny komplexní 
pozemkové úpravy. 
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1.3. Strategie rozvoje klíčových oblastí 

1.3.1. Strategické cíle 

STRATEGICKÉ CÍLE HLAVNÍCH KLÍČOVÝCH OBLASTÍ ROZVOJE 
A = Rozvoj obcí 
Cílem je prostřednictvím konkrétních projektů a aktivit přilákat nové obyvatele pro trvalý život, založení rodiny a její setrvání až do spokojeného stáří 
a současně udržet stávající obyvatele v regionu, tzn. zabránit jejich odlivu např. kvůli nedostatku péče, práce, finační náročnosti života na venkově, 
chybějícího zázemí či nedostupnosti základních služeb při zohlednění partnerství mezi městy a venkovem. 
B = Výchova a vzdělávání 
Cílem je prostřednictvím konkrétních projektů a aktivit zlepšit kvalitu výuky, obohatit ji a usnadnit spolupráci škol se soukromým sektorem i dalšími 
vzdělávacími a vědeckými institucemi v rámci MAS, na území ČR i v zahraničí. Vytvořit prostor pro rozvoj alternativ ve vzdělávání, tedy různých směrů 
a přístupů. Dále aktivizovat rodiče a motivovat je ke spolupráci se vzdělávacími institucemi, posílit jejich rodičovské kompetence a podpořit 
mezigenerační spolupráci tak, aby do projektů a aktivit byly v co nejširší míře zapojeny všechny generace. Vytvořit širokou nabídku dostupných 
volnočasových aktivit (včetně nabídky v malých obcích a nabídky pro znevýhodněné skupiny dětí a mládeže), vybudovat základnu kompetentních a 
motivovaných vedoucích a organizátorů volnočasových aktivit. V oblasti vzdělávání dospělých podpořit vznik dostatečné nabídky se zvláštním 
důrazem na pedagogické pracovníky a seniory. 
C = Kulturní, spolková a zájmová činnost 
Cílem je pestrá nabídka kulturní, spolkové a zájmové činnosti pro obyvatele území vytvářená místními spolky, které navzájem 
spolupracují a opírají se o širokou základnu aktivních členů a dostatečné materiální zázemí. Tato činnost prospívá při prevenci 
sociálně-patologických jevů. 
D = Sociální služby 
Cílem je pomoci rodinám, které nezvládají péči o své rodinné příslušníky (nezletilé děti, seniory, osoby se zdravotním postižením) a prostřednictvím 
dostupných terénních sociálních služeb prodloužit maximálně dobu pobytu v domácím prostředí, popřípadě zajistit kvalitní pobytové sociální služby v 
regionu pro všechny potencionální uživatele s cílem zabránit ztrátě kontaktu uživatelů s rodinným a sociálním prostředím. Pro dosažení tohoto cíle 
umožnit a zajistit odbornou podporu sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, dobrovolníků a pečujících osob jako prostředku 
prevence syndromu vyhoření, zvýšit informovanost o sociálních službách v regionu a podporovat slaďování pracovního, osobního a rodinného života 
obyvatel regionu. 
E = Cestovní ruch 
Celkovým cílem rozvoje v oblasti cestovního ruchu je udržet malebný ráz území MAS Blaník, ale zároveň mít dostatečně vybudované 
zázemí pro cestovní ruch, který přináší obživu místním lidem a radost návštěvníkům. Spokojený návštěvník, který u nás hodně utratí, 
je náš cíl. 
F = Potenciál krajiny 
Cílem rozvoje je harmonická pestrá krajina, která vytváří dostatečný potenciál pro její šetrné využití a zajištění obživy místních obyvatel. 

 

1.3.2. Specifické cíle 

SPECIFICKÉ CÍLE HLAVNÍCH KLÍČOVÝCH OBLASTÍ ROZVOJE 

A = Rozvoj obcí 
A. 1 Prostřednictvím podpory podnikání (zejména drobného), vzniku pracovních míst, podpory realizace komplexních pozemkových úprav, podpory zajištění odpovídající 

územně plánovací dokumentace k podpoře rozvoje obce s ohledem na bydlení přilákat nové a udržet stávající obyvatele. 
A. 2 Prostřednictvím podpory budování, údržby a modernizace kvalitní technické, dopravní, venkovské infrastruktury včetně projektové dokumentace přilákat nové a 

udržet stávající obyvatele regionu. 
A. 3 Prostřednictvím informovanosti a poskytování kompenzací (vč. kompenzací nefinančního charakteru) za znevýhodnění způsobené omezeními z důvodu ochrany 

veřejných statků (VN Želivka, dálnice, CHKO, památková ochrana) eliminovat negativní vnímání těchto prvků obyvateli v regionu a naopak z těchto učinit lákadlo pro 
nově příchozí obyvatele. 

A. 4 Prostřednictvím realizace efektivního odpadového hospodářství a preventivních opatření v oblasti ochrany zdrojů a přírody v obcích zamezit znehodnocování majetku 
obcí a obyvatel a realizovat efektivní nakládání se zdroji 

A. 5 Prostřednictvím budování „míst pro setkávání‟ působit preventivně proti sociálně-patologickým jevům, zlepšit sociální i zdravotní situaci místních obyvatel a současně 
umožnit integraci nově příchozích/přistěhovalců. 

B = Výchova a vzdělávání 
B. 1 Efektivně propojit výuku s praxí skrze podporu spolupráce škol a jiných organizací. 
B. 2 Přispět ke zvýšení kvality a obohacení výuky na školách prostřednictvím podpory preventivních, sportovních, kulturních a mezinárodních aktivit škol, dále podpory 

spolupráce vzdělávacích institucí, vědy a badatelské činnosti a podpory zvyšování kompetencí pedagogů.  
B. 3 Rozvíjet rodičovské kompetence a mezigenerační spolupráci, aktivizovat rodiče a prarodiče k zapojení do vzdělávacího procesu a spolupráce se vzdělávacími 

institucemi. 
B. 4 Působit preventivně proti sociálně patologickým jevům prostřednictvím vytvoření dostatečné nabídky dostupných volnočasových aktivit pro všechny generace. 
B. 5 Dobrovolnictví – (přeřazeno do pracovní skupiny „Spolková, kulturní a zájmová činnost‟). 
B. 6 Umožnit seniorům aktivně a smysluplně trávit čas prostřednictvím podpory nabídky vzdělávacích a volnočasových aktivit včetně podpory zapojení seniorů do projektů 

a aktivit cílených na nejmladší generaci. 
B. 7 Zvýšit kompetence, konkurenceschopnost na trhu práce a občanskou angažovanost obyvatel prostřednictvím vytvoření nabídky vzdělávacích aktivit (zájmových, 
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profesních i osvětových). 
C = Kulturní, spolková a zájmová činnost 
C. 1. Cílem je o aktivitách ve spolkové kulturní i zájmové činnosti dobře informovaná veřejnost včetně členů spolku. 
C. 2. Cílem je nabídnout bohatou náplň volného času veřejnosti (dětem, mládeži, dospělým, seniorům) prostřednictvím konkrétních akcí a aktivit subjektů působících 

v kulturní, sportovní a zájmové činnosti, a to i formou společných akcí v rámci spolupráce. 
C. 3. Cílem je rozvinout lidské zdroje spolků, neformálních sdružení a dalších organizací tak, aby mohly nabízet kvalitní služby pro cílové skupiny.  
C. 4. Cílem je zlepšit materiální a finanční zázemí spolků a neformálních sdružení a dalších subjektů tak, aby mohly nabízet kvalitní služby pro cílové skupiny. 
D = Sociální služby 
D. 1 Umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením kvalitní život prostřednictvím rozvoje dostupných sociálních služeb, domácí péče i prevence sociálního 

vyloučení. 
D. 2 Prostřednictvím zlepšení informovanosti o sociálních službách u cílových skupin i obcí zajistit jejich dobrou dostupnost. 
D. 3 Rozšířit, doplnit a zefektivnit poskytování sociálních služeb prostřednictvím podpory rozvoje dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce. 
D. 4 Zajistit fungování rodiny a pokrytí základních životních potřeb jedinců i rodin, kteří se ocitli v obtížné situaci, a to prostřednictvím poskytnutí okamžité materiální 

pomoci. 
D. 5 Působit preventivně proti sociálnímu vyloučení rodin a proti sociálně patologickým jevům prostřednictvím rozvíjení rodičovských kompetencí a poskytování služeb 

cílených na podporu rodiny a jejích členů. 
D. 6 Zajistit poskytování kvalitních sociálních služeb prostřednictvím podpory a rozvoje lidských zdrojů z řad profesionálů, dobrovolníků i rodinných příslušníků pečujících o 

osoby blízké. 
D. 7 Zlepšit dostupnost sociálních služeb prostřednictvím zvýšení zapojení obcí do řešení sociálně patologických jevů na jejich území. 
D. 8 Na trhu práce zlepšit postavení osob se zdravotním postižením, osob ohrožených sociálním vyloučením a osob znevýhodněných  zejména prostřednictvím rozvoje 

nástrojů umožňujících sladit rodinný a pracovní život. 

E = Cestovní ruch 
E. 1. INVESTICE: Cílem je prostřednictvím podpory investic do cestovního ruchu či jejich přípravy (zachování a zatraktivnění stávajících + budování nových turistických 

cílů)zajistit zázemí pro pobyt turistů na jeden a více dní pro různé cílové skupiny, a tím zvýšit zájem o návštěvu regionu (služby + infrastruktura), a současně přispět 
k vytváření nových pracovních míst. Důraz by měl být kladen na vytváření funkční a propojené sítě turistických cílů – tzv. ,,STARPOINTŮ‟. 

E. 2. AKCE: Cílem je prostřednictvím aktivní a smysluplné nabídky akcí zvýšit atraktivitu regionu pro návštěvníky, podpořit místní služby a výrobce, rozvíjet spolupráci 
v regionu. 

E. 3. PROPAGACE: Cílem je prostřednictvím inovativní a efektivní propagace vně i uvnitř regionu přilákat turisty a další návštěvníky k vícedenní návštěvě (prezentace regionu 
jako celku, prezentace aktivit, cílená propagace), koordinovaná propagace navíc může přinést synergický efekt. 

F = Potenciál krajiny 
F. 1. Prostřednictvím co největší průchodnosti krajiny chceme dosáhnout jejího funkčního využití pro život, turistický ruch, zemědělskou činnost při současném zohlednění 

zájmů různorodých cílových skupin. 
F. 2. Prostřednictvím podpory diverzifikace zemědělské/lesnické/potravinářské činnosti anebo návratu k původním tradičním zemědělským, řemeslným či potravinářským 

postupům (vyžadujícím často vyšší míru lidské/ruční práce) chceme napomoci zvrátit negativní trend vregionu,  a sice ubývání pracovních příležitostí na venkově a 
naopak tyto nabídnout. 

F. 3. Prostřednictvím konkrétních aktivit směřujících k zajištění biodiverzity, udržitelnosti vodních zdrojů, možností kvalitního hospodaření a díky eliminaci negativních jevů, 
jako jsou povodně, erozní splavy, chceme předcházet zhoršení a vylepšit kvalitu vody a půdy. 

F. 4. Prostřednictvím podpory financování projektových dokumentací a dalších aktivit, př. financování právních služeb pro krajinu, životní prostředí a zemědělství, chceme 
pomoci vlastníkům anebo správcům majetku připravit konkrétní projekty v kvalitě, která je požadována pro financování z fondů EU či jiných zdrojů anebo pomoci 
těmto i bez financování třetí strany vyřešit problémy týkající se krajiny v území (často legislativně, narovnáním právních vztahů). 

F. 5. Chceme podpořit nové myšlenky a přístupy při využívání potenciálu krajiny (nové způsoby) v souladu s celkovým cílem této oblasti. 
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1.3.3. Podporované aktivity 
1.3.3.1. A = Rozvoj obcí 

Vize klíčové oblasti A – ROZVOJ OBCÍ 

Území spadající pod MAS Blaník je atraktivním regionem, který láká k trvalému žití všechny generace, a to svou zachovalou přírodou, malebnou krajinou, dostatečnou nabídkou služeb, dobře vybavenými obcemi, 
udržovanou obecní a veřejnou infrastrukturou, nabídkou pracovních míst anebo možnostmi pro založení a rozvoj podnikání. Region se vyvíjí odpovědně s důrazem na odkaz budoucím generacím. 

Celkový/STRATEGICKÝ cíl klíčové oblasti A- ROZVOJ OBCÍ Objektivně ověřitelné indikátory Zdroje k ověření  

Cílem je prostřednictvím konkrétních projektů a aktivit přilákat nové obyvatele pro trvalý 
život, založení rodiny a její setrvání až do spokojeného stáří a současně udržet stávající 
obyvatele v regionu, tzn. zabránit jejich odlivu např. kvůli nedostatku péče, práce, finační 
náročnosti života na venkově, chybějícího zázemí či nedostupnosti základních služeb při 
zohlednění partnerství mezi městy a venkovem. 

Počet obyvatel MAS = Celkový počet obyvatel 
s trvalým bydlištěm v území MAS Blaník 
Saldo obyvatel - Meziroční změna počtu obyvatel 
s trvalým bydlištěm v MAS Blaník 

Data jsou ke konci roku (31.12.). Provede se součet počtu 
obyvatel za všechny obce regionu MAS Data jsou ke konci roku 
(31.12.). Součet počtu narozených a přistěhovalých minus 
počet zemřelých a vystěhovalých za daný kalendářní rok 
vydělený celkovým počtem obyvatel k začátku daného 
kalendářního roku. 

Specifické cíle klíčové A – ROZVOJ OBCÍ Objektivně ověřitelné indikátory Zdroje k ověření  

A-1 Prostřednictvím podpory podnikání (zejména drobného), vzniku pracovních míst, 
podpory realizace komplexních pozemkových úprav, podpory zajištění odpovídající 
územně plánovací dokumentace k podpoře rozvoje obce s ohledem na bydlení 
přilákat nové a udržet stávající obyvatele, vytvořit kvalitní podmínky pro život všech 
generací. 

Počet nově založených mikropodniků a MSP = Počet 
nově založených mikropodniků a malých a středních 
podniků v regionu za kalendářní rok. 
Plocha pozemků pro KPÚ v ha 

CSU, RES  
 
Státní pozemkový úřad 

A-2 Prostřednictvím podpory budování, údržby a modernizace kvalitní technické, 
dopravní, venkovské infrastruktury včetně projektové dokumentace přilákat nové a 
udržet stávající obyvatele regionu. 

Počet projektů obnovy venkovské infrastruktury 
Objem prostředků na infrastrukturu 

Evidence projektů 
Evidence projektů 

A-3 Prostřednictvím informovanosti a poskytování kompenzací (vč. kompenzací 
nefinančního charakteru) za znevýhodnění způsobené omezeními z důvodu ochrany 
veřejných statků (VN Želivka, dálnice, CHKO, památková ochrana) eliminovat 
negativní vnímání těchto prvků obyvateli v regionu a naopak z těchto učinit lákadlo 
pro nově příchozí obyvatele. 

Počet druhů propagačních materiálů a dalších 
informačních produktů 

Evidence MAS 

A-4 Prostřednictvím realizace efektivního odpadového hospodářství a preventivních 
opatření v oblasti ochrany zdrojů a přírody v obcích zamezit znehodnocování 
majetku obcí a obyvatel a realizovat efektivní nakládání se zdroji 

Počet preventivních programů 
Počet realizovaných konkrétních akcí 

Evidence realizátorů projektů 

A-5 Prostřednictvím budování „míst pro setkávání‟ působit preventivně proti sociálně-
patologickým jevům, zlepšit sociální i zdravotní situaci místních obyvatel a současně 
umožnit integraci nově příchozích/přistěhovalců. 

Počet míst pro setkávání občanů regionu Evidence obcí 
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Podporované aktivity klíčové oblasti 
A- ROZVOJ OBCÍ 

Indikativní vazba na dotační tituly 2014 - 2020 CLLD – 
ANO/NE/poznámka 

A-1: Prostřednictvím podpory podnikání (zejména drobného), vzniku pracovních míst, podpory realizace komplexních pozemkových úprav, podpory zajištění odpovídající územně 
plánovací dokumentace k podpoře rozvoje obce s ohledem na bydlení přilákat nové a udržet stávající obyvatele. 

A-1-1 Podpora drobného podnikání v regionu 
Služby, řemesla, drobná výroba 

PRV  
6.4. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
6.4.3. Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů  
Po podporované aktivity: Stavební obnova nebo nová výstavba provozovny; nová výstavba 
bioplynové stanice; pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou 
činnost 
IROP 
Specifický cíl 2.2Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání 
Podporované aktivity: Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků; rozšíření kapacity 
podniku 
OPZ 
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 
Specifický cíl 2.3.1. 
Podporované aktivity:podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni; podpora 
spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální zaměstnanosti; podpora pro vytváření 
podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků  

ANO/ Fiche I.1. 
ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov 
 
ANO/ Fiche I.2.Ať nám 
roste PRODUKCE 
 
ANO/ I.3. Na venkově se 
PODNIKÁ 
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A-1-2 Podpora vzniku pracovních míst na 
venkově 
Podpora částečných úvazků; podpora 
flexibilních pracovních úvazků; podpora 
zaměstnávání ohrožených skupin obyvatel 
(kryje se částečně s oblastí D-Sociální 
služby, kde je ale zaměřeno na specifické 
skupiny, tím je dáno rozhraní) 

OPZ 
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 
Specifický cíl 2.3.1. 
Podporované aktivity:podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni; podpora 
spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální zaměstnanosti; podpora pro vytváření 
podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků  
uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a 
na trhu práce 
PRV 
6.4. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
6.4.3. Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů  
Po podporované aktivity: Stavební obnova nebo nová výstavba provozovny; nová výstavba 
bioplynové stanice; pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou 
činnost 
IROP 
Specifický cíl 2.2Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání 
Podporované aktivity: Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků; rozšíření kapacity 
podniku 

ANO/ I.1. ZEMĚDĚLSTVÍ 
živí venkov 
 
ANO/ I.2. Ať nám roste 
PRODUKCE 
 
ANO/ I.3. Na venkově se 
PODNIKÁ 

A-1-3 Podpora realizace komplexních 
pozemkových úprav 
Zpracování KPÚ; Realizace plánu 
společných zařízení 

PRV 
4.3. Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se 
zemědělství a lesnictví  
4. 3. 1. Pozemkové úpravy  
Podporované aktivity: geodetické projekty, realizace plánů společných zařízení na základě 
schváleného návrhu pozemkových úprav 

Ne  

A-1-4 Podpora vzniku a aktualizace územně 
plánovací dokumentace 
Podpora vzniku zón k trvalému bydlení; 
Územní plány; Regulační plány; Územní 
studie, atd. 

IROP 
Prioritní osa 3 
3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 
Podporované aktivity: pořízení územních plánů 
MMR 
Program: Podpora územního plánování  

NE 
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Podporogram: 117D0510 Podpora územně plánovacích dokumentací obcí pro rok 2016 
Dotační titul: územní plán 
Podporované aktvity: zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrh; vyhodnocení 
vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000; úprava 
návrhu územního plánu pro veřejné projednání. 

A-1-5 Podpora zázemí a vybavení venkovských 
služeb 
Pojízdné prodejny, lékárny a další služby; 
Lékařské ordinace; Knihovny; Školky, 
zařízení služeb péče o děti; Pošty nebo 
alternativní služby  

PRV 
6.4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností  
6.4.1. Investice do nezemědělských činností 
Podporované aktivity: stavební obnova nebo nová výstavba provozovny, pořízení strojů, 
technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost 
IROP: 
Prioritní osa 2 
Specifický cíl 2. 4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
Podporované aktivity: podpora infrastruktury pro předškolní /školní vzdělávání i celoživotní 
vzdělávání  
OPZ 
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 
Specifický cíl 2.3.1. 
Podporované aktivity:podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni; podpora 
spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální zaměstnanosti; podpora pro vytváření 
podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků  

ANO/ I. 3. Na venkově se 
PODNIKÁ 
 
ANO/ II. 5. Podpora 
dětských skupin a jiných 
zařízení péče o děti do 3 
let 
 
ANO/ II. 6. Školství, 
vzdělávání 
 
 

A-1-6 Regionální a meziregionální doprava 
Park+Ride (a podobné inovativní řešení); 
návaznost do sousedních regionů (Praha, 
Tábor, Humpolec, Ledeč nad Sázavou); 
Inovativní a alternativní řešení místní 
dopravy a zázemí pro dopravu 

IROP 
Prioritní osa 1 
Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
Podporované aktivity: výstavba a modernizace přestupních terminálů; výstavba a modernizace 
cyklostezek, cyklotras a budování doprovodné infrastruktury 

Ano – částečně II. 1. 
Bezpečně do ŠKOLY nebo 
na HŘBITOV 

A-1-7 Komunikace a vzdělávání státní správy a 
samosprávy 
Centrum služeb pro obce, sdílené služby – 
kočovný úředník – „servis samosprávám 
v území“, vzdělávání úředníků 

OPZ 
Prioritní osa 4  
Specifický cíl 4.1.2: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí 
a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace 
služebního zákona 

ANO – Projekt spolupráce 
PRV – 19.3.1. Škola 
obnovy venkova 



 
 
 

13 
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. Dopracování strategie také podpořil dotací   
Středočeský kraj. 
 
 

Podporované aktivity: Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke 
zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě; Profesionalizace státní služby 

A-2: Prostřednictvím podpory budování, údržby a modernizace kvalitní technické, dopravní, venkovské infrastruktury včetně projektové dokumentace přilákat nové a udržet 
stávající obyvatele regionu. 

A- 2-1 Základní technická infrastruktura 
Výstavba, modernizace a zkapacitnění 
čistíren odpadních vod; Výstavba a 
modernizace kanalizace a vodovodů; 
Výstavba a modernizace osvětlení 

IROP 
Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 
Specifický cíl 1.1.: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace rozvoje sítí regionální 
silniční infrastruktury navazující na síť TENT-T 
Podporované aktivity: nové osvětlení a jeho modernizace 
KÚ Středočeský kraj 
Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
životního prostředí a zemědělství 
Tematické zadání: „Vodohospodářská infrastruktura“ 
Oblast podpory: „Realizace čistíren odpadních vod, intenzifikací ČOV a kanalizací napojených 
na ČOV“ 
OPŽP 
Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 
Specifický cíl 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod 
z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod  
Podporované aktivity:výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních 
vod 
v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace 
čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešeni likvidace odpadních vod (domovní 
čistírny odpadních vod nebudou podporovány); výstavba, intenzifikace a modernizace čistíren 
odpadních vod 
Mze 
Program 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací “ 
Podprogram 129253 

Podporované aktivity: výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících 
objektů spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu 

NE 
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A-2-2 Veřejná infrastruktura a veřejná 
prostranství 
Výstavba, modernizace a údržba 
nemovitého majetku obcí; Oprava, údržba 
a nová výstavba hřbitovů; Oprava 
památníků a pietních míst (vč. Okolní 
výsadby); Výsadba a údržba veřejné 
zeleně; Městský mobiliář; Vybavení 
obecních budov 

MMR 
Program Podpora rozvoje regionů 
Podprogram podpora obnovy a rozvoje venkova 2016 
Dotační titul: DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 
MZE  
Dotačního program na udržování a obnovu kulturního dědictví pro rok 2016 
Podporované aktivity: 16A Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny: 
kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka atp.; 16B Údržba a obnova významných zemědělských 
historických dominant jedinečného charakter: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné 
budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty 
KÚ Středočeský kraj 
Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 
ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst 
Tematické zadání „Program obnovy venkova“  
a) „Základní školy“ - výstavba nových objektů, rekonstrukce a opravy stávajících budov, přístavby a 
stavební úpravy,  
b) „Mateřské školy“ - výstavba nových objektů, rekonstrukce a opravy stávajících přístavby a 
stavební úpravy  
c) „Kulturní zařízení“ - výstavba nových objektů, pak nástavby, přístavby a stavební úpravy, 
rekonstrukce  

d) „Tělovýchovná zařízení“ - výstavba nových objektů, dále pak nástavby, přístavby a stavební 
úpravy, rekonstrukce a  

e) „Dětská hřiště“ - výstavba nových objektů, dále pak nástavby, přístavby a stavební úpravy, 
rekonstrukce a modernizace objektů 

f) „Radnice a obecní úřady“ - nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace 
objektů  

g) „Hřbitovy“ - úpravy prostranství, nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a 
modernizace hřbitovních zdí 

h) „Čekárny, prostranství u nádraží a zastávek“ - výstavba nových objektů, dále pak nástavby, 
přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace objektů  

Částečně napříč 
opatřeními „Vybavení 
obecních budov“ – záleží 
na zaměření projektu 
 
II.1. Bezpečně do ŠKOLY 
nebo na HŘBITOV 
II.2. Zázemí pro sociální 
služby 
II.3. Komunitní centrum 
II.5. Podpora dětských 
skupin a jiných zařízení 
péče o děti do 3 let 
II.6. Školství, vzdělávání 
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j) „Veřejná prostranství, obecní a městská centra“ - komplexní úprava veřejných prostranství, 
revitalizace obecních a městských center, náměstí, návsí včetně komunikací a chodníků, 
parkovacích ploch a veřejného osvětlení v rámci tohoto prostranství, obnova a výsadba zeleně a 
nákup drobného mobiliáře  

k) „Komunikace a chodníky“ - rekonstrukce a modernizace  
A-2-3 Dopravní infrastruktura – cesty 

Modernizace, výstavba nových 
komunikací, parkovišť; Údržba zpevněných 
neasfaltových cest; Výstavba, modernizace 
a údržba chodníků 

IROP 
Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 
Specifický cíl 1.1.: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace rozvoje sítí regionální 
silniční infrastruktury navazující na síť TENT-T 
Podporované aktivity: modernizace a výstavba vybraných úseků silnic II. a III. třídy 
MMR 
Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016 
DT č. 5 Podpora obnovy místních komunikací 
Podporované aktivity: obnova (oprava nebo údržba) místních komunikací, obnovu napojení 
obnovované komunikace na příslušnou další pozemní komunikaci, - obnovu opěrných i jiných zdi, 
příkopů, odvodňovacích zařízení, veřejného osvětlení, apod. jen pokud souvisí s obnovou příslušné 
komunikace, - parkoviště a veřejná prostranství, mají-li charakter komunikace, - výměnu 
poškozeného povrchu komunikace, nedojde-li tím k technickému zhodnocení MK, tzn. případný 
nový povrch by měl odpovídat původnímu povrchu (je možná změna povrchu např. dlažební 
kostky za asfalt, apod 
PRV 
4.3. Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se 
zemědělství a lesnictví  
4.3.2. Lesnická infrastruktura  
Podporované aktivity: rekonstrukce a výstavba lesních cest včetně souvisejících objektů a 
technického vybavení  

ANO/ II.1. Bezpečně do 
ŠKOLY nebo na HŘBITOV 
 
ANO/ I. 4. POZNEJTE to u 
nás v LESE 

A-2-4 Základní infrastruktura obcí – 
informovanost obyvatel, bezpečnost 
Podpora místních rozhlasů; Webové a 
mobilní služby; Informační tabule; 
Zpomalovací semafory, přechody pro 

IROP 
Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 
Specifický cíl 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
Podporované aktivity: Informační systémy, bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná 
signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikace pro nemotorovou dopravu osobám 

ANO/ II. 1. Bezpečně do 
ŠKOLY nebo na HŘBITOV 
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chodce, měřiče rychlosti, prvky zajišťující 
bezpečnost pro znevýhodněné skupiny 
obyvatel – tj. Př. Pruhy a značení pro 
nevidomé, přechody uzpůsobené přejezdu 
kočárků, apod.  

s omezenou pohyblivostí a orientací 

A- 3: Prostřednictvím informovanosti a poskytování kompenzací (vč. kompenzací nefinančního charakteru) za znevýhodnění způsobené omezeními z důvodu ochrany veřejných 
statků (VN Želivka, dálnice, CHKO, památková ochrana) eliminovat negativní vnímání těchto prvků obyvateli v regionu a naopak z těchto učinit lákadlo pro nově příchozí 
obyvatele. 

A-3-1 Podpora limitovaných (znevýhodněných) 
území 
Poradenství a informovanost v oblasti 
zvláštních podmínek území ve vztahu k 
omezením z důvodů – D1, vodního díla 
Želivka, přírodní a památkové ochrany 
v regionu; Výstavba protihlukových stěn; 
Právní služby (př. Nastavení kompenzací, 
náklady na jednání s orgány státní správy) 

 ANO – částečně Projekty 

spolupráce – 19.3.1. 
Škola obnovy venkova - 
PRV 

A-4: Prostřednictvím realizace efektivního odpadového hospodářství a preventivních opatření v oblasti ochrany zdrojů a přírody v obcích zamezit znehodnocování majetku obcí a 
obyvatel a realizovat efektivní nakládání se zdroji 

A-4-1 Preventivní protipovodňová opatření v 
intravillánu obcí 
(extravilán součástí „Potenciál krajiny‟) 

Požární nádrže, návesní rybníky 
(budování, modernizace, údržba); 
Projektová dokumentace vč. Rozborů 
vody, půdy, atp.; Suché poldry v 
intravillánu obcí; Revitalizace vodních 
nebo jiných přírodních prvků v intravilánu 
obcí 

OPŽP 
Priotiní osa 
Specifický cíl 3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu  
Podporované aktivity: zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a 
přilehlých niv, 
zlepšeni přirozených rozlivů; hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využiti 
namísto jejich 
urychleného odvádění kanalizaci do toků; obnoveni, výstavba a rekonstrukce, případně 
modernizace, vodních děl sloužící 
povodňové ochraně; stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a 
bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“. 
KÚ Středočeský kraj 

NE 
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Středočeský povodňový fond  

Tematické zadání: Podpora zpracování projektových dokumentací protipovodňových opatření, 

která sníží negativní účinky povodní s ohledem na hospodárnost navrhovaného opatření  
A-4-2 Efektivní odpadové hospodářství a 

využívání zdrojů 
Snížení produkce komunálních odpadů a 
zvýšení jejich materiálového využití, 
Využívání obnovitelných zdrojů energie a 
podpora úspor energie ve vazbě na místní 
podmínky: meziobecní projekty spolupráce 
v oblasti odpadového hospodářství, 
projekty spolupráce v oblasti odpadového 
hospodářství s ostatními partnery, 
kompostrány, zpracování odpadu, atp.  

OPŽP 
Prioritní osa 3 
Specifický cíl 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 
Podporované aktivity: výstavba a modernizace zařízeni pro sběr, tříděni a úpravu odpadů 

(systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady komunálního 
odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery včetně 

související infrastruktury); výstavba a modernizace zařízeni pro materiálové využiti odpadů; 

výstavba a modernizace zařízeni na energetické využiti odpadů a související infrastruktury; 

výstavba a modernizace zařízeni pro nakládaní s nebezpečnými odpady včetně 
zdravotnických odpadů 

KÚ Středočeský kraj 
Program "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015-
2018" 

NE 

A- 5: Prostřednictvím budování „míst pro setkávání‟ působit preventivně proti sociálně-patologickým jevům, zlepšit sociální i zdravotní situaci místních obyvatel a současně 
umožnit integraci nově příchozích/přistěhovalců. 
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A-5-1 Podpora míst pro setkávání v obcích 
(Investice, budování, vybavení) 

Spolkové domy; Hřiště a sportoviště; 
Sportovní zařízení; Návesní posezení; 
Spolkové místnosti; Adaptace 
nevyužívaných prostor pro multifunkční a 
komunitní centra; Venkovské parkety, 
přístřešky 

IROP 
Prioritní osa 2 -Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
Specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
Podporované aktivity: Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního 
začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 
OPZ 
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 
Specifický cíl 2.3.1.  
Podporované aktivity:Podpora osob sociálně vyloučených a asociálním vyloučením ohrožených 
prostřednictví m aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, podpora komunitní 
sociální práce  
KÚ Středočeský kraj 
Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje  ze Středočeského Fondu 
rozvoje obcí a měst; Tematické zadání „Program obnovy venkova“ 
c) „Kulturní zařízení“ - výstavba nových objektů, pak nástavby, přístavby a stavební úpravy, 
rekonstrukce  

d) „Tělovýchovná zařízení“ - výstavba nových objektů, dále pak nástavby, přístavby a stavební 
úpravy, rekonstrukce a  

e) „Dětská hřiště“ - výstavba nových objektů, dále pak nástavby, přístavby a stavební úpravy, 
rekonstrukce a modernizace objektů 

h) „Čekárny, prostranství u nádraží a zastávek“ - výstavba nových objektů, dále pak nástavby, 
přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace objektů  

j) „Veřejná prostranství, obecní a městská centra“ - komplexní úprava veřejných prostranství, 
revitalizace obecních a městských center, náměstí, návsí včetně komunikací a chodníků, 
parkovacích ploch a veřejného osvětlení v rámci tohoto prostranství, obnova a výsadba zeleně a 
nákup drobného mobiliáře 

ANO/ 19.3.1. Škola 
obnovy venkova 
 
ANO/ II. 3. Komunitní 
centrum  
 
ANO/ III. 2. Činnost 
komunitních center 
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1.3.3.2. B- Výchova a vzdělávání 

Vize klíčové oblasti B – VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 

Lidé žijící na území MAS Blaník jsou vybaveni kompetencemi, které jim usnadňují uplatnění na trhu práce i jejich aktivní zapojení do občanského života. Školní výuka je efektivně propojena s praktickým životem, je přizpůsobena 
individuálním potřebám žáků i potřebám současného vzdělávání, pedagogičtí pracovníci i vedoucí a organizátoři volnočasových aktivit disponují kompetencemi potřebnými v současném vzdělávání. Rodiče i prarodiče jsou aktivně 
zapojeni do školního i mimoškolního vzdělávání, jednotliví aktéři ve výchově a vzdělávání úzce spolupracují. Volnočasové aktivity jsou dostupné pro všechny zájemce a existuje dostatečná nabídka snadno dostupných aktivit pro 
děti a mládež; rovněž v oblasti vzdělávání dospělých existuje dostatečná nabídka vzdělávání včetně rekvalifikačních kurzů a vzdělávacích aktivit zacílených na seniory a další ohrožené skupiny. 

Celkový/STRATEGICKÝ cíl klíčové oblasti B – VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ Objektivně ověřitelné indikátory Zdroje k ověření  

Cílem je prostřednictvím konkrétních projektů a aktivit zlepšit kvalitu výuky, obohatit ji a usnadnit spolupráci 
škol se soukromým sektorem i dalšími vzdělávacími a vědeckými institucemi v rámci MAS, na území ČR i 
v zahraničí.  Vytvořit prostor pro rozvoj alternativ ve vzdělávání, tedy různých směrů a přístupů. Dále aktivizovat 
rodiče a motivovat je ke spolupráci se vzdělávacími institucemi, posílit jejich rodičovské kompetence a podpořit 
mezigenerační spolupráci tak, aby do projektů a aktivit byly v co nejširší míře zapojeny všechny generace. 
Vytvořit širokou nabídku dostupných volnočasových aktivit (včetně nabídky v malých obcích a nabídky pro 
znevýhodněné skupiny dětí a mládeže), vybudovat základnu kompetentních a motivovaných vedoucích a 
organizátorů volnočasových aktivit. V oblasti vzdělávání dospělých podpořit vznik dostatečné nabídky se 
zvláštním důrazem na pedagogické pracovníky a seniory. 

Počet účastníků vzdělávacích aktivit realizovaných 
nebo podpořených z MAS 
Množství škol, které nabízejí obohacení své výuky 
aktivitami, do kterých jsou zapojené další skupiny 
obyvatel (rodiče, prarodiče, podnikatelé, NNO ad.) 

Evidence MAS a projektů podpořených z MAS 
Evidence škol 

Specifické cíle klíčové oblasti B– VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ Objektivně ověřitelné indikátory Zdroje k ověření  

B -1 Efektivně propojit výuku s praxí skrze podporu spolupráce škol a jiných organizací.  Počet společných akcí škol a dalších subjektů (opakující 
se akce) 
Počet smluv/prohlášení o partnerství/spolupráci škol 
s dalšími institucemi 

Místní šetření škol 

B - 2 Přispět ke zvýšení kvality a obohacení výuky na školách prostřednictvím podpory preventivních, 
sportovních, kulturních a mezinárodních aktivit škol, dále podpory spolupráce vzdělávacích institucí, 
vědy a badatelské činnosti a podpory zvyšování kompetencí pedagogů. 

Počet preventivních, sportovních a mezinárodních 
aktivit škol 
Počet pedagogů, kteří si zvýší své kompetence 

Místní šetření škol 
Organizátoři vzdělávání, místní šetření škol 

B - 3 Rozvíjet rodičovské kompetence a mezigenerační spolupráci, aktivizovat rodiče a prarodiče k zapojení 
do vzdělávacího procesu a spolupráce se vzdělávacími institucemi. 

Počet akcí, do kterých se zapojí SRPŠ/sdružení rodičů 
Počet akcí/kurzů pro rodiče a prarodiče ke zvýšení 
jejich kompetencí 

Místní šetření škol 
Organizátoři kurzů 

B - 4 Působit preventivně proti sociálně patologickým jevům prostřednictvím vytvoření dostatečné nabídky 
dostupných volnočasových aktivit pro všechny generace. 

Počet kroužků zdarma organizovaných školami a 
dalšími institucemi za rok 

Šetření vzdělávacích zařízení a organizátorů kroužků 

B - 5 Dobrovolnictví - (přeřazeno do pracovní skupiny „Spolková, kulturní a zájmová činnost‟).   

B - 6 Umožnit seniorům aktivně a smysluplně trávit čas prostřednictvím podpory nabídky vzdělávacích a 
volnočasových aktivit včetně podpory zapojení seniorů do projektů a aktivit cílených na nejmladší 
generaci. 

Počet vzdělávacích a volnočasových aktivit a kurzů pro 
seniory 
Počet mezigeneračních vzdělávacích a volnočasových 
akcí 

Evidence vzdělávacích a volnočasových zařízení 
 
Evidence vzdělávacích zařízení 
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B - 7 Zvýšit kompetence, konkurenceschopnost na trhu práce a občanskou angažovanost obyvatel 
prostřednictvím vytvoření nabídky vzdělávacích aktivit (zájmových, profesních i osvětových). 

Počet účastníků vzdělávacích aktivit podpořených 
z MAS 
Počet vzdělávacích aktivit podpořených z MAS 
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Podporované aktivity klíčové oblasti - B- 
Výchova a vzdělávání 

Indikativní vazba na dotační tituly 2014 – 2020 CLLD – ANO/NE/poznámka 

B-1: Efektivně propojit výuku s praxí skrze podporu spolupráce škol a jiných organizací. 

B-1-1 Podpora pořádání odborných exkurzí PRV – Projekty spolupráce 
OPVVV 
Místní akční plány škol - MAP 

ANO/ 19.3.1. Škola obnovy 
venkova 

B-1-2 Podpora mezinárodních stáží a 
výměnných pobytů, mobility žáků i 
pedagogů 
Pro žáky i pro učitele ZŠ, ZUŠ, SŠ - 
žadatel individuální, nebo instituce; 
finanční podpora účasti všech žáků – 
dodotování sociálně slabých s cílem 
zajisti jejich účast na pořádaných akcích 
školy 

OPVVV – tzv. šablony 
Prioritní osa 3 
Specifický cíl 5 Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich 
relevance pro trh práce 
Podporované aktivity:  
Mezinárodní spolupráce podporována v oblastech vhodných pro dosažení lepších výsledků 
využitím zkušeností a odborných znalostí zahraničních partnerů, získáním již vynalezených 
řešení v zahraničí a šíření dobré praxe. 

ANO/ 19.3.1. Škola obnovy 
venkova - částečně 

B-1-3 Podpora praktické a badatelské činnosti 
Pro žáky a učitele ZŠ i SŠ (podpora 
činnosti ve vztahu regionu MAS) 

OPVVV 
Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání; Specifický cíl 5: Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení 
jejich relevance pro trh práce 
Podporované aktivity: Zvýšení spolupráce škol a zaměstnavatelů při realizaci vzdělávání vč. 
praktického vyučování a stáží). Bude podpořena spolupráce škol, dalších vzdělávacích 
zařízení a organizací a zaměstnavatelů jednak při úpravách ŠVP, které povedou k dosažení 
klíčových a odborných kompetencí žáků  

NE 

B-1-4 Podpora mediální výchovy včetně 
technického vybavení 

IROP: 
Prioritní osa 2 
Specifický cíl 2. 4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení 
Podporované aktivity: zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu; stavební úpravy a 
pořízení vybavení pro zajištění schopnosti práce s digitálními technologiemi 

ANO - II. 6. Školství, vzdělávání 
 

B-1-5 Podpora moderních technologií OPVVV ANO - II. 6. Školství, vzdělávání 
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s využitím ICT ve výuce a jejich 
udržitelnost 

Specifický cíl 2. 4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení 
IROP: 
Prioritní osa 2 
Specifický cíl 2. 4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení 
Podporované aktivity: zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu; stavební úpravy a 
pořízení vybavení pro zajištění schopnosti práce s digitálními technologiemi; podpora 
infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách 

B-1-6 Podpora finanční gramotnosti žáků ve 
spolupráci s místními firmami 

OPVVV 
Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání  
Specifický cíl 5: Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich 
relevance pro trh práce; Podporované aktivity: Zvýšení spolupráce škol a zaměstnavatelů při 
realizaci vzdělávání vč. praktického vyučování a stáží). Bude podpořena spolupráce škol, 
dalších vzdělávacích zařízení a organizací a zaměstnavatelů jednak při úpravách ŠVP, které 
povedou k dosažení klíčových a odborných kompetencí žáků  

NE 

B-1-7 Spolupráce s praxí, experty a školami 
navzájem 
Tzn. Odměna pro mentory – žadatelem 
je instituce; Podpora odborné praxe žáků 
s finanční podporou odborných vedoucí; 
Podpora externích odborníků z praxe do 
škol – besedy, přednášky, odborná výuka 
(na př. Peer education, společné 
projekty…); Podpora vědy – workshopy, 
návštěvy na universitách, finanční 
podpora účasti všech žáků – dodotování 
sociálně slabých s cílem zajisti jejich 
účast na pořádaných akcích školy 

OPVVV 
Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání; Specifický cíl 3: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve 
vzdělávání; Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány 
PRV 
16 Spolupráce  
16.4. Podpora horizontálních a vertikálních spolupráce mezi účastníky dodavatelského 
řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a propagačních 
činností v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců 
místních trhů 
16.4.1. Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a 
místních trhů  
OPVVV 
Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

ANO/ 19.3.1. Škola obnovy 
venkova 
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vzdělávání; Specifický cíl5: Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení 
jejich relevance pro trh práce 
Podporované aktivity: Zvýšení spolupráce škol a zaměstnavatelů při realizaci vzdělávání vč. 
praktického vyučování a stáží). Bude podpořena spolupráce škol, dalších vzdělávacích zařízení 
a organizací a zaměstnavatelů jednak při úpravách ŠVP, které povedou k dosažení klíčových a 
odborných kompetencí žáků 

B – 2: Přispět ke zvýšení kvality a obohacení výuky na školách prostřednictvím podpory preventivních, sportovních, kulturních a mezinárodních aktivit škol, dále podpory 
spolupráce vzdělávacích institucí, vědy a badatelské činnosti a podpory zvyšování kompetencí pedagogů. 

B-2-1 Podpora inklusivního vzdělávání a 
integrace 

IROP 
Prioritní osa 2; Specifický cíl 2. 4 -Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení; Podporované aktivity: podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních 
úprav budov, učeben a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a 
kompenzačního vybavení  
OP VVV 
Prioritní osa 3; Specifický cíl 1 – Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků; Podporované 
aktivity: Aktivity na posílení kompetencí pedagogických pracovníků všech stupňů běžných 
škol (včetně vedoucích pracovníků) pro inkluzívní vzdělávání; aktivity vedoucí ke zlepšení 
pedagogicko-psychologického poradenství a speciálně pedagogického poradenství k zajištění 
lepšího diagnostikování individuálních potřeb dětí a žáků; ověřování a zavádění 
vyrovnávacích a podpůrných opatření (včetně asistenta pedagoga) na ZŠ, rozvoj školních 
poradenských pracovišť, zlepšování sociálního klimatu ve školách a rozvoj a ověření metod 
zmírňování interetnického napětí mezi dětmi a mládeží z romské menšiny a většinové 
společnosti. 

ANO/ II. 5. Podpora dětských 
skupiny a jiných zařízení péče o 
děti do 3 let 
 
ANO/ II. 6. Školství, vzdělávání 

B-2-2 Podpora preventivních programů na 
školách a institucích 

 NE 

B-2-3 Podpora mezinárodních aktivit a akcí 
škol 
Mezinárodní výměny; Lyžařské pobyty; 
Sportovní akce; Kulturní aktivity na 
školách (aktivní i pasivní); Školní 
projekty; Spolupráce škol; finanční 

OP VVV 
Prioritní osa 3; Specifický cíl 1 – Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků; Podporované 
aktivity: Aktivity na posílení kompetencí pedagogických pracovníků všech stupňů běžných 
škol (včetně vedoucích pracovníků) pro inkluzívní vzdělávání; aktivity vedoucí ke zlepšení 
pedagogicko-psychologického poradenství a speciálně pedagogického poradenství k zajištění 
lepšího diagnostikování individuálních potřeb dětí a žáků; ověřování a zavádění 

ANO/ 19.3.1. Škola obnovy 
venkova - částečně 
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podpora účasti všech žáků – 
dodotování sociálně slabých s cílem 
zajisti jejich účast na pořádaných 
akcích školy 

vyrovnávacích a podpůrných opatření (včetně asistenta pedagoga) na ZŠ, rozvoj školních 
poradenských pracovišť, zlepšování sociálního klimatu ve školách a rozvoj a ověření metod 
zmírňování interetnického napětí mezi dětmi a mládeží z romské menšiny a většinové 
společnosti. Navázání spolupráce pedagogů MŠ, ZŠ, pracovníků pedagogicko-
psychologického poradenství, dalších odborníků a rodičů dětí z MŠ pro zajištění snazšího 
přechodu dětí na ZŠ. 
Specifický cíl 5 - Rozšíření spolupráce mezi školami vzájemně a mezi školami a dalšími 
vzdělávacími zařízeními a organizacemi; sdílení dobré praxe a propojení neformálního, 
zájmového a odborného vzdělávání, které budou zaměřené na inovace technologií a 
efektivní výuku odborných a podnikatelských kompetencí a podporu žáků s vynikajícími 
výsledky v praktických předmětech.  

B-2-4 Podpora učebních pomůcek, příruček 
a materiálů 
Vlastní tvorba; Nákup; Distribuce; 
Publičkační činnost (žáků, pedagogů, 
rodičů) 

 NE 

B-2-5 Podpora zajištění vzdělávacích 
programů do škol 
Externí dodavatelů (nemají platit žáci) 

 NE 

B-2-6 Podpora zajištění asistentů pedagogů 
Individuální; Třídní 

MŠMT - „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením 
a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2016“; 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga 

MŠMT – projekty zjednodušeného vykazování, tzv. šablony – Personální podpora MŠ a ZŠ – 
asistent pedagoga 0,1 úvazek 

NE 

B-2-7 Podpora dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků (DVPP), 
vzdělávání pedagogů 
Např. Organizace kurzů pro učitele dle 
potřeb škol 

KÚ Středočeského kraje 
Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 
Tematické zadání: Podpora programů, osvětových akcí, přednášek, seminářů, další 
vzdělávání pedagogických pracovníků, odborných exkurzí do chráněných lokalit, pobytů 
v naučných střediscích ekologické výchovy, terénních cvičení, naučných a osvětových 
materiálů, naučných stezek atd. 
OP VVV 

NE 
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Projekty zjednodušeného vykazování, tzv. šablony – dle indikativního seznamu 
Mateřské školy 
1. 1 Podpora kvality práce ředitele MŠ – koučování 
1.2. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – individuální 
1.3. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – tymový 
1.4. Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize 
1.5. Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím vzájemných 
návštěv 
1.6. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 
Základní školy 
1.1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 20 hodin 
1.2. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 40 hodin 
1.3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 60 hodin 
1.4. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin 
1.5. Podpora kvality výuky ve třídě prostřednictvím vzájemné spolupráce pedagogů ZŠ 
– interní mentoring 
1.6. Podpora kvality výuky ve třídě u pedagogů ZŠ – externí mentoring 
1.7. Podpora kvality práce ředitele ZŠ – koučování 
1.8. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ 
1.9. Tandemová výuka na ZŠ 
1.10. Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných návštěv 
1.11. Podpora metody CLIL 
1.12. Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin 

B-2-8 Podpora supervize, sdílení zkušeností 
učitelů, podpora evaluace 
Podpora výměnných stáží pedagogů – 
financování (rozšíření obzoru, 
hospitace, výměna zkušeností… do škol 
mimo mas); Supervizní skupiny 
pedagogů, burzy zkušeností mezi 
pedagogy (konference a tvořivé dílny), 

OPVVV 
Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu  
Vzdělávání; Specifický cíl 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění 
přechodu dětí na ZŠ; Podporované aktivity: Prohloubení vzájemné spolupráce pedagogů, 
sdílení profesních zkušeností s důrazem na odbornou zpětnou vazbu a učení se od kolegů.  

NE 
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kurzy komunikace s rodiči atd. 
B-2-9 Navýšení kompetencí pedagogů OP VVV 

Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu  
Vzdělávání; Specifický cíl 3: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve 
vzdělávání Podporované aktivity: zkvalitnit strategický přístup k vedení, sdílet představu o 
kvalitě ve vzdělávání a budovat kulturu hodnocení výsledků vzdělávání. U aktérů dojde ke 
zvýšení kompetencí v oblasti vedení, monitorování a vyhodnocování výsledků z hlediska 
sledovaných cílů, včetně podpory rovných příležitostí. 

NE 

B-2-10 Podpora alternativ ve vzdělávání 
Komunitní školy; Domácí vzdělávání; 
Montessori pedagogika; Ekologické 
směry 

IROP 
Prioritní osa 2; Specifický cíl 2. 4 -Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení; Podporované aktivity: Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání a 
základní školy; Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o 
děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol 

ANO/ II. 5. Podpora dětských 
skupiny a jiných zařízení péče o 
děti do 3 let 
 
ANO/II. 6. Školství, vzdělávání 

B-2-11 Zlepšení školního prostředí 
Prostorové úpravy; Nákup materiálu; 
Vybavení; Venkovní učebny, zahrady; 
Bezbariérový přístup; Bezpečností 
prvky; Zajištění podmínek pro děti se 
speciálními potřebami (hendikepované, 
nadané), zajištění podmínek pro výuku 
speciálních a specializovaných 
předmětů 

IROP 
Prioritní osa 2; Specifický cíl 2. 4 -Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení; Podporované aktivity: Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání a 
základní školy; Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o 
děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol; pořízení vybavení 

ANO/ II. 6. Školství, vzdělávání 

B-2-12 Podpora vzniku a fungování zařízení 
péče o děti do tří let věku (jesle) 

IROP 
Prioritní osa 2; Specifický cíl 2. 4 -Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení; Podporované aktivity: Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – 
podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol; pořízení vybavení  
OPZ 
Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 
Specifický cíl 1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce 
Podporované aktivity: Podpora vybudování a provozu, nastavení kvality a následného rozvoje 
sítě finančně i místně dostupných služeb péče o děti typu dětské skupiny, dětských klubů, 

ANO/II. 5. Podpora dětských 
skupiny a jiných zařízení péče o 
děti do 3 let 
 
ANO/III. 1. Hlídání dětí 
pracujícím rodičům 
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případně dalších typů, s důrazem na pokrytí stávající absence služeb pro děti do tří let, 
případně pro starší děti dle aktuální demografické situace, včetně vzdělávání osob pracujících 
v podpořených zařízeních péče o děti a osob poskytujících resp. připravujících se na 
poskytování služeb péče o děti 

B-2-13 Podpora vzniku koncepčních a 
strategických dokumentů 

OP VVV 
Místní akční plány rozvoje vzdělávání v Prioritní ose 3 OP VVV 

NE 

B – 3: Rozvíjet rodičovské kompetence a mezigenerační spolupráci, aktivizovat rodiče a prarodiče k zapojení do vzdělávacího procesu a spolupráce se vzdělávacími institucemi. 

B-3-1 Podpora rodičovských kompetencí, 
mezigenerační spolupráce a spolupráce 
rodičů se školou 
Zvýšení zájmu o školu; Podpora 
volnočasových NNO; Podpora spolupráce 
rodičů s dalšími aktéry ve výchově a 
vzdělávání; Podpora vzdělávání 
rodičů/prarodičů, dospělých – v oblasti 
rodičovských kompetencí – v oblasti 
přístupu k dětem, rodině, škole; Podpora 
aktivního rodičovství a participace 
rodičů– spolupráce rodičů a vzdělávacích 
institucí (např. vznik a fungování spolků 
při školách); Diskuzní besedy – odborné; 
Podpora komunitních aktivit -  např. 
Spolupráce školy a komunity, zapojení 
více generací – celá rodina/senioři 
z komunity; i pobytové kurzy, spolupráce 
rodičů a prarodičů se školou, školkou, 
aktivity pro děti; Podpora mezigenerační 
spolupráce; Výměnné dovednostní 
projekty mezi mladými lidmi a seniory 
(např. Kavárna pro seniory s PC - mladí 
učí seniory na PC, senioři učí mladé 

OPZ 
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 
Specifický cíl 2.3.1.; Podporované aktivity: Podpora sociálního začleňování osob sociálně 
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na 
prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, 
podpora komunitní sociální práce; podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na 
místní úrovni 

ANO/ III. 1. Hlídání dětí 
pracujícím rodičům 
 
 
ANO/ III. 3. Programy pro práci 
se skupinou sociálně 
ohrožených osob mimo rámec 
zákona o sociálních službách  
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vařit/šít…; Hlídání dětí se zapojením 
seniorů (např. Burza kontaktů, zapojení 
menšin a migrantů) 

B – 4: Působit preventivně proti sociálně patologickým jevům prostřednictvím vytvoření dostatečné nabídky dostupných volnočasových aktivit pro všechny generace. 

B-4-1 Podpora volnočasových a vzdělávacích 
aktivit v regionu 
Podpora dostupnosti – finanční; Podpora 
dostupnosti v obcích  - dopravní (např. 
Inovativních dopravních řešení); Podpora 
dostupnosti pro sociálně a zdravotně 
znevýhodněné (např. Bezbariérové 
vstupy); Podpora aktivit pro různé 
věkové kategorie (např. Studentský klub, 
rodinné centrum, atp.); Podpora 
vzdělávacích aktivit pro děti (kdy 
nositelem není školské zařízení); Podpora 
iniciativ dětí a mládeže 

IROP 
Prioritní osa 2; Specifický cíl 2. 4 -Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení; Podporované aktivity: Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání; 
Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže;Podpora infrastruktury 
škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání; Podpora infrastruktury pro 
základní vzdělávání a základní školy; Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – 
podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol; pořízení vybavení 
OPZ 
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 
Specifický cíl 2.3.1.; Podporované aktivity: Podpora sociálního začleňování osob sociálně 
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na 
prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, 
podpora komunitní sociální práce; podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na 
místní úrovni  
MŠMT 
Program 133 710 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a 
mládeže; Podporované aktivity: na investiční výdaje na rekonstrukci a modernizaci základen, 
kluboven a dalších staveb a zařízení, které jsou výhradně v majetku NNO 

ANO/ 19.3.1. Škola obnovy 
venkova 
 
ANO/ II. 6. Školství, vzdělávání 
 
ANO/ III. 2. Činnost 
komunitních center  

B – 5: Dobrovolnictví - (přeřazeno do pracovní skupiny „Spolková, kulturní a zájmová činnost‟). 

B – 6: Umožnit seniorům aktivně a smysluplně trávit čas prostřednictvím podpory nabídky vzdělávacích a volnočasových aktivit včetně podpory zapojení seniorů do projektů a 
aktivit cílených na nejmladší generaci. 

B-6-1 Podpora aktivního stáří – vzdělávání 
seniorů, rekvalifikace 
Podpora univerzit třetího věku 
s praktickým zaměřením a udržitelností 
(zaměření vzejde z praxe); vzdělávací 
cyklus, ucelený kurz s indexem, prioritní 

Senioři nejsou ve většině případů podporovanou skupinou EU fondů Částečně splňuje – PRV - ANO/ 
19.3.1. Škola obnovy venkova 
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zapojení místních lektorů a odborníků; 
Kurzy pro seniory: např. Počítačová 
gramotnost, trénink paměti, zdravotní 
témata, mediální výchova, finanční 
gramotnost, kultura, mykologie, 
ornitologie…; Aktivizace seniorů; 
Kulturní, společenské, diskuzní večery – 
k aktuálním tématům; Podpora 
tradičních dovedností motivační a 
zábavnou formou (např. Soutěž o 
nejlepší bábovku, mistrovství v přísloví, 
olympiáda seniorů…); Dále viz výše – 
mezigenerační spolupráce 

B – 7: Zvýšit kompetence, konkurenceschopnost na trhu práce a občanskou angažovanost obyvatel prostřednictvím vytvoření nabídky vzdělávacích aktivit (zájmových, profesních i 
osvětových). 

B-7-1 Vzdělávání dospělých 
Podpora zájmového vzdělávání (např. 
Tvořivých rukodělných kurzů – nové + 
tradiční techniky); Podpora profesního 
vzdělávání (k uplatnění v regionu, na 
základě potřeb místních 
zaměstnavatelů); Podpora občanského 
vzdělávání (vybavení kompetencemi pro 
aktivní občanství) 

OP Z 
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 
Specifický cíl 2.3.1. Podporované aktivity: Podpora sociálního začleňování osob sociálně 
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na 
prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, 
podpora komunitní sociální práce; podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na 
místní úrovni  
IROP: 
Prioritní osa 2; Specifický cíl 2. 4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení; Podporované aktivity: Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání 
v následujících klíčových kompetencích:v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti 
technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními 
technologiemi 

ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
venkova 
 
ANO/ II. 6. Školství, vzdělávání 

Celkově u této „klíčové oblasti“: Prioritní podpora projektů více odvětvových (spolek, škola, podnikatel) a mezigeneračních 
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1.3.3.3. C- Kulturní, spolková a zájmová činnost 

Vize klíčové oblasti C- KULTURNÍ, SPOLKOVÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Na území MAS Blaník působí velké množství aktivních spolků, neformálních sdružení a dalších organizací se širokým spektrem aktivit pokrývajících kulturu, sport, vzdělávání. Tyto organizace se opírají o 

širokou členskou základnu tvořenou lidmi všech věkových kategorií, disponují dostatečným materiálním vybavením a kompetentním vedením, fungujícím díky dobrovolnické činnosti i díky placené 

činnosti profesionálů. Pro obyvatele kraje je k dispozici široká škála možností k aktivnímu zapojení se do kulturní, spolkové a zájmové činnosti a jsou o těchto možnostech dobře informováni. Spolky a 

jiné formální i neformální subjekty působící v kulturní, zájmové a spolkové oblasti spolupracují v rámci území MAS i mezinárodně. 

Celkový/STRATEGICKÝ cíl klíčové oblasti C- KULTURNÍ, SPOLKOVÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Objektivně ověřitelné indikátory Zdroje k ověření  

Cílem je pestrá nabídka kulturní, spolkové a zájmové činnosti pro obyvatele území 

vytvářená místními spolky, které navzájem spolupracují a opírají se o širokou 

základnu aktivních členů a dostatečné materiální zázemí. Tato činnost prospívá při 

prevenci sociálně-patologických jevů. 

Počet akcí a aktivit subjektů za rok oznámených MAS 

Počet subjektů spolupracujících s MAS 

Systém evidence akcí – MAS 

 

Specifické cíle klíčové oblasti C- KULTURNÍ, SPOLKOVÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Objektivně ověřitelné indikátory Zdroje k ověření  

C -1 Cílem je dobře informovaná veřejnost včetně členů subjektů působících 
v kulturní, zájmové a spolkové činnosti o aktivitách ve spolkové kulturní a 
zájmové činnosti. 

Počet obcí a organizací zveřejňující informace o akcích na jednotném 
portálu 
Obce zveřejňující aktuální informace o činnosti subjektů na webových 
stránkách 
Informační nástěnky v regionu 

Správce jednotného portálu 
Šetření obcí 
Šetření obcí, MAS 

C - 2 Cílem je pestrá nabídka volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie 
prostřednictvím konkrétních akcí a aktivit subjektů působících v kulturní, 
spolkové a zájmové činnosti. 

Počet akcí a aktivit subjektů oznámených MAS za rok Systém evidence akcí – MAS 

C - 3 Cílem je rozvinout lidské zdroje spolků, neformálních sdružení, dalších 
organizací a jednotlivců tak, aby mohly nabízet kvalitní kulturní, spolkovou a 
zájmovou činnost pro cílové skupiny.  

Školení/konzultace pro rozvoj lidských zdrojů podpořených nebo 
realizovaných MAS 
Počet účastníků školení/konzultací 

Evidence MAS / Monitorovací zprávy projektů 
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C - 4 Cílem je dostatečné a kvalitní materiální a finanční zázemí spolků, 
neformálních sdružení a dalších subjektů tak, aby mohly nabízet kvalitní 
kulturní, spolkovou a zájmovou činnost pro cílové skupiny. 

Podpora spolkům, neformálním sdružením a dalším subjektům 
z programů MAS 
 
Podpora na nové vybavení spolků, neformálních sdružení a dalších 
subjektů z programů MAS 
 
Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro volnočasové aktivity a 
počet nově vybudovaných zařízení pro volnočasové aktivity 

Evidence MAS, evidence spolků, neformálních sdružení 
a dalších subjektů 
 
 
 
 
NČI – 650205 
Místní šetření, evidence MAS 
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Podporované aktivity klíčové oblasti - C- Kulturní, 
spolková a zájmová činnost 

Indikativní vazba na dotační tituly 2014 - 2020 CLLD – ANO/NE/poznámka 

C -1: cílem je dobře informovaná veřejnost včetně členů subjektů působících v kulturní, zájmové a spolkové činnosti o aktivitách ve spolkové kulturní a zájmové činnosti. 

C-1-1 Trvalá propagace aktivit subjektů 
působících v kulturní, spolkové a 
zájmové činnosti v rámci spolupráce 
v území 

Kalendář akcí (web – filtrační, 
provázanost s ostatními weby); Práce 
manažerů území, informátorů; 
Vyvěšování letáků, vývěsky, nástěnkové 
akce, vývěsní tabule; Propagace pomocí 
všech dostupných forem a technologií; 
Podpora informovanosti o akcích na 
obecních webech (alespoň odkaz); 
Propagace webů a facebookových 
profilů subjektů na vývěskách v 
propagačních materiálech; Budování 
infocenter – personální zajištění, osvěta 

MMR 

Dotace pro nestátní neziskové organizace - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní 
úrovni Podpora aktivit posilující udržitelný rozvoj zaměřený na podporu šetrných forem 
cestovního ruchu na celostátní úrovni. 

Středočeský kraj 
Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
cestovního ruchu 

Oblast podpory: Výstavba a vybavení turistických informačních center ve Středočeském kraji 

 

ANO - doplňkově/ 19.3.1 
Škola obnovy venkova 

C-1-2 Podpora subjektů působících 
v kulturní, spolkové a zájmové činnosti 
v oblasti propagace – společná a 
individuální propagace 

Letáky, zpravodaj, billboardy – audio, 
video, foto – výroba i distribuce; 
Regionální literatura; Podpora zapojení 
do sociálních sítí a tvorba webů 
(personální zajištění); QR kódy; Zacílení 
propagace na všechny věkové skupiny 
tvorba znaků a upomínkových 
předmětů (placky, loga, trička, čepice); 
Dny otevřených dveří 

 ANO - doplňkově/ 19.3.1 
Škola obnovy venkova 
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C – 2: Cílem je pestrá nabídka volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie prostřednictvím konkrétních akcí a aktivit subjektů působících v kulturní, spolkové a zájmové 
činnosti. 

C-2-1 Společné akce subjektů v území 

Akce, které organizačně a programově 
zajišťuje více subjektů (např. Májové 
slavnosti, velikonoce, jablkobraní, 
advent, „dny‟, svatováclavské slavnosti, 
perseidy, memoriály, připomínky 
významných rodáků, osobností, 
vzpomínkové cykly, výstavy…) včetně 
jejich propagace; Podpora programu – 
např. Hudba, tanec, divadlo, tvořivé 
dílny, sportovní akce, propagace 
(bannery), plakáty, služby, 
fotodokumentace, wc (mobilní), 
poplatky osa… 

KÚ Středočeský kraj 
Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
kultury a obnovy památek; tematické zadání: Podpora kultury; Oblasti podpory: „Podpora 
projektů v oblasti kultury“; Podporované aktivity: projekty zejména v oblastech amatérské 
kultury (divadlo, folklor - tradiční lidová kultura - zapsáno v Seznamu nemateriálních statků TLK 
Středočeského kraje, hudba, tanec, film, foto, výtvarné umění a literatura -   soutěže a publikační 
činnost); celoroční dobrovolnou kulturní činnost, kulturní slavnosti k významným kulatým 
výročím, historické slavnosti, bitvy a oživení památek, projekty muzejního typu. 

ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
venkova 

 

ANO/ III. 2. Činnost 
komunitních center 

C-2-2 Neformální setkávání s kulturním 
programem 

Neformální setkávání s kulturním 
programem včetně jejich propagace 
(např. Plesy, společenské akce v 
regionu, trhy, jarmarky, bleší trhy ….) 

KÚ Středočeský kraj  
Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
kultury a obnovy památek; Tematické zadání: „Podpora kultury“; Podporované aktivity: 
„Podpora projektů v oblasti kultury“; Podporované aktivity: zahrnuje akce/projekty, které splňují 
alespoň některé z následujících kritérií: kvalita projektu, jedinečnost projektu, tradice, 
nadlokálnost, novátorství 

ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
venkova 

 

ANO/ III. 2. Činnost 
komunitních center 

C-2-3 Formální akce 

Formální akce včetně jejich propagace – 
konference, burzy nápadů, setkání s 
odborníky, školení, spolupráce se spolky 
v jiných regionech i mimo území ČR – 
mezinárodní spolupráce (MAS, EU) 

KÚ Středočeský kraj 
Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje  ze Středočeského Fondu 
sportu, volného času a primární prevence 

Oblast podpory: "Podpora volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit" – b) „Neinvestiční 
podpora“ -podpora činnosti související se sportovními, 
zájmovými a vzdělávacími aktivitami dětí a mládeže (opravy a údržby sportovních zařízení a 
zařízení, které slouží k zájmové činnosti dětí a mládeže, drobné materiální vybavení do 40 tis. Kč, 
organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu, cestovné, mzdy, provozní 
náklady - např. nájmy, energie). 

ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
venkova 

 

ANO/ III. 2. Činnost 
komunitních center 

C-2-4 Mezinárodní akce subjektů, inspirace, ERASMUS+ ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
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výměny zkušeností 

Akce podporující mezinárodní výměny 
(EU); Inspirace, výměna zkušeností mezi 
subjekty 

Klíčová akce 2 – spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů 
Podporované aktivity: mezinárodní strategická partnerství zaměřená na rozvoj iniciativ 
zabývajících se jednou či více 
oblastmi vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a podporující inovace, výměny zkušeností a 
know-how mezi různými typy organizací v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže či 
jiných příslušných oblastech 

venkova 

C-2-5 Oslavy významných výročí subjektů 

Podpora realizace významných akcí 
spojených s akcí pro veřejnost včetně 
jejich propagace - tj. Různé oslavy 
výročí spolků atp., kdy akce je zejména 
pro členy, ale s přesahem na veřejnost 

KÚ Středočeský kraj 

Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
kultury a obnovy památek; tematické zadání: Podpora kultury; Oblasti podpory: „Podpora 
projektů v oblasti kultury“; Podporované aktivity: projekty zejména v oblastech amatérské 
kultury (divadlo, folklor - tradiční lidová kultura - zapsáno v Seznamu nemateriálních statků TLK 
Středočeského kraje, hudba, tanec, film, foto, výtvarné umění a literatura -   soutěže a publikační 
činnost); celoroční dobrovolnou kulturní činnost, kulturní slavnosti k významným kulatým 
výročím, historické slavnosti, bitvy a oživení památek, projekty muzejního typu. 

NE 

C-2-6 Aktivizační projekty mladých 

Zapojení a aktivizace mladé generace 
14 - 35 let - aktivizační projekty 
mladých, které budou sami realizovat, 
včetně jejich propagace 

ERASMUS + 

klíčová akce 1 – mobilita jednotlivců 

Podporované aktivity.:Mobilita studentů a pracovníků: příležitosti pro studenty, stážisty, mladé 
lidi a dobrovolníky 

ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
venkova 

C-2-7 Projekty dětí a mládeže do 18 let 

Vybavení, realizace akcí; Projekty pro 
mladé lidi a děti včetně jejich propagace 

ERASMUS + 

klíčová akce 1 – mobilita jednotlivců 

Podporované aktivity: Mobilita studentů a pracovníků: příležitosti pro studenty, stážisty, mladé 
lidi a dobrovolníky 

ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
venkova 

 

ANO/ III. 2. Činnost 
komunitních center 

C – 3: Cílem je rozvinout lidské zdroje spolků, neformálních sdružení, dalších organizací a jednotlivců tak, aby mohly nabízet kvalitní kulturní, spolkovou a zájmovou činnost pro 
cílové skupiny. 

C-3-1 Podpora trenérů, vedoucích kroužků a 
managementů 

Podpora trenérů, vedoucích a 
managementu; Kurzy, stáže, školení vč. 
zahraničních; Podpora formou 

KÚ Středočeský kraj 
Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
sportu, volného času a primární prevence; Tematické zadání "Podpora volnočasových, 
sportovních a vzdělávacích aktivit"; Oblast podpory: „Neinvestiční podpora“- zahrnuje podporu 
činnosti související se sportovními, zájmovými a vzdělávacími aktivitami dětí a mládeže (opravy a 
údržby sportovních zařízení a zařízení, které slouží k zájmové činnosti dětí a mládeže, drobné 

Částečně - ANO/ 19.3.1 
Škola obnovy venkova 
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startovacího balíčku pro zavedení 
kroužku/subjektu vč. Nákladů na 
vybavení; Jednorázová finanční dotace 
mládežnických trenérů a vedoucích 
kroužků pro mládežníky jako ocenění 
dlouhodobé dobrovolné činnosti – 
paušál; Podpora dobrovolnictví - 
vytváření podmínek, koordinace; Akce 
podporující motivaci členů subjektů k 
dobrovolné činnosti 

materiální vybavení do 40 tis. Kč, organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního 
významu, cestovné, mzdy, provozní náklady - např. nájmy, energie). 

C-3-2 Podpora založení subjektů 

Podpora činnosti/založení /obnovení 
činnosti subjektů včetně metodické a 
technické podpory pro jejich vedoucí 
(práce s PC, tisk pozvánek na akce, 
pomoc s propagací…), motivace, 
aktivizace, technická podpora i 
metodické vedení - samotných aktivit i 
např. Pomoc se zpracováním projektu 

Nadace VIA 

Program Techsoup 
Podporované aktivity: zprostředkování softwarových darů: Microsoft (MS Office, Upgrade OS 
Windows, OS Windows — Get Genuine, serverová nebo CRM řešení,…), Zoner (Zoner Photo 
Studio 17), síťové prvky Cisc telefonickou a e-mailovou podporu při získávání licencí; zapojení do 
programů Office 365 pro neziskové organizace a Google pro neziskové organizace; 
Technologické produkty věnují IT společnosti darem. Žádající organizace hradí pouze 
administrativní poplatek za zprostředkování, který slouží k pokrytí provozních nákladů 
dárcovského programu a odpovídá 5 – 15 % tržní hodnoty produktů. 

NE – jedině v rámci animace 
území/činnost kanceláře 
MAS 

 
C – 4: Cílem je dostatečné a kvalitní materiální a finanční zázemí spolků, neformálních sdružení a dalších subjektů tak, aby mohly nabízet kvalitní kulturní, spolkovou a zájmovou 
činnost pro cílové skupiny. 

C-4-1 Budování a obnova infrastruktury - 
rekonstrukce budov, kulturních 
zařízení, místností, kluboven 
venkovních prostor, sportovišť, hřišť 
pro činnost spolků, neformálních 
sdružení a dalších subjektů 

(prolíná se s tématy v rozvoji obcí, 
rozhraní je typ žadatele, zde vše kromě 
obcí či svazků obcí) 

IROP 
Prioritní osa 2; Specifický cíl 2. 4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení; Podporované aktivity: Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální 
vzdělávání mládeže v oblastech komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů a 
práce s digitálními technologiemi 

ANO/ II. 6. Školství, 
vzdělávání 
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Topení, vodovod, střecha, zateplení, 
kanalizace, podlahy, zastřešení parketu; 
Finančně omezit velikost dotace, aby se 
dostalo téměř na všechny nebo 
minimálně na více žadatelů; Velké 
investice - vybavení mimo finanční 
možnosti 

C-4-2 Materiální vybavení spolků, 
neformálních sdružení a dalších 
subjektů 

Drobné investice a materiální podpora 
(do 50 tis. Kč) 

KÚ Středočeský kraj 
Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální 
vzdělávání, výchovu a osvětu; Tématické zadání: Vytváření technického a odborného zázemí 
středisek EVVO a jejich aktivit – projektová dokumentace, realizace staveb, rekonstrukce staveb, 
pořízení technického vybavení 

NE takto malé projekty 
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1.3.3.4. D – Sociální služby 

Vize klíčové oblasti D – SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

V regionu jsou dostupné a kvalitní sociální služby pro všechny potencionální uživatele, přičemž spokojení uživatelé sociálních služeb žijí v domácím prostředí. Široká veřejnost a obecní municipality jsou dobře informovány o 
sociálních službách v regionu a je podporován zdravý životní styl obyvatelstva území. Vysoká profesionalita sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, dobrovolníků a pečujících osob je založena na principech 
holistického pojetí života člověka. Obyvatelům se daří sladit pracovní, osobní a rodinný život. V sociální oblasti fungují místní partnerství. 

Celkový/STRATEGICKÝ cíl klíčové oblasti D – SOCIÁLNÍ SLUŽBY Objektivně ověřitelné indikátory Zdroje k ověření  

Cílem je pomoci rodinám, které nezvládají péči o své rodinné příslušníky (nezletilé děti, seniory, osoby se zdravotním 
postižením) a prostřednictvím dostupných terénních sociálních služeb prodloužit maximálně dobu pobytu v domácím 
prostředí, popřípadě zajistit kvalitní pobytové sociální služby v regionu pro všechny potencionální uživatele s cílem 
zabránit ztrátě kontaktu uživatelů s rodinným a sociálním prostředím. Pro dosažení tohoto cíle umožnit a zajistit 
odbornou podporu sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, dobrovolníků a pečujících osob jako 
prostředku prevence syndromu vyhoření, zvýšit informovanost o sociálních službách v regionu a podporovat slaďování 
pracovního, osobního a rodinného života obyvatel regionu. 

Uživatelé terénních sociálních služeb - Počet 

uživatelů na 100 obyvatel MAS 

 

Specifické cíle klíčové oblasti D – SOCIÁLNÍ SLUŽBY Objektivně ověřitelné indikátory Zdroje k ověření  

D -1 Umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením kvalitní život prostřednictvím rozvoje 
dostupných sociálních služeb, domácí péče i prevence sociálního vyloučení. 

Počet klientů sociálních služeb 
Počet neuspokojených žádostí klientů sociálních 
služeb 

Poskytovatelé sociálních služeb 
NČI - 075710 
ČSÚ 

D - 2 Prostřednictvím zlepšení informovanosti o sociálních službách u cílových skupin i obcí zajistit 
jejich dobrou dostupnost. 

Počet akcí na propagaci sociálních služeb Poskytovatelé sociálních služeb 

D - 3 Rozšířit, doplnit a zefektivnit poskytování sociálních služeb prostřednictvím podpory rozvoje 
dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce. 

Počet dobrovolníků v sociálních službách 
Náklady na dobrovolnictví z projektů MAS 

Poskytovatelé sociálních služeb 
Poskytovatelé sociálních služeb, evidence MAS 

D - 4 Zajistit fungování rodiny a pokrytí základních životních potřeb jedinců i rodin, kteří se ocitli 
v obtížné situaci, a to prostřednictvím poskytnutí okamžité materiální pomoci. 

Množství finančních prostředků na pokrytí 
základních životních potřeb rodin 

Poskytovatelé sociálních služeb, NNO 

D - 5 Působit preventivně proti sociálnímu vyloučení rodin a proti sociálně patologickým jevům 
prostřednictvím rozvíjení rodičovských kompetencí a poskytování služeb cílených na 
podporu rodiny a jejích členů. 

Počet nově poskytovaných sociálních služeb a 
služeb sanace rodiny na území MAS Blaník 
Počet akcí a aktivit v oblasti prevence proti 
sociálně patologickým jevům 

Registr poskytovatelů sociálních služeb 
Poskytovatelé sociálních služeb 
 

D - 6 Zajistit poskytování kvalitních sociálních služeb prostřednictvím podpory a rozvoje lidských 
zdrojů z řad profesionálů, dobrovolníků i rodinných příslušníků pečujících o osoby blízké. 

Spokojenost poskytovatelů sociálních služeb 
Počet proškolených a supervidovaných pracovníků 
sociálních služeb 

Dotazníkové šetření 
Poskytovatelé sociálních služeb, MěÚ 

D - 7 Zlepšit dostupnost sociálních služeb prostřednictvím zvýšení zapojení obcí do řešení sociálně 
patologických jevů na jejich území. 

Množství finančních prostředků na sociální 
problematiku poskytnuté obcemi 

Obce – rozpočty 

D - 8 Na trhu práce zlepšit postavení osob se zdravotním postižením, osob ohrožených sociálním 
vyloučením a osob znevýhodněných zejména prostřednictvím rozvoje nástrojů umožňujících 
sladit rodinný a pracovní život. 

Počet flexibilních úvazků podpořených úřadem 
práce a projekty MAS 

Evidence ÚP, Projekty MAS 
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Podporované aktivity klíčové oblasti – D- SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY 

Vazba na dotační tituly 2014 – 2020 CLLD – ANO/NE/poznámka 

D -1: Umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením kvalitní život prostřednictvím rozvoje dostupných sociálních služeb, domácí péče i prevence sociálního vyloučení. 

D-1-1 Rozvoj pečovatelské služby IROP 

Prioritní osa 2 Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi; Podporované aktivity:Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za 
účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce   

OPZ 
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou; Specifický cíl 2.3.1.; Podporované 
aktivity: Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního 
vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní 
sociální práce 

ANO/ II. 2. Zázemí pro sociální 
služby  

 

ANO/ II.3. Komunitní centrum 

 

ANO/ III.2 Činnost komunitních 
center 

D-1-2 Rozvoj osobní asistence IROP 

Prioritní osa 2 Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi; Podporované aktivity: Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za 
účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 
OPZ 
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 
Specifický cíl 2.3.1.; Podporované aktivity: Podpora sociálního začleňování osob sociálně 
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na 
prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, 
podpora komunitní sociální práce 

ANO/ II. 2. Zázemí pro sociální 
služby 

 

ANO/ II. 3. Komunitní centrum 

 

ANO/ III. 2. Činnost komunitních 
center  

D-1-3 Podpora domácí péče a rozvoj 
doprovázení rodin 

např. při zahájení péče o osobu se 
zdravotním postižením, při péči o 
umírajícího člena rodiny apod. 

IROP 

Prioritní osa 2 Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi; Podporované aktivity: Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby – 
podporován nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy  
OPZ 
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

ANO/ II. 2. Zázemí pro sociální 
služby 

 

ANO/ III. 3. Programy pro práci 
se skupinou sociálně ohrožených 
osob mimo rámec zákona o 
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Specifický cíl 2.3.1.; Podporované aktivity: podpora prorodinných opatření obcí a dalších 
aktérů na místní úrovni  

sociálních službách 

D-1-4 Doprava ve vazbě na sociální služby 

Vytvoření systému dopravy osob 
z odlehlejších lokalit (venkovských částí) 
do místa poskytování sociálních služeb a 
míst setkávání; Nákup dopravních 
prostředků pro poskytovatele sociálních 
služeb 

IROP 

Prioritní osa 1 Specifický cíl 1. 2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, dílčí cíl – 
zajistit potřeby specifických obyvatel v dopravě 

NE 

D-1-5 Rozvoj terapií v sociálních službách 
(canisterapie, muzikoterapie a další) 

Svépomocné skupiny 

Středočeský kraj 
Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z Humanitárního 
fondu-sociální oblast. Podporované aktivity - Podpora sociálních služeb na místní a 
regionální úrovni poskytovaných zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením 

NE 

D-1-6 Akce na posílení tradic a soudržnosti 
venkovských obyvatel (sousedské vztahy) 

Uchovávání vzpomínek a hodnot 
současného života v regionu (ve smyslu 
místního dědictví) formou zapisování 
vzpomínek a vyprávění obyvatel o 
prožitém životě v regionu, tvorba 
časopisu, knih apod.) 

Různé nadace 
Středočeský kraj 
Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 
Fondu kultury a obnovy památek; tematické zadání: Podpora kulturyOblasti podpory: 
„Podpora projektů v oblasti kultury“; Podporované aktivity: projekty zejména v oblastech 
amatérské kultury (divadlo, folklor - tradiční lidová kultura - zapsáno v Seznamu 
nemateriálních statků TLK Středočeského kraje, hudba, tanec, film, foto, výtvarné umění 
a literatura -   soutěže a publikační činnost); celoroční dobrovolnou kulturní činnost, 
kulturní slavnosti k významným kulatým výročím, historické slavnosti, bitvy a oživení 
památek, projekty muzejního typu. 

ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
venkova 

D-1-7 Podpora generační a mezigenerační 
spolupráce (aktivní předávání zkušeností 
senioři – děti apod.) 

Doučování dětí; Organizovaná výpomoc 
v domácnosti a hlídání dětí („půjčovna 
babiček‟); Organizovaná výpomoc seniorů 
seniorům formou vzájemné prospěšnosti a 
motivace 

Různé Nadace 
OP Z 
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 
Specifický cíl 2.3.1.; Podporované aktivity: podpora prorodinných opatření obcí a dalších 
aktérů na místní úrovni 

ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
venkova 

 

ANO/ III. 1. Hlídání dětí 
pracujícím rodičů  

 

ANO/ III. 2. Činnost komunitních 
center  
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D – 2: Prostřednictvím zlepšení informovanosti o sociálních službách u cílových skupin i obcí zajistit jejich dobrou dostupnost. 

D-2-1 Zlepšení informovanosti o poskytovaných 
sociálních službách v regionu 

Informace pro uživatele odpovídající 
formou (děti, osoby se zdravotním 
postižením smyslovým či mentálním 
apod.); Informace pro obecní úřady 
(letáky, školení, nástěnky apod.); 
Informace dostupné na místech setkávání 
(spolkové domy, lékařské ordinace apod.) 

 ANO – činnost kanceláře MAS 
v rámci provozu 

D – 3: Rozšířit, doplnit a zefektivnit poskytování sociálních služeb prostřednictvím podpory rozvoje dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce. 

D-3-1 Rozvoj dobrovolnictví v sociálních 
službách 

Koordinace výkonu dobrovolnictví – včetně 
vyhledávání a vzdělávání dobrovolník 

OPZ 
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 
Specifický cíl 2.2.1.; Podporované aktivity: Podpora koordinovaného využívání 
dobrovolníků v oblasti sociální integrace organizacemi s udělenou akreditací Ministerstva 
vnitra, vznik dobrovolnických center  

Částečně činnost MAS v rámci 
provozu – animace území. 

D – 4: Zajistit fungování rodiny a pokrytí základních životních potřeb jedinců i rodin, kteří se ocitli v obtížné situaci, a to prostřednictvím poskytnutí okamžité materiální pomoci. 

D-4-1 Podpora rodin a osob v obtížné životní 
situaci – akce 

Sociální šatník; Půjčovna různých věcí 
(vybavení domácnosti apod.); Potravinová 
banka 

OPZ 
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 
Specifický cíl 2.3.1. Podporované aktivity: podpora prorodinných opatření obcí a dalších 
aktérů na místní úrovni  

ANO/III. 3. Programy pro práci se 
skupinou sociálně ohrožených 
osob mimo rámec zákona o 
sociálních službách 

D-4-2 Podpora rodin a osob v obtížné životní 
situaci – zázemí 

Ubytovna pro muže a ženy; Noclehárna; 
Cvičné a malometrážní byty, podpora tzv. 
sociálního bydlení 

IROP 

Prioritní osa 2 Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi; Podporované aktivity:Sociální bydlení – pořízení bytů, bytových domů, 
nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení 
nezbytného základního vybavení 
OPZ 
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou; Specifický cíl 2.3.1.; Podporované 
aktivity: podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 

NE 

D – 5: Působit preventivně proti sociálnímu vyloučení rodin a proti sociálně patologickým jevům prostřednictvím rozvíjení rodičovských kompetencí a poskytování služeb 
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cílených na podporu rodiny a jejích členů. 

D-5-1 Sanace rodiny a podpora rodičovství 

(částečně se kryje s výchovou a 
vzděláváním – zde však cíleno na 
specifické skupiny – ohrožené, ve výchově 
a vzdělávání jde o celkovou populaci) 

Rozvoj rodičovských kompetencí; Rozvoj 
finanční gramotnosti; Rozvoj běžných 
dovedností v domácnosti (kurzy vaření, 
ručních prací, apod.); Cvičný byt; Rozvoj 
zdravotních a pečovatelských znalostí a 
dovedností; Nízkoprahové centrum; 
Logopedická péče; Přípravná třída ZŠ; 
Školní psycholog; Adiktologické služby (pro 
drogově závislé a jejich rodiny) 

IROP 

Prioritní osa 2 Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi 

Podporované aktivity: Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby – 
podporován nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy  
OPZ 
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

Specifický cíl 2.3.1.; Podporované aktivity: podpora prorodinných opatření obcí a dalších 
aktérů na místní úrovni 
MŠMT  
Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve 
školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních 
KÚ Středočeský kraj 
Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 
ze Středočeského Humanitárního fondu Podporovaná oblast: „Podpora rodiny na místní a 
regionální úrovni (investiční nebo neinvestiční)“ 

ANO/ II. 2. Zázemí pro sociální 
služby 

 

ANO/ II. 3. Komunitní centrum 

 

ANO/ III. 2. Činnost komunitních 
center  

 

ANO/ III.3. Programy pro práci se 
skupinou sociálně ohrožených 
osob mimo rámec zákona o soc. 
službách 

D – 6: Zajistit poskytování kvalitních sociálních služeb prostřednictvím podpory a rozvoje lidských zdrojů z řad profesionálů, dobrovolníků i rodinných příslušníků pečujících o 
osoby blízké. 

D-6-1 Podpora pracovníků v sociálních 
službách, sociálních pracovníků, 
dobrovolníků, pečujících osob 

Vzdělávání; Supervize; Metodická 
podpora; Mezinárodní spolupráce – 
exkurze, výměnné pobyty a praxe, 
využívání zahraničních zkušeností v praxi 
apod. 

OPZ 

Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, Specifický cíl Zvýšit uplatnitelnost 
osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na 
trhu práce 

ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
venkova 

ANO/ III. 3. Programy pro práci 
se skupinou sociálně ohrožených 
osob mimo rámec zákona o soc. 
službách 

 

D – 7: Zlepšit dostupnost sociálních služeb prostřednictvím zvýšení zapojení obcí do řešení sociálně patologických jevů na jejich území. 

D-7-1 Podpora zapojení obcí do řešení 
sociálních služeb 

Rozvoj meziobecní spolupráce v sociální 

OPZ 
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

Specifický cíl 2.3.1.  

ANO/ II. 2. Zázemí pro sociální 
služby 
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oblasti; Realizace vzdělávacích, 
osvětových a kulturních akcí pro veřejnost 
ve spolkových domech; Podpora zájmu 
obyvatel o dění v obci a regionu s důrazem 
na aktivní zapojení seniorů 

Podporované aktivity: podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní 
úrovni 

ANO/ II. 3. Komunitní centrum 

 

ANO/ III. 2. Činnost komunitních 
center  

D – 8: Na trhu práce zlepšit postavení osob se zdravotním postižením, osob ohrožených sociálním vyloučením a osob znevýhodněných zejména prostřednictvím rozvoje nástrojů 
umožňujících sladit rodinný a pracovní život. 

D-8-1 Vytváření pracovních míst (návyků) pro 
osoby se zdravotním postižením a osoby 
ohrožené sociálním vyloučením a osoby 
znevýhodněné na trhu práce, podpora 
opatření vedoucích ke slaďování 
pracovního a osobního (rodinného) 
života, podpora tzv. sociálního podnikání 

Kavárna, obchůdek, terapeutická dílna; 
Chráněná pracovní místa; Vytváření a 
podpora flexibilních forem práce, 
částečných pracovních úvazků apod.; 
Hlídání dětí pro pracující rodiče/rodiče 
připravující se na vstup na trh práce - 
např. Dětské skupiny a další formy hlídání 
dětí; Poradenství a vzdělávání zacílené na 
zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce 
(také viz rekvalifikace v tématu „výchova a 
vzdělávání‟); Motivace zaměstnavatelů 
v uplatňování rovných příležitostí a 
slaďování pracovního a rodinného života 
(např. Politika a řízení lidských zdrojů 
přátelské rodině, služby péče o děti, 
inovace); Tvorba a realizace komplexních 
programů na podporu zahájení a rozvoj 
samostatné výdělečné činnosti; Místní 
partnerství a tematické sítě zaměřené na 

IROP 

Prioritní osa 2; Specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit 
v oblasti sociálního podnikání 

Podporované aktivity: Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků 
OPZ 
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou; Specifický cíl 2.3.1.; Podporované 
aktivity: podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 
 
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, Specifický cíl 2.1.1.  
Podporované aktivity: Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační 
programy  
 
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, Specifický cíl 2. 1. 2. Rozvoj sektoru 
sociální ekonomiky. Podporované aktivity: vznik a rozvoj sociálního podnikání 

ANO/ III. 1. Hlídání dětí 
pracujícím rodičům 
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snižování horizontálního a vertikálního 
rozdělení trhu práce 
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1.3.3.5. E- Cestovní ruch 

Vize klíčové oblasti E – CESTOVNÍ RUCH 

V regionu je vytvořena dostatečná síť ubytovacích zařízení různorodého typu (různé kategorie – kemp, hotel, ubytování v soukromí), stravovacích zařízení, zázemí (přístřešky, odpadkové koše, mobiliář, WC, parkoviště, stojany 

na kola, odpočívadla, zázemí pro menší děti….), včetně informačního systému také v cizojazyčných mutacích (např. mapy), které umožňují kvalitní zázemí pro vícedenní rekreaci. MAS Blaník – ráj školních akcí a výletů. 

Obyvatelé a turisté jsou dobře informováni o turistických cílech, informace jsou dostupné také přes webové stránky všech obcí v regionu. Jsou podporovány tradiční i nové nadregionální akce, které svým rozsahem a 

charakterem přesahují region MAS (jarmarky, setkání „zájmových skupin‟ – mlynářů atp., srazy zaniklých vesnic apod.). Na celém území funguje kvalitně spolupráce mezi subjekty (např. města, spolky, obce, podnikatelé, 

nepodnikatelé) a tyto aktivity mimo jiné také v některých případech vytvářejí pracovní místa. Rozvoj turistického ruchu respektuje krajinu MAS Blaník i potřeby různorodých cílových skupin – tj. hendikepovaných, rodin 

s malými dětmi (používající kočárky), seniorů (zde s důrazem na konzervativní způsob informovanosti). Nově budované turistické trasy jsou víceúčelové – pro cyklisty, pěší, hipoturisty. Kalendář akcí je naplněn k prasknutí – 

stále se tu něco děje. 

Celkový/STRATEGICKÝ cíl klíčové oblasti E- CESTOVNÍ RUCH Objektivně ověřitelné indikátory Zdroje k ověření  

Celkovým cílem rozvoje v oblasti cestovního ruchu je udržet malebný ráz  území MAS 

Blaník, ale zároveň mít dostatečně vybudované zázemí pro cestovní ruch, který 

přináší obživu místním lidem a radost návštěvníkům. Spokojený návštěvník, který u 

nás hodně utratí, je náš cíl. 

  

Specifické cíle klíčové E- CESTOVNÍ RUCH Objektivně ověřitelné indikátory Zdroje k ověření  

E-1 Cílem je prostřednictvím podpory investic do cestovního ruchu či jejich 
přípravy (zachování a zatraktivnění stávajících + budování nových 
turistických cílů)zajistit zázemí pro pobyt turistů na jeden a více dní pro 
různé cílové skupiny, a tím zvýšit zájem o návštěvu regionu (služby + 
infrastruktura), a současně přispět k vytváření nových pracovních míst. 
Důraz by měl být kladen na vytváření funkční a propojené sítě 
turistických cílů – tzv. ,,STARPOINTŮ‟. 

Počet nově vybudovaných a obnovených atraktivit 
CR 
Počet nově zřízených lůžek v ubytovacích 
zařízeních 
Počet nových startpointů 

NČI – 633112 
NČI – 411500 
statistiky turistických cílů, měření návštěvnosti 
Vlastní šetření 

E-2 Cílem je prostřednictvím aktivní a smysluplné nabídky akcí zvýšit 
atraktivitu regionu pro návštěvníky, podpořit místní služby a výrobce, 
rozvíjet spolupráci v regionu. 

Počet návštěvníků regionu  
Počet úspěšných nadregionálních akcí 

NČI – 632100 
 
Místní šetření organizátorů 
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E-3 Cílem je prostřednictvím inovativní a efektivní propagace vně i uvnitř 
regionu přilákat turisty a další návštěvníky k vícedenní návštěvě 
(prezentace regionu jako celku, prezentace aktivit, cílená propagace), 
koordinovaná propagace navíc může přinést synergický efekt. 

počet přenocujících návštěvníků Evidence MAS 
 
Evidence MAS 
 
Evidence zařízení 
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Podporované aktivity klíčové oblasti – E- Cestovní 
ruch 

Indikativní vazba na dotační tituly 2014 – 2020 CLLD – ANO/NE/poznámka 

E- 1: Cílem je prostřednictvím podpory investic do cestovního ruchu či jejich přípravy (zachování a zatraktivnění stávajících + budování nových turistických cílů)zajistit zázemí 
pro pobyt turistů na jeden a více dní pro různé cílové skupiny, a tím zvýšit zájem o návštěvu regionu (služby + infrastruktura), a současně přispět k vytváření nových pracovních 
míst. Důraz by měl být kladen na vytváření funkční a propojené sítě turistických cílů – tzv. ,,Starpointů‟. 

E-1-1 Výstavba, obnova, rekonstrukce 
ubytovacích, sportovních a stravovacích 
zařízení, kempů a tábořišť vč. vybavení 

Př. půjčovny kol, lodí, koloběžek, vybavení 
na rybaření, houbaření atp. 

PRV 

6.4. Podpora investic nezaložení nebo rozvoj nezemědělských činností  

6.4.1 Investice do nezemědělských činností 

Podporované aktivity: Stavební obnova nebo nová výstavba provozovny; 
nová výstavba bioplynové stanice, pořízení strojů, technologií a dalšího 
vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost 

ANO/ I. 3. Na venkově se PODNIKÁ 

 

E-1-2 Budování a značení turistických cílů a tras 

Infotabule, naučné stezky, „hnědé‟ cedule, 
směrovky,… a související infrastruktura 

PRV 
19.2.1.: Investice do hmotného majetku 
Neproduktivní investice v lesích 

ANO/ I. 4. POZNEJTE to u nás v LESE 

E-1-3 Výstavba nebo obnova parkovacích a 
odpočívacích ploch k turistickým cílům vč. 
vybavení 

Skříňky, WC, umývárny atp. 

 Částečně může být - ANO/ I. 4. POZNEJTE 
to u nás v LESE 

E-1-4 Vybavení turistických cílů pro specifické 
cílové skupiny - rodiny s dětmi, cyklisty a 
hendikepované, seniory a další specifické 
skupiny 

PRV  
19.2.1.: Investice do hmotného majetku 
Neproduktivní investice v lesích 

6.4. Podpora investic nezaložení nebo rozvoj nezemědělských činností  

6.4.1 Investice do nezemědělských činností 
Podporované aktivity: Stavební obnova nebo nová výstavba provozovny; 
nová výstavba bioplynové stanice, pořízení strojů, technologií a dalšího 
vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost 

MMR 

ANO/ I. 3. Na venkově se PODNIKÁ 

 

ANO/ I. 4. POZNEJTE to u nás v LESE 
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Program cestování dostupné všem; Podporované aktivity: 
Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a 
hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, 
zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, zavedení/zlepšení/vytvoření 
navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené 
účastníky cestovního ruchu a pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a 
úschovu zavazadel, to vše včetně propagace zrealizovaných výstupů akcí 

E-1-5 Budování vyhlídkových a odpočinkových 
míst či jejich zařízení a obnova 

PRV 
19.2.1.: Investice do hmotného majetku 
Neproduktivní investice v lesích 

MMR 

Program cestování dostupné všem  

Podporované aktivity: Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb 
pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty 
podél tras 

ANO/ I. 4. POZNEJTE to u nás v LESE 
 

E-1-6 Pořízení vybavení na pořádání akcí 

Mobilní zázemí, stánky, panely, označení, 
pódium – židle atp., vybavení na řemesla, 
kostýmy atp. 

KÚ Středočeský kraj 
Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek 

tematické zadání: Podpora kultury  

Oblasti podpory: „Podpora projektů v oblasti kultury“ 

Podporované aktivity: projekty zejména v oblastech amatérské kultury 
(divadlo, folklor - tradiční lidová kultura - zapsáno v Seznamu nemateriálních 
statků TLK Středočeského kraje, hudba, tanec, film, foto, výtvarné umění a 
literatura -   soutěže a publikační činnost); celoroční dobrovolnou kulturní 
činnost, kulturní slavnosti k významným kulatým výročím, historické 
slavnosti, bitvy a oživení památek, projekty muzejního typu. 

Eventuálně - ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
venkova 

E-1-7 Technické dokumentace, příprava projektů 
ve veřejném zájmu 

 NE 
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Studie zpřístupnění, památkové posudky, 
poradce…, měření návštěvnosti 

E-1-8 Krátkodobá poradenská a konzultační 
činnost v oblasti „papírové‟ přípravy 
realizace projektů nebo služeb navazujících 
na cestovní ruch 

 NE – částečně formou animace území – 
provoz MAS 

E- 2: Cílem je prostřednictvím aktivní a smysluplné nabídky akcí zvýšit atraktivitu regionu pro návštěvníky, podpořit místní služby a výrobce, rozvíjet spolupráci v regionu. 

E-2-1 Akce v cestovním ruchu 

Akce pro cestovní ruch pro širokou veřejnost 
z regionu i mimo něj podpora zachování 
konání tradičních akcí – př. Svatováclavské 
slavnosti; Podpora akcí poukazujících na 
historii regionu/akcí interpretující historii 
regionu 

KÚ Středočeský kraj 
Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek 
tematické zadání: Podpora kultury  

Oblasti podpory: „Podpora projektů v oblasti kultury“ 

Podporované aktivity: projekty zejména v oblastech amatérské kultury 
(divadlo, folklor - tradiční lidová kultura - zapsáno v Seznamu nemateriálních 
statků TLK Středočeského kraje, hudba, tanec, film, foto, výtvarné umění a 
literatura -   soutěže a publikační činnost); celoroční dobrovolnou kulturní 
činnost, kulturní slavnosti k významným kulatým výročím, historické 
slavnosti, bitvy a oživení památek, projekty muzejního typu.   

NE 

Eventuálně - ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
venkova 

E- 3: Cílem je prostřednictvím inovativní a efektivní propagace vně i uvnitř regionu přilákat turisty a další návštěvníky k vícedenní návštěvě (prezentace regionu jako celku, 
prezentace aktivit, cílená propagace), koordinovaná propagace navíc může přinést synergický efekt. 

E-3-1 Propagace v cestovním ruchu převážně 
dovnitř regionu 

Propagační tiskoviny; Vytváření nových 
propagačních strategií a projektů – inovace; 
Podpora fyzické propagace infrastruktury 
(cedule, směrovky); Soutěže cílené na 
propagaci; Tvorba a rozvoj (údržba) 
webových stránek (plusové body za 
propojení se sociálními sítěmi a novými 

Středočeský kraj 
Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu cestovního ruchu 
Oblast podpory: Výstavba a vybavení turistických informačních center ve 
Středočeském kraji, Naučné stezky 

 

Eventuálně - ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
venkova 



 
 
 

49 
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. Dopracování strategie také podpořil dotací   
Středočeský kraj. 
 
 

fenomény a provázanost s dalšími stránkami 
regionu); Podpora vzájemné propagace 
(papírové i virtuální)-spolupráce více 
subjektů „virtuální zlaté stránky regionu‟ 
společná prezentace služeb a akcí 
v cestovním ruchu; Motivace a aktivizace 
návštěvníků - např. Soutěže, hry, společné 
vstupenky, návštěvnické karty, bonusy atd.; 
Tipy na výlety a trasypro různé cílové 
skupiny 

E-3-2 Propagace regionu v cestovním ruchu 
převážně navenek 

Efektivní využití propagace v médiích 
(vytváření společných kampaní více subjektů 
na území mas); Podpora cílené propagace 
cestovního ruchu v regionu navenek; 
Propagace při vstupu do regionu („vstupní 
brány‟); Podpora prodeje propagačních 
předmětů a suvenýrů 

Středočeský kraj 
Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu cestovního ruchu 
Oblast podpory: Výstavba a vybavení turistických informačních center ve 
Středočeském kraji 

 

Eventuálně - ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
venkova 

E-3-3 Balíčky v cestovním ruchu 

Turistické balíčky pro různé cílové skupiny– 
program na několik dnů, tipy na bydlení, 
aktivity; popř. I organizované s průvodcem 

 Iniciace aktérů území v rámci provozu MAS 
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1.3.3.6. F- Potenciál krajiny 

Vize klíčové oblasti F – POTENCIÁL KRAJINY 

Území spadající do regionu MAS Blaník, z. s., si zachovává svůj malebný ráz, přívětivý turistům i místním obyvatelům. Region nabízí širokou škálu služeb, nabídku místních a tradičních výrobků, a tím i 

dostatek pracovních míst přímo na venkově. Krajina je funkční a členitá, udržovaná a prostupná. Má schopnost efektivně zadržovat vodu a je schopna se přirozeně bránit vůči povodním. Nabízí volně 

přístupné zdroje vody a nevyskytují se vážnější problémy s erozí či dalšími negativními jevy způsobenými nepříznivým chováním v krajině a přírodě. Na území funguje systém osvěty, popularizace 

přímého prodeje, poradenství. Jsou dokončeny komplexní pozemkové úpravy. 

Celkový/STRATEGICKÝ cíl klíčové oblasti F – POTENCIÁL KRAJINY Objektivně ověřitelné indikátory Zdroje k ověření  

Cílem rozvoje je harmonická pestrá krajina, která vytváří dostatečný potenciál pro její šetrné využití a 

zajištění obživy místních obyvatel. Počet subjektů – v CZ-NACE A: Zemědělství, lesnictví, rybářství 

RES – registr ekonomických subjektů, 

ČSÚ 

Specifické cíle klíčové F – POTENCIÁL KRAJINY Objektivně ověřitelné indikátory Zdroje k ověření  

F-1 

Prostřednictvím co největší průchodnosti krajiny chceme dosáhnout jejího 
funkčního využití pro život, turistický ruch, zemědělskou činnost při 
současném zohlednění zájmů různorodých cílových skupin. Celková délka nově vybudovaných a obnovených polních cest 

Mapové podklady – GIS, obce, evidence 
MAS 

F-2 

Prostřednictvím podpory diverzifikace zemědělské/lesnické/potravinářské 
činnosti anebo návratu k původním tradičním zemědělským, řemeslným či 
potravinářským postupům (vyžadujícím často vyšší míru lidské/ruční práce) 
chceme napomoci zvrátit negativní trend v regionu, a sice ubývání 
pracovních příležitostí na venkově a naopak tyto nabídnout. 

Počet subjektů – drobných zemědělců 
Počet trhů, jarmarků a prodejů ze dvora 

RES – registr ekonomických subjektů 
Evidence provozovatelů trhů, evidence 
MAS 

F-3 

Prostřednictvím konkrétních aktivit směřujících k zajištění biodiverzity, 
udržitelnosti vodních zdrojů, možností kvalitního hospodaření a díky 
eliminaci negativních jevů, jako jsou povodně, erozní splachy, chceme 
předcházet zhoršení a vylepšit kvalitu vody a půdy. 

Celková délka revitalizovaných vodních toků 
Celková plocha obnovených vodních ploch 

NČI – 250300 
Majitelé pozemků, povodí, rybáři 

F-4 

Prostřednictvím podpory financování projektových dokumentací a dalších 
aktivit, př. financování právních služeb pro krajinu, životní prostředí a 
zemědělství, chceme pomoci vlastníkům anebo správcům majetku připravit 
konkrétní projekty v kvalitě, která je požadována pro financování z fondů EU 
či jiných zdrojů anebo pomoci těmto i bez financování třetí strany vyřešit 
problémy týkající se krajiny v území (často legislativně, narovnáním právních 
vztahů). 

Množství finančních prostředků vynaložených na pořízení projektové 
dokumentace v oblastech krajiny, životního prostředí a zemědělství 
Počet realizovaných setkání s veřejností před zahájením KPÚ (komunitní 
plánování) Evidence MAS 
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F-5 
Chceme podpořit nové myšlenky a přístupy při využívání potenciálu krajiny 
(nové způsoby) v souladu s celkovým cílem této oblasti. 

Množství inovativních přístupů v oblastech ochrany krajiny, životního 
prostředí a zemědělství Evidence MAS 
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Podporované aktivity klíčové oblasti – F – 
POTENCIÁL KRAJINY 

Indikativní vazba na dotační tituly 2014 - 2020 CLLD – 
ANO/NE/poznámka 

F- 1: Prostřednictvím co největší průchodnosti krajiny chceme dosáhnout jejího funkčního využití pro život, turistický ruch, zemědělskou činnost při současném zohlednění 
zájmů různorodých cílových skupin. 

F-1-1 Úpravy a opravy lesních cest (vč. Zeleně, 
zázemí a mobiliáře) 

PRV  
4.3. Podpora investic do infrastruktur související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se 
zemědělství a lesnictví; 4.3.2. Lesnická infrastruktura; Podporované aktivity: rekonstrukce, 
výstavba lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení; nákup pozemků max. 
do 10% celkových způsobilých výdajů 

KÚ Středočeského kraje 

Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
životního prostředí a zemědělství; Tematické zadání „Zkvalitnění životního prostředí“; Oblast 
podpory: Výsadba lesa a realizace vegetačních úprav u komunikací, v zástavbě a u dalších zdrojů 
prašnosti v obcích 

NE 

F-1-2 Víceúčelové cesty (vč. Zeleně, zázemí a 
mobiliáře) 

Mimo hlavní komunikace; Polní cesty, 
hippostezky, cyklostezky- spojeno více 
účelů; Se zohledněním zájmů více uživatelů; 
Vč. Zeleně (po jedné straně – zvážit 
preferenci jižní strany); Vč. Vybavení 
mobiliářem (pro cyklisty, koně – napajedla, 
vodní zdroje); Čistící pásy, přejezdy na pole; 
Preferovat tzv. Holandské typy škarp (tj. 
Pozvolné s rozlivem, zelené); Vč. Značení 
(pro cyklisty, turisty či jiné inovativní 
značení) 

PRV 

4.3. Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením 
se zemědělství a lesnictví  

4.3.1. Pozemkové úpravy 

Podporované aktivity: realizace plánů na základě schválených pozemkových úprav -opatření ke 
zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, opatření k ochraně a 
tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny 

KÚ Středočeský kraj 
Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
cestovního ruchu 
a)Tematické zadání: „Oblast cestovního ruchu“; Oblast podpory: Údržba značení cyklistických a 
pěších tras; b)Tematické zadání: „Podpora rozvoje rekreační cyklistiky; Podporované aktivity: 
pořízení a údržba doprovodné cyklistické infrastruktury, vyznačení nové cyklistické trasy, 
cykloturistické trasy nebo trasy pro horská kola, zřízení zastávky nebo obratiště cyklobusu u 
přístupového bodu k cyklistické trase, provozní ztráty a vybavení 
MMR 

NE 
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Národní program podpory cestovního ruchu  
2016 Podprogram Cestování dostupné všem 
Podporované aktivity: rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a 
hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, zpřístupnění atraktivit 
cestovního ruchu, zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově 
a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu a pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a 
úschovu zavazadel, to vše včetně propagace zrealizovaných výstupů akcí.  

F-1-3 Údržba cest, okrajů polí (př. při lesu) a 
údržba neobdělávaných a 
neobdělávatelných částí pozemků vč. 
Vybavení na údržbu těchto prvků 

Mechanizace pro údržbu; Náklady na 
údržbu; Přechody pro zvířata (např. žáby); 
Údržba škarp; Údržba mobiliáře; Cílem je 
dlouhodobá péče (minimálně 2 roky) 

OPŽP 

Prioritní oaa 4:  

Specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny 
Podporované aktivity: zprůchodněni migračních barier pro živočichy a opatřeni k omezovaní 
úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury 

PRV 

6.4 Podpora investice a založení nebo rozvoj nezemědělských činností  

6.4.1Investice do nezemědělských činností  
Podporované aktivity: stavební obnova, výstavba provozovny; pořízení strojů, vybavení, 
technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost 

ANO/ I. 3. Na venkově 
se PODNIKÁ 

F-1-4 Vybavení cest – mobiliář, zeleň 

Zeleň; Mobiliář 

OPŽP 

Prioritní osa 4: Ochrana péče o přírodu a krajinu  

Specifický cíl 4.4.: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

Podporované aktivity: revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. 

KÚ Středočeský kraj 

Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
životního prostředí a zemědělství; Tematické zadání „Zkvalitnění životního prostředí“; 
Podporované aktivity: výsadba lesa a realizace vegetačních úprav u komunikací, v zástavbě a u 
dalších zdrojů prašnosti v obcích 
PRV 
4.3. Podpora investic do infrastruktur související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se 

ANO – doplňkově 

 

I. 4. POZNEJTE to u nás v 
LESE 
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zemědělství a lesnictví 
4.3.2. Lesnická infrastruktura 
Podporované aktivity: rekonstrukce, výstavba lesních cest včetně souvisejících objektů a 
technického vybavení; nákup pozemků max. do 10% celkových způsobilých výdajů 

4.3. Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením 
se zemědělství a lesnictví  

4.3.1. Pozemkové úpravy 

Podporované aktivity: realizace plánů na základě schválených pozemkových úprav -opatření ke 
zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, opatření k ochraně a 
tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny 
19.2.1.: Investice do hmotného majetku 
Neproduktivní investice v lesích 

F – 2: Prostřednictvím podpory diverzifikace zemědělské/lesnické/potravinářské činnosti anebo návratu k původním tradičním zemědělským, řemeslným či potravinářským 
postupům (vyžadujícím často vyšší míru lidské/ruční práce) chceme napomoci zvrátit negativní trend v regionu, a sice ubývání pracovních příležitostí na venkově a naopak tyto 
nabídnout. 

F-2-1 Podpora diverzifikace a tradičních 
zemědělských, lesnických, potravinářských 
a řemeslných postupů a činností 

Pěstování původních plodin; Vybavení na 
včelařství; Pasení dobytka; Vybavení, 
rekonstrukce, zařízení pro diversifikaci 
činností; Výsadba a vybavení na pletení 
košíků, či jiné aktivity; Pletení svetrů; vč. 
související propagace či internetových 
stránek (portál – informace, inzerce (ve 
stylu prodám maso, králíka, vejce… sháním 
maso na neděli, zajdu na web, najdu 
prodejce, domluvím, vyzvednu) 

PRV 
4.1.1. Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci 
nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a 
snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je 
obnova zásadní pro další činnost. 
4.2. Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských 
produktů; Podporované aktivity: Hmotné a nehmotné investice týkající se zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh; výstavba, rekonstrukce, modernizace budov, 
pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, 
značení výrobků; investice na skladování zpracované suroviny, výrobku i druhotných surovin; 
investice k monitorování kvality produktů a jejímu zvyšování; investice spojené s uváděním 
produktů na trh (včetně marketingu) 

IROP 

Prioritní osa 2; Specifický cíl 2.2Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v 
oblasti sociálního podnikání; Podporované aktivity: Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních 

ANO/ I. 1. ZEMĚDĚLSTVÍ 
živí venkov 

 

ANO/ I. 2. Ať nám roste 
PRODUKCE 
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podniků 

F-2-2 Stabilní vybavení a mobiliář pro pobyt 
v přírodě a krajině vč. možnosti 
přenocování 

Přístřešky na pozemcích se zázemím (př. 
Krb, ohniště, posezení, lehátka); Zázemí 
rybářů v přírodě (př. Přístřešky, altány, atp.; 
Přístupné veřejnosti 

PRV 
8.5 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů 
Podporované aktivity: podpora zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa; 
podpora činností využívajících společenského potenciálu lesů. 
19.2.1.: Investice do hmotného majetku 
Neproduktivní investice v lesích 

ANO/ I. 4. POZNEJTE to 
u nás v LESE 

F-2-3 Podpora uplatnění výstupů ze zemědělství 
(prvoprodukce) v místě a nejbližším 
regionu 

Krátké dodavatelské řetězce; Místní trhy; 
Vybavení na prodej – př. Auta (př. chladící), 
automaty, stánky, balící linky; Vybavení na 
prodej ze dvora (př. Linka na zpracování 
masa, zrající komory na maso); Sušárna, 
palírna, zpracování ovoce, zeleniny, atp.; 
Vč. Souvisejícího marketingu, propagace, 
vytvoření distribuční sítě, reklamy; či 
internetových stránek 

PRV 

16.4 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce 
k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a propagačních činností 
v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů  

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a 
místních trhů   

ANO/ I. 2. Ať nám roste 
PRODUKCE 

F-2-4 Projekty vzájemné spolupráce různých 
zájmových skupin v krajině 

Zemědělci – myslivci, zemědělci – ochránci 
přírody, rybáři; Projekty v oblasti životního 
prostředí; Sdílení zařízení a služeb; Zázemí 
v krajině, společná zařízení vlastníků (kryje 
se s „rozvojem obcí“) 

PRV 

16.2 Spolupráce mezi malými hospodářskými subjekty při organizování společných pracovních 
procesů a sdílení zařízení a zdrojů pro rozvoj služeb cestovního ruchu 

Podporované aktivity: studie proveditelnosti a náklady na vypracování podnikatelského plánu; 
provozní náklady spolupráce; přímé náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním 
podnikatelského plánu 

Eventuálně - ANO/ 
19.3.1 Škola obnovy 
venkova 

F – 3: Prostřednictvím konkrétních aktivit směřujících k zajištění biodiverzity, udržitelnosti vodních zdrojů, možností kvalitního hospodaření a díky eliminaci negativních jevů, 
jako jsou povodně, erozní splachy, chceme předcházet zhoršení a vylepšit kvalitu vody a půdy. 

F-3-1 Voda: Péče o vodu v OPŽP NE 
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krajině – zadržení vody 
v krajině 

Rybníky; Přírodní koupací biotopy; 
Mokřady; Tůně; Protipovodňová opatření 
v extravilánu (suché poldry); Drobné 
revitalizace vodních toků; Protierozní 
opatření; Protipovodňová opatření 

PO 4 - SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny  
Podporované aktivity: revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova 
ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů; realizace přírodně blízkých 
opatřeni vyplývajících z komplexních studii cílených 
na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu. 
KÚ Středočeský kraj  
Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
životního prostředí a zemědělství; Tematické zadání: Zkvalitnění životního prostředí; Revitalizace 
malých vodních toků a rybníků  

F-3-2 Voda: Zdroje vody v krajině 

Studánky; Sdílené studny v krajině 
(soukromé i veřejně přístupné), pozn. 
Soukromé mohou být zejména pro 
zemědělské účely pro sdílení více uživatelů; 
Budování veřejně přístupných obecních 
studen 

 NE 

F-3-3 Biodiversita: Krajinotvorná opatření 

Aleje; Remízy; Solitéry; Stromy pro včely; 
Biopásyrůznýho typu (nektarodárné, 
krmnéatp.); Sady, výsadby zeleně v souladu 
(pokud relevantní tak v souladu s plánem 
CHKO) 

OPŽP 

Prioritní osa 4 

Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu; Podporované aktivity: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině 
i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů;Péče o cenná 
stanoviště a jejich obnova a tvorba. 

NE 

F-3-4 Biodiversita: Přírodě příznivá opatření pro 
řešení ochrany proti škůdcům, škodné 
zvěři a nepůvodním druhům v přírodě a 
krajině 

Spolupráce s myslivci; Opatření pro regulaci 
divoké zvěře a eliminace škod na majetku; 
Odchytová zařízení pro přemnoženou 
škodní zvěř; Mechanické zábrany; Opatření 

OPŽP  

Prioritní osa 4 

Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu 

Podporované aktivity: likvidace invazních a expanzních druhů ohrožující populace vzácných 
druhů a stav cenných stanovišť 

NE 
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proti bolševníku, křídlatce a dalším 
nepůvodním druhům; Fotopasti a další 
opatření 

F – 4: Prostřednictvím podpory financování projektových dokumentací a dalších aktivit, př. financování právních služeb pro krajinu, životní prostředí a zemědělství, chceme 
pomoci vlastníkům anebo správcům majetku připravit konkrétní projekty v kvalitě, která je požadována pro financování z fondů EU či jiných zdrojů anebo pomoci těmto i bez 
financování třetí strany vyřešit problémy týkající se krajiny v území (často legislativně, narovnáním právních vztahů). 

F-4-1 Podpora zpracování projektových 
dokumentací pro krajinu, životní prostředí 
a zemědělství 

Řešení vlastnických vztahů, historických 
záležitostí a problémů (př. Stavby na cizím 
pozemku vč. Jejich odstranění atp.); Opravy 
melizoračních sítí a nové jejich budování 
přírodě blízkou metodou (tj. kamenováním) 
– nepřípustné jsou tradiční trubkové 
betonové meliorace; Narovnání historických 
problémů (se týká typicky např. Meliorací), 
dotace jak na stavby, tak na plány demolic 
… plán demolice v extravilánu - např. Stará 
vodárna na cestě; Projektové dokumentace 
cest; Projektové dokumentace na rybníky; 
Meliorace (vč. demolice), protierozní 
opatření; Krajinotvorná opatření; Jiné 
stavby a zařízení pro přírodu a krajinu 

 NE 

F-4-2 Příprava veřejnosti, vlastníků a dalších 
dotčených osob, organizací či orgánů na 
realizaci a návrh komplexních 
pozemkových úprav 

Projednání plánů v území před zahájením 
samotné KPÚ; Komunitní plánování; 
Zmapování názoru obyvate, vlastníků a 

Komunitní plánování – Nadace VIA např. Eventuálně - ANO/ 
19.3.1 Škola obnovy 
venkova 
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dalších dotčených subjektů 

F- 5: Chceme podpořit nové myšlenky a přístupy při využívání potenciálu krajiny (nové způsoby) v souladu s celkovým cílem této oblasti. 

F-5-1 Inovativní projekty pro přírodu a krajinu a 
projekty provázené s vědou a výzkumem 

Př.: Spojování pracovních operací 

PRV – EIP – Evropské inovační partnerství 

16.2 Podpor vývoje nových produktů, postupů a technologií 

Podporované aktivity: Provozní náklady spolupráce; přímé náklady na konkrétní projekty 

Eventuálně - ANO/ 
19.3.1 Škola obnovy 
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2. Popis integrovaných a inovativních rysů strategie 

2.1. Inovativní rysy strategie 

Strategie MAS Blaník je celkově inovativně pojata a to zejména způsobem jejího zpracování. Tedy 

problémy byly generovány takzvaně ze zdola a zpracování analytické i strategické bylo realizováno 

skrze tým odborníků z území, kdy bylo koordinováno cca 35 jednotlivých přispěvatelů a tím vznikl 

unikátní materiál, který hodnotí území z pohledu místních klíčových hráčů. Veškerá práce byla navíc 

supervizována dalšími přizvanými experty. 

Inovativní přístup spočívá tedy nejen v zapojení odborníků z území, hledání inovativních řešení, ale i 

v metodách práce – často bylo postupováno metodami „sněhové koule“ při sběru dat, 

brainstormingu, atp. včetně využití moderních technologií – sdílení dat na GoogleDisk a on-line 

výzkumy. Tyto metody umožnily zapojení širokého okruhu členů MAS do procesu tvorby strategie, 

kteří mohli celou práci připomínkovat ze svého pohledu – jak odborného, tak osobního nebo 

laického.  

Dále strategie obsahuje i konkrétní inovativní prvky napříč svým zaměřením. Například – 

„starpointy“, „holandské škarpy“; „sociální taxík“ a tak dále. 

2.2. Integrované rysy strategie 

Tento prvek je zejména dodržen principem stanovení priorit MAS Blaník, kdy strategie samotná se 

věnuje zevrubnému popisu stavu území a jeho potřebám. Nicméně s ohledem na množství 

alokovaných prostředků pro MAS Blaník, z. s. na roky 2014 – 2020, bylo přistoupeno k výběru 

nejdůležitějších témat na základě práce zejména ve Výboru MAS Blaník, kdy byly vybrány prioritní 

oblasti při zohlednění efektivity vynaložených prostředků a odborných znalostí kanceláře a vedení 

MAS Blaník a to tak, aby prolínaly všemi dostupnými fondy (a programy), které MAS Blaník může 

využívat. Sjednocující charakter je také dán tím, že témata jsou vybraná tak, abychom mohli 

konečným žadatelům poskytnout adekvátní servis a s jinými odbornými tématy (příklad sociální 

služby) je naopak odkazovali na další profesionály v území a národní výzvy příslušných programů. 



 
 
 

60 
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. Dopracování strategie také podpořil dotací   
Středočeský kraj. 
 
 

 

3. Vazba na strategické dokumenty - zmapování strategií, 

jejichž realizace se odehrává na území 
Právě zpracovávané strategie mikroregionů (Blaník, Český smaragd, Podblanicko, Želivka) a 

obcí (Města: Vlašim, Trhový Štěpánov; Městyse: Čechtice, Křivsoudov, Louňovice pod 

Blaníkem, Načeradec, Zdislavice; Obce: Bernartice, Bílkovice, Blažejovice, Borovnice, Ctiboř, 

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

Keblov, Kladruby, Kondrac, Kuňovice, Libež, Loket, Miřetice, Mnichovice, Ostrov, Pavlovice, 

Pravonín, Radošovice, Rataje, Řimovice, Slověnice, Snět, Soutice, Strojetice, Studený, 

Šetějovice, Tichonice, Tomice, Veliš, Vracovice) na území MAS Blaník vycházejí ze strategie 

MAS Blaník a korespondují s jejími prioritami a cíli. Veškeré procesy a tvorba strategie 

MAS Blaník byla vytvářena v úzké spolupráci s těmito mikroregiony a obcemi – právě 

obyvatelé těchto mikroregionů a obcí vyjadřovali své požadavky, postřehy a potřeby 

v regionu MAS Blaník na komunitních plánováních při tvorbě strategie MAS Blaník. 

Strategie MAS Blaník je také v souladu s řadou národních i krajských strategických 

dokumentů. 

Detailní popis viz Příloha č. 1 Strategické části SCLLD MAS Blaník. 

Seznam porovnávaných dokumentů shrnuje tabulka níže. 
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Klíčová oblast Název dokumentu 
A. Rozvoj obcí STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014-2020 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014 - 2020 

STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR 
POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR 
STÁTNÍ PROGRAM OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 2009-2020 
STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2012-2020 
KONCEPCE BYDLENÍ ČESKÉ REPUBLIKY DO ROKU 2020 

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014-2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 
PROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 
ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP VLAŠIM 
Strategie GEOPARK KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ 
PLÁN PÉČE O CHRÁNĚNOU KRAJINNOU OBLAST BLANÍK 

B. Výchova a vzdělávání STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY ČR DO ROKU 2020 
NÁRODNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE ČR 2012-2020 

STRATEGIE CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ČR 2007 - 2015 
DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI 2012 

Strategie GEOPARK KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ 
C. Kulturní, spolková a zájmová 
činnost 

KONCEPCE PODPORY MLÁDEŽE 2014-2020 
Strategie GEOPARK KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ 

D. Sociální služby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN PODPORUJÍCÍ POZIVTIVNÍ STÁRNUTÍ PRO OBDOBÍ LET 2013 AŽ 2017 

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ – PRÁVO NA DĚTSTVÍ 
KONCEPCE BYDLENÍ ČR DO ROKU 2020 
STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 - 2020 

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2012 - 2015 
STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY V ČESKÉ REPUBLICE NA LÉTA 2012 AŽ 2015 
KONCEPCE INTEGRACE CIZINCŮ 

STRATEGIE BOJE PROTI SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ 2011 - 2015 
NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2010 - 2018 
NÁRODNÍ STRATEGIE PREVENCE NÁSILÍ NA DĚTECH V ČR NA OBDOBÍ 2008 – 2018 

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY NA OBDOBÍ 2013 AŽ 2015 
NÁRODNÍ PLÁN ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 - 2014 
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Podrobný výčet přímých vazeb jednotlivých opatření Strategie MAS Blaník na jednotlivé dokumenty uvedené výše naleznete v příloze č. 1 Strategické 

části - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Blaník. 

KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍCHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ OD ROKU 2005 
ZDRAVÍ 21 – DLOUHODOBÝ PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA ČR (2002) 
STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI 
KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA OKRESE BENEŠOV 

Strategie GEOPARK KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ 
E. Cestovní ruch KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 

MARKETINGOVÁ STRATEGIE CESTOVNÍHO RUCHU 2013-2020 

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI 
PLÁN PÉČE O CHRÁNĚNOU KRAJINNOU OBLAST BLANÍK 
Strategie GEOPARK KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ 

F. Potenciál krajiny STÁTNÍ PROGRAM OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 2009-2020 
STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2012-2020 
STRATEGIE PRO RŮST – ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V RÁMCI SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU PO ROCE 2013 
KONCEPCE ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY OCHRANY PŘED POVODNĚMI V ČESKÉ REPUBLICE S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH A PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ 
STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014-2020 
STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR 
POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR 
PROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP VLAŠIM 
PLÁN PÉČE O CHRÁNĚNOU KRAJINNOU OBLAST BLANÍK 

Strategie GEOPARK KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ 
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4. Akční plán 

4.1. Programový rámec PRV 

Tento programový rámce je zpracován v souladu s M E T O D I K O U pro tvorbu Fichí místními 

akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, který je součástí Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje č. j. Č. j.: 48098/2015-MZE-14113 ze dne 29. 9. 2015 

Platnost ke dni: 30. 11. 2016, po zapracování připomínek členských schůzí 11. 10.; 26. 10. a po 

zapracování připomínek I. věcného hodnocení. 
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Název specifického cíle strategie I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník 
Název Fiche I. 1. ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov 
Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

Investice do zemědělských podniků 
Vymezení Fiche 
Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku. Podpora přispívá k 
naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů 
zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného 
obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských 
podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a 
orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností. 
Vazba na cíle SCLLD 
A-1:Prostřednictvím podpory podnikání (zejména drobného), vzniku pracovních míst, podpory realizace 
komplexních pozemkových úprav, podpory zajištění odpovídající územně plánovací dokumentace k podpoře 
rozvoje obce s ohledem na bydlení přilákat nové a udržet stávající obyvatele, vytvořit kvalitní podmínky pro 
život všech generací. 
A-1-1: Podpora drobného podnikání v regionu; 
A-1-2: Podpora vzniku pracovních míst na venkově 
F-2: Prostřednictvím podpory diverzifikace zemědělské/lesnické/potravinářské činnosti anebo návratu 
k původním tradičním zemědělským, řemeslným či potravinářským postupům (vyžadujícím často vyšší míru 
lidské/ruční práce) chceme napomoci zvrátit negativní trend v regionu, a sice ubývání pracovních příležitostí 
na venkově a naopak tyto nabídnout. 
F - 2 - 1:Podpora diverzifikace a tradičních zemědělských, lesnických, potravinářských a řemeslných postupů a 
činností 
Definice příjemce dotace: • Zemědělský podnikatel 
Oblasti podpory 
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV vycházejících 
z potřeb území) 
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do 
zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. 
Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení 
peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.  
V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro 
rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora 
nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu. 

Výše způsobilých výdajů: Min.       50 000,- Kč 
Max. 5 000 000,- Kč 

Preferenční kritéria: 
/principy pro stanovení 
preferenčních kritérií/ 

Projekt se zabývá rozvojem živočišné produkce 
Realizace projektového záměru bude zahrnovat vysoký podíl ruční práce 
Předmětem projektu je výstavba anebo rekonstrukce stavby/staveb a zároveň 
nedošlo v souvislosti s projektem k vyjmutí parcel/pozemků dotčených touto 
stavbou/stavbami ze zemědělského půdního fondu 
Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický 
podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství ve znění 
pozdějších předpisů, neprovozuje současně konvenční výrobu 
Žadatel má celkovou obhospodařovanou výměru do 70 ha (dle LPIS) 
Projekt je možné dále rozvíjet s cílem uplatnit výrobky na trhu (tj. preferujeme 
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záměry, kde dále bude možné realizovat zpracování zemědělské produkce 
Projekt vytváří pracovní místo 
Projekt klade důraz na předcházení vzniku odpadu 
Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných/ chátrajících objektech 
nebo je umístěn v tzv. brownfieldu. 
Žadatel se zaváže třídit v rámci podniku alespoň 6 složek odpadu minimálně po 
dobu udržitelnosti projektu  
Projekt upřednostňuje zeleň před tradičními stavebními materiály (zelené 
střechy, fasády, travnaté plochy místo dlažby atp.) 
Projekt obsahuje také opatření pro efektivní nakládání s vodou (například řešení 
využití dešťové vody; znovu využití vody v oběhu) 
Projekt nabízí více inovativních řešení koloběhu zdrojů v podniku (tj. efektivní 
řešení vstupů a výstupů do výroby) 

Indikátory výstupů:  
- číslo 93701 
- název Počet podpořených podniků/příjemců 
- měrná jednotka podniky 
- výchozí stav 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 6 
- cílový stav 7 

Indikátory výsledků:  
- číslo 94800 
- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 

(Leader) 
- měrná jednotka FTE 
- výchozí stav 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 
- cílový stav 0,5 
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Název specifického cíle strategie I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník 
Název Fiche I. 2. Ať nám roste PRODUKCE 
Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno b) 

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
Vymezení Fiche 
Stručný popis 
Fiche 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje 
zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s 
výjimkou produktů rybolovu, přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž 
se uvedená příloha nevztahuje. Podpora přispívá k naplňování Priority 3 Podpora organizace 
potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, 
dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména prioritní oblasti 3A 
Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-
potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty 
zemědělským produktům a podporou místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení a 
organizací producentů a mezioborových organizací. 

Vazba na cíle SCLLD 
A-1:Prostřednictvím podpory podnikání (zejména drobného), vzniku pracovních míst, podpory realizace 
komplexních pozemkových úprav, podpory zajištění odpovídající územně plánovací dokumentace k podpoře 
rozvoje obce s ohledem na bydlení přilákat nové a udržet stávající obyvatele, vytvořit kvalitní podmínky pro 
život všech generací. 
A-1-1: Podpora drobného podnikání v regionu; 
A-1-2: Podpora vzniku pracovních míst na venkově 
F-2: Prostřednictvím podpory diverzifikace zemědělské/lesnické/potravinářské činnosti anebo návratu 
k původním tradičním zemědělským, řemeslným či potravinářským postupům (vyžadujícím často vyšší míru 
lidské/ruční práce) chceme napomoci zvrátit negativní trend v regionu, a sice ubývání pracovních příležitostí 
na venkově a naopak tyto nabídnout. 
F - 2 - 1:Podpora diverzifikace a tradičních zemědělských, lesnických, potravinářských a řemeslných postupů a 
činností 
Definice příjemce dotace: • Zemědělský podnikatel 

• Výrobce potravin 
• Výrobce krmiv 

nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských 
produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt. 
Žadatel musí splňovat definici mikro, malého, středního podniku. 

Oblasti podpory 
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV vycházejících 
z potřeb území) 
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich 
uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných 
manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální 
úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic 
souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. 
Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů, investice související s 
uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do 
zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu. V rámci této Fiche nelze podpořit investice 
týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu a dále v případě zpracování vinných hroznů 
technologie, které obsahují: dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 
600 litrů, speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín 
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nebo cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vína 
prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami. 
 
 
Výše způsobilých výdajů: Min.       50 000,- Kč 

Max. 5 000 000,- Kč 
Preferenční kritéria: 
/principy pro stanovení 
preferenčních kritérií/ 

Projekt vytváří pracovní místo 
Žadatel je nově registrovaným zemědělských či potravinářským subjektem (tj. 
činnost registrována do 24 měsíců od data podání žádosti o dotace) 
Žadatel zpracovává bioprodukty (minimálně 50 % vstupů) 
Předmětem projektu je investice do technologií umístěných v objektu ve 
vlastnictví žadatele 
Produkce vzniká z místních zdrojů, tj. vstupní materiál má původ v regionu MAS 
(př. mléko, maso, ovoce, zelenina, atp.) – minimálně ze 75 % 
Projekt si vyžaduje vysoký poměr ruční práce, strojové zpracování je nevhodné 
Projekt klade důraz na předcházení vzniku odpadu 
Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných/ chátrajících objektech 
nebo je umístěn v tzv. brownfieldu. 
Žadatel se zaváže třídit v rámci podniku alespoň 6 složek odpadu minimálně po 
dobu udržitelnosti projektu  
Projekt upřednostňuje zeleň před tradičními stavebními materiály (zelené 
střechy, fasády, travnaté plochy místo dlažby atp.) 
Projekt obsahuje také opatření pro efektivní nakládání s vodou (například řešení 
využití dešťové vody; znovu využití vody v oběhu) 
Projekt nabízí více inovativních řešení koloběhu zdrojů v podniku (tj. efektivní 
řešení vstupů a výstupů do výroby) 

Indikátory výstupů:  
- číslo 93701 
- název Počet podpořených podniků/příjemců 
- měrná jednotka podniky 
- výchozí stav 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 6 
- cílový stav 7 

Indikátory výsledků:  
- číslo 94800 
- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 

(Leader) 
- měrná jednotka FTE 
- výchozí stav 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 
- cílový stav 0,5 
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Název specifického cíle strategie I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník 
Název Fiche I. 3. Na venkově se PODNIKÁ 
Vazba na článek Nařízení PRV Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 
Vymezení Fiche 
Stručný popis 
Fiche 

Podpora v rámci této fiche zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.  
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby 
a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6A 
Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst. 

Vazba na cíle SCLLD 
A-1: Prostřednictvím podpory podnikání (zejména drobného), vzniku pracovních míst, podpory realizace 
komplexních pozemkových úprav, podpory zajištění odpovídající územně plánovací dokumentace k podpoře 
rozvoje obce s ohledem na bydlení přilákat nové a udržet stávající obyvatele, vytvořit kvalitní podmínky pro 
život všech generací. 
A-1-1 - Podpora drobného podnikání v regionu 
A-1-2 - Podpora vzniku pracovních míst na venkově 
A-1-5 - Podpora zázemí a vybavení venkovských služeb 
E-1: Cílem je prostřednictvím podpory investic do cestovního ruchu či jejich přípravy (zachování a 
zatraktivnění stávajících + budování nových turistických cílů)zajistit zázemí pro pobyt turistů na jeden a více 
dní pro různé cílové skupiny, a tím zvýšit zájem o návštěvu regionu (služby + infrastruktura), a současně 
přispět k vytváření nových pracovních míst. Důraz by měl být kladen na vytváření funkční a propojené sítě 
turistických cílů – tzv. ,,STARPOINTŮ‟. 
E-1-1 - Výstavba, obnova, rekonstrukce ubytovacích, sportovních a stravovacích zařízení, kempů a tábořišť vč. 
vybavení 
E-1-6 - Pořízení vybavení na pořádání akcí 
Definice 
příjemce 
dotace: 

• Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských 
oblastech, jakož i zemědělci. 

Oblasti podpory 
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností 
(CZ-NACE)4: C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví 
stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 
12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 
Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 
46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování 
a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a 
technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační 
služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 
(Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí 
činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů 
a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).  
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 
fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí 
produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem 
procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU.  
Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány 
pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 
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Výše způsobilých výdajů: Min.       50 000,- Kč 

Max. 5 000 000,- Kč 
Preferenční kritéria: 
/principy pro stanovení 
preferenčních kritérií/ 

Projekt vytváří pracovní místo 
Využívá existující stavbu/stavby nebo projekt, jehož realizací nedojde k vyjmutí 
půdy ze zemědělského půdního fondu  
Předmětem projektu je investice v objektu ve vlastnictví žadatele 
Projekt si vyžaduje vysoký poměr ruční práce, strojové zpracování je nevhodné 
Ke zvážení ve vypsaných výzvách – počet vybudovaných ubytovacích jednotek 
(lůžek) 
Projekt klade důraz na předcházení vzniku odpadu 
Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných/ chátrajících objektech 
nebo je umístěn v tzv. brownfieldu. 
Žadatel se zaváže třídit v rámci podniku alespoň 6 složek odpadu minimálně po 
dobu udržitelnosti projektu  
Projekt upřednostňuje zeleň před tradičními stavebními materiály (zelené 
střechy, fasády, travnaté plochy místo dlažby atp.) 
Projekt obsahuje také opatření pro efektivní nakládání s vodou (například řešení 
využití dešťové vody; znovu využití vody v oběhu) 
Projekt nabízí více inovativních řešení koloběhu zdrojů v podniku (tj. efektivní 
řešení vstupů a výstupů do výroby) 

Indikátory výstupů: 93701 
- číslo Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 
- název podniky 
- měrná jednotka 0 
- výchozí stav 3 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 5 
- cílový stav  

Indikátory výsledků: 94800 
- číslo Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 

(Leader) 
- název FTE 
- měrná jednotka 0 
- výchozí stav 3 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 3 
-   
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Název specifického cíle strategie I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník 
Název Fiche I. 4. POZNEJTE to u nás v LESE 
Vazba na článek Nařízení PRV Článek 25 

Neproduktivní investice v lesích 

Vymezení Fiche 
Stručný popis 
Fiche 

Cílem tohoto opatření SCLLD je vytvářet zázemí pro pobyt návštěvníků lesa s ohledem na 
ochranu lesa a jeho funkcí. Budou podpořeny projekty, které napomohou zajistit 
průchodnost krajiny, jsou přínosem pro cestovní ruch v regionu, ale také trávení volného času 
místních obyvatel. Druhotným výstupem může být úprava odtokových poměrů (protierozní 
opatření).  

Vazba na cíle SCLLD 
E-1: Cílem je prostřednictvím podpory investic do cestovního ruchu či jejich přípravy (zachování a 
zatraktivnění stávajících + budování nových turistických cílů)zajistit zázemí pro pobyt turistů na jeden a více 
dní pro různé cílové skupiny, a tím zvýšit zájem o návštěvu regionu (služby + infrastruktura), a současně 
přispět k vytváření nových pracovních míst. Důraz by měl být kladen na vytváření funkční a propojené sítě 
turistických cílů – tzv. ,,STARPOINTŮ‟. 
F-1: Prostřednictvím co největší průchodnosti krajiny chceme dosáhnout jejího funkčního využití pro život, 
turistický ruch, zemědělskou činnost při současném zohlednění zájmů různorodých cílových skupin. 
Definice příjemce dotace: • Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a 

veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení. 
Oblasti podpory 
Investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících 
společenského potenciálu lesů. Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce 
lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních 
prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k 
usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, 
závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k 
zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. Projekty musí být realizovány na 
PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o 
podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní 
hospodářské osnovy. 
 
Výše způsobilých výdajů: Min.       50 000,- Kč 

Max. 5 000 000,- Kč 
Preferenční kritéria: 
/principy pro stanovení 
preferenčních kritérií/ 

Pokud je předmětem dotace stezka, tvoří okruh (tj. místo vstupu a výstupu je 
shodné) 
Realizovaná investice je vázána na dostupnost hromadné dopravy (vlak, bus) 
Investice je navržena inovativně 
Investice je využitelná vhodně pro školy, školky regionu a má vazbu na výukový 
program 
Investice má vazbu na jinou vybudovanou infrastrukturu (zemědělskou, cestovní 
ruchu, obecní, lesní, atp.) 
Žadatel má prokazatelný plán údržby investice a dostatečné kapacity jeho 
naplnění 
Projekt je realizován přírodě blízkými materiály, projekt upřednostňuje zeleň 
před tradičními stavebními materiály (zelené 
střechy, fasády, travnaté plochy místo dlažby atp.) 
Projekt prokazatelně působí v krajině protierozně 
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V rámci projektu je kladen důraz na předcházení vzniku odpadu (opatření 
zamezující vzniku tzv. černých skládek, atp. 

Projekt obsahuje opatření pro efektivní nakládání s vodou (například řešení 
znovu využití dešťové vody v oběhu, opatření pro maximální udržení vody v 
krajině) 
Projekt obsahuje inovativní opatření v oblasti návaznosti na jiné cíle cestovního 
ruchu anebo veřejnou dopravu. 

Indikátory výstupů:  
- číslo 92702  
- název Počet podpořených operací (akcí) 
- měrná jednotka Akce/operace 
- výchozí stav 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 
- cílový stav 5 

Indikátory výstupů:  
- číslo 93001  
- název Celková (podpořená) plocha  
- měrná jednotka ha 
- výchozí stav 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0,1 
- cílový stav 0,5 

Indikátory výsledků: Závazný indikátor není stanoven.                                                                                             
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Název specifického cíle strategie REALIZACE PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE 
Název Fiche 19.3.1. Škola obnovy venkova 
Vazba na článek Nařízení PRV Článek 44 

Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Vymezení Fiche 
Stručný popis 
Fiche 

Posláním projektu Škola obnovy venkova je společné hledání cest k řešení konkrétních 
problémů života na venkově. Vzájemné setkávání, společné vzdělávání a sdílení zkušeností 
chápeme jako prostředek k posílení sebevědomí a schopností obyvatel venkova. Naším cílem 
je upevnění pocitu sounáležitosti a hlubší pochopení hodnot, které tvoří venkov - náš domov. 
Jedná se o sestavu dílčích konkrétních projektů sledujících výše uvedený cíl a zaměření. 

Vazba na cíle SCLLD 
A- 5: Prostřednictvím budování "míst pro setkávání" působit preventivně proti sociálně-patologickým 
jevům, zlepšit sociální i zdravotní situaci místních obyvatel a současně umožnit integraci nově příchozích/ 
přistěhovalců. 
A-5-1 Podpora míst pro setkávání v obcích (Investice, budování, vybavení) Spolkové domy; Hřiště a 
sportoviště; Sportovní zařízení; Návesní posezení; Spolkové místnosti; Adaptace nevyužívaných prostor pro 
multifunkční a komunitní centra; Venkovské parkety, přístřešky 
B-1: Efektivně propojit výuku s praxí skrze podporu spolupráce škol a jiných organizací.  
B-1-4-Podpora mediální výchovy včetně technického vybavení.  
B-1-5 - Podpora moderních technologií s využitím ICT ve výuce a jejich udržitelnost,  
B-4: Působit preventivně proti sociálně patologickým jevům prostřednictvím vytvoření dostatečné nabídky 
dostupných volnočasových aktivit pro všechny generace. 
B-4-1 Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit v regionu 
Podpora dostupnosti – finanční; Podpora dostupnosti v obcích  - dopravní (např. Inovativních dopravních 
řešení); Podpora dostupnosti pro sociálně a zdravotně znevýhodněné (např. Bezbariérové vstupy); Podpora 
aktivit pro různé věkové kategorie (např. Studentský klub, rodinné centrum, atp.); Podpora vzdělávacích aktivit 
pro děti (kdy nositelem není školské zařízení); Podpora iniciativ dětí a mládeže 
B-7: Zvýšit kompetence, konkurenceschopnost na trhu práce a občanskou angažovanost obyvatel 
prostřednictvím vytvoření nabídky vzdělávacích aktivit (zájmových, profesních i osvětových). 
B-7-1-Vzdělávání dospělých 
C-3: Cílem je rozvinout lidské zdroje spolků, neformálních sdružení, dalších organizací a jednotlivců tak, aby 
mohly nabízet kvalitní kulturní, spolkovou a zájmovou činnost pro cílové skupiny. 
C-3-1-Podpora trenérů, vedoucích kroužků a managementů 
C-4: Cílem je dostatečné a kvalitní materiální a finanční zázemí spolků, neformálních sdružení a dalších 
subjektů tak, aby mohly nabízet kvalitní kulturní, spolkovou a zájmovou činnost pro cílové skupiny. 
C-4-1-Budování a obnova infrastruktury - rekonstrukce budov, kulturních zařízení, místností, kluboven 
venkovních prostor, sportovišť, hřišť pro činnost spolků, neformálních sdružení a dalších subjektů 
C-4-2-Materiální vybavení spolků, neformálních sdružení a dalších subjektů 
D-1: Umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením kvalitní život prostřednictvím rozvoje 
dostupných sociálních služeb, domácí péče i prevence sociálního vyloučení. 
D-1-7 -Podpora generační a mezigenerační spolupráce (aktivní předávání zkušeností senioři-děti apod.) -
organizovaná výpomoc v domácnosti a hlídání dětí "půjčovna babiček" 
 
Definice příjemce dotace: MAS Blaník, z. s. 
Oblasti podpory 
Oblast podpory bude cílena na témata projektů spolupráce, které jsou v souladu se SCLLD MAS Blaník. V rámci 
projektu budou realizovány měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na 
témata, která jsou řešena v SCLLD MAS Blaník a tedy – zemědělské podnikání; potravinářství, podnikání na 
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venkově, neproduktivní investice v lesích. 
Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav bude možné realizovat pouze následující výdaje:  

- investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních výrobků a 
služeb,  

- investice související se vzdělávacími aktivitami,  

- investice do informačních a turistických center.  
Výdaje do investic budou způsobilé pouze za předpokladu, že budou společně provozovány spolupracujícími 
subjekty. 
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů 
příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Investice mohou 
být realizovány pouze takové, které bude provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel sama 
MAS. 
Způsobilá pro podporu bude i předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy MAS prokáže, že 
plánovala provedení konkrétního projektu. Na předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může 
MAS využít maximálně 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce. 
Témata akcí a aktivit v rámci projektu spolupráce MAS Blaník: cestovní ruch, zemědělství, podpora lokální 
produkce. 
Výše způsobilých výdajů: Min.       50 000,- Kč 

Max. 5 000 000,- Kč 

Indikátory výstupu:  
- číslo 92501 
- název Celkové veřejné výdaje 
- měrná jednotka euro 
- výchozí stav 0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018) … 
- cílový stav 41 404 
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4.2. Programový rámec IROP 

 

 

Název specifického cíle strategie II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník 
Název opatření včetně číselného 
označení 

II. 1. Bezpečně do ŠKOLY nebo na HŘBITOV  

Vazba na Programový dokument 
IROP 

Specifický cíl 4.1, prioritní osa 4, investiční priorita 9 d, tematický cíl 
IROP 1. 2 

Vymezení Opatření 
Popis 
opatření 
včetně cíle 
opatření 

Cílem opatření je prostřednictvím realizace konkrétních investičních opatření (př. bezpečné 
přechody, semafory, úprava značení či fyzické organizace vozovky - př. ostrůvky, atp.) zvýšit 
bezpečnost pohybu chodců (zejména dětí, seniorů, hendikepovaných) a cyklistů při pohybu 
na komunikacích. Aktivity se váží na obecný cíl strategie navýšit pěší dopravu na úkor dopravy 
motorové a podporu využívání MHD/integrované dopravy a její dostupnost.  

Vazba na cíle SCLLD – odkaz na analytickou část strategie 
A-2 Prostřednictvím podpory budování, údržby a modernizace kvalitní technické, dopravní, venkovské 
infrastruktury včetně projektové dokumentace přilákat nové a udržet stávající obyvatele regionu. 
A- 2-3 Dopravní infrastruktura - modernizace, výstavba nových komunikací, modernizace a údržba chodníků 
A-2-4 Základní infrastruktura obcí – bezpečnost; Zpomalovací semafory, přechody pro chodce, měřiče 
rychlosti, prvky zajišťující bezpečnost pro znevýhodněné skupiny obyvatel – tj. např. pruhy a značení pro 
nevidomé, přechody uzpůsobené přejezdu kočárků, apod. 
Podrobně viz kapitola 3.7. Doprava analytické části strategie na str. 45 - 48. 
Oblasti podpory/typy projektů 
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů IROP vycházejících z potřeb území) 
Podporováno bude zvyšování bezpečnosti dopravy zejména pro chodce v obcích. Realizace prvků zajišťujících 

bezpečnost  obyvatel tak, aby bylo zajištěno používání osobami s omezenou schopností pohybu či orientace 

(osoby se zrakovým, pohybovým, sluchovým či mentálním postižením, osoby pokročilého věku, těhotné ženy, 

osoby doprovázející dítě v kočárku, nebo dítě do tří let)  – například pruhy, značení a signalizace pro 

nevidomé, bezbariérový přístup zastávek, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám 

s omezenou pohyblivostí nebo orientací apod. 

Příjemci podpory: • obce 
 
Minimální a maximální výše způsobilých 
výdajů 

Maximální a minimální výše způsobilých výdajů bude nastavena 
až ve výzvě MAS. 

Preferenční kritéria: 
/principy pro stanovení 
preferenčních kritérií/ 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Indikátory výstupů 

Kód indikátoru Název 
75001 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 
75120 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní 

dopravě 
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Název specifického cíle strategie II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník 
Název opatření včetně číselného 
označení 

II. 2. Zázemí pro sociální služby 
Vazba na Programový dokument 
IROP 

Specifický cíl 4.1, prioritní osa 4, investiční priorita 9 d, tematický cíl 
IROP 2.1. 

Vymezení Opatření 
Popis 
opatření 
včetně cíle 

Cílem opatření je podpořit poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb na území 
MAS Blaník, z. s. Území MAS je charakteristické velkým počtem malých obcí, kdy zvláště pro 
ohrožené skupiny obyvatel je ztížena dostupnost sociálních služeb. Podpora budování zázemí 
pro ambulantní a terénní sociální služby přispěje ke zlepšení kvality života klientů sociálních 
služeb, dojde ke zlepšení dostupnosti služeb a rozšíření nabídky poskytovaných služeb na 
území MAS. Klientům bude umožněno získat kvalitní péči v domácím prostředí či v 
ambulantním zařízení, rovněž dojde ke zlepšení pokrytí území službami, které pracují se 
sociálně patologickými jevy. 

Vazba na cíle SCLLD – odkaz na analytickou část strategie 
D-1 Umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením kvalitní život prostřednictvím rozvoje 
dostupných sociálních služeb, domácí péče i prevence sociálního vyloučení. 
D-1-1 Rozvoj pečovatelské služby; D-1-2 Rozvoj osobní asistence; D-1-3 Podpora domácí péče a rozvoj 
doprovázení rodin -např. při zahájení péče o osobu se zdravotním postižením, při péči o umírajícího člena 
rodiny apod. 
D- 5 - Působit preventivně proti sociálnímu vyloučení rodin a proti sociálně patologickým jevům 
prostřednictvím rozvíjení rodičovských kompetencí a poskytování služeb cílených na podporu rodiny a jejích 
členů. D-5-1 Sanace rodiny a podpora rodičovství - (částečně se kryje s výchovou a vzděláváním – zde však 
cíleno na specifické skupiny – ohrožené, ve výchově a vzdělávání jde o celkovou populaci); Nízkoprahové 
centrum; Adiktologické služby (pro drogově závislé a jejich rodiny) 
Podrobně viz kapitola 3.12. Sociální služby analytické části strategie na str. 77 
– 81. 
Oblasti podpory/typy projektů 
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů IROP vycházejících z potřeb území) 

Bude podporována infrastruktura pro zvýšení dostupnosti a rozvoj sociálních služeb (definovány 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.) 
Jedná se zejména o tyto služby: 

• osobní asistence, 
• pečovatelská služba, 
• odlehčovací služba, 
• denní stacionář, 

• sociálně aktivizační služby, 
• nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 
• kontaktní centra, 
• terénní programy. 

Podpora zahrnuje nákup objektu, stavební úpravy, nákup zařízení a vybavení, které vytvoří podmínky pro 
kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické 
základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. 
Jedná se jednak o podporu vzniku nové služby nebo vybudování nového zázemí pro stávající službu, která 
aktuálně funguje v nevyhovujících podmínkách.  
Příklad projektu: Rekonstrukce objektu a jeho adaptace na zřízení nízkoprahového centra pro děti a mládež / 
kontaktního centra nebo vybudování zázemí a nákupu vybavení pro služby osobní asistence. 
Projekt nesmí být zaměřen pouze na seniory, resp. senioři musí splňovat definici cílové skupiny. 
Pojem zázemí označuje prostory a/nebo vybavení prostor, která jsou nezbytná pro realizaci daných služeb či 
aktivit. Jedná se nejen o nákup či výstavbu prostor, ale i o jejich rekonstrukci a úpravy, případně se může 
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jednat pouze o jejich vybavení, pokud příslušné prostory nebudou pořizovány.  
Příjemci podpory: • nestátní neziskové organizace  

• obce  
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
• dobrovolné svazky obcí  

• organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými 
svazky obcí  

• církve  

• církevní organizace 
Minimální a maximální výše způsobilých 
výdajů 

Maximální a minimální výše způsobilých výdajů bude nastavena 
až ve výzvě MAS. 

Preferenční kritéria: 
/principy pro stanovení 
preferenčních kritérií/ 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky -– indikátory 

Indikátory výstupu  
55401 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 
67510 Kapacita služeb a sociální práce 
55402 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 
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Název specifického cíle strategie II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník 
Název opatření včetně číselného 
označení 

II. 3. Komunitní centrum 
Vazba na Programový dokument 
IROP 

Specifický cíl 4.1, prioritní osa 4, investiční priorita 9 d, tematický cíl 
IROP 2.1. 

Vymezení Opatření 
Popis 
opatření 
včetně cíle 

Cílem opatření je podpořit vznik „míst pro setkání“ (komunitních center) v obcích na území 
MAS Blaník, která budou poskytovat prostor pro setkávání komunity a zejména řešení 
aktuální obtížné sociální situace členů komunity. Centrum bude sloužit současně více cílovým 
skupinám k uspokojování jejich kulturních, vzdělávacích, sociálních potřeb. Cílem je zlepšení 
sociální situace komunity i prevence sociálně patologických jevů. Alokace MAS v době podání 
žádosti o dotaci umožňuje vznik pouze jednoho vzorového projektu. Cílem projektů nebude 
budování kulturních center nebo prostor pro masovou zábavu. 

Vazba na cíle SCLLD – odkaz na analytickou část strategie 
A- 5: Prostřednictvím budování „míst pro setkávání‟ působit preventivně proti sociálně-patologickým 
jevům, zlepšit sociální i zdravotní situaci místních obyvatel a současně umožnit integraci nově 
příchozích/přistěhovalců;  
A-5-1 Podpora míst pro setkávání v obcích (Investice, budování, vybavení) Adaptace nevyužívaných prostor 
pro multifunkční a komunitní centra 
Podrobně viz kapitoly analytické části strategie 3.10. Život v obcích na str. 72 – 
73 a 3.12. Sociální služby na str. 77 – 78. 
Oblasti podpory/typy projektů 
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů IROP vycházejících z potřeb území) 
Cílem je podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem zejména sociálního začleňování a 
zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. 
Podporován bude nákup, rekonstrukce, stavební úpravy, pořízení vybavení objektů a souvisejících úprav 
venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem: 

• naplňování potřeb sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením v oblasti 
sociálních služeb a sociálního začleňování 

• realizací kulturních, sociálních, vzdělávacích a rekreačních aktivit pro členy komunity 
• vzájemné setkávání členů komunity a dalších obyvatel obce 
• zlepšení sociální situace komunity jako celku i jejích jednotlivých členů. 

Konkrétně tedy komunitní centrum bude  
• poskytovat kombinaci služeb a aktivit s cílem sociálního začleňování a prevence sociálního 

vyloučených, které budou poskytovány v podle zákona č.108/2006 o sociálních službách i mimo / nad 
jeho rámec 

• nabízet prostory pro setkávání, veřejná projednávání, volnočasové aktivity 

• umožňovat realizaci vzdělávacích aktivit s cílem sociální integrace a uplatnění na trhu práce. 
Definice příjemce dotace: • nestátní neziskové organizace  

• obce  
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi  
• dobrovolné svazky obcí  

• organizace zřizované nebo zakládané 
dobrovolnými svazky obcí  

• církve  

• církevní organizace 
Minimální a maximální výše způsobilých 
výdajů 

Maximální a minimální výše způsobilých výdajů bude nastavena 
až ve výzvě MAS. 
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Preferenční kritéria: 
/principy pro stanovení 
preferenčních kritérií/ 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky – indikátory 

Kód indikátoru Název 
55401 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 
55402 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 
67510 Kapacita služeb a sociální práce 
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Název specifického cíle strategie II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník 
Název opatření včetně číselného 
označení 

II. 4. Sociální bydlení 
Vazba na Programový dokument 
IROP 

Specifický cíl 4.1, prioritní osa 4, investiční priorita 9 d, tematický cíl 
IROP 2.1. 

Vymezení Opatření 
Popis 
opatření 
včetně cíle: 

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 tohoto opatření) Zrušením tohoto opatření 
dojde k uvolnění finančních prostředků na pokrytí krácení alokace MAS s ohledem na změnu 
kurzovného. MAS tedy nebude muset krátit finanční prostředky ve zbývajícím opatření na 
Zázemí pro sociální služby, o které je v území zájem.  
Cílem tohoto opatření je zvýšit dostupnost bydlení pro jednotlivce a rodiny, kteří žijí 
v nevyhovujících, nejistých podmínkách, nebo jsou bez domova. Poskytnutím sociálního 
bydlení předcházíme mj. odloučení dětí od rodičů. Sociální bydlení v obcích je určeno pro 
řešení situace místních obyvatel, kdy cílovou skupinou jsou místní lidé a rodiny, které jsou 
v bytové nouzi, sociálně vyloučení nebo ohrožené sociálním vyloučením. 

Vazba na cíle SCLLD – odkaz na analytickou část strategie 
D – 4: Zajistit fungování rodiny a pokrytí základních životních potřeb jedinců i rodin, kteří se ocitli v obtížné 
situaci, a to prostřednictvím poskytnutí okamžité materiální pomoci. 
D-4-2 Podpora rodin a osob v obtížné životní situaci – zázemí; Ubytovna pro muže a ženy, noclehárna, Cvičné a 
malometrážní byty, podpora tzv. sociálního bydlení. 
Podrobně viz kapitola 3.12.2. Sociální bydlení analytické části strategie na str. 
84 – 86. 
Oblasti podpory/typy projektů 
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů IROP vycházejících z potřeb území) 
Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby 
sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení musí zajišťovat přístup a 
udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného bydlení“. 
Stanovení cílových skupin bude respektovat aktuálně platné podmínky IROP. 
Definice příjemce dotace: • obce  

• nestátní neziskové organizace 
• církve 

• církevní organizace 
Minimální a maximální výše způsobilých 
výdajů 

Maximální a minimální výše způsobilých výdajů bude nastavena 
až ve výzvě MAS. 
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Preferenční kritéria: 
/principy pro stanovení 
preferenčních kritérií/ 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky – indikátory 

Kód indikátoru Název 
55301 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 
55310 Nárůst kapacity sociálních bytů 
55320 Průměrný počet osob využívající sociální bydlení 
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Název specifického cíle strategie II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník 
Název opatření včetně číselného 
označení 

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

Vazba na Programový dokument 
IROP 

Specifický cíl 4.1, prioritní osa 4, investiční priorita 9 d, tematický cíl 
IROP 2.4. 

Vymezení Opatření 
Popis 
opatření 
včetně cíle: 

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. 
Cílem tohoto opatření je podpořit vznik či rozvoj zařízení pro péči o tzv. dětské skupiny a pro 
péči o děti do tří let v obcích, které se potýkají s nedostatkem podobných zařízení či 
nedostatečnou kapacitou. Chceme zajistit kvalitní a dostupné služby péče o děti a odstranit 
bariéry vstupu na trh práce pro rodiče. 

Vazba na cíle SCLLD – odkaz na analytickou část strategie 
A-1 Prostřednictvím podpory podnikání (zejména drobného), vzniku pracovních míst, podpory realizace 
komplexních pozemkových úprav, podpory zajištění odpovídající územně plánovací dokumentace k podpoře 
rozvoje obce s ohledem na bydlení přilákat nové a udržet stávající obyvatele, vytvořit kvalitní podmínky pro 
život všech generací.  
A-1-5-Podpora zázemí a vybavení venkovských služeb (Pojízdné prodejny, lékárny a další služby; Lékařské 
ordinace; Knihovny; Školky, zařízení služeb péče o děti; Pošty nebo alternativní služby),  
B- 2 Přispět ke zvýšení kvality a obohacení výuky na školách prostřednictvím podpory preventivních, 
sportovních, kulturních a mezinárodních aktivit škol, dále podpory spolupráce vzdělávacích institucí, vědy a 
badatelské činnosti a podpory zvyšování kompetencí pedagogů. 
B-2-12  Podpora vzniku a fungování zařízení péče o děti do tří let věku (jesle) 

Podrobně viz kapitola 3.13.1. Předškolní vzdělávání na str. 87 – 88 analytické 
části strategie. 

Oblasti podpory/typy projektů 
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů IROP vycházejících z potřeb území) 
Podpora zařízení péče o děti do 3 let nebo dětských skupin v lokalitách s nedostatkem těchto kapacit. 
Podpořeny budou zejména stavební úpravy a rekonstrukce objektů, pořízení vybavení a kompenzačních 
pomůcek. Podporovány budou rovněž úpravy za účelem uzpůsobení prostor pro inkluzi (např. bezbariérovost).  
Příkladem projektu je rekonstrukce nevyužívaných prostor v obci a nákup vybavení pro zřízení dětské skupiny, 
včetně zahradních herních prvků a úprava zeleně v okolí budovy. 
Definice příjemce dotace: • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání 

• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 
• obce  
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi  
• nestátní neziskové organizace  
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• církve 

• církevní organizace 
• zařízení péče o děti do 3 let 

Minimální a maximální výše způsobilých 
výdajů 

Maximální a minimální výše způsobilých výdajů bude nastavena 
až ve výzvě MAS. 

Preferenční kritéria: 
/principy pro stanovení 
preferenčních kritérií/ 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky – indikátory 

Kód indikátoru Název 
50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 
50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávací 

zařízení 
50120 Počet osob využívající zařízení péče o děti do tří let 
50020 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení 
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Název specifického cíle strategie II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník 
Název opatření včetně číselného 
označení 

II. 6. Školství, vzdělávání 
Vazba na Programový dokument 
IROP 

Specifický cíl 4.1, prioritní osa 4, investiční priorita 9 d, tematický cíl 
IROP 2.4. 

Vymezení Opatření 
Popis 
opatření 
včetně cíle: 

Cílem tohoto opatření je přispět ke zlepšení kvality a obohacení výuky na školách a v rámci 
neformálního vzdělávání a tím přispět k vytvoření kvalitních podmínek života na venkově. 
Zajistit dostupné a kvalitní předškolní a základní vzdělávání v území, podpořit výuku klíčových 
kompetencí na základních školách i v neformálním prostředí (konkrétně komunikace v cizích 
jazycích, technických, řemeslných oborech, přírodních vědách a práce s digitálními 
technologiemi), doplňkově může opatření přispět k zajištění vnitřní konektivity škol a 
připojení k internetu. Opatření rovněž umožní zajistit dostupnou a kvalitní nabídku 
vzdělávacích aktivit pro mládež v rámci neformálního vzdělávání s důrazem na rozvoj 
klíčových kompetencí (konkrétně komunikace v cizích jazycích, technických, řemeslných 
oborech, přírodních vědách a práce s digitálními technologiemi). 

Vazba na cíle SCLLD 
B- 1 Efektivně propojit výuku s praxí skrze podporu spolupráce škol a jiných organizací.  
B-1-4Podpora mediální výchovy včetně technického vybavení. B-1-5- Podpora moderních technologií 
s využitím ICT ve výuce a jejich udržitelnost. 
B- 2 Přispět ke zvýšení kvality a obohacení výuky na školách prostřednictvím podpory preventivních, 
sportovních, kulturních a mezinárodních aktivit škol, dále podpory spolupráce vzdělávacích institucí, vědy a 
badatelské činnosti a podpory zvyšování kompetencí pedagogů. 
B-2-1 Podpora inklusivního vzdělávání a integrace 
B-2-11 Zlepšení školního prostředí (Prostorové úpravy; Nákup materiálu; Vybavení; Venkovní učebny, zahrady; 
Bezbariérový přístup; Bezpečností prvky; Zajištění podmínek pro děti se speciálními potřebami 
(hendikepované, nadané), zajištění podmínek pro výuku speciálních a specializovaných předmětů. 

Data viz kapitoly 3.13.1 Předškolní vzdělávání a 3.13.2 Základní vzdělávání na 
str. 87 – 94 analytické části strategie. 

Oblasti podpory/typy projektů 
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů IROP vycházejících z potřeb území) 
Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora mateřských škol v lokalitách s nedostatkem 
těchto kapacit. Podpořeny budou zejména stavební úpravy a rekonstrukce objektů, pořízení vybavení a 
kompenzačních pomůcek. Podporovány budou rovněž úpravy za účelem uzpůsobení prostor pro inkluzi (např. 
bezbariérovost). 
Podpora infrastruktury pro vzdělávání v základních školách – podporovány budou stavební úpravy, pořízení 
vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: 

o v oblastech komunikace v cizích jazycích, 
o v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, 
o  ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. 

Podpora infrastruktura pro zájmové, neformální vzdělávání v následujících klíčových kompetencích: 
o v oblastech komunikace v cizích jazycích, 
o v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, 
o  ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. 

Podporovány budou rovněž úpravy za účelem uzpůsobení prostor pro inkluzi (např. bezbariérovost) a zajištění 
vnitřní konektivity škol a připojení k internetu. 
Může se jednat například o rekonstrukci chemické laboratoře, nákup vybavení a zajištění bezbariérového 
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přístupu, případně v rámci sociální inkluze projekt na bezbariérovost školy (zpřístupnění jídelny, sociálního 
zařízení, nákup kompenzačních pomůcek) – nelze podpořit projekt spočívající pouze v bezbariérové úpravě 
sociálního zařízení. Dále se může jednat například o stavební úpravy a vybavení prostor pro pořádání kroužků 
pro děti se zaměřením na výuku jazyků / technických a řemeslných oborů a přírodních věd / dovedností 
práce s počítačem. Doplňkově: úprava zeleně v okolí budovy. 
Definice příjemce dotace: • školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního 

vzdělávání a vyšší odborné školy 
• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 
• obce 
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi  
• nestátní neziskové organizace 
• církve  

• církevní organizace  
Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů 

Maximální a minimální výše způsobilých výdajů bude nastavena až ve výzvě MAS. 

Preferenční kritéria: 
/principy pro stanovení 
preferenčních kritérií/ 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky – indikátory 
Kód indikátoru Název 
50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 
55020 Podíl tříletých umístěných v předškolním zařízení 
50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení 
50030 Podíl osob předčasně opouštějící vzdělávací systém 
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4.3. Programový rámec OP ZAM 

Tento programový rámec je zpracován v souladu s METODICKÝM POKYNEM PRO VYUŽITÍ 

INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 (verze listopad 2015), vydaným 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 10. listopadu 2015 a zároveň v souladu s informací ŘO OPZ 

pro MAS č. 1 – 9, zveřejněných na http://nsmascr.cz/informace-ro-opz-pro-mas/ 
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Název specifického 
cíle strategie 

III. Rozvoj sociálního a komunitního potenciálu MAS Blaník 

Číslo opatření III. 1. 
Název opatření Hlídání dětí pracujícím rodičům 
Popis vazby opatření 
na specifický cíl 2.3.1. 
OPZ 

Opatření III. 1. je v souladu se specifickým cílem 2.3.1, neboť naplňuje jednu z jeho 
aktivit, a to podporu prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni. 

Popis cíle opatření Cílem opatření je umožnit rodičům malých dětí či osobám pečujícím o závislé osoby 

zlepšit uplatnění na trhu práce pomocí rozšíření nabídky péče o děti. MAS Blaník 

chce podpořit vznik zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících forem péče o 

děti. V území je prokazatelný nedostatek těchto kapacit (Více v Analytické části na 

str. 105) S novelou školského zákona se nedostatek kapacit ještě navyšuje a to tím, 

že jsou do školek regionu přijímány děti i dvouleté, za které se odečítá kapacita 

systémem 1 dvouleté dítě = 2 místa ve školce. 

Popis provázanosti 
navrhovaných 
opatření na cíle SCLLD 

B-2: Přispět ke zvýšení kvality a obohacení výuky na školách prostřednictvím 
podpory preventivních, sportovních, kulturních a mezinárodních aktivit škol, dále 
podpory spolupráce vzdělávacích institucí, vědy a badatelské činnosti a podpory 
zvyšování kompetencí pedagogů. 
B-2-12- Podpora vzniku a fungování zařízení péče o děti do tří let věku (jesle), 
B-3: Rozvíjet rodičovské kompetence a mezigenerační spolupráci, aktivizovat 
rodiče a prarodiče k zapojení do vzdělávacího procesu a spolupráce se 
vzdělávacími institucemi. 
B-3-1 – Podpora rodičovských kompetencí, mezigenerační spolupráce a spolupráce 
rodičů se školou – Hlídání dětí se zapojením seniorů 
D-1: Umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením kvalitní život 
prostřednictvím rozvoje dostupných sociálních služeb, domácí péče i prevence 
sociálního vyloučení. 
D-1-7 -Podpora generační a mezigenerační spolupráce (aktivní předávání zkušeností 
senioři-děti apod.) - organizovaná výpomoc v domácnosti a hlídání dětí "půjčovna 
babiček" 
D-8: Na trhu práce zlepšit postavení osob se zdravotním postižením, osob 
ohrožených sociálním vyloučením a osob znevýhodněných zejména 
prostřednictvím rozvoje nástrojů umožňujících sladit rodinný a pracovní život. 
D-8-1- vytváření pracovních míst (návyků) pro osoby se zdravotním postižením a 
osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby znevýhodněné na trhu práce, 
podpora opatření vedoucích ke slaďování pracovního a osobního života, podpora 
tzv. sociálního podnikání 
Vazba vyjadřuje i témata spolupráce, jak je definovali členové (i nečlenové) jako 
aktivity, které chtějí realizovat a kde předpokládající, že MAS bude podněcovat 
spolupráci a bude působit koordinačně mezi projekty realizovanými díky dotaci 
SCLLD a projekty, které již dnes v území realizovány jsou. Tak očekáváme 
synergický efekt. Město Vlašim navíc realizuje projekt MAP ORP Vlašim (Místní 
akční plán vzdělávání ORP Vlašim - CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000717) a 
propojuje subjekty této tematické oblasti. K provazování dochází na základě 
společné komunikace a setkávání se. Potřeba realizace výše uvedeného opatření 
OP ZAM vniká také v důsledku změn školského zákona – spádovost škol a školek, 
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přijímání dětí 2 letých a s tím související snižování kapacity (1 dvouleté dítě = 2 
místa ve školce). Region toto téma v současné době velmi intenzivně řeší. 

Popis provázanosti 
navrhovaných 
opatření, na ostatní 
operační programy 

Vazba na opatření SCLLD v IROP (SC 4. 1.): 

• Opatření - II. 5 Podpora dětských skupin a jiných zařízení péče o děti do 3 
let 

• Opatření - II. 6 Školství, vzdělávání 
V rámci opatření s vazbou na IROP předpokládáme vznik zařízení, která budou 
investičně připravena pro realizaci projektů tohoto opatření OP ZAM. Plánujeme 
vznik 1 zázemí pro 1 dětskou skupinu (s kapacitou 6 dětí) a zázemí pro 
volnočasové aktivity takto: 3 X ZŠ (15 + 25 +25 žáků), 1 X zařízení jiného typu (15 
žáků/účastníků). V těchto zařízeních může probíhat navazující projekt OP ZAM 
typu školní družina, školní klub, atp. 

Prioritizace 
navrhovaných 
opatření  

A - opatření financovaná z alokované částky 

Časový harmonogram 
realizace opatření ve 
vazbě na finanční 
plán 

Zapsáno ve formátu – měsíc/rok vyhlášení výzvy/plánovaná finanční alokace 

výzvy: 

10/2017 – výzva s alokací – 6 121 440,- Kč (EU, SR) 

08/2019 – výzva s alokací – 13 017 497,50,- Kč (EU, SR) 

Realizovány již byli 2 projekty (Dětská skupina ANNA a Montessori školička) 
Realizace aktivit – 2017 – 2020 (finanční prostředky budou uvolněny a 
zasílány k proplacení až v roce 2018). Dále předpokládáme realizaci 4 
navazujících projektů (DS ANNA, Montessori školička, Montessori jesle, 
Kondracký hlídáček) – čerpání dle průběžného harmonogramu konkrétních 
projektů. Realizace navazujících aktivit – 2020 – 2022 (finanční prostředky 
budou uvolněny a zasílány k proplacení až v roce 2020). 

Popis možných 
zaměření projektů  

Oblasti podpory 
Bude podporován vznik zařízení péče o děti, která napomohou rodičům lépe 
slaďovat osobní a pracovní život. 
Pro děti předškolního věku bude podporován vznik, transformace a provoz 
dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb. 
Pro děti mladšího školního věku bude podpořen vznik zařízení, která doplní 
chybějící kapacitu stávajících zařízení, a to např. zařízení typu školní družiny, školní 
kluby apod. V době školních prázdnin bude podporován provoz příměstských 
táborů. Předmětem dotace budou zejména provozní náklady spojené s realizací 
aktivit. 

Podporované cílové 
skupiny: 

• Osoby pečující o malé děti 
• Osoby navracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské 

dovolené 
• Osoby pečující o jiné závislé osoby 

Typy příjemců 
podpory: 

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

• Obce 

• Organizace zřizované obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení) 

• Svazky obcí 



 
 
 

89 
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. Dopracování strategie také podpořil dotací   
Středočeský kraj. 
 
 

• Nestátní neziskové organizace 

• Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, 
společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, 
evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva – družstvo, sociální 
družstvo, evropská družstevní společnost) 

• OSVČ, obchodní korporace 

Absorpční kapacita 
MAS 

Již byly podpořeny 2 projekty týkající se hlídání dětí pro zaměstnané rodiče 

(dětské skupiny) – DS ANNA podpořila 10 osob (rodiče dětí) a Montessori 

školička 30 osob (rodiče dětí). – Financování projektů bylo za celkem cca 6 

mil. Do budoucna plánujeme podpořit 4 projekty s celkově podpořenými 

osobami 74 (DS ANNA – 10 osob, Montessori školička - 18 os., Montessori 

Jesle – 21 os., Kondracký hlídáček – 25 os.) Každý projekt za cca 3.25 mil. Kč 

(4 projekty za celkem cca 13 mil. Kč) 

Výčet možných realizátorů: Obce území ( Kondrac); neziskové organizace 
(Montessori Vlašim; Diakonie CCE Střední Čechy, pracoviště Vlašim) – tito s námi 
již konzultovali své záměry. 

 

Vliv opatření na 
naplňování 
horizontálních témat 
OPZ 

Udržitelný rozvoj/životní prostředí – neutrální vliv 

Rovnost žen a mužů – pozitivní vliv, opatření přispívá k možnosti rovného uplatnění 
na trhu práce a možnosti sladit pracovní a rodinný život 

Nediskriminace – neutrální vliv 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií 

U projektu je doloženo komunitní projednání napříč všemi dotčenými skupinami – 
včetně relevantních znevýhodněných skupin 

Indikátory Viz příslušná příloha. 
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Název specifického cíle 
strategie 

III. Rozvoj sociálního a komunitního potenciálu MAS Blaník 

Číslo opatření III. 2. 
Název opatření Činnost komunitních center 
Popis vazby opatření na 
specifický cíl 2.3.1. OPZ 

Opatření III. 2. je přímo v souladu se specifickým cílem 2.3.1, neboť činnosti 
komunitního centra podporují sociální začleňování osob sociálně vyloučeným či 
sociálním vyloučením ohroženým prostřednictvím aktivit na prevenci 
sociálního vyloučení. 

Popis cíle opatření 
 

Cílem opatření je podpořit nabídku aktivit v rámci tzv. "míst pro setkání" v 
obcích na území MAS Blaník. Komunitní centra budou poskytovat prostor pro 
setkávání komunity, vč. snahy o pomoc s řešením obtížné sociální situace jejích 
členů. Program centra by měl sloužit více cílovým skupinám k uspokojování 
jejich kulturních, výchovně/vzdělávacích, aktivizačních, sociálních potřeb. 
Celkovým cílem je zlepšení sociální situace komunity i prevence sociálně 
patologických jevů. Podporovány budou činnosti a aktivity v rámci centra (i 
v rámci aktivizace dobrovolnictví a neformálních programů skupin aktivních 
jednotlivců. Informace k sociálním službám a sociální situaci na území MAS 
Blaník naleznete v Analytické části na str. 76 – 81, dále také v Příloze č. 1 
Analytické části. 

Popis provázanosti 
navrhovaných opatření na cíle 
SCLLD 

A-5: Prostřednictvím budování „míst pro setkávání‟ působit preventivně 

proti sociálně-patologickým jevům, zlepšit sociální i zdravotní situaci místních 

obyvatel a současně umožnit integraci nově příchozích/přistěhovalců. 

A-5-1 Podpora míst pro setkávání v obcích (Investice, budování, vybavení) 

Spolkové domy; Adaptace nevyužívaných prostor pro multifunkční a komunitní 

centra 

B-4: Působit preventivně proti sociálně patologickým jevům prostřednictvím 

vytvoření dostatečné nabídky dostupných volnočasových aktivit pro všechny 

generace. 

B-4-1 Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit v regionu (Podpora 

dostupnosti – finanční; Podpora dostupnosti v obcích  - dopravní (např. 

Inovativních dopravních řešení); Podpora dostupnosti pro sociálně a zdravotně 

znevýhodněné (např. Bezbariérové vstupy); Podpora aktivit pro různé věkové 

kategorie (např. Studentský klub, rodinné centrum, atp.); Podpora vzdělávacích 

aktivit pro děti (kdy nositelem není školské zařízení); Podpora iniciativ dětí a 

mládeže 

D-1: Umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením kvalitní život 

prostřednictvím rozvoje dostupných sociálních služeb, domácí péče i 

prevence sociálního vyloučení. 

D-1-1 Rozvoj pečovatelské služby; 

D-1-2 Rozvoj osobní asistence; 

D-1-7 -Podpora generační a mezigenerační spolupráce (aktivní předávání 

zkušeností senioři-děti apod.) -organizovaná výpomoc v domácnosti a hlídání 

dětí "půjčovna babiček" 

D- 5: Působit preventivně proti sociálnímu vyloučení rodin a proti sociálně 
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patologickým jevům prostřednictvím rozvíjení rodičovských kompetencí a 

poskytování služeb cílených na podporu rodiny a jejích členů. 

D-5-1 Sanace rodiny a podpora rodičovství - (částečně se kryje s výchovou a 

vzděláváním – zde však cíleno na specifické skupiny – ohrožené, ve výchově a 

vzdělávání jde o celkovou populaci) Rozvoj rodičovských kompetencí; Rozvoj 

finanční gramotnosti; Rozvoj běžných dovedností v domácnosti (kurzy vaření, 

ručních prací, apod.); Cvičný byt; Rozvoj zdravotních a pečovatelských znalostí 

a dovedností; Nízkoprahové centrum; Logopedická péče; Přípravná třída ZŠ; 

Školní psycholog; Adiktologické služby (pro drogově závislé a jejich rodiny) 

D-7: Zlepšit dostupnost sociálních služeb prostřednictvím zvýšení zapojení 

obcí do řešení sociálně patologických jevů na jejich území. 

D-7-1Podpora zapojení obcí do řešení sociálních služeb 

Vazba vyjadřuje i témata spolupráce, jak je definovali členové (i nečlenové) 

jako aktivity, které chtějí realizovat a kde předpokládající, že MAS bude 

podněcovat spolupráci a bude působit koordinačně mezi projekty 

realizovanými díky dotaci SCLLD a projekty, které již dnes v území realizovány 

jsou. Tak očekáváme synergický efekt. Aktivitu Spolkových domů dnes 

existujících i organizací poskytujících sociální služby máme dobře 

zmapovanou díky kalendáři akcí v rámci Kraje blanických rytířů nebo 

vydávání Newsletteru MAS Blaník. V rámci tohoto opatření chceme pomoci 

financovat rozvoj aktivit a nové aktivity v území v souladu s definici podpory 

komunitní práce. 

Popis provázanosti 
navrhovaných opatření, na 
ostatní operační programy 

Popis provázanosti navrhovaných opatření (včetně provázanosti na ostatní 

operační programy) 

Vazba na opatření SCLLD v IROP (4. 1): 

• II. 3 Komunitní centrum 
V rámci dotace IROP předpokládáme vznik 1 vzorového komunitního centra, 
které bude návazně moci využít dotaci OP ZAM pro neinvestiční aktivity – pro 
jeho program. Dále předpokládáme využití této dotace pro dnes již funkční 
Spolkové domy v regionu (Vlašim, Pravonín, Zdislavice, Studené), kdy dojde 
k rozšíření jejich současného programu a poskytovaných služeb v těchto 
domech. Máme také informace od škol regionu, že mají zájem v rámci školy 
vytvořit komunitní centrum (ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem, ZŠ Vlašim 
Vorlina). Stávající spolkové domy a školy jsou vhodně vybavené, ale jejich 
program není dostatečný, neodpovídá principům nastaveným ESF. Plánujeme 
v tom smyslu provázat činnosti obcí a poskytovatelů sociálních služeb regionu 
a formou neinvestičních aktivit působit v území preventivně. Přes aktivity 
tohoto opatření chceme ještě více dostat sociální pracovníky do terénu – ve 
spolupráci s obcemi. Role MAS spočívá u OP ZAM zejména v pomoci 
v koordinaci přípravy projektu, hledání partnerů a v neposlední řadě 
informovanosti veřejnosti o aktivitách projektů. 

Prioritizace navrhovaných 
opatření  

A (opatření financovaná z alokované částky) 

Časový harmonogram realizace 
opatření 

Zapsáno ve formátu – měsíc/rok vyhlášení výzvy/finanční alokace výzvy. 
10/2017 – výzva s alokací – 892 710,- Kč (EU, SR) 
02/2018 – výzva s alokací – 1 696 149,- Kč (EU, SR) 
Předpoklad realizace 3 projektů (1 obec; 2 NNO) – čerpání dle průběžného 
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harmonogramu konkrétních projektů. 
Realizace aktivit – 2017 – 2020 (finanční prostředky budou uvolněny a zasílány 
k proplacení až v roce 2018). 

Popis možných zaměření 
projektů  

Předmětem podpory je zahájení činnosti a podpora činnosti komunitních 

center. 

Komunitní centrum 

- Nabízí aktivity, které přispívají k sociálnímu začleňování a dále kulturní 
a multikulturní aktivity, výchovně/vzdělávací aktivity; podpora aktivit 
neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ, 
environmentální aktivity a jejich realizace v území; aktivity pro 
aktivizaci a zapojení dobrovolníků. 

- Komunitní centrum dává prostor pro komunitní projednávání, 
setkávání členů komunity, sousedství, obce. 

Osoby z cílových skupin jsou zapojovány do rozhodování a do přímé realizace 

opatření na úrovni sousedství, vyloučené lokality, obce, města, mikroregionu, a 

to s cílem získání lepšího přístupu těchto osob ke společenským zdrojům 

(sociální ochrana, bydlení, vzdělání, zaměstnání, možnost uplatňovat svá práva 

atd.). Aktivity realizované v komunitních centrech nejsou definovány jako úkon 

či činnost v zákoně č. 108/2006 Sb., mohou však být doplňkem registrovaných 

sociálních služeb.  

Podporované cílové skupiny: • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

• Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním 
onemocněním) 

• Osoby s kombinovanými diagnózami 

• Osoby pečující o malé děti 
• Osoby pečující o jiné závislé osoby 
• Rodiče samoživitelé 
• Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 
• Osoby ohrožené předlužeností 
• Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi 

• Osoby ohrožené vícenásobnými riziky 

Typy příjemců podpory a výše 
dotace dle příjemce: 

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

• Obce 

• Organizace zřizované obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení) 

• Nestátní neziskové organizace 

• Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní 
společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, 
evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, 
družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost) 

OSVČ 

Absorpční kapacita MAS  Předpokládáme podporu činnosti cca 3 komunitních center. Každé s okamžitou 
kapacitou cca 15 osob.  
Výčet možných realizátorů: Vlašim – Spolkový dům (Kulturní dům Blaník, 
příspěvková organizace), Farní Charita (NNO), Městys Louňovice pod Blaníkem 
– ve spolupráci se ZŠ a MŠ (obec); Město Trhový Štěpánov (Spolkový dům) - 
obec, Základní škola Vorlina Vlašim (škola)- tito s námi své záměry konzultovali. 
Celkové uznatelné výdaje každého projektu předpokládáme cca 892 tis. Kč, 
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bude se jednat o zpravidla 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 (realizace aktivit volnočasového charakteru). 
Dalším podkladem byly údaje od Farní Charity, která také konzultovala své 
záměry pro tuto výzvu a nacenila aktivity, které by mohly být uznatelné a jsou 
mimo rámec zákona o sociálních službách. 
Částka alokovaná pro projekty vychází tedy také z diskuse  a podkladů od 
organizací provozující spolkové domy v regionu, byť se doposud jednalo o 
aktivity zejména kulturního, společenského a volnočasového charakteru. 

Vliv opatření na naplňování 
horizontálních témat OPZ 
 

Udržitelný rozvoj/životní prostředí – neutrální vliv 

Rovnost žen a mužů – neutrální vliv 

Nediskriminace – pozitivní vliv, opatření přispívá ke snížení diskriminace 

cílových skupin a pomáhá začlenění různých skupin do společnosti 

prostřednictvím přímé komunitní práce. 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií 

Projekt nabízí opatření umožňující sladění práce či jiné aktivity a rodiny 

Indikátory Viz specifická příloha. 
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Název specifického cíle 
strategie 

III. Rozvoj sociálního a komunitního potenciálu MAS Blaník 

Číslo opatření III. 3. 
Název opatření Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených 

osob mimo rámec zákona o sociálních službách 
Popis vazby opatření na 
specifický cíl 2.3.1. OPZ 

Opatření III. 3. je přímo v souladu se specifickým cílem 2.3.1, neboť podporuje 
aktivity na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučeným či 
sociálním vyloučením ohroženým prostřednictvím aktivit na prevenci 
sociálního vyloučení a také rozvijí nástroje k prevenci a řešení problému osob 
sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených s využitím znalosti 
lokálního prostředí. 

Popis cíle opatření 
v analytické části, která to řeší 

Cílem opatření je působit preventivně proti sociálnímu vyloučení rodin a 
jednotlivců a předcházet sociálně patologickým jevům prostřednictvím 
poskytování podpory a realizace programů cílených zejména na vzdělávání, 
asistenční a motivační programy pro rodiny, které mají v domácí péči osoby 
blízké nebo pro rodiny či osoby v bytové nouzi. Podporovány budou programy 
a aktivity spojené s prací s cílovou skupinou mimo režim zákona o sociálních 
službách. Podporovány budou programy a aktivity spojené s prací s cílovou 
skupinou. Informace k sociálním službám a sociální situaci na území MAS Blaník 
naleznete v Analytické části na str. 76 – 81, dále také v Příloze č. 1 Analytické 
části. 

Popis provázanosti 
navrhovaných opatření na cíle 
SCLLD 

B – 3: Rozvíjet rodičovské kompetence a mezigenerační spolupráci, 
aktivizovat rodiče a prarodiče k zapojení do vzdělávacího procesu a 
spolupráce se vzdělávacími institucemi. 
B-3-1 Podpora rodičovských kompetencí, mezigenerační spolupráce a 
spolupráce rodičů se školou (Zvýšení zájmu o školu; Podpora volnočasových 
NNO; Podpora spolupráce rodičů s dalšími aktéry ve výchově a vzdělávání; 
Podpora vzdělávání rodičů/prarodičů, dospělých – v oblasti rodičovských 
kompetencí – v oblasti přístupu k dětem, rodině, škole; Podpora aktivního 
rodičovství a participace rodičů – spolupráce rodičů a vzdělávacích institucí 
(např. vznik a fungování spolků při školách); Diskuzní besedy – odborné; 
Podpora komunitních aktivit -  např. Spolupráce školy a komunity, zapojení více 
generací – celá rodina/senioři z komunity; i pobytové kurzy, spolupráce rodičů 
a prarodičů se školou, školkou, aktivity pro děti…; Podpora mezigenerační 
spolupráce; Výměnné dovednostní projekty mezi mladými lidmi a seniory 
(např. Kavárna pro seniory s PC - mladí učí seniory na PC, senioři učí mladé 
vařit/šít; Hlídání dětí se zapojením seniorů (např. Burza kontaktů, zapojení 
menšin a migrantů) 
D-1: Umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením kvalitní život 

prostřednictvím rozvoje dostupných sociálních služeb, domácí péče i 

prevence sociálního vyloučení.  

D-1-3 Podpora domácí péče a rozvoj doprovázení rodin (např. při zahájení péče 

o osobu se zdravotním postižením, při péči o umírajícího člena rodiny apod.) 

D-5: Působit preventivně proti sociálnímu vyloučení rodin a proti sociálně 

patologickým jevům prostřednictvím rozvíjení rodičovských kompetencí a 

poskytování služeb cílených na podporu rodiny a jejích členů. 
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D-5-1 Sanace rodiny a podpora rodičovství - (částečně se kryje s výchovou a 

vzděláváním – zde však cíleno na specifické skupiny – ohrožené, ve výchově a 

vzdělávání jde o celkovou populaci) Rozvoj rodičovských kompetencí; Rozvoj 

finanční gramotnosti; Rozvoj běžných dovedností v domácnosti (kurzy vaření, 

ručních prací, apod.); Cvičný byt; Rozvoj zdravotních a pečovatelských znalostí 

a dovedností; Nízkoprahové centrum; Logopedická péče; Přípravná třída ZŠ; 

Školní psycholog; Adiktologické služby (pro drogově závislé a jejich rodiny) 

D-6: Zajistit poskytování kvalitních sociálních služeb prostřednictvím podpory 

a rozvoje lidských zdrojů z řad profesionálů, dobrovolníků i rodinných 

příslušníků pečujících o osoby blízké. 

Vazba vyjadřuje i témata spolupráce, jak je definovali členové (i nečlenové) 

jako aktivity, které chtějí realizovat a kde předpokládající, že MAS bude 

podněcovat spolupráci a bude působit koordinačně mezi projekty 

realizovanými díky dotaci SCLLD a projekty, které již dnes v území realizovány 

jsou. Tak očekáváme synergický efekt. Výše uvedená témata byla široce 

diskutována v rámci pracovní skupiny „Sociální služby“. Role MAS je zejména 

dávat místní aktéry dohromady s cílem aktivity realizovat. 

Popis provázanosti 
navrhovaných opatření, na 
ostatní operační programy 

Vazba na opatření SCLLD v IROP: 

• II. 2 Zázemí pro sociální služby 

• II. 3 Komunitní centrum 

• II. 6 Školství, vzdělávání 

V rámci IROP (SC 4.1) předpokládáme vznik 1 vzorového komunitního centra 

a 6 zázemí pro sociální služby. Na základě průzkumu území vznikl požadavek 

na tato zázemí: Zázemí pro odborné sociální poradenství (2 zázemí); Zázemí 

osobní asistence; Zázemí pro pečovatelskou službu; Zázemí pro Sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením; Zázemí pro 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

Poskytovatelé sociálních služeb regionu realizují celou školu aktivit mimo 

režim zákona o sociálních službách. Tyto aktivity pomáhají často předcházet 

tomu, že cílová skupina sociální intervenci (službu) potřebuje – př. zejména 

téma tzv. sanace rodiny. Chceme takové projekty podpořit a pomoci provázat 

aktivity regionu mezi různými aktéry. 

IROP pomůže vybudovat zázemí pro sociální služby, často ale vznikne i 

zázemí, které má přesahový dopad – př. přednášková/seminární místnost 

(třeba i z neuznatelných výdajů IROP), místnost na kurzy, atp. Díky OP ZAM 

sestavíme zajímavý program pro investice IROP (i nad rámec IROP). V rámci 

opatření II. 6 IROP vzniknou 4 zázemí pro vzdělávání, která půjde také 

z určitého % využití kapacity využívat pro jiné účely než vzdělávání dětí – 

například aktivity OP ZAM. Zázemí z opatření II.6 IROP lze využívat také pro 

celoživotní vzdělávání či vzdělávání v oblasti zaměstnanosti.  

Prioritizace navrhovaných 
opatření  

A (opatření financovaná z alokované částky) 

Časový harmonogram realizace Zapsáno ve formátu – měsíc/rok vyhlášení výzvy/finanční alokace výzvy. 
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opatření 10/2017 – výzva s alokací – 1 976 715,- Kč (EU, SR) 
02/2018 – výzva s alokací – 1 976 715,- Kč (EU, SR) 
Předpoklad realizace 3 víceletých projektů (3 NNO); případně více kratších 
projektů – čerpání dle průběžného harmonogramu konkrétních projektů. 
Realizace aktivit – 2017 – 2020 (finanční prostředky budou uvolněny a zasílány 
k proplacení až v roce 2018). 

Popis možných zaměření 
projektů  

Podporována budou projekty zaměřeny na následující aktivity: 

a) VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

b) AKTIVIZAČNÍ, ASISTENČNÍ A MOTIVAČNÍ PROGRAMY 

c) PROGRAMY PRO POSÍLENÍ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI 

d) PROGRAMY PRO PODPORU TZV. NEFORMÁLNÍCH PEČOVATELŮ a 

DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE 

e) PROGRAMY PRO OSOBY A RODINY OHROŽENÉ ZTRÁTOU BYDLENÍ 

Například se může jednat o tyto dále specifikované aktivity: 

Vzdělávání - Aktivity zaměřené na vzdělávání osob z cílových skupin, tj. 

zejména osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením; 

Doplňkově se může realizovat vzdělávání pracovníků organizací (NNO, obce 

atd. 4), např. formou krátkých workshopů, seminářů apod. šitých na míru 

konkrétním pracovníkům v území MAS podle jejich skutečných potřeb, a to v 

maximálním rozsahu do 24 hodin ročně (nikoli tedy realizace či vytváření 

ucelených komplexních vzdělávacích programů). 

Aktivizační, asistenční a motivační programy – musí přispívat k cíli podpořit 

sociální začlenění nebo prevenci sociálního vyloučení. Např. získávání 

základních sociálních a profesních dovedností, pracovní rehabilitace atd. 

Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových 

skupin - posilování finanční gramotnosti osob ohrožených předlužeností, 

dluhové poradenství atd.  

Aktivity zaměřené na podporu neformální péče (tj. péče poskytovaná v rámci 

rodin nebo komunit osobami blízkými nebo jinými); sdílené péče (tj. 

kombinace péče poskytované profesionálními poskytovateli a neformálními 

pečovateli); včetně rozvoje domácí paliativní péče (např. terénní mobilní týmy, 

vzdělávání a poradenství pro osoby pečující atd.). 

Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/ dostupného/ podporovaného/ 

prostupného bydlení jako prevence prostorového vyloučení vzniku sociálně 

vyloučených lokalit a bezdomovectví - preventivní, následné a doprovodné 

služby pro osoby ohrožené ztrátou bydlení, např. programy prevence ztráty 

bydlení a znovu začlenění do bydlení, aktivity k zabránění nedobrovolnému 

vystěhování osob z bydlení, participativní metody využívající spoluúčasti 

klientů na rozhodování a realizaci aktivit (institut domovníka, klientské 

domovní samosprávy), zavádění case managementu a jiných forem 

koordinace, zvyšování sociálních kompetencí vzhledem k bydlení, podpora 

ekonomického a ekologického životního stylu (omezení plýtvání, hospodárný 

životní styl), síťování a multidisciplinární spolupráce atd. Aktivity musí být vždy 

zaměřeny přímo na podporu cílové skupiny osob (klientů), nikoli na vytváření 
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nástrojů a systémů sociálního bydlení. 

Podporované cílové skupiny: • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené  

• Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním 
onemocněním)  

• Osoby s kombinovanými diagnózami  

• Osoby pečující o malé děti  
• Osoby pečující o jiné závislé osoby  
• Rodiče samoživitelé 
• Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané  
• Osoby ohrožené předlužeností  
• Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi  

• Osoby ohrožené vícenásobnými riziky 

Typy příjemců podpory: • Nestátní neziskové organizace 

Absorpční kapacita MAS  Minimálně 3 víceleté projekty realizující programy pro práci se skupinou 
sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách – každý 
projekt pro cca 20 účastníků s podporou 1,300 tis. Kč. Výčet možných 
realizátorů: Farní Charita, Magdalena, o. p. s., Pečovatelská služby okresu 
Benešov, Diakonie CCE (Vlašim) – všechno poskytovatelé sociálních služeb, 
všichni NNO. 

Vliv opatření na naplňování 
horizontálních témat OPZ 

Udržitelný rozvoj/životní prostředí – neutrální vliv 

Rovnost žen a mužů – neutrální vliv 

Nediskriminace – pozitivní vliv, opatření přispívá ke snížení diskriminace 

cílových skupin a pomáhá začlenění různých skupin do společnosti 

prostřednictvím přímé komunitní práce a také pomáhá ve zlepšení situace a 

předchází negativních jevů u výše jmenovaných cílových skupin 

Principy pro určení 

preferenčních kritérií 

Projekt nabízí opatření umožňující sladění práce či jiné aktivity a rodiny 

Indikátory Viz plán indikátorů 
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5. Vazba na horizontální témata 
V programovém období 2014—2020 musejí programy a projekty dodržovat horizontální priority: 

Rovné příležitosti a nediskriminace a udržitelný rozvoj. 

 

5.1. Udržitelný rozvoj 
Opatření ve vztahu k ochraně životního prostředí, účinnému využívání zdrojů, zmírňování 

klimatických změn a přizpůsobování se změně klimatu, odolnosti vůči živelným pohromám a prevenci 

a řízení rizik. Ve strategii MAS Blaník, z. s. jsou zejména podporována opatření, která mají minimálně 

neutrální vliv na udržitelný rozvoj. Kde to bude vhodné, budou preferovány projekty, které tam, kde 

je to z charakteru projektu vhodné: 

a. Kladou důraz na předcházení vzniku odpadu; 

b. obsahují opatření pro zajištění recyklace alespoň 6 složek odpadu; 

c. obsahují opatření pro efektivní nakládání s vodou (například řešení využití dešťové 

vody; znovu využití vody v oběhu); 

d. jsou v souladu s územím plánem a nevyžadují si další vyjmutí půdy ze Zemědělského 

půdního fondu nad rámec stanovený územním plánem; 

e. využívají tzv. brownfields i v širším smyslu využití chátrajících budov. 

f. obsahují protierozní opatření; 

g. upřednostňují zeleň před tradičními stavebními materiály (zelené střechy, fasády, 

travnaté plochy místo dlažby atp.). 

Uplatnění kritérií nesmí mít diskriminační charakter. 

5.2. Rovné příležitosti a ochrana před diskriminací 
Opatření, jež mají podporovat rovné příležitosti a zabránit diskriminaci na základě pohlaví, rasového 

nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální 

orientace. Ve strategii MAS Blaník, z. s. jsou zejména podporována tato opatření v oblasti „rovných 

příležitostí a ochranou před diskriminací“. 

Preferovány jsou projekty, u kterých, kde je to možné: 

a. u kterých je doloženo komunitní projednání napříč všemi dotčenými skupinami – 

včetně relevantních znevýhodněných skupin (dle charakteru projektu) 

b. s vazbou na bezbariérový přístup znevýhodněných skupin – v širším smyslu – jak 

fyzickém, tak dostupnosti na základě rasy, pohlaví, atp. 

Uplatnění kritérií nesmí mít diskriminační charakter. 

5.3. Rovnost žen a mužů 
Opatření přínosná k prosazování rovnosti žen a mužů. Ve strategii MAS Blaník, z. s. jsou zejména 

podporována tato opatření v oblasti „rovnosti mužů a žen“. Preferovány jsou projekty, které: 
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a. Nabízí opatření umožňující sladění práce a rodiny (jak v rámci projektu, tak v rámci činnosti 

projektového týmu, či zaměstnanců organizace – tj. řeší zaměstnavatel -  anebo při návštěvě 

konkrétních aktivit) – například dětský koutek, hlídání dětí, flexibilní pracovní úvazky, práce 

z domova, atp. 

Uplatnění kritérií nesmí mít diskriminační charakter. 

5.4. Inovace v PRV 
Preferovaná opatření v oblasti inovace PRV jsou definována pro každou fiši zvlášť formou 

preferenčních opatření. 

1. Zemědělství živí venkov: Projekt nabízí inovativní řešení koloběhu zdrojů v podniku (tj. 

efektivní řešení vstupů a výstupů do výroby) 

2. Ať nám roste produkce: Projekt nabízí inovativní řešení koloběhu zdrojů v podniku (tj. 

efektivní řešení vstupů a výstupů do výroby) 

3. Na venkově se PODNIKÁ: Projekt nabízí inovativní řešení koloběhu zdrojů v podniku (tj. 

efektivní řešení vstupů a výstupů do výroby) 

4. Poznejte to u nás v LESE: Projekt obsahuje inovativní opatření v oblasti návaznosti na jiné cíle 

cestovního ruchu anebo veřejnou dopravu. 



Program

Prioritní 

osa/Priorita Unie

Investiční 

priorita 

OP/Prioritní 

oblast

Specifický cíl 

OP/Operace 

PRV

Celkové způsobilé výdaje 

(CZV) Příspěvek unie (a)

Národní veřejné 

zdroje (SR, SF) (b)

Národní 

veřejné zdroje 

(kraj, obec, 

jiné) (c)

Národní soukromé 

zdroje (d)

II.1. Bezpečně do 

ŠKOLY nebo na 

HŘBITOV IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.2. Zázemí pro 

sociální služby IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.3. Komunitní 

centrum IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.4. Sociální 

bydlení IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
II.5. Podpora 

dětských skupin; 

nebo zařízení 

péče o děti do 3 

let IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.6. Školství a 

vzdělávání IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Program

Prioritní 

osa/Priorita Unie

Investiční 

priorita 

OP/Prioritní 

oblast

Specifický cíl 

OP/Operace 

PRV

Celkové způsobilé výdaje 

(CZV) Příspěvek unie (a)

Národní veřejné 

zdroje (SR, SF) (b)

Národní 

veřejné zdroje 

(kraj, obec, 

jiné) (c)

Národní soukromé 

zdroje (d)

II.1. Bezpečně do 

ŠKOLY nebo na 

HŘBITOV
IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.2. Zázemí pro 

sociální služby IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.3. Komunitní 

centrum IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.4. Sociální 

bydlení IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
II.5. Podpora 

dětských skupin; 

nebo zařízení 

péče o děti do 3 

let IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.6. Školství a 

vzdělávání IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Program

Prioritní 

osa/Priorita Unie

Investiční 

priorita 

OP/Prioritní 

oblast

Specifický 

cíl 

OP/Operace 

 PRV

Celkové způsobilé výdaje 

(CZV) Příspěvek unie (a)

Národní 

veřejné zdroje 

(SR, SF) (b)

Národní 

veřejné 

zdroje (kraj, 

obec, jiné) (c)

Národní 

soukromé zdroje 

(d)

II.1. Bezpečně do 

ŠKOLY nebo na 

HŘBITOV IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.2. Zázemí pro 

sociální služby IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.3. Komunitní 

centrum IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.4. Sociální 

bydlení IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
II.5. Podpora 

dětských skupin; 

nebo zařízení 

péče o děti do 3 

let IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.6. Školství a 

vzdělávání IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Program

Prioritní 

osa/Priorita Unie

Investiční 

priorita 

OP/Prioritní 

oblast

Specifický 

cíl 

OP/Operace 

 PRV

Celkové způsobilé výdaje 

(CZV) Příspěvek unie (a)

Národní 

veřejné zdroje 

(SR, SF) (b)

Národní 

veřejné 

zdroje (kraj, 

obec, jiné) (c)

Národní 

soukromé zdroje 

(d)

II.1. Bezpečně do 

ŠKOLY nebo na 

HŘBITOV IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.2. Zázemí pro 

sociální služby IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.3. Komunitní 

centrum IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.4. Sociální 

bydlení IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
II.5. Podpora 

dětských skupin; 

nebo zařízení 

péče o děti do 3 

let IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.6. Školství a 

vzdělávání IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Program

Prioritní 

osa/Priorita Unie

Investiční 

priorita 

OP/Prioritní 

oblast

Specifický 

cíl 

OP/Operace 

 PRV

Celkové způsobilé výdaje 

(CZV) Příspěvek unie (a)

Národní 

veřejné zdroje 

(SR, SF) (b)

Národní 

veřejné 

zdroje (kraj, 

obec, jiné) (c)

Národní 

soukromé zdroje 

(d)

II.1. Bezpečně do 

ŠKOLY nebo na 

HŘBITOV IROP 4 9d 4.1 4 923 370,00 Kč 4 677 201,50 Kč 233 860,08 Kč 246 168,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.2. Zázemí pro 

sociální služby IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.3. Komunitní 

centrum IROP 4 9d 4.1 3 857 810,00 Kč 3 664 919,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 192 890,50 Kč 0,00 Kč

II. Podpora 

investic pro 

rozvoj MAS 

Blaník

2016

2017

Specifický cíl Opatření CLLD Podopatření

IDENTIFIKACE PROGRAMU PLÁN FINANCOVÁNÍ

Nezpů-

sobilé 

výdaje (v 

tis. Kč)

IDENTIFIKACE PROGRAMU

PodopatřeníSpecifický cíl Opatření CLLD

PLÁN FINANCOVÁNÍ
Nezpů-

sobilé 

výdaje (v 

tis. Kč)

II. Podpora 

investic pro 

rozvoj MAS 

Blaník

2018

Specifický cíl Opatření CLLD Podopatření

IDENTIFIKACE PROGRAMU PLÁN FINANCOVÁNÍ

Nezpů-

sobilé 

výdaje (v 

tis. Kč)

II. Podpora 

investic pro 

rozvoj MAS 

Blaník

2019

Specifický cíl Opatření CLLD Podopatření

IDENTIFIKACE PROGRAMU PLÁN FINANCOVÁNÍ

Nezpů-

sobilé 

výdaje (v 

tis. Kč)

II. Podpora 

investic pro 

2015

Specifický cíl Opatření CLLD Podopatření

IDENTIFIKACE PROGRAMU PLÁN FINANCOVÁNÍ
Nezpů-

sobilé 

výdaje (v 

tis. Kč)

II. Podpora 

investic pro 

rozvoj MAS 

Blaník



II.4. Sociální 

bydlení IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.5. Podpora 

dětských skupin; 

nebo zařízení 

péče o děti do 3 

let IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.6. Školství a 

vzdělávání IROP 4 9d 4.1 4 978 075,06 Kč 4 729 171,31 Kč 0,00 Kč 248 903,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

13 759 255,06 Kč 13 071 292,31 Kč 13071292,3

Program

Prioritní 

osa/Priorita Unie

Investiční 

priorita 

OP/Prioritní 

oblast

Specifický 

cíl 

OP/Operace 

 PRV

Celkové způsobilé výdaje 

(CZV) Příspěvek unie (a)

Národní 

veřejné zdroje 

(SR, SF) (b)

Národní 

veřejné 

zdroje (kraj, 

obec, jiné) (c)

Národní 

soukromé zdroje 

(d)

II.1. Bezpečně do 

ŠKOLY nebo na 

HŘBITOV IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.2. Zázemí pro 

sociální služby IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.3. Komunitní 

centrum IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.4. Sociální 

bydlení IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
II.5. Podpora 

dětských skupin; 

nebo zařízení 

péče o děti do 3 

let IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.6. Školství a 

vzdělávání IROP 4 9d 4.1 12 081 137,05 Kč 11 477 080,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Program

Prioritní 

osa/Priorita Unie

Investiční 

priorita 

OP/Prioritní 

oblast

Specifický 

cíl 

OP/Operace 

 PRV

Celkové způsobilé výdaje 

(CZV) Příspěvek unie (a)

Národní 

veřejné zdroje 

(SR, SF) (b)

Národní 

veřejné 

zdroje (kraj, 

obec, jiné) (c)

Národní 

soukromé zdroje 

(d)

II.1. Bezpečně do 

ŠKOLY nebo na 

HŘBITOV IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.2. Zázemí pro 

sociální služby IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.3. Komunitní 

centrum IROP 4 9d 4.1 3 791 000,00 Kč 3 601 450,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 189 550,00 Kč 0,00 Kč

II.4. Sociální 

bydlení IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
II.5. Podpora 

dětských skupin; 

nebo zařízení 

péče o děti do 3 

let IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.6. Školství a 

vzdělávání IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Program

Prioritní 

osa/Priorita Unie

Investiční 

priorita 

OP/Prioritní 

oblast

Specifický 

cíl 

OP/Operace 

 PRV

Celkové způsobilé výdaje 

(CZV) Příspěvek unie (a)

Národní 

veřejné zdroje 

(SR, SF) (b)

Národní 

veřejné 

zdroje (kraj, 

obec, jiné) (c)

Národní 

soukromé zdroje 

(d)

II.1. Bezpečně do 

ŠKOLY nebo na 

HŘBITOV IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.2. Zázemí pro 

sociální služby IROP 4 9d 4.1 3 252 950,00 Kč 3 090 302,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 162 647,50 Kč 0,00 Kč

II.3. Komunitní 

centrum IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.4. Sociální 

bydlení IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
II.5. Podpora 

dětských skupin; 

nebo zařízení 

péče o děti do 3 

let IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.6. Školství a 

vzdělávání IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Program

Prioritní 

osa/Priorita Unie

Investiční 

priorita 

OP/Prioritní 

oblast

Specifický cíl 

OP/Operace 

PRV

Celkové způsobilé výdaje 

(CZV) Příspěvek unie (a)

Národní veřejné 

zdroje (SR, SF) (b)

Národní 

veřejné zdroje 

(kraj, obec, 

jiné) (c)

Národní soukromé 

zdroje (d)

II.1. Bezpečně do 

ŠKOLY nebo na 

HŘBITOV IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.2. Zázemí pro 

sociální služby IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.3. Komunitní 

centrum IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.4. Sociální 

bydlení IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
II.5. Podpora 

dětských skupin; 

nebo zařízení 

péče o děti do 3 

let IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.6. Školství a 

vzdělávání IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

investic pro 

rozvoj MAS 

Blaník

2020

Specifický cíl Opatření CLLD Podopatření

IDENTIFIKACE PROGRAMU PLÁN FINANCOVÁNÍ

Nezpů-

sobilé 

výdaje (v 

tis. Kč)

Nezpů-

sobilé 

výdaje (v 

tis. Kč)

II. Podpora 

investic pro 

rozvoj MAS 

Blaník

2021

Specifický cíl Opatření CLLD Podopatření

IDENTIFIKACE PROGRAMU PLÁN FINANCOVÁNÍ

Nezpů-

sobilé 

výdaje (v 

tis. Kč)

II. Podpora 

investic pro 

rozvoj MAS 

Blaník

II. Podpora 

investic pro 

rozvoj MAS 

Blaník

2022

Specifický cíl Opatření CLLD Podopatření

IDENTIFIKACE PROGRAMU PLÁN FINANCOVÁNÍ

2023

Specifický cíl Opatření CLLD Podopatření

IDENTIFIKACE PROGRAMU PLÁN FINANCOVÁNÍ
Nezpů-

sobilé 

výdaje (v 

tis. Kč)

II. Podpora 

investic pro 

rozvoj MAS 

Blaník

2015-2023



Program

Prioritní 

osa/Priorita Unie

Investiční 

priorita 

OP/Prioritní 

oblast

Specifický cíl 

OP/Operace 

PRV

Celkové způsobilé výdaje 

(CZV) Příspěvek unie (a)

Národní veřejné 

zdroje (SR, SF) (b)

Národní 

veřejné zdroje 

(kraj, obec, 

jiné) (c)

Národní soukromé 

zdroje (d)

II.1. Bezpečně do 

ŠKOLY nebo na 

HŘBITOV IROP 4 9d 4.1 4 923 370,00 Kč 4 677 201,50 Kč 0,00 Kč 246 168,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.2. Zázemí pro 

sociální služby IROP 4 9d 4.1 3 252 950,00 Kč 3 090 302,50 Kč 0,00 Kč 162 647,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.3. Komunitní 

centrum IROP 4 9d 4.1 7 648 810,00 Kč 7 266 369,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 382 440,50 Kč 0,00 Kč

II.4. Sociální 

bydlení IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
II.5. Podpora 

dětských skupin; 

nebo zařízení 

péče o děti do 3 

let IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

II.6. Školství a 

vzdělávání IROP 4 9d 4.1 17 059 212,11 Kč 16 206 251,50 Kč

32 884 342,11 Kč 31 240 125,00 Kč

II. Podpora 

investic pro 

rozvoj MAS 

Blaník

Specifický cíl Opatření CLLD Podopatření

IDENTIFIKACE PROGRAMU PLÁN FINANCOVÁNÍ
Nezpů-

sobilé 

výdaje (v 

tis. Kč)



IROP

Finanční tabulky zpracujte v jednotkách korun (nikoliv tis. Kč). 

     Příspěvek Unie (a)

Národní veřejné 

zdroje (SR, SF) 

(b)

Národní veřejné 

zdroje (kraj, 

obec, jiné)                 

     (c)

Národní 

soukromé 

zdroje (d)

IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

     Příspěvek Unie (a)

Národní veřejné 

zdroje (SR, SF) 

(b)

Národní veřejné 

zdroje (kraj, 

obec, jiné)                 

     (c)

Národní 

soukromé 

zdroje (d)

IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

     Příspěvek Unie (a)

Národní veřejné 

zdroje (SR, SF) 

(b)

Národní veřejné 

zdroje (kraj, 

obec, jiné)                 

     (c)

Národní 

soukromé 

zdroje (d)

IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

     Příspěvek Unie (a)

Národní veřejné 

zdroje (SR, SF) 

(b)

Národní veřejné 

zdroje (kraj, 

obec, jiné)                 

     (c)

Národní 

soukromé 

zdroje (d)

IROP 4 9d 4.1 13 759 255,06 Kč 13 071 292,31 Kč 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

     Příspěvek Unie (a)

Národní veřejné 

zdroje (SR, SF) 

(b)

Národní veřejné 

zdroje (kraj, 

obec, jiné)                 

     (c)

Národní 

soukromé 

zdroje (d)

IROP 4 9d 4.1 12 081 137,05 Kč 11 477 080,198 Kč 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

     Příspěvek Unie (a)

Národní veřejné 

zdroje (SR, SF) 

(b)

Národní veřejné 

zdroje (kraj, 

obec, jiné)                 

     (c)

Národní 

soukromé 

zdroje (d)

IROP 4 9d 4.1 3 791 000,00 Kč 3 601 450,00 Kč 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

     Příspěvek Unie (a)

Národní veřejné 

zdroje (SR, SF) 

(b)

Národní veřejné 

zdroje (kraj, 

obec, jiné)                 

     (c)

Národní 

soukromé 

zdroje (d)

IROP 4 9d 4.1 3 252 950,00 Kč 3 090 302,500 Kč 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

     Příspěvek Unie (a)

Národní veřejné 

zdroje (SR, SF) 

(b)

Národní veřejné 

zdroje (kraj, 

obec, jiné)                 

     (c)

Národní 

soukromé 

zdroje (d)

IROP 4 9d 4.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

     Příspěvek Unie (a)

Národní veřejné 

zdroje (SR, SF) 

(b)

Národní veřejné 

zdroje (kraj, 

obec, jiné)                 

     (c)

Národní 

soukromé 

zdroje (d)

IROP 4 9d 4.1 32 884 342,11 Kč 31 240 125,00 Kč 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Prioritní 

osa OP / 

Priorita 

Unie

Investiční 

priorita 

OP / 

Prioritní 

oblast  

Specifický 

cíl OP / 

Operace 

PRV

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v jednotkách Kč)

Nezpůsobilé výdaje 

(v jednotkách Kč)
Celkové způsobilé 

výdaje (CZV)

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemci

Soukromé 

zdroje (c)

Soukromé 

zdroje (e)

IROP: Tabulka f) Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV (PRV) - CELKEM

IROP: Tabulka f) Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV (PRV) - 2022

Programový 

rámec

Prioritní 

osa OP / 

Priorita 

Unie

Investiční 

priorita 

OP / 

Prioritní 

oblast  

Specifický 

cíl OP / 

Operace 

PRV

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v jednotkách Kč)

Nezpůsobilé výdaje 

(v jednotkách Kč)
Celkové způsobilé 

výdaje (CZV)

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemci

Soukromé 

zdroje (e)

Nezpůsobilé výdaje 

(v jednotkách Kč)

Programový 

rámec

Prioritní 

osa OP / 

Priorita 

Unie

Investiční 

priorita 

OP / 

Prioritní 

oblast  

Specifický 

cíl OP / 

Operace 

PRV

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v jednotkách Kč)

Celkové způsobilé 

výdaje (CZV)

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemci

IROP: Tabulka f) Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV (PRV) - 2023

Programový 

rámec

IROP: Tabulka f) Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV (PRV) - 2021

Programový 

rámec

Prioritní 

osa OP / 

Priorita 

Unie

Investiční 

priorita 

OP / 

Prioritní 

oblast  

Specifický 

cíl OP / 

Operace 

PRV

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v jednotkách Kč)

Nezpůsobilé výdaje 

(v jednotkách Kč)
Celkové způsobilé 

výdaje (CZV)

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemci

Soukromé 

zdroje (e)

IROP: Tabulka f) Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV (PRV) - 2020

Programový 

rámec

Prioritní 

osa OP / 

Priorita 

Unie

Investiční 

priorita 

OP / 

Prioritní 

oblast  

Specifický 

cíl OP / 

Operace 

PRV

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v jednotkách Kč)

Nezpůsobilé výdaje 

(v jednotkách Kč)
Celkové způsobilé 

výdaje (CZV)

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemci

Soukromé 

zdroje (e)

IROP: Tabulka f) Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV (PRV) - 2019

Programový 

rámec

Prioritní 

osa OP / 

Priorita 

Unie

Investiční 

priorita 

OP / 

Prioritní 

oblast  

Specifický 

cíl OP / 

Operace 

PRV

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v jednotkách Kč)

Nezpůsobilé výdaje 

(v jednotkách Kč)
Celkové způsobilé 

výdaje (CZV)

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemci

Soukromé 

zdroje (e)

IROP: Tabulka f) Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV (PRV) - 2018

Programový 

rámec

Prioritní 

osa OP / 

Priorita 

Unie

Investiční 

priorita 

OP / 

Prioritní 

oblast  

Specifický 

cíl OP / 

Operace 

PRV

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v jednotkách Kč)

Nezpůsobilé výdaje 

(v jednotkách Kč)
Celkové způsobilé 

výdaje (CZV)

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemci

Soukromé 

zdroje (e)

IROP: Tabulka f) Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV (PRV) - 2017

Programový 

rámec

Prioritní 

osa OP / 

Priorita 

Unie

Investiční 

priorita 

OP / 

Prioritní 

oblast  

Specifický 

cíl OP / 

Operace 

PRV

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v jednotkách Kč)

Nezpůsobilé výdaje 

(v jednotkách Kč)
Celkové způsobilé 

výdaje (CZV)

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemci

Soukromé 

zdroje (e)

MAS Blaník, z.s.

IROP: Tabulka f) Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV (PRV) - 2016

Programový 

rámec

Prioritní 

osa OP / 

Priorita 

Unie

Investiční 

priorita 

OP / 

Prioritní 

oblast  

Specifický 

cíl OP / 

Operace 

PRV

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v jednotkách Kč)

Nezpůsobilé výdaje 

(v jednotkách Kč)
Celkové způsobilé 

výdaje (CZV)

Z toho podpora Z toho vlastní zdroje příjemci

Soukromé 

zdroje (e)

Název nositele:

Pořadové číslo předkládané revize fin. plánů:

Datum změny:

Registrační číslo ISg:



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



Změna kruzovného - 

přepočet alokace 

IROP(-7,09%) DOTACE czv 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
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 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
1 269 804,00 Kč

0,00 Kč

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 1002259,5

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 

let 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 3 090 290,00 Kč

Město Vlašim - DPS Severní ; 

Magdaléna o.p.s - auto 0

 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 

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 507 454,80 Kč

 

1 002 259,50 Kč

přesun do opatření II.650 999,75 Kč

1 056 339,25 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
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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. 



   

3 
 

 
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. 
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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
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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 2 328,71             31 271,29           
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 1 431,00             28 569,00           
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 2 787 926,18 243 853,71         

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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