
 

 

 

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

  

Zápis č. 28 z jednání Výboru MAS Blaník, z. s. 
Datum 19.6.2019 

Místo: Palackého náměstí 65, Vlašim – Spolkový dům  

Čas: 17:00 -19:00   

Účast Přítomen Nepřítomen Omluven 

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

 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 8  1 

Hosté: Lucie Jeřábková, Bc. Monika Hlaváčková, Ivana Hozmanová 



 

 

1.Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele 
 

Místopředseda Pavel Duda přivítal přítomné a zahájil jednání Výboru v 17:10 hodin.  

Prohlášení o usnášeníschopnosti: Výbor je usnášeníschopný v počtu 8 členů. 

 

P. Duda navrhuje jako zapisovatele I. Hozmanovou 

Hlasování: Kdo je pro zapisovatele I. Hozmanovou? 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

P. Duda navrhuje jako ověřovatele Josef Korn? 

Hlasování: Kdo je pro ověřovatele Josefa Korna? 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Výbor MAS Blaník je usnášeníschopný v počtu 8 z 9 členů. 

P. Duda seznámil s navrženým programem  

Program: 

 

 Přívítání, volba ověřovatele, zapisovatele 

 Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech 

 IROP - změna výzvy 6. Výzvy MAS Blaník, z. s. Školství a vzdělávání - Infrastruktura základních škol (navýšení 

alokace) 

 PRV 

o Výběr projektů k realizaci v rámci 2. výzvy Programu rozvoje venkova  

o Přehled čerpání alokace a plnění indikátorů po 2. výzvě PRV (viz podklad Plnění po Výzvě č. 1 a č. 2 PRV) - 

náměty pro Žádost o změnu 

o Informace k článku 20 Pravidel 19. 2. 1. (viz podklad 19. 2. 1. Článek 20) - zařazení nové Fiche do SCLLD, 

projektové záměry 

o Mid – term evaluace – Evaluační zpráva (viz podklad Evaluační zpráva MAS Blaník, z. s.) – dokument 

k připomínkování 

 ESF 

o 6. Výzva ESF – Hlídání dětí pracujícím rodičům  

o Hodnotící kritéria 6. výzvy ESF - Hlídání dětí pracujícím rodičům (hodnotící kritéria 6 výzva ESF – Hlídání dětí) 

 Výroční zpráva za rok 2018 

 Aktuální informace k SC 02 – přehled čerpání 

 Žádost o podporu obcí formou mimořádného členského příspěvku nebo neinvestiční dotace na roky 2020, 

2021, 2022, 2023 

 Dotace KS MAS – Dotace Středočeského kraje 

 Plán sociálních služeb 

 Další, diskuze 

 
 
 
 



 

2. Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech 
P. Duda informoval o novém seskupení kanceláře, kdy Nikola Podroužková převzala po Aničce Dufkové administrativu 

k IROPu, Lucie Lebedová nastoupila na poloviční úvazek na pozici Expert ESF a Ivana Hozmanová převezme agendu 

PRV po nástupu na mateřskou dovolenou Moniky Hlaváčkové. 

Hlasování: Výbor bere na vědomí aktuální informace z kanceláře 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se:0 

 

3. IROP - změna výzvy 6. Výzvy MAS Blaník, z. s. Školství a vzdělávání - 
Infrastruktura základních škol (navýšení alokace) 
N. Podroužková předložila Výboru MAS změnu 6. výzvy IROP, a to konkrétně její navýšení. Tato varianta byla již dříve 

projednávána Výborem i Členskou schůzí. Ve výzvě byly podány žádosti o podporu převyšující její celkovou alokaci. 

Projekt žadatele Základní a mateřské školy Louňovice pod Blaníkem byl nad alokací výzvy. Vzhledem k tomu, že projekt 

prošel věcným hodnocením a je kvalitní, byl Výborem stanoven jako projekt náhradní.  S ohledem na změnu SCLLD 

týkající se finančního plánu IROP se v opatření II.6 mohou uvolnily finanční prostředky, ze kterých je nyní možné projekt 

podpořit. Výzvu je možné navýšit o CZV 1 027 810,11 Kč, tedy z původní alokace 8 421 054 Kč (ze které zbylo 51 437,94 

Kč)  na 9 448 864,11 Kč. Po schválení změny výzvy ŘO IROP, bude žadateli ŘO nabídnuta částka 1 079 248,05 Kč 

Hlasování: Výbor hlasuje o navýšení celkové alokace 6. výzvy MAS Blaník, z.s. -IROP-školství a vzdělávání -

Infrastruktura základních škol na 9 448 864,11 Kč CZV. Zároveň Výbor dává mandát kanceláři MAS  na dopracování 

připomínek. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

4. PRV  
 

Výběr projektů k realizaci v rámci 2. výzvy Programu rozvoje venkova  
 
M. Hlaváčková seznámila členy Výboru MAS se situací 2. výzvy PRV. Výzva byla vyhlášena dne 4. 4. 2019 a příjem 

Žádostí o dotaci probíhal v termínu 23. 4. – 13. 5. 2019. Výzva byla vyhlášena pro Fichi č. 2 Ať nám roste PRODUKCE 

s alokací 3.404.080,-Kč a Fichi č. 3. Na venkově se PODNIKÁ s alokací 9.686 549,-Kč. Na MAS Blaník bylo prostřednictvím 

Portálu farmáře přijato celkem 9 Žádostí o dotaci. Administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti prošlo 

k hodnocení Výběrovou komisí MAS Blaník 7 projektů. U dvou projektů byla administrativní kontrola a kontrola 

přijatelnosti ukončena z důvodů nesplnění podmínek Pravidel pro Operaci 19. 2. 1., konkrétně nebyl dodržel termín 

stanovený MAS pro doplnění neúplné dokumentace.  

Výběrová komise MAS Blaník hodnotila tyto projekty: 

Fiche č. 2:  

1. Plničky mléčných výrobků - velká a malá, žadatel: Roman Málek 

2. Vybavení mlékárny, žadatel: Petr Kubík 

3. Modernizace vybavení provozovny řeznictví - uzenářství a obnova strojů ve výrobně masných výrobků, žadatel: 

Antonín Hlinský 

 

 



 

 

Fiche č. 3:  

1. Modernizace provozovny – Truhlářství, žadatel: Jaroslav Získal 

2. Investice pro rozvoj podniku LON s.r.o. , žadatel: LON s. r. o. 

3. Vybavení pro provoz - Podblanické lahůdky Josef Štorc, žadatel: Josef Štorc 

4. Doplnění vybavení firmy, žadatel: Petr Kučera 

 

Projekt č. Název projektu Žadatel Dotace 

Celkový 

počet 

bodů za 

PK 

Splnil 

minimální 

požadovaný 

počet bodů 

ANO/NE 

FICHE č. 2 

2019-125-002-

002-007 
Antonín Hlinský 

Antonín 

Hlinský 
500.000,- 55 ANO 

2019-125-002-

002-001 

Plničky mléčných výrobků - velká 

a malá 
Roman Málek 51.000 ,- 50 ANO 

2019-125-002-

002-014 
Vybavení mlékárny Petr Kubík 112.500 ,- 50 ANO 

FICHE č. 3 

2019-125-002-

003-009 

Modernizace provozovny – 

Truhlářství 
Jaroslav Získal 739.975 ,- 50 ANO 

2019-125-002-

003-012 

Investice pro rozvoj podniku LON 

s.r.o. 
LON s. r. o. 314.100 ,- 50 ANO 

2019-125-002-

003-010 

Vybavení pro provoz - 

Podblanické lahůdky Josef Štor 
Josef Štorc 731.250 ,- 50 ANO 

2019-125-002-

003-020 
Doplnění vybavení firmy Petr Kučera 173.250 ,- 50 ANO 

 
Hlasování: Výbor MAS hlasuje o výběru projektů k realizaci. 

Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
Přehled čerpání alokace a plnění indikátorů po 2. výzvě PRV (viz PŘÍLOHA Plnění po Výzvě č. 1 a č. 
2 PRV) - náměty pro Žádost o změnu 
 
M. Hlaváčková informovala členy Výboru MAS o stavu zbývající alokace v jednotlivých Fichích, s tím, že pro 

případnou Žádost o změnu Programového rámce PRV před další výzvou, bude nutné rozhodnout o přesunu zbývající 



 

alokace mezi jednotlivými Fichemi na základě poptávky ze strany potenciálních žadatelů o dotaci. V souvisloti s tím, 

představila i stav plnění indikátorů, který je uspokojivý.  

 

Výbor MAS bere na vědomí čerpání alokace a plnění indiátorů po 2. výzvě PRV. 

 
Informace k článku 20 Pravidel 19. 2. 1. (viz PŘÍLOHA 19. 2. 1. Článek 20) - zařazení nové Fiche do 
SCLLD, projektové záměry – NA VĚDOMÍ 
 

Monika sděluje Výboru, že do PRV byl přidán nový článek – článek 20. Ten má několik podčlánků, na které lze vytvořit 

nové Fiche. Monika čte názvy jednotlivých podčlánků. Nyní zbývá v PRV po vyhlášení 2. výzvy zhruba 14.616.077 Kč. 

Nyní se sbírají záměry, aby se rozhodlo, které podčlánky se pro vytvoření Fichí vyberou. Zatím jsou „ve hře“ školní 

jídelny, hasičské zbrojnice a komunitní centra. 

 

Výbor MAS bere na vědomí informace k článku 20.  

 
Mid – term evaluace – Evaluační zpráva (viz PŘÍLOHA Evaluační zpráva MAS Blaník, z. s.) 
 
Monika členům Výboru MAS stručně popsala průběh zpracování Evaluační zprávy a vyzvala členy Výboru MAS 

k případným připomínkám.  

 
Výbor bere na vědomí bez připomínek evaluační zprávu a dává kanceláři MAS Blaník mandát k dopracování 

případných připomínek. 

 

5. ESF  
L. Jeřábková informovala o termínu vypsání 6. výzvy ESF – Hlídání dětí pracujícím rodičům, termín vypsání je červenec 

2019. Výzva je totožná s první výzvou, z které byli podpořeny dvě dětské skupiny. L. Jeřábková připomenula, že pro 

tuto výzvu došlo k navýšení finanční prostředků o částku 12 975 560 Kč. V současné době kancelář konzultuje i další 

zájemce o vybudování dětské skupiny v území.   

Hlasování: Výbor schvaluje 6. Výzvu ESF – Hlídání dětí pracujícím rodičům  

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Dále byli výboru předloženy hodnící kritéria k 6. výzvě ESF.  

Hlasování: Výbor schvaluje hodnotící kritéria 6. výzvy ESF - Hlídání dětí pracujícím rodičům ve stávajícím znění.  

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

6. Výroční zpráva za rok 2018 
L. Jeřábková informovala o zpracování Výroční zprávy za rok 2018 a požádala Výbor o schválení, pokud nemají žádné 

připomínky k její vypracování. 

Hlasování: Výbor schvaluje Výroční zprávu za rok 2018. 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 



 

7. Aktuální informace k SC 02 – přehled čerpání 
Lucie J. informovala o přehledu čerpání, který je čerpán dle schváleného plánu Členskou schůzí. Dále sdělila, že Řídícím 

orgánem byla ukončena kontrola Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu. ŘO nevyplatil dvě položky v celkové výši 

17 820,50 Kč, a to účast na semináři k Veřejným zakázkám (Lucie Jeřábková a Martina Vnoučková), a dále náhrady za 

10 dní dovolené Nikoly Podroužkové v lednu 2019. Zbývající částka ve výši 222 835,11 Kč byla přijata na účtu. L. 

Jeřábková sděluje, že v současné době evidujeme na účtu částku ve výši 533 450,23 Kč a současně máme proplacené 

mzdy za duben, květen, který nám bude proplacen z IROPu. 

Dále L. Jeřábková sdělila, že byla prodloužena půjčka od města Vlašim do 15.12.2019. 

Hlasování: Výbor bere na vědomí aktuální přehled čerpání. 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

8. Žádost o podporu obcí formou mimořádného členského příspěvku nebo 
neinvestiční dotace na roky 2020, 2021, 2022, 2023 
P. Duda informoval, že v tomto roce bude znovu potřeba žádat o spoluúčast formou mimořádného členského 

příspěvku a neinvestiční dotace na roky 2020, 2021, 2022, 2023. Výbor navrhuje v záři již zaslat písemnou žádost 

jednotlivým obcím. Kancelář žádost připraví k odeslání.  

Hlasování: Výbor bere na vědomí návrh žádosti k odeslání obcím v záři 2019. 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

9. Dotace KS MAS – Dotace Středočeského kraje 
Loni byly dotací podpořeny vánoční akce. Letos bude pravděpodobně znova. Lucie Jeřábková vyzvala členy, aby 

popřemýšleli o záměrech, které z dotace podpořit. Nyní se ještě neví výše dotace. 5.000 Kč na vznik portálu – Výbor 

nesouhlasí se vznikem tohoto portálu  

L. Jeřábková představila dotaci Středočeského kraje, která bude mít stejné podmínky jako v roce 2018 a 

pravděpodobně bude zacílena na stejné aktivity, přijetí smlouvy očekáváme v těchto dnech. L. Jeřábková přítomné 

vyzvala, aby se zamysleli nad záměry, které by chtěli z této dotace podpořit.  

Druhá část dotace ze Středočeského kraje je společná pro celou KS MAS Středočeského kraje, která plánuje část 

prostředků použít na publicitu KS MAS a dále zadání dat a úhrada poplatku v programu LAGS.cz, více na www.lags.cz 

Program má pomoci v lepší přehlednosti v našich výzvách a podpořených projektech, dále s administrativou MAS. L. 

Jeřábková se vyjadřuje, že vše výhradně konzultujeme s jednotlivými Řídícími orgány, o výzvách a podpořených 

projektech informujeme prostřednictvím našich webových stránek a administrativu máme dobře zaběhnutou. Služba 

je zpoplatněna, zatím jednorázovým příspěvkem, není jisté, zda nebude nastaven měsíční paušál. L. Jeřábková vyzvala 

Výbor k vyjádření, zda budeme chtít tento program pro MAS Blaník.   

Hlasování: Výbor schvaluje využití programu LAGS, cz. pro MAS Blaník.  

Pro: 0 Proti: 8 Zdržel se: 0 

Dále L. Jeřábková informuje o změně delegovaného zástupce Města Vlašim, kdy Eva Lupačová bude nahrazena panem 

Karlem Kroupou. Dále L. Jeřábková sdělila, že byla přišla přihláška o členství pana Mgr. Jana Vošického z Brzotic a 

sdělila, že dle Stanov může být nový člen přijat na první Členské schůzi, tedy v roce 2020. 



 

Výbor bere na vědomí přihlášku pana Vošického a dává kanceláři pokyn k odepsání panu Vošickému, že jeho členství 

bude projednáno začátku roku 2020.  

Dále L. Jeřábková informuje o možnosti uspořádání seminářů k dotačním programům na téma Nová zelená úsporám 

a Dešťovka ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR, kdy by MAS Blaník zajistila zejména prostory. 

Hlasování: Výbor schvaluje uspořádání semináře a dává pokyn kanceláři k její organizaci. 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

10. Plán sociálních služeb  
L. Jeřábková informovala o proběhlých konzultacích s OSPOD, který má velký zájem na zpracování plánu sociálních 

služeb na další období pro celé území MAS Blaník a ve spolupráci s MAS Blaník, z.s. Byla vypsána výzva s názvem 

Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni, podmínkou je, že až by byl žadatel MAS Blaník, z. s. 

nebo jiný subjekt, partnerem projektu musí být příslušná obec (ORP), tedy Město Vlašim.  

Další možností je pomoc při zpracování plánu sociálních služeb v rámci provozu MAS Blaník.  

 
11.Další záležitosti spolku, diskuse, navrhněte 
 
Pavel Duda přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání.  

Schůze ukončena v 18:00 hod.  

Zapsala: Ivana Hozmanová 

Ověřil: Josef Korn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seznam příloh: 

6. Výzva MAS Blaník, z. s. Školství a vzdělávání - Infrastruktura základních škol (navýšení alokace) 

Plnění po Výzvě č. 1 a č. 2 PRV) - náměty pro Žádost o změnu 

Článek 20 Program rozvoje venkova - 19. 2. 1 

Evaluační zpráva MAS Blaník, z. s. 

Výzva ESF – Hlídání dětí pracujícím rodičům 

Hodnotící kritéria 6. výzvy ESF – Hlídání dětí pracujícím rodičům 

Přehled čerpání provoz MAS Blaník 

Výroční zpráva za rok 2018 

 

 

 



Položka popis změny zdůvodnění změny

V rámci změny výzvy dochází k 

navýšení alokace výzvy MAS(CZV) na 

částku 9 448 864,11 Kč , a to z 

původní alokace výzvy MAS 8 421 

054 Kč.

Ve výzvě byly podány žádosti o podporu převyšující její celkovou 

alokaci. Projekt žadatele Základní a mateřské školy Louňovice 

pod Blaníkem byl nad alokací výzvy. Vzhledem k tomu, že projekt 

prošel věcným hodnocením a je kvalitní, byl Výborem stanoven 

jako projekt náhradní.  S ohledem na změnu SCLLD týkající se 

finačního plánu IROP  a nově uvolněných finančních prostředků 

rozhodl Výbor MAS Blaník,z.s. dne DD.MM.RR o navýšení CZV 

výzvy o 1 079 248,05 Kč, tak aby mohl být projekt podpořen.

Operační program

Specifický cíl IROP

Přehled změn k datu  dd.mm.rrrr -doplnit datum podání do systému

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

oblastech a aktivizace místního potenciálu

Integrovaný regionální operační program

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

MAS Blaník, z. s.)

vyhlašuje

změnu 6. výzvy k předkládání žádostí o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

6. Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP -vzdělávání -Školství a 

vzdělávání - Infrastruktura základních škol

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

CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Identifikace výzvy



Číslo výzvy ŘO IROP

Číslo výzvy MAS

Opatření integrované strategie 

Podopatření integrované 

strategie

Druh výzvy 

Datum a čas vyhlášení výzvy 

MAS

Datum a čas zpřístupnění 

formuláře žádosti o podporu v 

MS2014+

Datum a čas zahájení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

Datum a čas ukončení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

Alokace výzvy MAS (CZV)

Míra podpory z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj a 

státního rozpočtu pro projekt

minimální výše CZV na projekt 500 000,000 Kč

maximální výše CZV na projekt 4 210 527,000 Kč

II. 6 Školství a vzdělávání

Není relevantní

9.4.18 8:00

9.4.18 8:00

Kolová

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

Smlouvy o fungování Evropské uniePodmínky veřejné podpory

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se 

aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu 

může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn 

před tímto datem.

Datum ukončení realizace 

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

Datum zahájení realizace 

projektu

Minimální a maximální výše 

celkových způsobilých výdajů 

projektu

9 448 864,110 Kč

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 % 

Státní rozpočet - 0 %

6

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

CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 2.4

Podpora

Termíny

01.11.2020

01.01.2014

11.5.18 23:59

N/R



Forma podpory

Území realizace 

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.

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

 

  

Aktivita Infrastruktura základních škol

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování 

přípojky pro přivedení inženýrských sítí

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti 

dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

- pořízení vybavení budov a učeben

- pořízení kompenzačních pomůcek

- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní 

vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní 

vědy, technické a řemeslné obory);

- budování bezbariérovosti škol;

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Typy podporovaných projektů

Zacílení podpory

Dotace – ex-post financování 

Oprávnění žadatelé

- obce 

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

- nestátní neziskové organizace 

- církve 

- církevní organizace 

- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání 

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

 osoby sociálně vyloučené

- osoby ohrožené sociálním vyloučením



1 Infrastruktura základních škol

2

3

4

5

1 Plná moc

2 Zadávací a výběrová řízení

3 Doklady o právní subjektivitě žadatele

4 Výpis z rejstříku trestů -  zrušeno

5 Studie proveditelnosti

6 Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je 

předmětem projektu 

7 Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo 

veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

8

Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně 

stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující 

stavební povolení

9 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 

nebo pro ohlášení stavby

10 Položkový rozpočet stavby

11 Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

12 Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Věcné zaměření

Cílová skupina

- osoby ohrožené sociálním vyloučením

- osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

- pedagogičtí pracovníci

- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo 

asistenčních služeb

- žáci (studenti)

5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

Náležitosti žádosti o podporu

Podporované aktivity

Indikátory

Povinné přílohy



13
Výpis s rejstříků škol a školských zařízení 

15 Memorandum o spolupráci 

Informace o křížovém 

financování

Časová způsobilost

Křížové financování není možné

Způsobilé výdaje

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

pravidlech výzvy č. 68 (verze 1.1, platnost od 27.03.2017) IROP v kapitole 3.4.2.

  Změny vyhlášené výzvy provádí Kancelář MAS/Expert IROP/nebo Vedoucí zaměstnanec SCLLD 

na základě změny legislativy, nadřazené metodiky v souladu s MPŘVHP, kapitola 5.2.4, dále 

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

IMPLEMENTACI CLLD – verze 7.11 – kapitola 1. Změna výzvy musí být řádně odůvodněná, tzn., 

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

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

o podporu, dále Vzor výzvy MAS.

01.01. 2014 - 01.11. 2020

Další detaily výzvy

Povinná příloha nad rámec výzvy ŘO

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

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

tj. Obecnými pravidly (verze 1.10, platnost od 27.10.2017), Specifickými pravidly (verze 1.1., 

platnost od 27.03.2017). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí 

vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.

Věcná způsobilost



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

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

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

při dodržení pravidla čtyř očí. 

Věcné hodnocení provádí výběrová komise. 

Výbor MAS Blaník, z.s. , který je rozhodovacím orgánem MAS vybírá projekty k realizaci a 

stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrové komise.

Minimální bodová hranice pro splnění věcného hodnocení je 15 bodů.

Postup hodnocení projektů je uveden v Interních postupech MAS Blaník pro IROP. Hodnotící 

kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti i kritéria pro věcné hodnocení jsou 

přílohou této výzvy.

Závěrečné ověření způsobilosti projektu provádí CRR.

Žadatel má možnost podat žádost o přezkum hodnocení, postup pro vyřizování žádosti o 

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

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

Způsob hodnocení projektů

Kritéria pro hodnocení projektů

Příjmy projektu

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

nařízení (tzv. jiné peněžní příjmy).

Provádění změn výzvy

o podporu, dále Vzor výzvy MAS.

U výzev MAS (kolových výzev) není možné provádět následující změny podmínek pro 

poskytnutí podpory, pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou jednotného 

metodického prostředí: 

• zrušit výzvu, 

• snížit alokaci výzvy, 

• změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů, 

• změnit míru podpory (spolufinancování), 

• změnit věcné zaměření výzvy - změna věcného zaměření výzvy je možná pouze za účelem 

upřesnění textu, 

• změnit definici oprávněných žadatelů,

• posunout nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum, 

• posunout datum ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum, 

• měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

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

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

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

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



1 Příloha č.1 Kritéria formálního  hodnocení a přijatelnosti

2 Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení

3 Příloha č. 3 Memorandum o spolupráci_vzor

4

5

6

7

8

9

Další specifika výzvy

Seznam příloh výzvy

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

MAS Blaník, z.s. v dalších výzvách podpoří v rámci opatření II.6 SCLLD MAS Blaník, z.s.  aktivity 

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání a Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání. 

Při výběru projektů platí pořadí projektů a jejich bodové ohodnocení z věcného hodnocení, 

nelze jej měnit. Výběrová komise může určit náhradní projekty, které uvádí v zápise z jednání. 

Náhradním projektem je hraniční projekt, popřípadě další projekt ve výzvě MAS. který splnil 

podmínky věcného hodnocení, ale ve výzvě není dostatek finančních prostředků na podporu v 

plné výši.Výbor MAS Blaník zodpovídá za alokaci výzvy MAS, v případě náhradních projektů 

může rozhodnout o jejím navýšení, pokud výzva nebyla vyhlášena na celou alokaci opatření, 

tzn., že může rozhodnout o navýšení alokace výzvy do výše celkových způsobilých výdajů na 

opatření strategie CLLD.

Forma a způsob podání žádosti 

o podporu

Kontakty pro poskytování 

informací

Lucie Jeřábková – vedoucí pracovník CLLD, kancelar@masblanik.cz, 735 046 027

Mgr. Anna Dufková – expert IROP MAS Blaník, z.s, anna.dufkova@masblanik.cz, 603 462 529

Odkaz na Obecná a Specifická 

pravidla výzvy ŘO IROP
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy



Návrh do Žádosti o změnu 

Fiche č. Název Fiche Podpora Čerpání po 1. výzvě Čerpání po 2. výzvě

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

2 Ať nám roste PRODUKCE 3 520 830,00 Kč            116 750,00 Kč         663 500,00 Kč           Přesun do Fiche č. 1

3 Na venkově se PODNIKÁ 10 093 040,00 Kč          406 491,00 Kč         1 958 575,00 Kč        Částečný přesun do Fiche č. 1 a do Fichí článků 20

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

Škola obnovy venkova 1 119 890,00 Kč            -  Kč                       -  Kč                        

24 592 080,00 Kč         6 234 038,00 Kč      2 622 075,00 Kč       

Fiche č. Název Fiche Název indikátoru Cílová hodnota Plnění po 1. výzvě Plněn po 2. výzvě Zbývá

Počet podpořených 
zemědělských 
podniků/příjemců (O.4)

7 6 0 1

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 
podpořených projektů 
(Leader) (R.24/T.23)

0,5 2 0 -1,5

Počet podpořených 
zemědělských 
podniků/příjemců (O.4)

7 1 3 3 Plnění ve Fichi č. 1

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 
podpořených projektů 
(Leader) (R.24/T.23)

0,5 0 0 0,5 Vyrovná Fiche č. 1

Počet podpořených 
zemědělských 
podniků/příjemců (O.4)

5 1 4 0

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 
podpořených projektů 
(Leader) (R.24/T.23)

3 1,5 1,99 -0,49

Celková (podpořená) 
plocha (O.5) v ha

0,5 79,6 0 -79,1

Počet podpořených 
akcí/operací (O.3) 5 1 0 4

Ponížení cílové hodnoty

Kód 
indikátoru

Název indikátoru Cílová hodnota celkem Plnění po 1. výzvě Plnění po 2. výzvě

93701

Počet podpořených 
zemědělských 
podniků/příjemců (O.4)

19 8 7

94800

Pracovní místa vytvořená v 
rámci podpořených projektů 
(Leader) (R.24/T.23)

4 3,5 1,99

93001
Celková (podpořená) plocha 
(O.5) v ha

0,5 79,6 0

92702
Počet podpořených 
akcí/operací (O.3) 5 1 0 Ponížení cílové hodnoty na 3 podpořené akce

SPLNĚNO

Zbývá celkem

4

-1,49

-79,1

4

Program rozvoje venkova v MAS Blaník - Čerpání finančních prostředků

Zbývá

810 023,00 Kč                       

2 740 580,00 Kč                    

7 727 974,00 Kč                    

3 337 500,00 Kč                    

1 119 890,00 Kč                    

14 616 077,00 Kč                  CELKEM

3 Na venkově se PODNIKÁ

4 POZNEJTE to u nás v LESE

Program rozvoje venkova v MAS Blaník - Celkový přehled plnění indikátorů

Program rozvoje venkova v MAS Blaník - Přehled plnění indikátorů ve Fichích

1 ZEMĚDĚLSKÝ živí venkov

2 Ať nám roste PRODUKCE



PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty  
Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (str. 84 – 100) 

 

 

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 
 

Ø a) Veřejná prostranství v obcích  

Ø b) Mateřské a základní školy  

Ø c) Hasičské zbrojnice  

Ø d) Obchody pro obce  

Ø e) Vybrané kulturní památky  

Ø f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven  

Ø g) Stezky  

Ø h) Muzea a expozice pro obce  

 

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech a) Veřejná prostranství v 
obcích  
 

a) Vymezení Fiche  
Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.  
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a 
podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6B Posílení 
místního rozvoje ve venkovských oblastech.  
 

b) Oblasti podpory  

Podpora je zaměřena na obnovu veřejných prostranství specifikovaných níže, a to včetně herních 
prvků.  
Veřejným prostranstvím se pro účely těchto Pravidel rozumí veřejné prostranství definované v § 34 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších právních předpisů. Podporořena 
budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, bezprostřední okolí obecního úřadu, 
pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve 
vlastnictví obce.  
 

 

c) Definice žadatele/příjemce dotace  
Obec nebo svazek obcí.  
 

d) Druh a výše dotace, režim podpory  
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace.  
Podpora je poskytována v režimu nezakládajícím veřejnou podporu.  



e) Způsobilé výdaje  
Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:  
1) vytváření/rekonstrukce/obnova veřejných prostranství obce včetně úpravy povrchů (včetně 
zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovního mobiliáře (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, 
veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, 
plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky),  

2) obnova/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného 
prostranství - herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla)  

3) doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) - tvoří 
maximálně 30% projektu  

4) nákup nemovitosti  
 

f) Kódy způsobilých výdajů  
Kód výdaje  Název způsobilého výdaje  
042  Veřejná prostranství  
043  Doplňující výdaje jako 

součást projektu  
041  Nákup nemovitosti  

 

g) Kritéria přijatelnosti  
1) Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny v souladu s plány rozvoje 
obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou 
strategií místního rozvoje; C.  

2) Veřejné prostranství musí být součástí intravilánu obce; C.  
 

h) Další podmínky  

1) Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 1 SFEU (viz kapitola 1, písmeno mm)); C.  

2) Předmět dotace musí být budován, případně pořízen ve veřejném zájmu, musí být veřejně 
přístupný a v rámci lhůty vázanosti projektu na účel nesmí být jeho užívání zpoplatněno; C.  

3) Nezpůsobilými výdaji jsou nástupiště zastávek veřejné dopravy, nákup/výsadba a ošetřování dřevin 
a nová výstavba pomníků; D jinak K.  

4) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány 
stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, věcné 
břemeno a právo stavby.  
 

i) Seznam předkládaných příloh  
Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:  
1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického 
rozvojového dokumentu) (viz Příloha 22); D jinak C.  
 

j) Indikátory výstupů  
92702 Počet podpořených operací (akcí)  
 

k) Indikátory výsledků  
94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

 

 

 



Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech b) Mateřské a základní 
školy  
 

a) Vymezení Fiche  
Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.  
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a 
podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6B Posílení 
místního rozvoje ve venkovských oblastech.  
 

b) Oblasti podpory  

Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení.  
 

c) Definice žadatele/příjemce dotace  
Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské 
právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny 
krajem či organizační složkou státu.  
 

d) Druh a výše dotace, režim podpory  

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace.  
Podpora je poskytována ve dvou režimech dle typu projektu, resp. výběru žadatele:  
1) Režim nezakládající veřejnou podporu  

2) Režim de minimis – projekty musí být v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 
prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 

minimis78  

 

e) Způsobilé výdaje  

Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:  
1) rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy, včetně zázemí a doprovodného stravovacího a 
hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy  

2) pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy, včetně technologií a dalšího 
vybavení doprovodného stravovacího zařízení79  

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích 
stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě 
základní školy) - tvoří maximálně 30% projektu  

4) nákup nemovitosti  
 

f) Kódy způsobilých výdajů  
Kód výdaje  Název způsobilého výdaje  
044  Mateřské školy  
045  Základní školy  
060  Stavební a technologické úpravy 

opláštění budovy  
046  Doplňující výdaje jako součást 

projektu  

 

g) Kritéria přijatelnosti  

1) Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a 
vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií 
místního rozvoje; C.  



2) V době realizace projektu nedochází k navýšení kapacity mateřské či základní školy uvedené ve 
školském rejstříku (podmínka platí od podání Žádosti o dotaci na MAS do podání Žádosti o platbu na 
MAS); C.  

3) V rámci projektu týkajícího se základní školy lze podpořit pouze kmenové učebny80, dále sborovny, 
kabinety nesloužící pro odborné předměty, školní knihovny, technické místnosti, družiny a jídelny 
včetně souvisejícího zázemí a souvisejících úprav budovy školy; C.  

4) Nebudou podporovány aktivity ve školách zřízených dle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a ve školách zřízených při zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, C.  

5) V případě, že mateřská/základní škola není zřízena obcí nebo svazkem obcí, případně příspěvkovou 
organizací těchto subjektů, je podpora poskytována pouze v režimu de minimis, D jinak C.  

 

h) Další podmínky společné pro oba režimy  

1) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány 
stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, věcné 
břemeno a právo stavby.  

2) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny 
podpořené technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým 
podílem, nájem, věcné břemeno a právo stavby.  

3) Podpora je poskytována mateřské/základní škole zřizované obcemi nebo svazky obcí či dalšími 
subjekty dle definice žadatele/příjemce dotace v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; C.  

4) Projekt je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání; D jinak C.  

5) Nezpůsobilými výdaji jsou úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení 
pro sport; K.  

6) Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní 
plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-

termických kolektorů; K.  

7) Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a technologické úpravy 
opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč; D jinak K.  
 

i) Další podmínky platné pro režim nezakládající veřejnou podporu  

1) Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 1 SFEU (viz kapitola 1, písmeno mm)); C.  

2) Předmět dotace musí být budován ve veřejném zájmu a v rámci lhůty vázanosti projektu na účel 
nesmí být ekonomicky využíván, např. předmět dotace nesmí být pronajímán; C.  

3) Podpora je poskytována mateřské/základní škole zejména na její hlavní činnost. Podpořené stavby 
mohou být využity na vedlejší, hospodářskou činnost, pokud tato činnost nepřesáhne 20 % celkové 
využívané kapacity podpořené infrastruktury; B.  
4) V případě, že se předmět dotace týká stravovacího zařízení, musí toto zařízení sloužit pouze pro 
potřeby mateřské školy/základní školy splňující výše uvedenou podmínku, s tím, že stravování 
veřejnosti v podpořených objektech není možné; C.  
 

j) Další podmínky platné pro režim de minimis  

1) Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, nesmí za 
libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR.  
 

k) Seznam předkládaných příloh  
Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:  
1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického 
rozvojového dokumentu) (viz Příloha 22); D jinak C.  



2) Informativní výpis ze školského rejstříku (nesmí být starší než 30 kalendářních dní před podáním 
Žádosti o dotaci na MAS); D jinak C.  

3) Dokument prokazující soulad s Místním akčním plánem vzdělávání – tabulka projektových záměrů 
pro PRV jako součást Strategického rámce MAP s vyznačením odpovídajícího projektu – prostá kopie; 
D jinak C.  

 

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody:  
1) V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de 

minimis (viz Příloha 17 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz) – originál; C.  
 

Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu na MAS:  
1) Informativní výpis ze školského rejstříku (nesmí být starší než 30 kalendářních dní před podáním 
Žádosti o platbu na MAS); D jinak C.  

 

l) Indikátory výstupů  
92702 Počet podpořených operací (akcí)  
 

m) Indikátory výsledků  
94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

 

 

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech c) Hasičské zbrojnice  
 

a) Vymezení Fiche  
Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.  
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a 
podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6B Posílení 
místního rozvoje ve venkovských oblastech.  
 

b) Oblasti podpory  

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem 
služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce.  
 

c) Definice žadatele/příjemce dotace  

Obec nebo svazek obcí.  
 

d) Druh a výše dotace, režim podpory  
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace.  
Podpora je poskytována ve dvou režimech dle typu projektu, resp. výběru žadatele:  
1) Režim nezakládající veřejnou podporu  

2) Režim de minimis – projekty musí být v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 
prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 

minimis82  

 

e) Způsobilé výdaje  
Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:  
1) rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice včetně příslušného zázemí (šatny, umývárny, 
toalety)  



2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice  

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty) - tvoří 
maximálně 30% projektu  

4) nákup nemovitosti  
 

f) Kódy způsobilých výdajů  
Kód výdaje  Název způsobilého výdaje  
047  Hasičská zbrojnice  
060  Stavební a technologické úpravy 

opláštění budovy  
048  Doplňující výdaje jako součást 

projektu  

041  Nákup nemovitosti  

 

g) Kritéria přijatelnosti  

1) Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a 
vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií 
místního rozvoje; C.  
2) Výdaje se týkají hasičských zbrojnic, resp. jednotek sboru dobrovolných hasičů obce s místní 
působností kategorie JPO V (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností, která 
zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu); C.  
 

h) Další podmínky společné pro oba režimy  

1) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány 
stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno a právo stavby.  

2) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny 
podpořené podpořené technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% 
spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno a právo stavby.  

3) Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní 
plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-

termických kolektorů; K.  

4) Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a technologické úpravy 

opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč; D jinak K.  
 

i) Další podmínky platné pro režim nezakládající veřejnou podporu  

1) Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 1 SFEU (viz kapitola 1, písmeno mm)); C.  

2) Předmět dotace neslouží a ani v rámci lhůty vázanosti projektu na účel nebude sloužit k 
provozování ekonomické činnosti příjemce podpory (tzn., že předmět dotace slouží pouze k výkonu 
hasičské záchranné služby, není pronajímán a neslouží k jinému účelu, a to ani k zájmovým 
činnostem); C.  

 

j) Další podmínky platné pro režim de minimis  

1) Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, nesmí za 
libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR.  
 

k) Seznam předkládaných příloh  

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:  
1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického 
rozvojového dokumentu) (viz Příloha 22); D jinak C.  

2) Doklad (např. čestné prohlášení obce), že prostory přímo souvisejí s výkonem služby sboru 
dobrovolných hasičů  



 

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody:  
1) V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de 

minimis (viz Příloha 17 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz) – originál; C  
 

l) Indikátory výstupů  
92702 Počet podpořených operací (akcí)  
 

m) Indikátory výsledků  
94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

 

 

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech d) Obchody pro obce  
 

a) Vymezení Fiche  
Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.  
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a 
podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6B Posílení 
místního rozvoje ve venkovských oblastech.  
 

b) Oblasti podpory  

Podpora zahrnuje investice do obchodu zejména se smíšeným zbožím (prodejny, mobilní i stabilní 
stánky).  
 

c) Definice žadatele/příjemce dotace  
Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí.  
 

d) Druh a výše dotace, režim podpory  

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace.  
Podpora je poskytována v režimu de minimis – projekty musí být v souladu s Nařízením Komise (EU) 
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 
na podporu de minimis.  

 

e) Způsobilé výdaje  
Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:  
1) výstavba/rekonstrukce/obnova budov či stánků pro obchod včetně zázemí (šatny, umývárny, 

toalety)  

2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro obchod  

3) pojízdná prodejna (pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 bez podkategorie G) včetně 
technologií a dalšího vybavení  

4) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích 
stání, oplocení, venkovní mobiliář, zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30% projektu  

5) nákup nemovitosti  
 

 

 

 

 



f) Kódy způsobilých výdajů  
Kód výdaje  Název způsobilého výdaje  
049  Obchody, stánky  
060  Stavební a technologické úpravy 

opláštění budovy  
050  Doplňující výdaje jako součást 

projektu  

041  Nákup nemovitosti  

 

g) Kritéria přijatelnosti  

1) Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a 
vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií 
místního rozvoje; C.  

 

h) Další podmínky  

1) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány 
stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno a právo stavby.  

2) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny 
podpořené technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým 
podílem, nájem, věcné břemeno a právo stavby.  

3) Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, nesmí za 

libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR.  

4) Provozovatelem obchodu nemusí být sám žadatel, a to za podmínky, že je provozovatel vybrán za 
otevřených, transparentních a nediskriminačních podmínek se zohledněním pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek; D jinak C.  

5) Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní 
plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-

termických kolektorů; K.  

6) Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a technologické úpravy 
opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč; D jinak K.  
 

i) Seznam předkládaných příloh  
Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:  
1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického 
rozvojového dokumentu) (viz Příloha 22); D jinak C.  
 

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody:  
1) V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de 

minimis (viz Příloha 17 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz) – originál; C.,  
 

j) Indikátory výstupů  
92702 Počet podpořených operací (akcí)  
 

k) Indikátory výsledků  
94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

 

 

 

 

 



Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech e) Vybrané kulturní 
památky  
 

a) Vymezení Fiche  
Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.  
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a 
podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6B Posílení 
místního rozvoje ve venkovských oblastech.  
 

b) Oblasti podpory  

Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova.  
Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve veřejně 
dostupném Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.  
 

c) Definice žadatele/příjemce dotace  
Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové 
organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) 
právnické osoby.  
 

d) Druh a výše dotace, režim podpory  
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace.  
Podpora je poskytována ve dvou režimech dle typu projektu, resp. výběru žadatele84:  
1) Režim nezakládající veřejnou podporu  

2) Režim de minimis – projekty musí být v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 
prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis  

 

e) Způsobilé výdaje  
Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:  
1) obnova a zhodnocení kulturních objektů a prvků  

2) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích 
stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule) - tvoří maximálně 30% projektu  

3) nákup nemovitosti  
 

f) Kódy způsobilých výdajů  
Kód výdaje  Název způsobilého výdaje  
051  Kulturní památky  
052  Doplňující výdaje jako 

součást projektu  
041  Nákup nemovitosti  

 

g) Kritéria přijatelnosti  

1) Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a 
vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií 
místního rozvoje; C.  
2) Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve veřejně 
dostupném Ústředním seznamu kulturních památek České republiky; C.  

3) Předmětem dotace nejsou památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO, včetně 
Indikativního seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, a národní kulturní 
památky k 1.1.2014 včetně památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních památek 
k 1. 1. 2014 podporovatelných z IROP; C.  



4) V případě, že je žadatelem nestátní nezisková organizace, musí se jednat o subjekt s historií 
alespoň dva roky před podáním Žádosti o dotaci na MAS v oblasti, která je předmětem dotace; C.  
 

h) Další podmínky společné pro oba režimy  

1) Projekty musí být v souladu s odborným stanoviskem Národního památkového ústavu; C.  

2) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány 
stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno a právo stavby.  

3) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, v kterých jsou umístěné 
podpořené kulturní památky, případně na kterých podpořený objekt stojí (v případě drobných 
objektů, které nejsou vedeny v katastru nemovitostí), jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% 
spoluvlastnickým podílem, nájem, pacht, věcné břemeno a právo stavby.  
 

i) Další podmínky platné pro režim nezakládající veřejnou podporu  

1) Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 1 SFEU (viz kapitola 1, písmeno mm)); C.  

2) Předmět dotace neslouží a ani v rámci lhůty vázanosti projektu na účel nebude sloužit k 
provozování ekonomické činnosti příjemce podpory (tzn. předmět dotace musí být veřejně přístupný 
veřejnosti a jeho užívání nesmí být zpoplatněno); C.  
 

j) Další podmínky platné pro režim de minimis  

1) Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, nesmí za 
libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR.  
 

k) Seznam předkládaných příloh  
Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:  

1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického 
rozvojového dokumentu) (viz Příloha 22); D jinak C.  

2) Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče podle § 14 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že není vyžadováno stavební 
řízení, které vychází ze stanoviska NPÚ  
 

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody:  
1) V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de 

minimis (viz Příloha 17 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz) – originál; C.,  
 

l) Indikátory výstupů  
92702 Počet podpořených operací (akcí)  
 

m) Indikátory výsledků  
94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

 

 

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech f) Kulturní a spolková 
zařízení včetně knihoven  
 

a) Vymezení Fiche  
Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.  
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a 
podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6B Posílení 
místního rozvoje ve venkovských oblastech.  



b) Oblasti podpory  

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, 
spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a 
orlovny) včetně obecních knihoven. .  
 

c) Definice žadatele/příjemce dotace  
Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové 
organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) 
právnické osoby.  
 

d) Druh a výše dotace, režim podpory  
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace.  
Podpora je poskytována v režimu de minimis – projekty musí být v souladu s Nařízením Komise (EU) 
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 
na podporu de minimis86.  

 

e) Způsobilé výdaje  
Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:  
1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení, včetně zázemí (šatny, umývárny, 
toalety) včetně obecních knihoven87  

2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolková zařízení včetně obecních knihoven83  

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích 

stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30% 
projektu  

4) nákup nemovitosti  
 

f) Kódy způsobilých výdajů  
Kód výdaje  Název způsobilého výdaje  
053  Kulturní a spolková zařízení  
054  Obecní knihovny  

060  Stavební a technologické úpravy 
opláštění budovy  

055  Doplňující výdaje jako součást 
projektu  

041  Nákup nemovitosti  

 

g) Kritéria přijatelnosti  
1) Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a 
vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií 
místního rozvoje; C.  

2) V případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. o 
knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění 
pozdějších předpisů; C.  

3) V případě, že je žadatelem nestátní nezisková organizace, musí se jednat o subjekt s historií 
alespoň dva roky před podáním Žádosti o dotaci na MAS v oblasti, která je předmětem dotace; C.  
 

h) Další podmínky  

1) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení 
pro sport včetně jejich zázemí; D jinak K.  



2) Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, nesmí za 
libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR.  

3) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány 
stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno a právo stavby.  

4) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny 
podpořené technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým 
podílem, nájem, věcné břemeno a právo stavby.  

5) Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní 
plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-

termických kolektorů; K.  

6) Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a technologické úpravy 
opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč; D jinak K.  
 

i) Seznam předkládaných příloh  
Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:  
1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického 
rozvojového dokumentu) (viz Příloha 22); D jinak C.  
 

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody:  
1) V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de 

minimis (viz Příloha 17 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz) – originál; C.,  
 

j) Indikátory výstupů  
92702 Počet podpořených operací (akcí)  
 

k) Indikátory výsledků  
94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

 

 

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech g) Stezky  
 

a) Vymezení Fiche  
Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.  
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a 
podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6B Posílení 
místního rozvoje ve venkovských oblastech.  
 

b) Oblasti podpory  

V rámci tohoto záměru jsou podporovány projekty v oblasti veřejně přístupných pěších a lyžařských 
stezek, hippostezek a dalších tematických stezek mimo území lesa.  
 

c) Definice žadatele/příjemce dotace  
Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí.  
 

d) Druh a výše dotace, režim podpory  
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace.  
Podpora je poskytována v režimu nezakládajícím veřejnou podporu.  
 



e) Způsobilé výdaje  
Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:  
1) Výstavba/rekonstrukce/obnova a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hippostezek a tematických 
stezek včetně značení, směrových a informačních tabulí či interaktivních prvků  

2) stavební výdaje související s danou stezkou - zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, 
výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, budování a zpevnění mostků, lávek, vyhlídky, 
zábradlí, úvaziště pro koně a případně další stavební výdaje související s danou stezkou  

3) doplňující výdaje jako součást projektu (zařízení k odkládání odpadků, veřejné toalety) - tvoří 
maximálně 30% projektu  

4) nákup nemovitosti  
 

f) Kódy způsobilých výdajů  
Kód výdaje  Název způsobilého výdaje  
056  Stezky  

057  Doplňující výdaje jako 
součást projektu  

041  Nákup nemovitosti  

 

g) Kritéria přijatelnosti  

1) Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a 
vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií 
místního rozvoje; C.  

2) Projekt lze realizovat mimo PUPFL a intravilán obce (výjimkou je značení v intravilánu); C.  
 

h) Další podmínky  

1) Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 1 SFEU (viz kapitola 1, písmeno mm)); C.  
2) Předmět dotace musí být budován ve veřejném zájmu, musí být veřejně přístupný a v rámci lhůty 
vázanosti projektu na účel nesmí být jeho užívání zpoplatněno; C.  

3) Nezpůsobilými výdaji jsou cyklostezky, singletreky, in-line dráhy, ferrata; D jinak K.  

4) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány 
stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, věcné 
břemeno a právo stavby.  

5) V případě značení je nutné doložit alespoň souhlas vlastníků s realizací projektu; C.  

6) V případě realizace projektu na zvláště chráněném území (ZCHÚ) nebo v lokalitě soustavy Natura 
2000 se nejedná o stezku interpretující chráněné území nebo předmět ochrany ZCHÚ; C.  
 

i) Seznam předkládaných příloh  
Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:  
1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického 
rozvojového dokumentu) (viz Příloha 22); D jinak C.  

2) V případě realizace projektu na území ZCHÚ nebo v lokalitě soustavy Natura 2000 vyjádření 
příslušného orgánu ochrany přírody, že projekt není v rozporu s plánem/zásadami péče, souhrnem 
doporučeného opatření a plněním cílů ochrany k zachování předmětu ochrany; D jinak C.  
 

j) Indikátory výstupů  
92702 Počet podpořených operací (akcí)  
 

k) Indikátory výsledků  
94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

 



Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech h) Muzea a expozice pro 
obce  

 

a) Vymezení Fiche  
Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.  
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a 
podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6B Posílení 
místního rozvoje ve venkovských oblastech.  
 

b) Oblasti podpory  

Podpora je zaměřena na výstavbu a obnovu výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních 
kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční 
lidovou kulturu.  

 

c) Definice žadatele/příjemce dotace  
Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí.  
 

d) Druh a výše dotace, režim podpory  
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace.  
Podpora je poskytována v režimu de minimis – projekty musí být v souladu s Nařízením Komise (EU) 
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 
na podporu de minimis88.  

 

e) Způsobilé výdaje  
Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:  
1) rekonstrukce/obnova/rozšíření budov a ploch pro realizaci výstavních expozic a muzeí včetně 
zázemí (šatny, umývárny, toalety)  

2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro realizaci výstavních expozic a muzeí, zejména 
výstavních vitrín, panelů, informačních tabulí, osvětlení, audiovizuální techniky, počítačové techniky – 

hardware, software, zabezpečovacího zařízení  

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných a parkovacích stání, 
oplocení, venkovní mobiliář, informační cedule) - tvoří maximálně 30% projektu  

4) nákup nemovitosti  
 

f) Kódy způsobilých výdajů  
Kód výdaje  Název způsobilého výdaje  
058  Muzea pro obce  

060  Stavební a technologické úpravy 
opláštění budovy  

059  Doplňující výdaje jako součást 
projektu  

041  Nákup nemovitosti  

 

g) Kritéria přijatelnosti  

1) Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a 
vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií 
místního rozvoje; C.  

2) Zřizovatelem muzea není stát ani kraj; C.  

 

 



h) Další podmínky  

1) Nezpůsobilými výdaji jsou vystavené exponáty; D jinak K.  

2) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány 
stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno a právo stavby.  

3) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny 
podpořené technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým 
podílem, nájem, věcné břemeno a právo stavby.  

4) Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, nesmí za 
libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR.  

5) Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní 
plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-

termických kolektorů; K.  

6) Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a technologické úpravy 
opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč; D jinak K.  
 

i) Seznam předkládaných příloh  
Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:  
1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického 
rozvojového dokumentu) (viz Příloha 22); D jinak C.  
 

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody:  
1) V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de 

minimis (viz Příloha 17 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz) – originál; C.,  
 

j) Indikátory výstupů  
92702 Počet podpořených operací (akcí)  
 

k) Indikátory výsledků  
94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 
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1. Cíle mid-term evaluace realizace SCLLD na úrovni MAS  

Cílem mid-term evaluace realizace SCLLD MAS Blaník, z.s. je provedení hodnocení realizace 
integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje na úrovni nositele, tj. MAS Blaník, 
z.s., v programovém období 2014–2020. Hodnotitel (evaluátor) provádí evaluaci na základě 
Zadání vydaného MMR-ORP1.   

MAS Blaník, z.s. provádí hodnocení s využitím předepsaných metod a postupů a za dodržení 
minimálního stanoveného rozsahu šetření zodpovídá stanovené evaluační otázky a jejich 
podotázky (v Oblasti B a C) a vyhodnotí stanovené procesy a činnosti (v Oblasti A). 

Cíli mid-term evaluace realizace SCLLD je:  

1. zhodnotit relevanci nastavení (zacílení) Programových rámců SCLLD za účelem 
včasné identifikace případných nedostatků a prevence nevyčerpání alokace 
v jednotlivých Programových rámcích,  

2. zhodnotit nastavení činností a procesů realizovaných MAS Blaník, z.s. v souvislosti 
s implementací SCLLD za účelem včasné identifikace jejich špatného nastavení, 
odstranění nedostatků a zefektivnění činností a procesů,  

3. zhodnotit pokrok v plnění cílů Programových rámců SCLLD a identifikace případných 
bariér a definice vhodných opatření vedoucích k lepšímu naplňování (dosahování) 
stanovených cílů,  

4. zhodnotit a prokázat případný příspěvek SCLLD ke vzniku přidané hodnoty v území 
MAS Blaník, z.s. 

 

Souhrnně lze tedy říci, že mid-term evaluace realizace SCLLD slouží k:  

1. včasnému rozpoznání případných nedostatků v nastavení a realizaci SCLLD,  
2. navržení vhodných opatření pro eliminaci identifikovaných nedostatků, přičemž ideálně 

by mělo být následujícím krokem, který však již není součástí samotné evaluace: 
a. vytvoření předpokladů pro zavedení navržených opatření do praxe a jejich 

následná implementace.  
 

Hlavním uživatelem výstupů mid-term evaluace je místní akční skupina Blaník, z.s. jako nositel 
SCLLD MAS Blaník, z. s..  

 

  

 
1 Viz http://mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/Evaluace-IN. 
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2. Odpovědi na evaluační otázky, doporučení (opatření)  

Oblast A – Interní procesy a postupy implementace SCLLD na úrovni nositele 
SCLLD 

MAS Blaník, z.s. provádí evaluaci interních procesů a postupů implementace SCLLD na úrovni 
MAS vyplněním níže uvedených sebeevaluačních tabulek, a to na základě svých znalostí 
a zkušeností z dosavadní realizace SCLLD. Na hodnocení oblasti A se v MAS Blaník, z.s. 
podíleli pracovníci MAS/členové orgánů MAS/ostatní, uvedení v tabulce č. 1.  

 

Tabulka 1 – Přehled osob zapojených do evaluace v Oblasti A – Interní procesy a postupy implementace 
SCLLD na úrovni MAS  

Jméno pracovník MAS / člen orgánu MAS / ostatní 

Mgr. Renata Vondráková Předsedkyně MAS Blaník, z.s.  

Lucie Jeřábková Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD 

Bc. Monika Hlaváčková Expert PRV 

Mgr. Anna Dufková Expert IROP 

Mgr. Stanislav Kužel  Předseda Výběrové komise  

Ing. Pavel Procházka Člen Výběrové komise MAS Blaník, z.s. 

Mgr. Petr Jíša  Předseda Monitorovacího a kontrolního výboru  

Karel Kroupa Člen Výběrové komise MAS Blaník, z.s. 

František Nebřenský Člen Výběrové komise MAS Blaník, z.s. 

 

Účelem hodnocení v Oblasti A je pomocí zralé úvahy identifikovat nejdůležitější pozitiva 
a negativa, nikoliv zpracovat vyčerpávající výčet pozitiv a negativ. MAS Blaník, z.s. se 
zaměřuje právě na taková, pro která lze navrhnout vhodná opatření s vysokou 
pravděpodobností jejich implementace (v aktuálním, případně budoucím programovacím 
období).  

Níže uvedené tabulky MAS vyplnila na základě svých zkušeností a znalostí. Postup vyplnění 
jednotlivých hodnotících tabulek je následovný:  

1. MAS u každého procesu zváží a zodpoví následující otázky: 
- Jak jsme tuto činnost dělali?  
- Kdo tuto činnost vykonával?  
- Proč jsme postupovali tak, jak jsme postupovali?  
- Co konkrétně nám v rámci dané činnosti působí největší problém/y?  
- Jak bychom mohli příště postupovat lépe (efektivněji, správně)?  
- Daří se nám dodržovat termíny, které jsme si nastavili? Pokud ne, proč tomu tak je? 

Ano daří  
- Jaké postupy a činnosti se nám osvědčily? 

2. Na základě odpovědí na výše uvedené otázky k jednotlivým činnostem MAS 
do tabulky zapíše:  
- Nalezená pozitiva provádění dané činnosti (případy dobré praxe v dané činnosti, 

klíčové faktory činnosti na její správné a efektivní fungování)  
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- Nalezená negativa provádění dané činnosti (případy špatné praxe v dané činnosti, 
klíčové negativní skutečnosti, nedostatky které negativně ovlivňují provádění dané 
činnosti na MAS),  

- Návrh opatření, jak se v budoucnu daným negativům vyhnout, opatření pro zlepšení 
(zrychlení, zefektivnění) dané činnosti. 

3. Formulace (výběr) klíčových závěrů k danému procesu v části „Klíčové závěry“.  

 

Při hodnocení jednotlivých procesů, respektive činností MAS Blaník, z.s. využívá zejména 
následující zdroje dat a informací / metody:  

• analýzy obsahu příslušných interních dokumentů2 a záznamů3 MAS (např. 
Implementační část SCLLD, interní postupy MAS ve vztahu k implementaci 
jednotlivých Programových rámců, seznamy žadatelů, záznamy z hodnocení a 
výběru projektů, analýza rizik – zejména rizika finanční a organizační atp.),  

• analýzy dat a informací z MS2014+ (ve vztahu k výzvám MAS, hodnocení MAS atd.), 
• brainstorming/skupinová diskuse pracovníků MAS.  

 

Hodnocené procesy 

MAS Blaník, z.s. hodnotí následující procesy probíhající na MAS:  

1. Proces: Příprava výzev 
2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí 
3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů 
4. Proces: Animační činnost (animace a komunikace) 
5. Proces: Financování realizace SCLLD z IROP 4.2 

 
2 Dokument – předepisuje určité postupy (tj. např. Interní postupy MAS pro IROP apod.). 
3 Záznam – poskytuje důkaz o tom, že postupy jsou realizovány v souladu s dokumenty (tj. záznam je 
např. zápis z jednání výběrového orgánu, prezenční listina atp.). 
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Sebehodnocení jednotlivých procesů a činností 

Tabulka 2 – Sebeevaluační tabulka – 1. Proces: Příprava výzev 

1. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP, OPZ, PRV 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové 
faktory s pozitivním vlivem na danou 

činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS 
uvedeným negativům v budoucnu 

vyhnout?) 

Shromáždění podkladů 
(vzorů, šablon, sledování 
aktualizací)  

• OPZ – shromáždění podkladů 
bez problémů – velmi dobrá 
komunikace s manažerem 
projektu OPZ a srozumitelné 
informace ze strany ŘO 

• PRV – činnost zvládnuta bez 
problémů i s ohledem na 
komunikaci s ŘO PRV 

• IROP – s ohledem na velmi dlouhé 
kontroly výzev ze strany ŘO IROP 
zpočátku vyhlašování výzev 
v průběhu aktualizovány vzory, a 
tedy bylo nutné připravené výzvy 
přepracovat 

• IROP – MAS sleduje aktuální 
dostupné vzory dokumentace 
k výzvám MAS a konzultuje 
jejich změny 

Příprava textu výzvy (vč. 
návrhu alokace výzvy) 

• IROP, OPZ, PRV – velmi dobrá 
komunikace na úrovni orgánů 
MAS (Výbor, Členská schůze) a 
kanceláře MAS 

  

Příprava součástí výzvy 
(např. kontrolní listy, 
preferenční kritéria)  

 • PRV – zjištěno nevhodné nastavení 
kritérií PRV s ohledem na časovou 
prodlevu od schválení SCLLD MAS 
Blaník, z.s. 

• IROP – s ohledem na náročnost 
přípravy kritérií mnohdy 
nedostatečný počet kritérií 
vytvořených s ohledem na kvalitu 
projektu 

• PRV – úprava kritérií dle 
aktuální situace v regionu 

• IROP – vytvoření rozšíření 
pracovní skupiny k tvorbě 
hodnotících kritérií 

Schválení výzvy 
odpovědným orgánem MAS   

• IROP, OPZ, PRV – po předchozí 
přípravě výzvy a informacích, 
které mají orgány MAS 
k dispozici bezproblémové 
schválení výzev – včetně 
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1. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP, OPZ, PRV 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové 
faktory s pozitivním vlivem na danou 

činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS 
uvedeným negativům v budoucnu 

vyhnout?) 

dodržování lhůt 
Příprava interních předpisů 
(postupů) pro implementaci 
PR, vč. jejich schvalování 
odpovědnými orgány MAS 

• IROP – rychlé zpracování IP dle 
Minimálních požadavků 1.2 a 
odeslání na ŘO IROP před 
stanoveným termínem 

• IROP – velmi zdlouhavý proces 
schvalování 1. verze IP 
s důsledkem zpoždění vyhlášení 
výzev o několik měsíců 

• PRV – zdlouhavý proces vytvoření 
IP s ohledem na nejasné 
požadavky ŘO na obsah a formu 
dokumentu 

• IROP – včasné zpracování 
aktualizace IP a konzultace 
s ŘO IROP 

• PRV – konzultace kanceláře 
MAS s ŘO nad rámec Metodik 

Uveřejňování informací 
(např. avíza výzev, pozvánky, 
výzvy ad.) a komunikace 
s potenciálními žadateli 

• IROP, OPZ, PRV - častý kontakt 
s územím: tiskové zprávy 
s širokou emailovou rozesílkou v 
území, avíza výzev, osobní 
konzultace, telefonická 
komunikace, web MAS; facebook 
MAS  

  

Komunikace s nadřazenými 
orgány při přípravě výzev 

• IROP – velmi dobrá komunikace 
ze strany CRR: emailová i 
telefonická podpora k věcnému 
obsahu výzev a konzultace 
projektových záměrů 

• OPZ – velmi dobrá komunikace 
bez problémů 

 

• IROP – nereagování ŘO na 
zaslané kontrolní listy 
k připomínkám; neprobíhala 
emailová komunikace ke 
konzultacím s ŘO – často pouze 
telefonické odpovědi 

• PRV – nejednotnost konzultací 
zaměstnanců ŘO, nejednoznačné 
vytyčení kompetencí pro MAS 

• IROP – urgování ŘO ze strany 
MAS 

• PRV – častější individuální 
konzultace konkrétních 
projektových záměrů a využití 
jako podklad pro další práci, 
účast na platformách MAS 

 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 1. Procesu: Příprava výzev: 

V rámci oblasti přípravy výzev se MAS nepotýkala s většími problémy. Co se týče dokumentace k výzvám, tedy její tvorbě a schvalování bude MAS do budoucna 
řešit přípravu daných dokumentů s předstihem a s předkonzultováním s ŘO IROP. Pro tvorbu hodnotících kritérií věcného hodnocení bude ustanovena skupina, 
tak aby došlo k vytvoření dokumentace pro hodnocení jednotlivých projektů. 
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Tabulka 3 – Sebeevaluační tabulka – 2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí 

2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / OPZ / PRV  

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové 
faktory s pozitivním vlivem na danou 

činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 
s negativním vlivem na danou 

činnost) 

Opatření (Jak se může MAS uvedeným 
negativům v budoucnu vyhnout?) 

Shromáždění metodických 
podkladů pro práci 
s MS2014+/PF 

•  PRV, OPZ – snadné 
shromáždění metodických 
podkladů 

• IROP – nejasnosti ohledně 
platných metodik a jejich 
častých aktualizací– souviselo 
zejména s nemožností 
dohledání na starém webu ŘO 

• IROP - MAS průběžně ukládá 
metodiky, které emailem zasílá ŘO 
IROP na google disk 

Školení  • PRV – absence školení k PF 
• IROP – nemožnost praktického 

vyzkoušení systému pro 
vyhlašování výzev a příjem 
žádostí během školení 

• PRV – konzultace k jednotlivým 
procesům na ŘO PRV 

• IROP – praktické samostudium dle 
Metodik ŘO IROP 
Další opatření nejsou ze strany 
MAS realizovatelná 

Zadání výzvy do MS/PF    • . 

Provádění změn ve výzvách     

Příprava a realizace semináře 
pro žadatele  

 • IROP, OPZ, PRV - riziko 
neobsazení semináře přes 
dostatečné informování v území 
a s tím související neproplacení 
režií za akci.   

• IROP, OPZ, PRV - přímé 
telefonické/emailové kontaktování 
potenciálních žadatelů v území pro 
zajištění obsazenosti semináře 

Konzultační činnost pro 
žadatele (průběh, množství 
dotazů, složitost dotazů, 
dostupnost informací) 

• IROP, OPZ, PRV - pravidelné 
úřední hodiny pro konzultaci se 
žadateli; aktivní vyhledávání 
potenciálních žadatelů; flexibilita 
kanceláře MAS 
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Příjem žádostí o dotaci (PRV 
– listinné přílohy)  

• IROP, OPZ, PRV - přehlednost a 
jasnost podaných informací 
v systémech pro příjem žádostí 

  

Informování o výzvách (kdo, 
kdy, kým, mají žadatelé 
potřebné informace?)  

IROP, OPZ, PRV – zaslání 
tiskové zprávy MAS na rozesílky 
seznam a regionálním médiím; 
informování členů MAS na 
schůzích orgánů; zpravodaj 
města Vlašimi; šíření informací 
ústně napříč regionem ze strany 
kanceláře MAS; setkání starostů 

  

 
 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 2. Procesu: Vyhlášení výzev a příjem žádostí: 

 

V rámci vyhlášení výzev a příjmu žádostí bude MAS dbát na archivaci a aktualizaci metodik k vyhlašování výzev a příjmů žádostí. S ohledem na realizaci 
semináře pro žadatele bude MAS aktivně kontaktovat možné žadatele, a to emailem i telefonicky. 
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Tabulka 4 – Sebeevaluační tabulka – 3. Proces: Hodnocení žádosti o dotaci a výběr projektů 

3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / OPZ / PRV 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS uvedeným 
negativům v budoucnu vyhnout?) 

Školení hodnotitelů (věcné 
hodnocení) 

 • IROP – nejasnosti k časové 
souslednosti školení a samotného 
hodnocení Výběrové komise 

• IROP – školení MAS zajistí před 
zasláním podkladů Výběrové 
komise 

Kontrola FNaP (vč. 
opakované kontroly, je-li to 
dle pravidel příslušného 
programu možné)  

 • IROP – nejasnosti v KL – vzorů od 
ŘO IROP, které vyvstávají až při 
hodnocením samotném 

• OPZ – neadekvátní posouzení 
žádosti s pozitivním výsledkem, 
kdy ŘO OPZ vydává negativní 
stanovisko projekt neprošel 

• IROP – využití zkušeností z 
předchozích hodnocení při tvorbě 
nových KL a v komunikaci s ŘO 

• OPZ – poučení se z příkladu 
špatné praxe pro budoucí 
hodnocení FNaP 

Spolupráce s (externími) 
hodnotiteli (výběr, zadávání, 
komunikace, kvalita 
výstupů – částkových 
kontrolních listů atp.)  

   

Příprava a předávání 
podkladů členům 
hodnotícího orgánu, 
předání podkladů (záznamy)  

• Podklady zasílány včasně 
v rámci administrativních a 
přehledně 

  

Informování o datech 
jednání orgánů MAS (vč. 
komunikace s ŘO, příprava 
pozvánek, distribuce, 
dodržování lhůt 
stanovených ŘO 
a v interních postupech 

• IROP, OPZ, PRV – kancelář 
MAS komunikuje a informuje 
dle pokynů a ve stanovených 
lhůtách 

• IROP, OPZ, PRV – nastavení 
procesu na MAS ke svolávání 
Výběrové komise v kompetenci 
jejího předsedy problematické 
s ohledem na střet zájmů i 
zmatečné komunikace mezi 
ŘO/předseda/kancelář MAS 

• IROP, OPZ, PRV – pověření 
předsedy Výběrové komise 
k předání kompetence kanceláři 
MAS 
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / OPZ / PRV 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS uvedeným 
negativům v budoucnu vyhnout?) 

k jednotlivým programovým 
rámcům)  

Věcné hodnocení 
výběrovým orgánem MAS  
(vč. např. zpracování 
závěrečného kontrolního 
listu a zápisu) 

• Věcné hodnocení procesně 
probíhalo v pořádku,  

  

Vyřizování přezkumného 
řízení 

   

Uveřejňování záznamů 
(přehled podpořených 
projektů, zápisy atp.)  

• IROP, OPZ, PRV – 
uveřejňování záznamů na 
www.masblanik.cz ve 
stanovených lhůtách 

  

Informování žadatelů 
o výsledcích hodnocení 
FNaP a VH 
(prostřednictvím   MS2014+/ 
e-mailem)  

• IROP, OPZ, PRV – kancelář 
informuje žadatele obratem o 
výsledcích hodnocení po 
ukončení hodnocení 

  

Postoupení vybraných 
žádosti řídícím orgánům 
(MS/Portál farmáře) 

• IROP, OPZ, PRV – kancelář 
obratem po ukončení výběru 
projektů předává projekty na 
ŘO 

  

 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 3. Procesu: Hodnocení žádostí o dotace a výběr projektů:  

S ohledem na hodnocení žádostí a výběr projektů MAS konzultovala časové hledisko pořádání školení Výběrové komise. Nadále bude tato 
školení provádět v časovém předstihu před školením tak, aby jej měli členové komise absolvované před zasláním podkladů k hodnocení. 
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S ohledem na střety zájmů a možnou neusnášení schopnost Výběrové komise bude MAS, pokud to bude možno volit komisi o 11 členech, aby 
byla usnášeníschopnost jistější. 
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Tabulka 5 – Sebeevaluační tabulka – 4. Proces: Animační činnost 

4. Proces: Animační činnost (animace a komunikace) 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové 
faktory s pozitivním vlivem na danou 

činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné praxe; 
klíčové faktory s negativním vlivem na danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS 
uvedeným negativům 

v budoucnu vyhnout?) 

Volba nástrojů 
komunikace (např. web 
MAS, web obcí, 
mikroregionu, tištěná 
média, letáky atp.) 

• Zaslání tiskové zprávy MAS na 
rozesílkový seznam a regionálním 
médiím  

• Informování členů MAS na 
schůzích orgánů 

• Zpravodaj města Vlašimi  
Šíření informací ústně napříč 
regionem ze strany kanceláře 
MAS 

  

Příprava informačních 
článků/tiskových zpráv 
apod. (příp. 
schvalování)  

• MAS průběžně vypracovává 
informační články a tiskové 
zprávy k podporovaným 
opatřením strategie i 
realizovaným projektům 

  

Uveřejňování na webu 
MAS (v jiných médiích)  

• Rozšíření webových stránek MAS   • MAS Nevydává s časových důvodů Newsletter • Plánování obnovení 
vydávání 

Získávání informací 
od potenciálních 
žadatelů – komunikace 

• Aktivní vyhledávání potenciálních 
žadatelů – důraz kladen na 
osobní kontakt; zasílání 
informativních emailů starostům 
pro předávání informací  
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4. Proces: Animační činnost (animace a komunikace) 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové 
faktory s pozitivním vlivem na danou 

činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné praxe; 
klíčové faktory s negativním vlivem na danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS 
uvedeným negativům 

v budoucnu vyhnout?) 

Animace škol  • Oslovování a informování ředitelů 
mateřských a základních škol a 
nabídka pomoci v rámci projektů 
zjednodušeného vykazování  

• Pořádání seminářů v rámci 
animace škol (k vydané výzvě, 
realizace projektu apod.) 

  

Pozn.: Tabulku prosím vyplňte souhrnně za celou SCLLD, neopomeňte prosím případné různé aktivity animačních činností v rámci jednotlivých programových 
rámců. 
 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 4. Procesu: Animační činnost (animace a komunikace):  

V oblasti animace a komunikace se bude MAS do budoucna snažit o obnovení Newsletteru, který by byl dalším nástrojem komunikace s územím. 
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Tabulka 6 – Sebeevaluační tabulka – 5. Proces: Financování realizace SCLLD z IROP 4.2 – NEPOVINNÉ HODNOCENÍ  

5. Proces: Financování realizace SCLLD z IROP 4.2    

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním 
vlivem na danou činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS uvedeným 
negativům v budoucnu vyhnout?) 

Příprava žádosti 
o dotaci z 4.2 IROP 

   

Plánování nákladů 
na období projektu  

• Finanční plán čerpán na 
jednotlivá období bez 
problémů a nutnosti 
dalších změn. 

• Audit – z důvodu nesrovnalostí 
v účetnictví jsme museli využít 
služeb daňového poradce. 

• Lépe v průběhu roku konzultovat 
s účetní jednotlivé položky 
v účetnictví. Nastavení pravidel ve 
fakturaci. 

Administrace 
z projektu z 4.2 
(přiřazení činností 
do kapitol rozpočtu)  

• Držíme se nastaveného 
rozpočtu, díků tomu se 
nedostáváme do 
problému s čerpání dle 
plánu.  

• Dobrá podpora ŘO – 
konzultace, semináře 

• Zpočátku MAS díky málo 
zkušenostem ve zpracování 
administrace vniklo několik 
problémů, které byly vyřešeny za 
pomoci konzultace s ŘO. 

• Nadále aktivně sledovat příručky a 
využívat seminářů pořádaných ŘO.  

Pozn.: Tabulku prosím vyplňte souhrnně za celou SCLLD. 

 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 5. Procesu:  Financování realizace SCLLD z IROP 4.2:  

Nadále pečlivě hlídat finanční plán, kvalitně zpracovávat průběžné vyúčtování, monitorovací zprávy, aby nedocházelo k nesrovnalostem 
v účetnictví.  
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Oblast B – Relevance SCLLD 

Cílem evaluace v rámci oblasti B. Relevance SCLLD je zhodnocení relevance SCLLD, a to ve dvou rovinách:  
1) relevance zaměření SCLLD ve vztahu k aktuálním problémům a potřebám území MAS Blaník, z. s., 
2) soulad zaměření SCLLD MAS Blaník, z. s. s aktuálně platnými strategickými dokumenty příslušné regionální a národní úrovně.  

 
V rámci evaluace oblasti B tedy MAS Blaník, z. s. vyhodnotila, zda vymezené cíle a Programové rámce (resp. jejich složení) jsou pro její území 
stále vhodné/relevantní. Tj. obecně řečeno odpoví na otázky typu:  

1. Jdeme správným směrem?  
2. Jsou naše cíle stále platné a dosažitelné?  
3. Je žádoucí nadále realizovat intervence tak, jak jsme si to naplánovali před 3–5 lety při přípravě strategie?  
4. Podporujeme správné aktivity (projekty) odpovídající našim cílům?  
5. Alokujeme finanční prostředky na správné intervence (aktivity, projekty), po kterých je v našem území poptávka? 

Prostřednictvím hodnocení této oblasti MAS MAS Blaník, z. s. ověřuje, že alokuje prostředky do vhodných opatření (kde jsou žadatelé, a která 
řeší problémy daného území, tj. přispějí k jeho rozvoji), a dále zda je/není třeba v SCLLD některá opatření v Programových rámcích přidat či 
ubrat, vč. potřebných argumentů, proč tomu tak je.  
V neposlední řadě MAS MAS Blaník, z. s.. ověřuje platnost analytických závěrů SCLLD (může aktualizovat Analytickou část SCLLD, ale nemusí) 
a zpracuje, případně aktualizuje jednoduchou intervenční logiku strategie.  
 
Při hodnocení této oblasti se MAS MAS Blaník, z. s. zaměřuje na Programové rámce, případně na cíle a opatření mimo Programové 
rámce, k jejichž dosažení byly v území provedeny jakékoliv aktivity (které jsou MAS známy). 
 
Evaluace v rámci oblasti B zodpovídá tyto základní evaluační otázky a jejich podotázky: 

• B.1 Do jaké míry jsou východiska pro realizaci SCLLD, tj. závěry SWOT analýzy a Analýzy problémů a potřeb (APP) a identifikovaná 
rizika stále platná? 

• B.2 Do jaké míry odpovídají cíle a opatření SCLLD aktuálním problémům a potřebám území MAS? 
• B.3 Do jaké míry jsou alokované finanční prostředky na jednotlivá opatření/fiche Programových rámců dostatečné pro vyřešení 

identifikovaných problémů a potřeb v území MAS? 
• B.4 Do jaké míry obsahují Programové rámce právě taková opatření/fiche, o které je ze strany potenciálních žadatelů zájem? 

 
 
Klíčovým nástrojem při zodpovídání evaluačních otázek a jejich podotázek v části B jsou tyto metody:  
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- Obsahová analýza 
- Focus Group (fokusní skupina) 
- Syntéza poznatků 

 

 

Obecná logika (postup) zodpovídání evaluačních otázek v oblasti B – Relevance SCLLD:  

1. Shromáždění dostupných dat, dokumentů (SWOT, APP, Analýza rizik, Progrmové rámce atd.) a záznamů  
2. → jejich zpracování: obsahová analýza, zpracování jednoduché intervenční logiky, příprava podkladů pro jednání Focus Group 

→  
3. projednání, skupinová diskuse (zaměřená na získání informací k zodpovězení podotázek, respektive evaluačních otázek oblasti 

B.), sběr informací od stakeholderů na setkání Focus Group →  
4. zpracování záznamů: podrobný zápis z Focus Group, případně zvuková nahrávka z jednání Focus Group → 
5. formulace odpovědí na podotázky →  
6. syntéza/shrnutí odpovědí na podotázky: formulace odpovědí na evaluační otázky → 
7. identifikace hlavních zjištění → 
8. vypracování návrhů pro zlepšení implementace (výkonnosti, výsledků ad.) SCLLD, vypracování návrhů na úpravy v 

dokumentu SCLLD (např. SWOT analýzy apod.), příp. vypracování návrhů na úpravy v Programových rámcích atd.  
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EO: B.1 Do jaké míry jsou východiska pro realizaci SCLLD, tj. závěry SWOT analýzy a Analýzy problémů a potřeb (APP) 
a identifikovaná rizika stále platná? 

 

Tabulka 7 – Tabulka jednoduché intervenční logiky opatření/fichí programových rámců schválené SCLLD MAS Blaník, z. s. 

SWOT APP Opatření / Aktivita 
Programového 

rámce 

Specifický 
cíl Slabá stránka Silná stránka Příležitost Hrozba Problém/potřeba 

Je nízký zájem o práci 
v prvovýrobě či výrobě 
potravin (není dostatek 
pracovníků ani 
podnikatelů), 
zemědělství se stává 
okrajovou obživou, 
přitom region byl dříve 
vyloženě zemědělského 
charakteru, „náhradní“ 
uplatnění poskytuje 
Praha/Benešov v jiných 
odvětvích ale s dopadem 
na život v obcích (viz 
vylidňování venkova). 

V území se nachází 
brownfieldy – bývalé 
zemědělské areály či 
plocha „Outlet“ Loket 
(EXIT 61). 

Nedostatečná je 
podpora a rozvoje 
živočišné výroby, 
včelařství, pěstování 

 Ochota zemědělců 
k budování 
protierozních 
opatření a dalších 
opatření pro 
zachování zdravého 
životního prostředí 
v krajině . 

Vytlačování zemědělství 
z venkova (neochota 
obyvatel přijmou 
zemědělství jako 
součást venkova). 

Nevhodná zemědělská 
dotační politika. 

F= Potenciál krajiny- 
zemědělská půda je 
rozdělena na velké 
hospodářské celky, 
které jsou navíc 
často najímány a 
nejsou v přímém 
vlastnictví.  

 

I. 1. ZEMĚDĚLSTVÍ 
živí venkov 

 

I. Podpora 
rozvoje 
venkova 
v MAS 
Blaník 
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původních plodin či 
podpora pastevního 
způsobu chovu dobytka 

Krajina je využívána spíš 
pro energetické účely, a 
ne pro potravinovou 
výrobu a produkci; jsou 
zde pěstovány plodiny 
ve velkých lánech – není 
specializace, není 
realizováno zpracování 
produkce v místě (malá 
finalizace produkce, 
surovina končí nejčastěji 
ve výkupu – obiloviny, 
mléko a další). 

 -  -  F=Potenciál krajiny – 
v území chybí 
podpora místních 
výrobců a pěstitelů 
(prodej ze dvora, 
podpora regionálních 
výrobků), také chybí 
motivace k pěstování 
tradičních plodin, 
není podporována a 
rozvinuta živočišná 
výroba.  

I. 2. Ať nám 
roste 
PRODUKCE 

I. Podpora 
rozvoje 
venkova 
v MAS 
Blaník 

V regionu není dostatek 
pracovních příležitostí 
v místě bydliště, za prací 
je třeba dojíždět do 
větších obcí (Vlašim, 
Trhový Štěpánov, Dolní 
Kralovice, Praha), institut 
práce z domova či jiné 
alternativy není příliš 
rozšířen. 

Nezaměstnanost je 
poměrně nízká v celém 
regionu, nicméně velmi 
odlišná podle obcí – 
v odlehlejších obcích je 
až násobně vyšší 
(Bernartice, Kamberk, 

  Podpora podnikání a 
tvorby pracovních 
příležitostí. 

 E=Cestovní ruch – 
chybí dostatečný 
počet služeb 
v cestovním ruchu 
v oblasti ubytování, 
malé zapojení 
podnikatelů, ochota 
rozvíjet nové aktivity 
na území regionu. 
Nedaří se turisty 
v regionu udržet déle 
– vícedenně. 

I. 3. Na venkově se 
PODNIKÁ 

I. Podpora 
rozvoje 
venkova 
v MAS 
Blaník 
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Hradiště, Libež 
Šetějovice). 

V regionu je obecný 
nedostatek ubytovacích 
kapacit. 

     F=Potenciál krajiny – 
Krajina není 
dostatečně 
průchodná, chybějí 
infrastruktury cest 

I. 4. POZNEJTE to u 
nás v LESE 

I. Podpora 
rozvoje 
venkova 
v MAS 
Blaník 

Vlivem narůstající 
dopravy (D1 – objížďky, 
střed ČR, spádovost 
obcí) jsou některé úseky 
obcí dopravně-
nebezpečné (střed 
Čechtic, Vlašim – střed, 
objízdné trasy dálnice, 
Pavlovice – střed); 
zhoršuje se neustále 
také stav komunikací; 
chybí obchvaty obcí, 
chodníky, normám 
odpovídající přechody 
(absence nasvícení), 
nedostatek je 
parkovacích míst v 
centrech (chybí P+R 
parkoviště). 

 
Využívání komunikací II. 
a částečně i III. třídy pro 
pěší a cyklo-dopravu je s 
ohledem na zvýšenou 
intenzitu dopravu stále 

    Absence chodníků 

Nedostatečná 
podpora výstavby, 
modernizace a 
údržby veřejné 
infrastruktury (tento 
pojem zahrnuje 
technickou, dopravní 
infrastrukturu.) / 
potřebu výstavby, 
modernizace a 
údržby veřejné 
infrastruktury (tento 
pojem zahrnuje: 
technickou, dopravní 
infrastrukturu. 

II.1 Bezpečně do školy 
nebo na hřbitov 

II. Podpora 
investic pro 
rozvoj MAS 
Blaník 
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více nebezpečné, byť 
region má poměrně 
dobrou síť cyklostezek, 
často vedou pohlavních 
silnicích. 

Chybí některé druhy 
sociálních služeb a s tím 
související zázemí 
(noclehárny, 
nízkoprahová zařízení, 
denní stacionáře, 
zdravotnické služby pro 
bezdomovce, 
adiktologické služby, 
školní psycholog). 

 

V území MAS Blaník 
je fungující síť 
poskytovatelů 
sociálních služeb (5 
organizací). 
 
V území existují také 
funkční terénní 
sociální služby 
(Pečovatelská 
služba okresu 
Benešov, 
pečovatelská služba 
a osobní asistence 
Farní charity Vlašim, 
Magdalena o.p.s. – 
programy pro 
drogově závislé) 
-Existuje dobrá 
spolupráce 
poskytovatelů 
sociálních služeb a 
odboru zdravotního 
a sociálního MěÚ 
Vlašim. 

 Obecné stárnutí 
populace, nejistá 
budoucnost financování 
péče o seniory a 
sociálně slabé. 
 
Nedostatečné zajištění 
financování sociálních 
služeb pro 
nízkopříjmové skupiny 
ze strany státu/Kraje. 
 
Zvyšující se podíl 
kriminality související s 
výrobou, distribucí a 
užíváním návykových 
látek, z toho plynoucí 
rostoucí majetková a 
násilná trestná činnost. 
 

 

 

Není na území MAS 
Blaník žádné 
zdravotnické zařízení 
lůžkové péče, které 
by poskytovalo 
pobytové sociální 
služby, a žádná 
organizace v tuto 
chvíli nemá 
registrovanou 
sociální službu domu 
na půl cesty. Na 
území MAS Blaník 
dále chybí kontaktní 
centrum, noclehárna, 
nízkoprahové denní 
centrum, terénní 
služby. 

II.2 Zázemí pro 
sociální služby 

II. Podpora 
investic pro 
rozvoj MAS 
Blaník 

Je stále málo 
volnočasových aktivit 
v menších obcích – 
zejména oficiálně 
organizovaných, akce se 
konají často pouze ad 

V území existuje 
řada fungujících 
spolků, tradice 
spolkového života 
v obcích je dlouhá. 

 

 

Nezájem mladé 
generace o pokračování 
spolkové činnosti, 
chybějící motivace. 

 

 

II.3 Komunitní centrum II. Podpora 
investic pro 
rozvoj MAS 
Blaník 
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hoc (jednorázově) a 
v režii dobrovolníků. 
 
Volnočasové aktivity 
jsou podfinancovány, 
jsou postaveny na 
aktivitě zapálených 
osob, které vykonávají 
svou činnost zdarma a 
bez zázemí či vybavení, 
které by si přáli, ale už 
nemají energii na jeho 
zajištování (a ani 
odborné schopnosti či 
finance najmout 
odborníka – 
fundraisera). 

 
Široká je nabídka 
volnočasových 
aktivit ve Vlašimi a 
obcích zřizujících 
Spolkové domy 
(Vlašim – MěDDM, 
Ekocentrum, 
Spolkový dům; dále 
Pravonín, Studený, 
Trhový Štěpánov, 
Zdislavice). 

 

Většina obcí ve svém 
bytovém fondu žádné 
sociální byty nemá. 

 

   Podpora 
samostatného 
bydlení zcela chybí. 

Dále roste poptávka 
po sociálních bytech 
a prostupném 
bydlení. 

 

II. 4 Sociální bydlení II. Podpora 
investic pro 
rozvoj MAS 
Blaník 

MŠ regionu jsou 
kapacitně zcela 
naplněné s nemožností 
rozšíření kapacit pro děti 
do 3 let (chybí 
prostorové kapacity). 

 

V regionu je 
nedostatečná kapacita 

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

II. Podpora 
investic pro 
rozvoj MAS 
Blaník 
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služeb péče o děti do 3 
let. 

MŠ regionu jsou 
kapacitně zcela 
naplněné s nemožností 
rozšíření kapacit pro děti 
do 3 let (chybí 
prostorové kapacity). 

 
V případě inkluze a 
snížení počtu dětí na 
třídu dle zákonných 
požadavků, klesne 
celková kapacita 
škol/školek regionu – pro 
tento případ chybí 
koncepce. 

Kapacitně jsou zcela 
přeplněné družiny 
v celém území. 

Chybí spolupráce mezi 
mateřskými školami i 
základními. 

Region trpí obecným 
nedostatkem financí ve 
školství; zejména místní 
malotřídky/menší školy 
jsou hendikepovány 
systémem platby na 
žáka (př. Louňovice pod 
Blaníkem, Zdislavice, 
Trhový Štěpánov). 

Je stále málo 
volnočasových aktivit 
v menších obcích – 

V území existuje 
ochota vzdělávacích 
institucí ke změnám, 
hledání 
alternativních 
vzdělávacích metod 
a přístupů (např. 
Montessori Vlašim 
nebo Začít spolu 
Louňovice pod 
Blaníkem). 

Vzdělávací instituce 
mají zkušenosti 
s dotačními tituly (př. 
Ekocentrum Vlašim, 
Město Vlašim a 
další). 
 

Místní školy se snaží 
o kontinuální obnovu 
ITC techniky a 
vybavení pro výuku 
v moderních 
technologiích, 
pomůcky a učebny 
v pracovních 
předmětech, atp. 

V tomto směru je 
nutný neustálý 
rozvoj aktivit ve 
vazbě na trh práce a 
uplatnění na něm. 

 

Vznik akčních skupin 
při školách, podpora 
aktivizace rodičů, 
mladých, ale 
zapojování i starších 
(např. čtení 
prarodičů ve 
školkách apod.). 

Realizace projektu 
Místní akční plán 
ORP Vlašim 
(realizátor Město 
Vlašim). 

 

 

 Chybí peníze na 
rozvoj, vhodné 
zázemí a vybavení 
škol. 

Potřeba zřízení 
nízkoprahových 
center pro děti a 
mládež a podpora 
volnočasových 
aktivit. 

Potřeba podpory 
jakýchkoli 
dobrovolných 
a zájmových skupin 
při vzdělávání. 

Problémem území je 
ale například také 
nedostupnost 
(finanční, ale také 
místní) nebo 
nedostatečná 
nabídka 
volnočasových aktivit 
pro děti a mládež.  

Vyvstává tak 
například potřeba 
zřízení 
nízkoprahových 
center pro děti a 
mládež a podpora 
volnočasových 
aktivit. 

Potřeba řešit nejen 

II.6 Školství a 
vzdělávání 

II. Podpora 
investic pro 
rozvoj MAS 
Blaník 



 

27 
 

zejména oficiálně 
organizovaných, akce se 
konají často pouze ad 
hoc (jednorázově) a 
v režii dobrovolníků. 

Nevhodné jsou 
podmínky pro integraci a 
inkluzi žáků do 
klasických ZŠ – zejména 
jsou vysoké počty dětí 
na třídu a s tím 
související normování 
veškerého zázemí 
(šatny, atp.). 

Volnočasové aktivity 
jsou podfinancovány, 
jsou postaveny na 
aktivitě zapálených 
osob, které vykonávají 
svou činnost zdarma a 
bez zázemí či vybavení, 
které by si přáli, ale už 
nemají energii na jeho 
zajišťování (a ani 
odborné schopnosti či 
finance najmout 
odborníka – 
fundraisera). 

V regionu je 
nedostatečná kapacita 
služeb péče o děti do 3 
let. 

úroveň vybavenosti a 
zařízenosti 
vzdělávacích 
institucí. 

V regionu je 
nedostatečná kapacita 
služeb péče o děti do 3 
let. 

Poměrně nízká 
nezaměstnanost 
regionu jako celku. 

Vznik akčních skupin 
při školách, podpora 
aktivizace rodičů, 
mladých, ale 

 Nedostatečná 
podpora 
rodičovských 
kompetencí a 

III.1. Hlídání dětí 
pracujícím rodičům 

III. Rozvoj 
sociálního a 
komunitního 
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MŠ regionu jsou 
kapacitně zcela 
naplněné s nemožností 
rozšíření kapacit pro děti 
do 3 let (chybí 
prostorové kapacity). 
 
Nezaměstnanost je 
poměrně nízká v celém 
regionu, nicméně velmi 
odlišná podle obcí – 
v odlehlejších obcích je 
až násobně vyšší 
(Bernartice, Kamberk, 
Hradiště, Libež, 
Šetějovice). 
 
V regionu není rozvinuto 
sociální podnikání, které 
by ale mohlo pomoci 
řešit nezaměstnanost 
problematický skupin a 
odlehlých obcí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
V území existuje 
ochota vzdělávacích 
institucí ke změnám, 
hledání 
alternativních 
vzdělávacích metod 
a přístupů (např. 
Montessori Vlašim 
nebo Začít spolu 
Louňovice pod 
Blaníkem). 
Vzdělávací instituce 
mají zkušenosti 
s dotačními tituly (př. 
Ekocentrum Vlašim, 
Město Vlašim a 
další). 

 
 

zapojování i starších 
(např. čtení 
prarodičů ve 
školkách apod.). 
 
Obecný zájem o 
alternativy ve 
vzdělávání. 

  

mezigenerační 
spolupráce při 
zapojení do 
vzdělávacího 
procesu a spolupráce 
se vzdělávacími 
institucemi. 
 
Chybí podmínky pro 
vytváření pracovních 
míst (návyků) pro 
osoby se zdravotním 
postižením, osoby 
ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby 
znevýhodněné na 
trhu práce a podpora 
opatření vedoucích 
ke slaďování 
pracovního a 
osobního (rodinného) 
života. 

potenciálu 
MAS Blaník 
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Je stále málo 
volnočasových aktivit 
v menších obcích – 
zejména oficiálně 
organizovaných, akce se 
konají často pouze ad 
hoc (jednorázově) a 
v režii dobrovolníků. 
 
Volnočasové aktivity 
jsou podfinancovány, 
jsou postaveny na 
aktivitě zapálených 
osob, které vykonávají 
svou činnost zdarma a 
bez zázemí či vybavení, 
které by si přáli, ale už 
nemají energii na jeho 
zajišťování (a ani 
odborné schopnosti či 
finance najmout 
odborníka – fundraisera) 

 
Je stále malá 
informovanost o 
sociálních službách a 
zdravotnické péči – 
chybí informace pro 
starosty, veřejnost i 
cílovou skupinu a 
rodinné příslušníky. 

 
Chybí některé druhy 
sociálních služeb a s tím 
související zázemí 
(noclehárny, 
nízkoprahová zařízení, 

V území existuje 
řada fungujících 
spolků, tradice 
spolkového života 
v obcích je dlouhá. 

 
Široká je nabídka 
volnočasových 
aktivit ve Vlašimi a 
obcích zřizujících 
Spolkové domy 
(Vlašim – MěDDM, 
Ekocentrum, 
Spolkový dům; dále 
Pravonín, Studený, 
Trhový Štěpánov, 
Zdislavice). 
 

Aktualizace 
komunitního plánu 
poskytování 
sociálních služeb. 

 
Celospolečenský 
důraz na zlepšení 
kvality života 
seniorů. 

Nezájem mladé 
generace o pokračování 
spolkové činnosti, 
chybějící motivace. 
 

Stárnutí populace na 
území MAS Blaník. 

Odliv především 
mladých lidí. 

Slabé působení proti 
sociálně 
patologickým jevům 
prostřednictvím 
dostatečné nabídky 
dostupných 
volnočasových 
aktivit. 

Chybí podpora 
nabídky vzdělávacích 
volnočasových aktivit 
pro seniory, včetně 
podpory jejich 
zapojení do projektů 
a aktivit cílených na 
nejmladší generaci. 

Chybí podpora rodin 
a osob v obtížné 
životní situaci 
(sociální šatník, 
potravinová banka, 
ubytovna pro muže a 
ženy atp.), ale i 
sanace rodiny a 
podpora rodičovství 
(rozvoj rodičovských 
kompetencí, rozvoj 
finanční gramotnosti, 
rozvoj běžných 
dovedností v 
domácnosti (kurzy 

III.2. Činnost 
komunitních center 

III. Rozvoj 
sociálního a 
komunitního 
potenciálu 
MAS Blaník 
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denní stacionáře, 
zdravotnické služby pro 
bezdomovce, 
adiktologické služby, 
školní psycholog). 

 

vaření, ručních prací 
apod.). 

 

Nedostatečná je 
podpora pracovníků 
v sociálních 
službách, sociálních 
pracovníků, 
dobrovolníků, 
pečujících osob 
(vzdělávání, 
metodická podpora 
atd.) a podpora 
zapojení obcí do 
řešení sociálních 
služeb.  

Vytvořit příznivé 
podmínky pro život i 
nově příchozích 
obyvatel. 

Je stále malá 
informovanost o 
sociálních službách a 
zdravotnické péči – 
chybí informace pro 
starosty, veřejnost i 
cílovou skupinu a 
rodinné příslušníky. 

 
Dochází k rušení a 
omezování služeb 
v území (služby se 
soustředí do větších 
obcí/měst). 
 

V území MAS Blaník 
je fungující síť 
poskytovatelů 
sociálních služeb (5 
organizací). 

 
V území existují také 
funkční terénní 
sociální služby 
(Pečovatelská 
služba okresu 
Benešov, 
pečovatelská služba 
a osobní asistence 
Farní charity Vlašim, 

Zajištění víceletého a 
stabilního 
financování 
sociálních služeb. 

 
Vznik akčních skupin 
při školách, podpora 
aktivizace rodičů, 
mladých, ale 
zapojování i starších 
(např. čtení 
prarodičů ve 
školkách apod.). 

-  

Obecné stárnutí 
populace, nejistá 
budoucnost financování 
péče o seniory a 
sociálně slabé. 
 
Neuvážený způsob 
využití finančních 
příspěvků na sociální 
služby ze strany 
jednotlivců /př. namísto 
objednání služby, půjčka 
dětem/vnoučatům). 

 

Stárnutí populace na 
území MAS Blaník. 

 

Nedostupnost nebo 
zhoršování 
dostupnosti služeb 
na venkově.  

 

Nedostatečná 
podpora 
rodičovských 
kompetencí a 
mezigenerační 
spolupráce při 

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

III. Rozvoj 
sociálního a 
komunitního 
potenciálu 
MAS Blaník  
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Chybí některé druhy 
sociálních služeb a s tím 
související zázemí 
(noclehárny, 
nízkoprahová zařízení, 
denní stacionáře, 
zdravotnické služby pro 
bezdomovce, 
adiktologické služby, 
školní psycholog). 

 
Spolky a neziskové 
organizace v území 
nedostatečně čerpají 
dotační zdroje – nízká 
profesionalizace aktérů 
v této oblasti a tím 
nezajištěná/nejistá 
budoucnost závislá na 
dobrovolnících a jejich 
kapacitách, které se 
často v životních 
situacích mění. 

 

Magdalena o.p.s. – 
programy pro 
drogově závislé). 

 
Existuje dobrá 
spolupráce 
poskytovatelů 
sociálních služeb a 
odboru zdravotního 
a sociálního MěÚ 
Vlašim. 
 

Zvyšující se podíl 
kriminality související s 
výrobou, distribucí a 
užíváním návykových 
látek, z toho plynoucí 
rostoucí majetková a 
násilná trestná činnost. 

 

zapojení do 
vzdělávacího 
procesu a spolupráce 
se vzdělávacími 
institucemi. 

 
Nedostatečná 
podpora spolků 
v oblasti propagace. 

 

Nedostatečná 
informovanost o 
poskytovaných 
sociálních službách 
v regionu a podpora 
rozvoje 
dobrovolnictví 
v sociálních 
službách. 

 

Žádné zdravotnické 
zařízení lůžkové 
péče, které by 
poskytovalo 
pobytovou službu. 

 

Chybí dům na půl 
cesty, kontaktní 
centrum, noclehárny, 
nízkoprahové denní 
centrum, terénní 
služby. 
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Zcela chybí 
Odlehčovací služby, 
denní stacionáře, 
týdenní stacioáře, 
chráněné bydlení, 
raná péče, domov 
pro osoby se 
zdravotním 
postižením, domov 
se zvláštním 
režimem, služby 
následné péče, 
nízkoprahová 
zařízení pro děti a 
mládež, sociálně 
aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, 
sociálně terapeutické 
dílny, terapeutické 
komunity, podpora 
samostatného 
bydlení, centra 
denních služeb, 
sociální rehabilitace, 
služby tísňové péče, 
průvodcovské a 
předčitatelské služby, 
telefonická krizová 
pomoc, tlumočnické 
služby, krizová 
pomoc a intervenční 
centra na území 
MAS Blaník. 

 
Na území MAS chybí 
podpora pro zlepšení 
kvality života seniorů 
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a osob se zdravotním 
postižením, jako 
např. rozvoj 
pečovatelské služby, 
rozvoj osobní 
asistence, podpora 
domácí péče atd. 

 
 

 

Tabulka 8 – Přehled kontextových ukazatelů o území MAS Blaník, z. s. 

 2013 (31.12.) 2014 (31.12.) 2015 (31.12.) 2016 (31.12.) 2017 (31.12.) 

Nezaměstnanost (%)  4,7% 4% 3,1% 2,1% 

RES - počet podnikatelských 
subjektů celkem 

3 169 3 023 2 977 2 858 2 971 

Dokončené byty celkem       

Trvalé travní porosty (ha)  4 640,36 4 715,41 4 687,10 4 680,68 4 703,63 

Zemědělská půda (ha)  28 675,76 28 613,75 28 616,64 28 616,21 28 616,55 

Lesní pozemky (ha)  13 141,42 13 153,27 13 151,19 13 153,05 13 153,07 

Zastavěné plochy a nádvoří 
(ha)  

645,47 634,27 634,72 635,84 635,15 

Celková rozloha MAS 46 627,47 46 626,83 46 629,81 46 629,92 46 630,04 

Počet obcí v území MAS 44 44 44 44 44 

Celkový počet obyvatel MAS 24 967 24 996 24 966 24 939 24 991 
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Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• SWOT analýza ve schválené SCLLD 

• Analýza problémů a potřeb ve schválené SCLLD 

• Analýza rizik ve schválené SCLLD 

• Programové rámce ve schválené SCLLD (přehled opatření/fichí Programových rámců)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  
• Zpracování jednoduché intervenční logiky  
• Skupinová diskuse členů Focus Group  
• Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  

Odpovědi na evaluační podotázky 

B.1.1) Do jaké míry došlo v území MAS ke  změnám ve slabých a silných stránkách 
(SWOT), potřebách a problémech (APP) aktérů, která jsou východisky pro Programové 
rámce? 

Odpověď:  
IROP - Na území MAS došlo ke změnám slabých a silných stránek (SWOT) a problémech a 
potřebách (APP), která jsou východisky programového rámce IROP jen v malé míře. Na 
základě diskuze došla Focus Group k názoru, že spolupráce mezi mateřskými a základními 
školami se díky realizovaným a plánovaným projektům již nejeví jako slabá stránka. Dále se 
s ohledem na projekty v realizaci i těsně před ní zlepšuje situace právě v oblasti 
volnočasových aktivit v menších obcích. Kdy se jednotlivá školská zařízení malých obcí 
zavázala k vzájemné spolupráci.  
ESF – Fokus group se usnesla, že došlo ke změnám slabých stránek v následujícím opatření, 
Hlídání dětí pracujícím rodičům, kde došlo ke zlepšení situace kapacity zařízení pro děti 
mladší 3 let. Opatření Činnost komunitních center doposud nepřispělo k žádné změněně 
z důvodu nevybrání projektu. V rámci realizace SCLLD MAS Blaník dochází ke zlepšení slabé 
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stránky zaměřující se na nedostatečně čerpají dotačních zdrojů ze stran spolků a NNO, čímž 
je podpořena větší profesionalizace aktérů v této oblasti. Silné stránky zůstávají v území 
stejné.  
PRV – U programového rámce PRV došla Fokus group k závěru, že silné stránky se nijak 
nezměnily. U slabých stránek bylo zjištěno, že je nedostatečná podpora pěstování původních 
plodit a také citlivých plodin. Dále uvedla u další slabé stránky, zmiňující odlišnost v nízké 
nezaměstnanosti s ohledem na odlehlejší obce, slabou pracovní sílu v zemědělství. 

B.1.2) Do jaké míry došlo ke změnám externích podmínek (příležitosti a hrozby SWOT), 
které mají a/nebo by mohly mít vliv na realizaci Opatření/Fichí v Programových 
rámcích? 

Odpověď: 
IROP - Na území MAS došlo ke změnám externích podmínek, které by mohly mít vliv na 
realizaci opatření programového rámce jen v malé míře. Jedná se zejména o realizaci MAP 
pro oblast školství v ORP Vlašim, který měl kladný vliv na opatření II.6. 
ESF – V rámci Fokus group se vedla diskuze nad možností provozu sociálních služeb na 
území MAS Blaník. Skupina se usnesla, že kapacitně a územně není možné ani vhodné, aby 
některé sociální služby vypsané v potřebách SWOT byly realizovatelné. Což je vnímáno spíše 
pozitivně s ohledem na opatření III. 3 a možnému velkému zájmu, k doplnění služeb v území.  
Fokus group navrhuje vybudování nízkoprahového centra pro děti a mládež, ale zatím není 
žádný žadatel.  Členové skupiny jmenují poskytovatele, kteří by do toho šli, ale jsou zde velké 
bariéry, př: financování ze sítě, prostory. Nezávisle na realizaci MAS byla v území 
vybudována adiktologická poradna, která přispívá ke zlepšení potřeb území.  
PRV – U programového rámce PRV Fokus group uvedla jako příležitost rozdělení velkých 
půdních bloků na menší. U hrozeb neuvedla žádnou změnu.  

B.1.3) Do jaké míry jsou rizika a opatření uvedená v Analýze rizik stále platná a do jaké 
míry se objevila nová rizika ohrožující realizaci Programových rámců? 

Odpověď: 
IROP - Pro programový rámec IROP nebyla v SCLLD zpracována analýza rizik.  
ESF – V rámci Programového rámce OPZ došlo ke snížení Věcných rizik, ostatní rizika jsou 
stále platná. 
PRV - Pro programový rámec PRV nebyla v SCLLD zpracována analýza rizik.  
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Klíčová zjištění:   

1. IROP - Kromě zlepšení spolupráce školských zařízení a zlepšení situace s ohledem 
na volnočasové aktivity nedošlo s ohledem na Programový rámec IROP 
K zásadnějším změnám. 

2. V rámci ESF došlo ke zlepšení situace v kapacitě zařízení péče o děti ve věku 2 až 5 
let.  

3. U programového rámce PRV nedošlo k žádným zásadním změnám.  

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

B.1 Do jaké míry jsou východiska pro realizaci SCLLD, tj. závěry SWOT analýzy 
a Analýzy problémů a potřeb (APP) a identifikovaná rizika stále platná? 

Odpověď:  
IROP - Východiska pro realizaci SCLLD, tj. závěry SWOT analýzy a APP jsou s ohledem na 
Programový rámec IROP stále platná. Vyjma zlepšení situace v oblasti školství s ohledem na 
spolupráci školských zařízení a volnočasové aktivity. 
ESF – V programovém rámci OPZ spíše k menším změnám ve SWOT a APP, příležitosti a 
hrozby jsou z velké části stále platná.  
PRV – V Programovém rámci PRV nedošlo s ohledem na závěry SWOT analýzy a APP 
k žádným zásadním změnám a stanové silné a slabé stránky, příležitosti i hrozby jsou z velké 
části stále platná.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Dále pracovat na plnění cílů 
vážícím se k opatření 
programového rámce IROP tak, 
aby došlo v co nejvyšší míře 
k jejich naplnění. 

31.12.2021 Kancelář MAS 
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2. Dále pracovat na plnění cílů 
vážícím se k opatření 
programového rámce ESF tak, 
aby došlo v co nejvyšší míře 
k jejich naplnění. 

31.12.2021 Kancelář MAS 

3. Dále pracovat na plnění cílů 
vážícím se k opatření 
programového rámce PRV tak, 
aby došlo v co nejvyšší míře 
k jejich naplnění. 

31.12.2021 Kancelář MAS 

 

 

EO: B.2 Do jaké míry odpovídají cíle a opatření SCLLD aktuálním problémům a potřebám území MAS? 

Zodpovídání Evaluační otázky je velmi úzce provázáno se zpracováním podkladů a zodpovídáním evaluační otázky č. B.1, ve které MAS hodnotí, 
zda v okolním prostředí SCLLD nedošlo k zásadním změnám, které by měly vliv na směřování strategie. V této Evaluační otázce MAS hodnotí, 
zda jsou vhodně nastavena opatření/fiche programových rámců. Tj. zda nelze některé slabé stránky, problémy a potřeby řešit jinými 
opatřeními/fichemi, příp. zda je potřeba některá opatření/fiche programových rámců s ohledem na známé problémy a potřeby přidat či ubrat a 
proč. Společnou aktivitou při hledání odpovědi na tuto a předchozí evaluační otázku je vytvoření jednoduché intervenční logiky (viz předchozí 
evaluační otázku) a diskuse situace (současných problémů a potřeb území) ve Focus Group.  

MAS tedy v návaznosti na situaci v území uvažuje, zda nastala nějaká důležitá změna, která by měla vliv na vazby v intervenční logice, a na 
kterou by bylo třeba reagovat nějakým manažerským doporučením (např. zavedením nového opatření/fiche s využitím prostředků z jiného 
opatření/fiche).  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije MAS tyto dokumenty/záznamy:  

• Zpracovaná intervenční logika pro jednotlivá opatření/fiche programových rámců  

• Návrhy na úpravy SWOT, APP (bude-li taková potřeba identifikována) – vize EO B.1 
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• Návrh na úpravy Analýzy rizik (bude-li taková potřeba identifikována) - viz EO B.1 

• Metodiky pro zpracování opatření/fichí programových rámců (např. Metodika pro tvorbu Fichí, Doporučení  pro zpracování programového 
rámce IROP, výzva č. 047 ŘO OPZ, Pravidla PRV 19.2.1 atp.) 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  
• Skupinová diskuse členů Focus Group (tj. partnerů a žadatelů, příjemců MAS, členů kanceláře MAS, příp. dalších) 
• Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  
• Škálování  

Odpovědi na evaluační podotázky 

B.2.1) Do jaké míry jsou cíle a Opatření/Fiche Programových rámců v souladu 
s intervenční logikou, tj. reagují na aktuální problémy a potřeby území a do jaké míry 
přispěje jejich dosažení, resp. realizace k řešení/naplnění těchto problémů/potřeb? 

Odpověď:  
IROP - V rámci programového rámce IROP nedošlo k 31.12.2019 k postupu v realizaci do té 
míry, aby mohla významně přispívat k řešení daných problémů v území MAS. Focus Group 
stanovila, že realizace doposud většinu stanovených problémů řeší nevýznamně a spíše 
nevýznamně. S ohledem na potřebu nedostatečnost finančních prostředků v některých 
opatření nemohly být problémy v území plně řešeny, přestože jsou projekty v realizaci. Toto 
se týká zejména opatření II.6 Školství a vzdělávání a II.1 Bezpečnost dopravy. 
ESF – V návaznosti na dobu provozu SCLLD vedou podpořená opatření jen k menšímu 
zlepšení problémů v území. V rámci Fokus group bylo diskutováno nad některými 
problémy/potřebami, které jsou v rámci území nerealizovatelné z důvodu malé klientely a 
blízkosti okresního města, které tyto služby zajišťuje. Proto se nepředpokládá, že by tyto 
problémy byli realizovatelné v rámci SCLLD MAS Blaník. Skupina se dohodla, že v současné 
době SCLLD přispívá spíše nevýznamně. 
PRV – Opatření Programového rámce PRV přispívá k plnění problémů a potřeb dle výstupů 
Fokus group vzhledem k hodnotám k 31.12.2019 (vyhlášena 1 výzva – probíhá kontrola 
SZIF), spíše nevýznamně a to u problému/potřebě: Potenciál krajiny – zemědělská půda je 
rozdělena na velké hospodářské celky, které jsou často najímány; a dále Cestovní ruch – 
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chybí dostatečný počet služeb v oblasti ubytování. Co se týče podpory místních výrobců a 
pěstitelů, tak tam v rámci škálování došla Fokus group k závěru, že spíše přispívá a u 
průchodnosti krajiny a infrastruktury cest přispívá dle Fokus group významně. 

B.2.2) Do jaké míry byly v území MAS identifikovány problémy, které nejsou řešeny 
prostřednictvím Programových rámců, a které by mohly mít negativní vliv na dosažení 
cílů Opatření/Fichí Programových rámců?  
Odpověď: 
IROP - S ohledem na Programový rámec IROP nebyly identifikovány potřeby, které by mohly 
mít negativní vliv na výstupy, výsledky či dopady projektů podpořených skrz SCLLD. 
ESF – S ohledem na Programový rámec OPZ nebyly identifikovány potřeby, které by mohly 
mít negativní vliv na výstupy, výsledky či dopady projektů podpořených skrz SCLLD. 
PRV - S ohledem na Programový rámec PRV nebyly definovány potřeby, které mají negativní 
vliv na výstupy, výsledky či dopady projektů podpořených SCLLD. 

B.2.3) Do jaké míry je potřeba zúžit nebo rozšířit jednotlivé Programové rámce tak, aby 
bylo možné vybrané problémy účinněji řešit (tj. dosáhnout příslušných cílů SCLLD)? 

Odpověď: 
IROP - V rámci programového rámce IROP se ukázalo, že s ohledem na opatření II.4 a 
dostupné finanční prostředky a situace na trhu nemovitostí není v území za daných podmínek 
o budování sociálních bytů zájem. Pro efektivní naplňování cílů SCLLD a její realizace řeší 
MAS Blaník, z.s. možnost zrušení opatření a přesun finančních prostředků do opatření s vyšší 
poptávkou po realizaci projektů. 
ESF – V rámci fokus group byl podán podmět na zřízení nízkoprahového centra pro děti a 
mládež, které by mohlo být podpořeno v rámci OPZ z opatření 1.1 Sociální služby.  
PRV – Dle výstupů Fokus group nebylo definováno rozšíření Programového rámce PRV o 
další opatření, byla navržena možnost přesunu finančních prostředků a méně poptávaných 
Fichí do Fichí s vyšším zájmem ze strany žadatelů a aktualizace preferečních kritérií 
jednotlivých Fichí. Fokus group zmínila, že zařazení nového opatření/fiche (např. článku 20) 
by bylo závislé na poptávce v území MAS. 

Klíčová zjištění:   

1. IROP - Návrh na zrušení opatření II.4 Sociální bydlení. 
2. ESF - Podmět na zřízení nízkoprahového centra pro děti a mládež, které by mohlo být 



 

40 
 

podpořeno v rámci OPZ z opatření 1.1 Sociální služby. 
3. PRV – Návrh na přesun finančních prostředků do Fiche s vyšší zájmem ze strany 

žadatelů a aktualizace preferenčních kritérií. Zařazení nového opatření/fiche (čl. 20), 
na základě poptávky v území.  

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

B.2 Do jaké míry odpovídají cíle a opatření SCLLD aktuálním problémům a potřebám 
území MAS? 

Odpověď:  
IROP - Cíle a opatření odpovídají do velké míry aktuálním problémům a potřebám v území 
MAS. Dosavadní nedostatečný zájem o opatření II.4 je způsoben zejména situací na trhu 
práce a nedostatkem alokovaných prostředků na opatření, který ještě s ohledem na změny 
alokace pro PR IROP vzhledem k změně kurzovného ještě nižší. 
ESF – Opatření a cíle navazují na problémy a potřeby ve SWOT a APP, ale doposud je přínos 
z OPZ nedostatečný a je potřeba nadále zvyšovat kvalitu komunity. Menší zájem byl o 
opatření III.2., kde byla podána jedna žádost, v ostatních opatřeních byl přiměřený zájem 
s ohledem na alokace a podávané projekty.  
PRV – Cíle a opatření odpovídají z velkém míry problémům a potřebám v území. Zvýšený 
zájem o Fichi č. 1, může být řešen přesunem finančních prostředků a z méně poptávaných 
Fichí, případně aktualizace preferenčních kritérií jednotlivých fichí. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Aktualizace programového rámce 
IROP a finančního plánu 
s ohledem poptávku po 
jednotlivých opatřeních. 

31.3.2019 Kancelář MAS 

2. ESF – navýšení alokace pro 
opatření III.1.  

31. 2. 2019 Kancelář MAS  
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3. Aktualizace programového rámce 
(preferenční kritéria) a finančního 
plánu s ohledem poptávku ve 
Fichi č. 1. 

31.12.2019 Kancelář MAS 

 

EO: B.3 Do jaké míry jsou alokované finanční prostředky na jednotlivá Opatření/fiche Programových rámců dostatečné pro 
vyřešení identifikovaných problémů a potřeb v území MAS? 

Hlavním účelem této evaluační otázky je zvážit a ověřit, zda jsou finanční prostředky alokované na jednotlivá opatření/fiche programových rámců 
vhodně alokovány s ohledem na problémy a potřeby území revidované v  evaluační otázce B.1 

MAS tedy souhrnně vyhodnotí, jak implementace SCLLD přispívá k daným (věcně příslušným problémům k Opatřením/Fichím Programových 
rámců) problémům v území MAS. 

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• Výzvy  

• Programové rámce 

• Seznamy projektů 

• Data z MS2014+ o schválených, ukončených projektech (žádostech) 

• Metodiky pro zpracování programových rámců (např. Metodika pro tvorbu Fichí, Doporučení  pro zpracování programového rámce IROP 
atp.) 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  
• Skupinová diskuse členů Focus Group (tj. partnerů a žadatelů, příjemců MAS, členů kanceláře MAS, příp. dalších) 
• Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  

Odpovědi na evaluační podotázky 
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B.3.1) Do jaké míry žadatelé předkládají do jednotlivých výzev projektové žádosti 
v alokaci, která je výrazně nižší nebo vyšší než alokace dané výzvy? 

Odpověď:  
IROP - Do 31.12.2018 byly vypsány výzvy na bezpečnost dopravy, infrastrukturu základních 
škol, infrastrukturu pro předškolní vzdělávání, infrastrukturu pro neformální a zájmové 
vzdělávání a komunitní centrum. Výzvy na Komunitní centrum a Neformální a zájmové 
vzdělávány mají ukončení příjmu žádostí stanoveny na rok 2019 a nejsou k nim tedy 
relevantní data k celkových způsobilých výdajů podaných projektů. 
Ve 4. výzvě MAS Blaník na bezpečnost dopravy byly přijaty projekty s alokací vyšší, než je 
alokace dané výzvy. Alokace přijatých projektů byla vyšší o 2 798 254,78 Kč než stanovená 
alokace výzvy. Orgány MAS byly tedy ŘO IROP postoupeny 4 projekty včetně 2 náhradních. 
První z náhradních projektů přijal nabídku ŘO IROP na zbývající alokaci výzvy (nebyl tedy 
podpořen v původně požadované výši své alokace). Alokace opatření byla v rámci výzvy 
vyčerpána v plné výši.  
V 5. výzvě MAS Blaník byla předložena 1 žádost o podporu, která byly v alokaci výzvy MAS. 
Došlo k vyčerpání téměř celé alokace výzvy se zůstatkem 2 246,00 Kč. 
V 6. výzvě MAS Blaník, byly předloženy 3 žádosti o podporu, z toho jeden z projektů je nad 
alokací výzvy MAS o 1 594 661,06 Kč. Projekt nad alokací by stanoven náhradní projekt, tak 
aby v případě zbývajících finančních prostředků v opatření mohl být projekt podpořen, aby 
byly tak naplněny potřeby v území. 
ESF – Do konce roku 2018 byly v rámci ESF vypsány tři výzvy. 
V rámci první výzvy ESF, III. 1 Hlídání dětí pracujícím rodičům byla rezervovaná alokace 
6 121 440,00 CZK. Podané žádosti byli za celkovou částku 6 967 677,50 CZK, oba projekty 
prošli hodnocením: projekt doporučen k podpoře s výhradou. Díky krácení mohly bát 
podpořeny oba projekty za celkovou částku: 6 079 502,50 CZK.  
Výzva III. 2 Činnost komunitních center zůstala s celkovou alokací 2 678 130,00 CZK. Kdy do 
ní byl podán jeden projekt s žádanou částkou 2 501 175,00 CZK, ale projekt nebyl v rámci 
hodnocení podpořen. 
Do třetí výzvy III. 3 Programy pro práci se skupinou soc. ohrožených osob mimo rámec 
zákona o soc. službách, byly podány žádosti s celkovou částkou 4 388 066.25 CZK, ale 
rezervovaná alokace byla 3 953 430 CZK. V rámci hodnocení na MAS byl jeden projekt 
doporučen k podpoře s výhradou a druhý navrhnut do zásobníku. V rámci hodnocení na ŘO 
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došlo k pokrácena částka prvního i druhé projektu a na základě toho byly oba projekty 
podpořeny s výhradou.  
PRV - V rámci Výzvy č. 1 Programu rozvoje venkova byla stanovena celková alokace na 
výzvu 14 888 070,- , která byla na jednotlivé Fiche rozdělena takto: Fiche č. 1 ZEMĚDĚLSTVÍ 
živí venkov – 3 520 820,-; Fiche č. 2 Ať nám roste PRODUKCE – 1 508 930,- ; Fiche č. 3 Na 
venkově se PODNIKÁ -6 055 820,-; Fiche č. 4 POZNEJTE to u nás v LESE - 3. 802 500,-. 
Schválené Žádosti o dotaci byli ve výši 6 234 038,- (Fiche č. 1 – 2 710 797,-, Fiche č. 2 – 
116 750,-, Fiche č. 3 - 406 491,-, Fiche č. 4 – 3 000 000,-). Pro každou Fichi byla alokace 
stanovena dostatečně, v žadné Fichi nebyl nedostatek finančních prostředků. 

B.3.2) Do jaké míry by musely být finanční prostředky v Opatřeních/Fichích 
Programových rámců navýšeny, aby  SCLLD efektivně přispěla k řešení 
identifikovaných problémů území, respektive uspokojení potřeb, respektive dosažení 
cílů SCLLD? 

Odpověď: 
IROP - V rámci IROP dle dat k 31.12.2018 dochází k příjmu žádostí do plné výše alokace a 
spíše nad alokace výzev MAS. Zvýšený zájem je doposud evidován o finanční prostředky na 
infrastrukturu základních škol (obecně se týká opatření II.6) a bezpečnost dopravy (opatření 
II.1) , kdy jsou kromě přijatých žádostí o podporu známy i jiné projektové záměry z území 
nebyly předloženy.  
V opatření II.1 byl doposud identifikován nedostatek finančních prostředků o 2 798 254,87 a 
v rámci opatření II.6 o 1 646 099, 00 Kč. S ohledem na další pokrok v realizaci není vyloučena 
další potřeba navýšení. 
ESF – V rámci ESF dochází k příjmu žádosti do plné výše alokace a spíše nad alokace výzev 
MAS. Všechny podané žádosti byly podpořeny z důvodu krácení projektových žádostí. 
PRV - Alokace Programu rozvoje venkova je dostatečná. V návaznosti na zkušenosti z první 
výzvy PRV a s ohledem na konzultace projektových záměrů připravovaných pro další výzvu 
PRV bude potřeba alokaci upravit/přesunout mezi jednotlivých Fichemi. Zaznamenáváme 
vysokou poptávku v rámci Fiche č. 1 ZEMĚDĚLSVÍ živí venkov, ve které byla alokace již 
v první výzvě téměř vyčerpána (zbývá 810 023,-). Ve Fichích č. 2 a 3 je zbývající alokace 
dostatečná, a tak mohou být tyto Fiche zahrnuty do 2. výzvy PRV. Pro Fichi č. 4 nejsou na 
základě informací z animace území připraveny projektové záměry. Po zhodnocení Výzvy č. 2 
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budou navrženy přesuny alokace mezi jednotlivými Fichemi tak, aby byla co nejlépe 
uspokojena poptávka v území MAS. 

Klíčová zjištění:   

1. IROP - Alokované finanční prostředky IROP jsou vzhledem k výzvám vypsaným do 
31.12.2018 nedostatečné. 

2. ESF - dochází k příjmu žádosti do plné výše alokace a spíše nad alokace výzev MAS.  
3. Alokace Programového rámce PRV je dostatečná 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

B.3 Do jaké míry jsou alokované finanční prostředky na jednotlivá Opatření/fiche 
Programových rámců dostatečné pro vyřešení identifikovaných problémů a potřeb 
v území MAS? 

Odpověď:  
IROP - V rámci IROP se s daty k 31.12.2018 jeví alokované finanční prostředky na jednotlivá 
opatření nedostatečné pro vyřešení identifikovaných problémů. 
ESF – Alokované prostředky byly přiměřené s ohledem na částky podávaných projektů, 
v rámci opatření dochází v území ke zlepšení situací, na které jsou projekty zaměřené. 
Nadále zůstávají hrozby a potřeby, na které v současné době není zahrnuto opatření. 
PRV - Alokace Programu rozvoje venkova je dostatečná. V návaznosti na zkušenosti z první 
výzvy PRV a s ohledem na konzultace projektových záměrů připravovaných pro další výzvu 
PRV bude potřeba alokaci upravit/přesunout mezi jednotlivých Fichemi. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) Termín (do kdy) 

Odpovědnost za 
implementaci 
doporučení 

1. IROP - S ohledem na další 
čerpání výzev IROP bude MAS 
pro efektivní řešení 
identifikovaných problémů dle 
potřeby realizovat přesuny mezi 

2019-2020 Kancelář MAS 
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opatřením, a to s ohledem na 
zájem území o ně. 

2. PRV - Přesun alokace z Fiche č. 
2 a Fiche č. 3 do Fiche č. 1 

Prosinec 2019 Kancelář MAS 

3. Zařazení nové Fiche (čl. 20) do 
Programového rámce PRV a 
přesun zbývající alokace 

Prosinec 2019 Kancelář MAS 

EO: B.4 Do jaké míry obsahují Programové rámce právě taková Opatření/Fiche, o které je ze strany potenciálních žadatelů 
zájem? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je ověřit si, zda je v území reálný potenciál realizovat projekty v navržených opatřeních/fichích. V předchozích 
otázkách šlo o to ověřit, že opatření/fiche reagují na známé problémy v území. Smyslem této evaluační otázky je potvrdit/vyvrátit, že jsou v území 
MAS opravdu připraveny projekty, respektive potenciální žadatelé, kteří budou v těchto opatřeních/fichích realizovat projekty (tj. je někdo, kdo 
skutečně svou aktivitou přispěje k řešení identifikovaných problémů?). Případně zjistit, zda jsou potenciální žadatelé spíše připraveni realizovat 
své aktivity v jiných opatřeních/fichích (a přispívat tak k řešení jiných problémů, respektive dosahování jiných cílů SCLLD). Nebo zda v území již 
nejsou a pravděpodobně již nebudou žadatelé pro některé z opatření/fichí, kde nebylo dosaženo finančního a věcného plnění.4Tato otázka je 
orientována spíše výhledově a měla by potvrdit, že se ve zvolených opatřeních podaří naplnit dané cíle a také čerpat alokované finanční 
prostředky.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• Zásobník projektů 

• Informace od potenciálních žadatelů (vč. např. členů MAS)  

• Metodiky pro zpracování programových rámců (např. Metodika pro tvorbu Fichí, Doporučení  pro zpracování programového rámce IROP 
atp.) 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 
4 Např. z toho důvodu, že svoji poptávku již uspokojili jinak (např. prostřednictvím „přímých“ žádostí do příslušného OP/PRV, získáním jiných zdrojů atp.). 
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• Obsahová analýza  
• Skupinová diskuse členů Focus Group (tj. partnerů a žadatelů, příjemců MAS, členů kanceláře MAS, příp. dalších) 
• Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  

Odpovědi na evaluační podotázky 

B.4.1) Do jaké míry dokáže MAS pro každé Opatření/Fichi Programových rámců 
identifikovat potenciální žadatele, případně připravené projekty? 

Odpověď:  
IROP - V rámci území MAS Blaník, z.s. probíhá intenzivní animace území s ohledem na 
jednotlivá opatření Programového rámce IROP. Probíhají intenzivní konzultace projektových 
záměru, na vyhlášené i plánované výzvy. V rámci těchto konzultací vznikají projektové 
záměry, ale také jsou některé z nich zavrženy samotným žadatelem, a to zejména s ohledem 
na výši nabízených finančních prostředků nebo podmínky dané dotace. V rámci opatření II.1, 
II.3, II.2 a II.6 má MAS Blaník, z.s. informace o potenciálních žadatelích.  U těchto opatření je 
evidován dostatečný počet žadatelů, u některých z nich s požadavky nad alokaci MAS viz. 
EO 3. Pro opatření II.4 a II.5 probíhala do konce roku 2018 intenzivní animace území i 
s uskutečněnými konzultacemi projektových záměrů, nicméně doposud bez úspěchu na 
vidinu konkrétního podání žádosti. 
ESF – V operačním programu III.1. jsou vyčerpané prostředky se zůstatkem 41 937CZK, kdy 
na území MAS Blaník shledáváme potřebu podpoření již fungujících projektů dětský skupin, 
z důvodů neschopnosti samostatného financování při ukončení stávající podpory v rámci EU 
fondů. Dále v opatření III.3 nedojde k podpoření Magdalény o.p.s z důvodu nízkého zůstatku 
alokace.  

Opatření  Alokace Podpořené 
žádosti 

Potencionální 
žádosti 

Expertní odhad  

III. 1 Hlídání 
dětí pracujícím 
rodičům 

6 121 440 Kč 6 079 502,50 
Kč 

 Montessori 
Vlašim, 
Diakonie CCE, 
Kondracký 
hlídáček 
(Dětské 
skupiny)  
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12 450 808 Kč 

III. 2 Činnost 
komunitních 
center 

2 678 130 Kč 0 Kč Farní charita 
Vlašim (Komunitní 
centrum) 
2 678 130 Kč 

 

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

3 953 430 Kč 3 400 331, 25 
Kč 

Diakonie CCE 
(Podpora finanční 
gramotnosti, pro 
rodinná opatření) 
533 098,75 Kč 

Magdaléna 
o.p.s. (osoby 
ohrožené 
závislostmi)   

 
PRV - V rámci PRV zaznamenáváme nejvíc potenciálních žadatelů z řad zemědělských 
podnikatelů. Alokace Fiche č. 1 ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov byla již v rámci 1. výzvy PRV 
téměř vyčerpána (zbývá 810 023,-). Jelikož poptávka ze strany potenciálních žadatelů v rámci 
této Fiche je stále vysoká, je zde na zvážení možnost přesunu alokace z Fichí (č. 2 a č. 3), 
kde je poptávka nižší a zbývající alokace dostatečná. V rámci animace/dotazníkového šetření 
v území MAS byla dále zjištěna poptávka v dalších oblastech např. rekonstrukce hasičáren, 
vybavení školních jídelen, rekonstrukce muzeí apod. Tyto projektové záměry by bylo možné 
podpořit v rámci připravovaného článku 20, který by měl být zařazen do Pravidel pro operaci 
19. 2. 1 cca v březnu 2019. Nabízí se tím možnost vytvoření nové Fiche a zařazení do 
Programového rámce PRV a v souvislosti s tím i další možnost přesunu alokace z méně 
využívaných Fichí. 

B.4.2) Do jaké míry obsahují Programové rámce  taková Opatření/Fiche, jejichž alokace 
byla nebo bude muset být krácena ve prospěch jiného Opatření/Fiche? 

Odpověď: 
IROP – V budoucnu pravděpodobně dojde k vhodnému přesunutí finančních prostředků z 
opatření II.4 Sociální bydlení a II.5 Podpora dětských skupin a jiných zařízení péče o děti do 
3 let, a to do opatření, ve kterých bude/je evidován zvýšení zájem. Animační činnosti došla 
MAS k závěru, že o daná opatření není v území zájem. V opatření II.4 zejména s ohledem na 
změnu situace trhu nemovitostí, v opaření II.5 MAS přes kontaktování možných žadatelů 
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doposud nezískala kladnou odezvu zejména s ohledem na uvedení nepotřebnosti případně 
nedostatečných personálních kapacit k zajištění chodu zařízení. V rámci obou opatření dojde 
ke krácení alokace o 100 %. 
ESF – V rámci ESF je o všechny opatření zájem. V rámci všech opatření byly podány žádosti. 
Tudíž nedojde ke krácení ve prospěch jiného opatření.  
PRV - Ve Fiche č. 3 je stále dostatečná alokace, která by byla možná přesunout do Fiche 
s vyšší poptávkou v území MAS, případně do nově vytvořené Fiche. Důvodem proč v této 
Fichi je vyšší zbývající alokace je především náročnost přípravy Žádosti o dotaci vč. doložená 
příloh (např. u staveb - projektová dokumentace, povolení stavebního úřadu nebo jiný právní 
akt stavebního úřadu atp.), která vyžaduje delší časové období pro přípravu, jednání s úřady 
s dlouhými lhůtami na rozhodnutí, detailní přípravu projektu bez jistoty konečného výsledku, 
ale také dlouhé lhůty kontroly Žádostí o dotaci, které žadatele „brzdí“ v realizaci jejich 
projektových záměrů. Dále mají potenciální žadatelé v rámci této Fiche často problém 
s plněním preferenčních kritérií a nezískají dostatečný počet bodů. Často také narážíme na 
problém plnění Pravidel 19.2.1., vzhledem ke „kreativitě“ projektových záměrů, které nelze 
dle Pravidel 19.2.1 realizovat. Tato Fiche byla do Programového rámce PRV zahrnuta 
především na podporu malých podnikatelských subjektů v území. Z konzultací 
s potenciálními zájemci o dotaci ale vyplývá, že administrativní náročnost přípravy projektu, 
jeho realizace, plnění udržitelnosti, případné vytvoření pracovního místa, spoluúčast na 
financování projektu a v neposlední řadě dlouhá časová lhůta od podání Žádosti o dotaci po 
vyplacení dotace na účet žadatele je pro malého podnikatele často důvodem proč se 
rozhodne o dotaci nežádat. 

B.4.3) Do jaké míry je v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců 
zaznamenán dlouhodobý nedostatek poptávky vzhledem k nabídce finančních 
prostředků (alokaci)? 

Odpověď: 
IROP - V rámci IROP je přes aktivní animaci území dlouhodobý nezájem o opatření II.4 
Sociální bydlení a II.5 Podpora dětských skupin a jiných zařízení péče o děti do 3 let. Příčiny 
nezájmu o tato opatření byla zjištěna právě v rámci animace v území a poptávání 
vytipovaných žadatelů. Co se týče opatření II.4 s ohledem na změnu situace zejména na trhu 
nemovitostí, která od doby chválení proběhla není o budování sociálních bytů v území zájem. 
V rámci opatření II. 5 probíhala intenzivní animace v území, byly kontaktováni potenciální 
žadatelé z řad organizací o obcí. Konkrétně se například o možných záměrech jednalo 
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například s obcemi Miřetice, Vracovice, Kondrac a Diakonií CČE Vlašim. Do plánované výzvy 
doposud není znám žádný zájemce s vážným projektovým záměrem. 
ESF – Do konce roku 2018 byla od každého opatření vypsána jedna výzva. Do všech opatření 
byla podána alespoň jedna žádost. V rámci III.2. neprošla žádost hodnocením, tudíž nedošlo 
k vyčerpání žádné částky z alokace. V rámci předpokládaného harmonogramu na rok 2019 
dojde k vypsání výzev III.2 a III.3, kde jsou konzultovány záměry. 
PRV – Nedostatek poptávky je zaznamenán ve Fichi č. 2 Ať nám roste PRODUKCE (příčina 
– nízká maximální alokace na projekt, nízká výše dotace - % z uznatelných výdajů) a Fichi č. 
3 Na venkově se PODNIKÁ (příčina této skutečnosti viz výše). 
 

Klíčová zjištění:   

1. Zrušení opatření II.4 Sociální bydlení s ohledem na nezájem území 
2. Zrušení opatření II.5 Podpora dětských skupin a jiných zařízení péče o děti do 3 let v 

případě přetrvávajícího nezájmu z území. 
3. V rámci Programového rámce ESF je dostatečný zájem o čerpání. 
4. Zaznamenáváme nízkou poptávku ve Fichi č. 2 
5. Zaznamenáváme nízkou poptávku ve Fichi č. 3 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

B.4 Do jaké míry obsahují Programové rámce právě taková opatření/fiche, o které je ze 
strany potenciálních žadatelů zájem? 

Odpověď:  
IROP - V rámci opatření II.1 Bezpečnost dopravy, II.3 Komunitní centrum, II.2 Zázemí pro 
sociální služby a II.6 Školství a vzdělávání má MAS Blaník, z.s. informace o potenciálních 
žadatelích.  U těchto opatření je evidován dostatečný počet žadatelů, u některých z nich 
s požadavky nad alokaci (opatření II.1 a II.6). 
V programovém rámci IROP je ze strany žadatelů nezájem zejména o opatření II.4 Sociální 
bydlení a II. 5 Dětské skupiny nebo zařízení péče o děti do 3 let. Co se týče opatření II.4 
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 
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ustoupili. Opatření 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.  Co se týká opatření II.5 probíhá intenzivní animace v území, byly kontaktováni 
potenciální žadatelé z řad organizací o obcí. Konkrétně se například o možných záměrech 
jednalo se například s obcemi Miřetice, Vracovice, Kondrac a Diakonií CČE Vlašim. Opatření 
zajištěna publicita ve Zpravodaji města Vlašimi, tiskovou zprávou. informování na Setkání 
starostů 11.12.2018, projednáváním na Členské schůzi MAS. Přes výše uvedené není o 
opatření doposud evidovaný vážný zájem žadatelů. 
ESF – V rámci programového rámce ESF jsou jednotlivá opatření nastavena dostatečně. O 
všechny opatření byl zájem a na základě pozitivního plnění finančního plánu, bylo MAS Blaník 
nabídnuto navýšení pro provoz dětských skupin, kde, již má předjednané potencionální 
žadatele. Ostatní opatření budou zcela vyčerpány s případnými malými zbytky.  
PRV – Největší zájem ze strany potenciálních žadatelů je o Fichi č. 1 ZEMĚDĚLSTVÍ živí 
venkov, cílová skupina (zemědělští podnikatelé) znají problematiku dotací z PRV a jsou 
schopni své projektové záměry zpracovat, administrativa pro není složitá. Nedostatek 
poptávky je zaznamenán ve Fichi č. 2 Ať nám roste PRODUKCE a Fichi č. 3 Na venkově se 
PODNIKÁ (příčiny těchto skutečností viz výše). 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. V případě přetrvávajícího 
nezájmu zrušení opatření II. 4 a 
II.5 a přesun finančních 
prostředků do opatření 
podfinancovaných. 

31.3.2019 Kancelář MAS 

2. Přesun zbývající alokace do 
Fiche č. 1 (vyšší poptávka) 

Prosinec 2019 Kancelář MAS 

3. Přesun zbývající alokace do nově 
vytvořené Fiche (čl. 20) 

Prosinec 2019 Kancelář MAS 
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Oblast C – Výstupy a výsledky implementace SCLLD 

Cílem evaluace v rámci oblasti C je vyhodnocení výsledků intervencí realizovaných v rámci dané SCLLD a příspěvku intervencí k dosahování 
cílů SCLLD. Předmětem evaluace v rámci oblasti C jsou proto vstupy a výstupy implementace SCLLD, jejich vzájemné vazby a změny, které 
výstupy způsobily v různých oblastech společnosti a hospodářství (tj. výsledky implementace SCLLD). Evaluace v oblasti C podává informace 
o tom, zda:  

1. Přináší nám vynaložené prostředky (zdroje) odpovídající a uspokojivé výsledky, které jsou v území potřeba? 
2. Dosahujeme naplánovaných cílů? Přináší realizace SCLLD do území plánované (i neplánované) potřebné změny?  
3. Co děláme pro dosahování vytýčených cílů dobře a co naopak špatně?  
4. Co je třeba (je-li to možné) změnit, abychom dosahovali lepších výsledků s menším vynaložením zdrojů?  
5. Přispívá realizace SCLLD ke zlepšení života konkrétních cílových skupin? Jak? Proč ano, proč ne? 
6. Jakou přidanou hodnotu SCLLD do území MAS B přináší? 

 
Výstupem evaluace v rámci oblasti C je soubor manažerských doporučení k úpravě hodnocených komponent strategie a manažerské shrnutí 
výstupů a výsledků dosavadní realizace příslušné SCLLD. Výsledkem evaluace bude v případě realizace opatření vyplývajících z manažerských 
doporučení úprava SCLLD v příslušné části tak, aby bylo možné realizací SCLLD účinněji dosáhnout vytýčených cílů strategie.  
 

V rámci evaluace v Oblasti C zodpovídá MAS Blaník, z. s. následující evaluační otázky: 

• C.1 V jaké fázi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachází? 
• C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců  k dosahování hodnot indikátorů (věcný a finanční pokrok 

realizace SCLLD)? 
• C.3 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účelně (tj. do jaké míry intervence splnila svůj účel)? 
• C.4 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účinně? 
• C.5 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosahování specifických cílů opatření/fichí Programových 

rámců? 
• C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosažení přidané hodnoty LEADER/CLLD?  
• C.8 Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj ve venkovských oblastech? 

 
Klíčovým nástrojem při zodpovídání podotázek a otázek v Oblasti C jsou tyto metody:  

- Obsahová analýza (výzvy, věcný a finanční pokrok)  
- Individuální (příp. skupinové) rozhovory s žadateli/příjemci a cílovými skupinami (nutné pro zpracování případových studií) 
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- Case Studies (případové studie).  
 

Obecná logika (postup) zodpovídání evaluačních otázek v Oblasti C – Výstupy a výsledky implementace SCLLD:  

1. Shromáždění dostupných dat, dokumentů a záznamů (vč. žádostí o dotaci, studií proveditelnosti, příp. dalších příloh popisujících 
podrobnosti k dané žádosti/projektu) → jejich zpracování: obsahová analýza, příprava pro realizaci rozhovorů s vybranými 
příjemci a zpracování případových studií (příprava / individualizace otázek pro rozhovory, výběr a kontaktování příjemců, 
oslovení, domluvení termínů rozhovorů) →  

2. realizace individuálních rozhovorů s cílem získat takové informace o výstupech a výsledcích projektů, které nejsou vyjádřeny 
hodnotou stanovených indikátorů (se zaměřením na zamýšlené i nezamýšlené výstupy)  →  

3. zpracování záznamů: podrobný zápis z každého rozhovoru → 
4. zpracování případové studie ke každému vybranému projektu → 
5. syntéza poznatků z případových studií a formulace odpovědí na podotázky →  
6. realizace Focus Group k zodpovězení EO C.6 a C.8 (postup a metodologie fokusní skupiny viz Obecný postup zodpovídání u 

oblasti B) → 
7. syntéza/shrnutí odpovědí na podotázky: formulace odpovědí na evaluační otázky → 
8. identifikace hlavních zjištění → 
9. vypracování návrhů pro zlepšení implementace, vypracování návrhů na úpravy v dokumentu SCLLD, příp. vypracování návrhů 

na úpravy v Programových rámcích atd.  
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EO C.1 V jaké fázi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachází (do jaké míry je průběh realizace v souladu s plánovaným 
harmonogramem výzev)? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je popsat a vyhodnotit aktuální stav implementace (realizace) SCLLD.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• Harmonogramy výzev  

• Záznamy k výzvám (výzva, seznamy přijatých žádostí, seznamy podpořených projektů)  

• Informace v CSSF14+ (podpořené projekty / projekty s vydaným právním aktem)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  
• Syntéza poznatků  

Záznamy, které MAS vytvoří při zodpovídání EO, a které použije pro její zodpovězení 

MAS vyplní připravený přehled výzev (viz níže).  

Odpovědi na evaluační podotázky 

Pokrok v implementaci (realizaci) SCLLD – přehled výzev dle stavu  

  MAS dosud nevyhlásila žádnou výzvu  
  MAS má 5 výzev, u kterých probíhá příjem žádostí, z toho: 

- 5 v PR IROP,  
- 0 v PR PRV,  
- 0 v PR OPZ,  
- 0 v PR OP ŽP  

  MAS má  3 výzev, u kterých probíhá kontrola FNaP a věcné hodnocení žádostí o dotaci, z toho:  
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- 3 v PR IROP,  
- 0 v PR PRV,  
- 0 v PR OPZ,  
- 0 v PR OP ŽP  

  MAS má  4 výzev, u kterých probíhá administrativní kontrola a ZoZ ze strany ŘO, z toho:  
-  3 v PR IROP,  
-  1 v PR PRV,  
-  0 v PR OPZ,  
-  0 v PR OP ŽP  

  MAS má 6 výzvy, ve kterých jsou projekty s vydaným právním aktem, z toho:  
-  3 v PR IROP,  
-  0 v PR PRV,  
-  3 v PR OPZ,  
-  0 v PR OP ŽP  

  MAS má 0 výzev, ve kterých jsou ukončené projekty (projekty, u kterých byla podána závěrečná 
žádost o platbu/závěrečná zpráva o realizaci), z toho:  

- 0 v PR IROP,  
- 0 v PR PRV,  
- 0 v PR OPZ,  
- 0 v PR OP ŽP  

 
Celkový přehled výzev MAS k 31. 12. 2018:  

PR Počet výzev s ukončeným příjmem žádostí o dotaci ve výzvě 
MAS v jednotlivých letech 

 2017 2018 2019 
IROP  0 3 4 
PRV 0 1 1 
OPZ 3 0 3 
OP ŽP 0 0 0 
CELKEM 3 4 8 

 
 

Klíčová zjištění:   

1. Žádné klíčové zjištění. 
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Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.1 V jaké fázi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachází (do jaké míry je průběh 
realizace v souladu s plánovaným harmonogramem výzev)?  

Odpověď:  
PRV – Realizace Programového rámci PRV se nyní nachází ve stavu 1. vyhlášené výzvy 
PRV u které probíhá administrativní kontrola Žádostí o dotaci na RO SZIF. V následujícím 
roce je plánováno vyhlášení 2. výzvy PRV a v roce 2020 vyhlášení 3. výzvy PRV se zbývající 
alokací.  
IROP – V rámci Programového rámce IROP bylo vyhlášeno 6 výzev. Vyhlašování výzev 
probíhá v souladu se schváleným harmonogramem. V případě potřeby dochází k aktualizaci 
harmonogramu výzev.  
ESF – Vyhlašování výzev v Programovém rámci OP ZAM probíhá dle harmonogramu. 
Vyhlášení dalších výzev je plánováno v následujícím roce.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Žádný klíčový problém   

 

 

 

EO C.2 Do jaké míry přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů 
(věcný a finanční pokrok realizace SCLLD)? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je popsat a vyhodnotit, zda jsou vhodně nastaveny cílové hodnoty povinných indikátorů výsledku a výstupu 
u Opatření/Fichí Programových rámců. Evaluace (tj. zpracování údajů) MAS provádí za všechna Opatření/Fiche všech Programových rámců. 
Tam, kde se bude nastavení cílových hodnot jevit jako nereálné (hodnoty jsou výrazně podhodnoceny/nadhodnoceny), je žádoucí navrhnout 
potřebné úpravy s využitím argumentace získané prostřednictvím zodpovídání této otázky. Dále dokumentovat, jak vhodně/nevhodně byly 
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zpočátku nastaveny cílové hodnoty indikátorů a získat užitečné poznatky pro budoucí strategie (vyhnout se opakování chyb/nedostatků, zachytit 
příklady dobré praxe v oblasti nastavování cílových hodnot, využití zdrojů informací pro stanovení cílových hodnot atp.).  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• Zpráva o plnění integrované strategie s údaji k 31. 12. 2018, vč. tabulky financování podle specifických cílů a tabulky indikátorů (s 
přehledem plánovaných cílových a dosažených hodnot)      

• Žádosti o změnu, příp. Zprávy o plnění integrované strategie (část „Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované 
strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření“, příp. další relevantní části Zprávy)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  
• Syntéza poznatků (při zodpovídání podotázek a EO)  
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Tabulka 9 –Tabulky g) pro účely mid-term evaluace 

 

 

 

Kód NČI 

2014+
Název indikátoru

Měrná 

jednotka

Typ indikátoru 

(výstup/výsledek)

Výchozí 

hodnota

Datum výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 12.2018  

(je-li ŘO vyžadován)
Závazek % plnění

I.1. ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov 93701

Počet podpořených 

zemědělských 

podniků/příjemců (O.4) Podniky Výstup 0 01.01.2014 7 31.12.2023 Není požadován 0 0

I.1. ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov 94800

Pracovní místa 

vytvořená v rámci 

podpořených projektů 

(Leader) (R.24/T.23) FTE Výsledek 0 01.01.2015 0,5 31.12.2023 Není požadován 0 0

I.2. Ať nám roste PRODUKCE 93701

Počet podpořených 

zemědělských 

podniků/příjemců (O.4) Podniky Výstup 0 01.01.2014 7 31.12.2023 Není požadován 0 0

I.2. Ať nám roste PRODUKCE 94800

Pracovní místa 

vytvořená v rámci 

podpořených projektů 

(Leader) (R.24/T.23) FTE Výsledek 0 01.01.2015 0,5 31.12.2023 Není požadován 0 0

I.3. Na venkově se PODNIKÁ 94800

Pracovní místa 

vytvořená v rámci 

podpořených projektů 

(Leader) (R.24/T.23) FTE Výsledek 0 01.01.2015 3 31.12.2023 Není požadován 0 0

I.3. Na venkově se PODNIKÁ 93701

Počet podpořených 

zemědělských 

podniků/příjemců (O.4) Podniky Výstup 0 01.01.2014 5 31.12.2023 Není požadován 0 0

I.4. POZNEJTE to u nás v LESE 93001

Celková (podpořená) 

plocha (O.5) ha Výstup 0 01.01.2014 0,5 31.12.2023 Není požadován 0 0

I.4. POZNEJTE to u nás v LESE 92702

Počet podpořených 

akcí/operací (O.3) akce/operace Výstup 0 01.01.2014 5 31.12.2023 Není požadován 0 0

Škola obnovy venkova 92501

Celkové veřejné výdaje 

(O.1) EUR Výstup 0 01.01.2014 41404 31.12.2019 Není požadován 0 0

Škola obnovy venkova 0 01.01.2014 0 31.12.2023 Není požadován

I. Podpora 

rozvoje 

venkova v 

MAS Blaník

REALIZACE 

PROJEKTŮ 

SPOLUPRÁCE

Specifický cíl 

SCLLD
Opatření SCLLD

Identifikace indikátorů
Dosažená hodnota 

indikátoru
Hodnoty indikátorů
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Kód 

NČI2014+
Název indikátoru

Měrná 

jednotka

Typ 

indikátor

u

Výchozí 

hodnota

Datum výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 

12.2018  (je-li 

ŘO 

vyžadován)

Závazek % plnění

II.1. Bezpečně do ŠKOLY 

nebo na HŘBITOV 75120

Podíl veřejné osobní 

dopravy na celkových 

výkonech v osobní 

dopravě % Výsledek 30 31.12.2011 35 31.12.2023

Není 

požadován 0 0

II.1. Bezpečně do ŠKOLY 

nebo na HŘBITOV 75001

Počet realizací 

vedoucích ke zvýšení 

bezpečnosti v dopravě Realizace Výstup 0 01.01.2014 2 31.12.2023 2 0

II.2. Zázemí pro sociální 

služby 55402

Počet poskytovaných 

druhů sociálních služeb Služby Výstup 0 01.01.2014 4 31.12.2023 0 0

II.2. Zázemí pro sociální 

služby 55401

Počet podpořených 

zázemí pro služby a 

sociální práci Zázemí Výstup 0 01.01.2014 6 31.12.2023 0 0

II.2. Zázemí pro sociální 

služby 67510

Kapacita služeb a 

sociální práce Klienti Výsledek 23 28.02.2017 29 31.12.2023 0 0

II.3. Komunitní centrum 55402

Počet poskytovaných 

druhů sociálních služeb Služby Výstup 0 01.01.2014 4 31.12.2023 0 0

II.3. Komunitní centrum 67510

Kapacita služeb a 

sociální práce Klienti Výsledek 15 01.01.2016 45 31.12.2023 0 0

II.3. Komunitní centrum 55401

Počet podpořených 

zázemí pro služby a 

sociální práci Zázemí Výstup 0 01.01.2014 1 31.12.2023 0 0

II.4. Sociální bydlení 55320

Průměrný počet osob 

využívající sociální 

bydlení Osoby/rok Výsledek 27,3 06.04.2017 30,1 31.12.2023 0 0

II.4. Sociální bydlení 55310

Nárůst kapacity 

sociálních bytů Lůžka Výsledek 39 31.05.2015 43 31.12.2023 0 0

II.4. Sociální bydlení 55301

Počet podpořených bytů 

pro sociální bydlení

Bytové 

jednotky Výstup 0 01.01.2014 4 31.12.2023 0 0

II.5. Podpora dětských 

skupin; nebo zařízení péče o 

děti do 3 let 50001

Kapacita 

podporovaných zařízení 

péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení Osoby Výstup 0 01.01.2014 6 31.12.2023 0 0II.5. Podpora dětských 

skupin; nebo zařízení péče o 

děti do 3 let 50000

Počet podpořených 

vzdělávacích zařízení Zařízení Výstup 0 01.01.2014 1 31.12.2023 0 0

II.5. Podpora dětských 

skupin; nebo zařízení péče o 

děti do 3 let 50120

Počet osob využívající 

zařízení péče o děti do 3 

let Osoby Výsledek 40 02.01.2017 46 31.12.2023 0 0

II.5. Podpora dětských 

skupin; nebo zařízení péče o 

děti do 3 let 50020

Podíl tříletých dětí 

umístěných v 

předškolním zařízení % Výsledek 77,3 31.12.2013 90,5 31.12.2023 0 0

II.6. Školství, vzdělávání 50001

Kapacita 

podporovaných zařízení 

péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení Osoby Výstup 0 01.01.2014 104 31.12.2023 28 0

II.6. Školství, vzdělávání 50020

Podíl tříletých dětí 

umístěných v 

předškolním zařízení % Výsledek 77,3 31.12.2013 90,5 31.12.2023 0 0

II.6. Školství, vzdělávání 50030

Podíl osob předčasně 

opouštějících vzdělávací 

systém % Výsledek 5,4 31.12.2013 5 31.12.2023 0 0

II.6. Školství, vzdělávání 50000

Počet podpořených 

vzdělávacích zařízení Zařízení Výstup 0 01.01.2014 5 31.12.2023 1 0

Dosažená hodnota 

indikátoru

II. 

Podpora 

investic 

pro 

rozvoj 

MAS 

Blaník

Specifický 

cíl SCLLD
Opatření SCLLD

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů
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Kód 

NČI2014+
Název indikátoru

Měrná 

jednotka

Typ 

indikátor

Výchozí 

hodnota

Datum výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum 

cílové 

Milník 

31.12.201
Závazek %plnění

III.1. Hlídání dětí 

pracujícím rodičům 50110

Počet osob využívajících zařízení péče o 

děti předškolního věku Osoby Výsledek 0 13.12.2016 32 29.12.2023 40 11%

III.1. Hlídání dětí 

pracujícím rodičům 62600

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po 

ukončení své účasti Osoby Výsledek 0 14.12.2016 8 29.12.2023 0 0

III.1. Hlídání dětí 

pracujícím rodičům 62700

Účastníci zaměstnaní po ukončení své 

účasti, včetně OSVČ Osoby Výsledek 0 14.12.2016 8 29.12.2023 0 0

III.1. Hlídání dětí 

pracujícím rodičům 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 0 14.12.2016 4 29.12.2023 0 0

III.1. Hlídání dětí 

pracujícím rodičům 62900

Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po 

ukončení své účasti, včetně OSVČ Osoby Výsledek 0 14.12.2016 16 29.12.2023 0 0

III.1. Hlídání dětí 

pracujícím rodičům 50001

Kapacita podporovaných zařízení péče 

o děti nebo vzdělávacích zařízení Osoby Výstup 0 01.01.2014 48 29.12.2023 18 38%

III.1. Hlídání dětí 

pracujícím rodičům 50100

Počet podpořených zařízení péče o děti 

předškolního věku Zařízení Výstup 0 01.01.2014 4 29.12.2023 2 50%

III.1. Hlídání dětí 

pracujícím rodičům 60000 Celkový počet účastníků Osoby Výstup 0 01.01.2014 32 29.12.2023 40 94%

III.2. Činnost 

komunitních center 67001 Kapacita podpořených služeb Místa Výstup 0 01.01.2014 45 29.12.2023 0 0

III.2. Činnost 

komunitních center 67310

Bývalí účastníci projektů, u nichž 

intervence formou sociální práce naplnila 

svůj účel Osoby Výsledek 0 14.12.2016 20 29.12.2023 0 0

III.2. Činnost 

komunitních center 67010 Využívání podpořených služeb Osoby Výsledek 0 13.12.2016 30 31.12.2023 0 0

III.2. Činnost 

komunitních center 60000 Celkový počet účastníků Osoby Výstup 0 01.01.2014 60 29.12.2023 0 0

III.2. Činnost 

komunitních center 55102 Počet podpořených komunitních center Zařízení Výstup 0 01.01.2014 3 29.12.2023 0 0
III.3. Programy pro 

práci se skupinou 

sociálně ohrožených  

osob mimo rámec 

zákona o sociálních 

službách 67310

Bývalí účastníci projektů, u nichž 

intervence formou sociální práce naplnila 

svůj účel Osoby Výsledek 0 01.01.2014 20 29.12.2023 0 0

III.3. Programy pro 

práci se skupinou 

sociálně ohrožených  

osob mimo rámec 

zákona o sociálních 

službách 60000 Celkový počet účastníků Osoby Výstup 0 01.01.2014 60 29.12.2023 75 0%

III.3. Programy pro 

práci se skupinou 

sociálně ohrožených  

osob mimo rámec 

zákona o sociálních 

službách 67010 Využívání podpořených služeb Osoby Výsledek 0 01.01.2015 20 29.12.2023 400 305%

III.3. Programy pro 

práci se skupinou 

sociálně ohrožených  

osob mimo rámec 

zákona o sociálních 

službách 67001 Kapacita podpořených služeb Místa Výstup 0 01.01.2014 15 29.12.2023 40 167%

Dosažená hodnota 

indikátoru
Hodnoty indikátorůIdentifikace indikátorů

Opatření SCLLD
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Tabulka 10 – Tabulka e) pro účely mid-term evaluace 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje  
(v Kč) 

skutečný stav 
čerpání (v Kč) 

skutečný 
stav 

čerpání (v 
% z CZV) 

Celkové způsobilé 
výdaje (CZV) 

Z toho  
Podpora 

Z toho  
Vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek Unie (a) 

Národní veřejné 
zdroje  

(SR, SF) 
(b) 

Národní veřejné 
zdroje  

(kraj, obec, jiné) 
(c) 

Národní 
soukromé zdroje 

(d) 

I. Podpora rozvoje venkova 
v MAS Blaník 

I.1. ZEMĚDĚLSTVÍ živí 
venkov 7 041 660 Kč 2 640 620 Kč 880 200 Kč - - - 0 0 

I. Podpora rozvoje venkova 
v MAS Blaník 

I. 2. Ať nám roste 
PRODUKCE 

7 824 060 Kč 2 640 630 Kč 880 200 Kč - - - 0 0 

I. Podpora rozvoje venkova 
v MAS Blaník 

I. 3. Na venkově se 
PODNIKÁ 22 428 990 Kč 7 569 780 Kč 2 523 260 Kč - - - 0 0 

I. Podpora rozvoje venkova 
v MAS Blaník 

I. 4. POZNEJTE to u nás 
v LESE 

6 337 500 Kč 4 753 110 Kč 1 584 390 Kč - - - 0 0 

II. Podpora investic pro 
rozvoj MAS Blaník 

II.1. Bezpečně do ŠKOLY 
nebo na HŘBITOV  4 923 370,00 Kč   4 677 201,50 Kč  - - - - 0 0 

II. Podpora investic pro 
rozvoj MAS Blaník 

II.2. Zázemí pro sociální 
služby 

 3 252 950,00 Kč   3 090 302,50 Kč  - - - - 0 0 

II. Podpora investic pro 
rozvoj MAS Blaník 

II.3. Komunitní centrum  7 648 810,00 Kč   7 266 369,50 Kč  - - 382 440,50 Kč - 0 0 

II. Podpora investic pro 
rozvoj MAS Blaník 

II.4. Sociální bydlení - - - - - - 0 0 

II. Podpora investic pro 
rozvoj MAS Blaník 

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

- - - - - - 0 0 

II. Podpora investic pro 
rozvoj MAS Blaník 

II.6. Školství, vzdělávání 17 059 212,11 Kč  16 206 251,50 Kč  - - 23 957,30 Kč - 0 0 

III. Rozvoj sociálního a 
komunitního potenciálu MAS 
Blaník 

III.1. Hlídání dětí pracujícím 
rodičům 

19 097 000,00 Kč  16 232 450,00 Kč  2 387 130,00 Kč  - - - 3 116 703,65 Kč 16% 

III. Rozvoj sociálního a 
komunitního potenciálu MAS 
Blaník 

III.2. Činnost komunitních 
center 

2 678 130,00 Kč  2 276 410,50 Kč  312 450,00 Kč  - - - 0 0 

III. Rozvoj sociálního a 
komunitního potenciálu MAS 
Blaník 

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

3 953 430,00 Kč  3 360 415,50 Kč  593 014,50 Kč  - - - 1 020 099,38 Kč 25,8% 

REALIZACE PROJEKTŮ 
SPOLUPRÁCE Škola obnovy venkova 

1 244 330,00 Kč  839 920,00 Kč  279 970,00 Kč  - - - 0 0 
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Odpovědi na evaluační podotázky 

C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty 
indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových 
rámců? 

PRV- Realizace Programového rámce PRV se nachází téměř na začátku, tzn. byla 
vyhlášena 1 výzva, u jejíchž projektů probíhá administrativní kontrola RO SZIF. Z toho 
důvodu je plnění indikátorového plánu nulové.  

IROP – V rámci Programového rámce IROP jsou 3 projekty s vydaným Právním aktem a 
probíhá u nich realizace projektů. Plnění hodnot indikátorů je z toho důvodu rovněž nulové.  

OP ZAM – K plnění hodnot indikátorů dochází u opatření 1. Hlídání dětí pracujícím rodičům 
v dostatečné míře. Závazky některých projektů jsou vyšší než cílová hodnota indikátoru, 
tudíž se předpokládá, že hodnoty indikátorového plánu budou naplněny. U opatření 3. 
Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních 
službách dochází k plnění vyššímu, než je stanovena cílová hodnota indikátoru, což je dáno 
stanovenými závazky projektů, které jsou vyšší než cílové hodnoty indikátorů.  

C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu  
SCLLD (opatření/fiche)? 

PRV- Realizace Programového rámce PRV se nachází téměř na začátku, tzn. byla 
vyhlášena 1 výzva, u jejíchž projektů probíhá administrativní kontrola RO SZIF. Dosažené 
hodnoty indikátorů a čerpání alokace je nulové. 

IROP – V rámci Programového rámce IROP jsou 3 projekty s vydaným Právním aktem a 
probíhá u nich realizace projektů. Závazky jsou tedy stanoveny, ale dosažené hodnoty 
indikátorů a čerpání alokace je rovněž nulové. 

OP ZAM – U Programového rámce OP ZAM dochází k plnění indikátorového i finančního 
plánu, jelikož realizované projekty vykazují pokroky a čerpají alokaci v průběhu celé 
realizace projektu. Z porovnání procentního pokroku vyplývá, že u indikátorových hodnot 
dochází k vyššímu plnění než procentuální plnění finančního pokroku. Tento stav je dán tím, 
že některé indikátory např. služby jsou splněny/vytvořeny již v úvodu realizace projektu a po 
celou dobu se využívají. V případě podpořených osob je indikátor naplněn již v úvodu a po 
celou dobu realizace je podpora směřována stejným podpořeným osobám.  

C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím 
žádosti (žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)? 
 

MAS u Programových rámců PRV a IROP neupravovala cílové hodnoty indikátorů 
prostřednictvím žádosti o změnu strategie. Potřeby těchto změn vyplynou až z realizace 
jednotlivých projektů. MAS nevylučuje, že takové změny nebude muset do budoucna 
provádět, jelikož již z vyhlášených výzev vyplývá, že některé indikátory bude obtížné naplnit 
a jiné budou plněny s přesahem oproti cílovým hodnotám.  

U Programového rámce OP ZAM byl na konci roku 2018 zpracována a podána Žádost o 
změnu strategie – navýšení cílových hodnot indikátorů v souvislosti a navýšením alokace 
Opatření 1. Hlídání dětí pracujícím rodičům. 

Klíčová zjištění:   

1. OP ZAM – navýšení cílových hodnot indikátorů v souvislosti s navýšením alokace 
Opatření III.1. Hlídání dětí pracujícím rodičům – Žádost o změnu strategie podána 
ke konci roku 2018. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  
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C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců  
k dosahování hodnot indikátorů? 

Odpověď:  
PRV – Realizace jednotlivých Fichí probíhá prostřednictvím vyhlášení 1. výzvy PRV, příjmu 
Žádostí o dotaci, administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti Žádostí o dotaci. Zatím 
nedochází k plnění hodnot indikátorů, jelikož Žádosti o dotaci jsou ve stavu administrativní 
kontroly na RO SZIF.  
IROP – V rámci realizace jednotlivých Opatření došlo k vyhlášení Výzev ze strany MAS a 
tím pádem k příjmu projektových žádostí, některé byly kladně zhodnoceny a vybrány 
k financování a realizaci. Díky realizaci projektů dojde k naplnění hodnot indikátorů.  
OP ZAM – Realizací Opatření 1. a 3. dochází prostřednictvím konkrétních projektů k plnění 
hodnot indikátorů v dostatečné míře, u některých jsou již dosáhnuty/přesáhnuty cílové 
hodnoty indikátorů.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Plnění hodnot indikátorů bude 
v průběhu realizace projektů 
průběžně monitorováno. 

průběžně Expert PRV, Expert, 
IRP, Expert ESF 

 

C.3 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účelně (tj. 
do jaké míry intervence splnila svůj účel)? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda podpořené intervence (projekty), 
respektive vynaložené prostředky vedou k dosahování stanoveného efektu, tj. do jaké míry 
plní svůj účel. 

Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z případových studií. Zaměřuje se na 
skutečnost, zda projekty (intervence) přináší právě ty efekty, které jsou očekávány.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• Žádosti o dotaci, studie proveditelnosti, další přílohy s informacemi o projektu (např. 
příloha s detailním popisem plánovaných aktivit projektu apod.) 

• Žadatelé – individuální rozhovory   

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  
• Dotazování   
• Případové studie 
• Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

C.3.1) Do jaké míry vedly projekty v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových 
rámců k dosažení předpokládaných (plánovaných) výstupů a výsledků? 
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Odpověď:  
IROP – Na základě případových studií bylo zjištěno, že u jednoho projektu již došlo 
k naplnění cílové hodnoty indikátoru. Jiný projekt týkající se navýšení kapacity Mateřské 
školy k Vodárně je zatím ve fyzické realizaci, avšak vzhledem k poptávce v území, se počítá 
se stoprocentní naplněním kapacity/ indikátoru. Během realizace projektu jsou obavy 
z dodržení časového hlediska, vzhledem ke stavebním úpravám, které se mohou 
protáhnout. Tyto organizační věci mají také vliv na negativní ovlivnění plnění výstupů a 
výsledků příjemců.  
OP ZAM - Na základě případových studiích bylo zjištěno, že v jednom z projektů jsou již 
naplněny všechny výsledky a výstupy. V druhém projektu jsou lehké obavy s naplněním 
indikátoru 60000 s ohledem na nastavené hodnoty. Negativně je hodnocena podmínka 
bagatelní podpory u cílové skupiny v projektech Dětských skupin. A to z důvodu rychlého 
naplnění hodin podpory, ale podpořená osoba nadále využívá službu s ohledem na její 
charakter. Což příjemce dotace vede k myšlenkám velkému odlivu dlouhodobých klientů a 
nabrání nových, aby získal potřebná data indikátorů.   

C.3.2) Do jaké míry vedou intervence k uspokojování potřeb cílových skupin daného 
projektu (relevantních k Opatřením/Fichím Programových rámců)? 

Odpověď: 
IROP – Projekty zcela naplňují potřeby cílových skupin. Vedou ke zvýšení bezpečnosti a 
kvalitě dostupnosti vzdělávání pro konkrétní cílové skupiny.   
OP ZAM - Projekty podpořené operačním programem pro zaměstnanost zcela naplňují 
potřeby cílové skupiny. Projekty umožňují pečujícím osobám o děti mladší 3 let a více o 
úplný, nebo aspoň částečný návrat do pracovního procesu. Dále díky opatření III. 1. Hlídání 
dětí pracujícím rodičům, došlo ke zvýšení kapacity zařízení péče o děti, které nahrazují 
přeplněné státní školy a rodiče nejsou nuceni platit za drahé soukromé školky, nebo zůstat 
s dítětem ještě doma.  

C.3.3) Do jaké míry jsou výstupy a výsledky a dopady dosažené v jednotlivých 
Programových rámcích skutečně udržitelné? 

Odpověď: 
IROP- Z případových studií je zřejmé, že udržitelnost výstupů a výsledků není ohrožena. 
Udržitelnost je zajištěna smluvně - na pozemky či z rozpočtu města/obce. 
OPZ ZAM - V rámci případových studií z opatření III.1 Hlídání dětí pracujícím rodičům, je na 
udržitelnost pohlíženo nereálně. Podpořené projekty v současné době sublimují velký převis 
předškolních dětí, které se nedostávají do státních školek. V případě ukončení podpory 
z OPZ, dojde k navýšení školkovného v dětských skupinách a případnému snížení poptávky 
ze strany klientů, kteří si rozmyslí, jestli zůstanou s dítětem doma, nebo budou docházet do 
práce a platit plné příspěvky na hlídání jejich dětí.  

Klíčová zjištění:   

1. V opatření III.1 je velké riziko ukončení projektů po skončení podpory z OPZ.  

 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.3 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účelně (tj. do jaké 
míry intervence splnila svůj účel)? 

Odpověď:  
OP ZAM – Finance využité na projekty dětských skupin v opatření III. 1 byly zcela využity 
účelně, protože podpořené projekty sublimují nedostatečnou kapacitu státní předškolních 
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zařízení a díky 100% podpoře ze strany dotace se rodiče spíše rozhodnou službu využít a 
zapojit se do pracovního procesu, než kdyby za službu museli platit velké peníze.  
IROP- Finanční prostředky na intervence byly využity účelně, protože v opatření  II. 1. 
Bezpečně do ŠKOLY nebo na HŘBITOV došlo ke zvýšení bezpečnosti pohybu chodců a 
cyklistů při pohybu na komunikacích. V opatření II. 6. Školství, vzdělávání se přispělo 
ke zlepšení kvality a obohacení výuky na školách a v rámci neformálních vzdělávání. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. ESF – snaha o získání dalších 
finanční prostředků pro opatření 
III.1 

28. 2. 2019 Kancelář MAS  

 

C.4 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účinně 
a do jaké míry přinesly i neplánované (pozitivní i negativní) účinky? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda bylo dosaženo výstupů 
a výsledků odpovídajících vynaloženým finančním prostředkům. Tedy zda s danými finančními 
prostředky mohlo či nemohlo být dosaženo více (co do kvality i kvantity) výstupů a výsledků.  

Dále je cílem této evaluační otázky určit a vyhodnotit, zda bylo prostřednictvím intervencí 
(projektů) dosaženo ještě nějakých dalších předem neplánovaných výsledků (výstupů, 
dopadů), a to jak pozitivních, tak nežádoucích/negativních. A to na jakékoliv úrovni, tj. přímo u 
příjemce, u cílových skupin, u dalších dotčených osob či organizací (stakeholderů) apod.   

Otázka je zodpovězena na základě rozhovorů s příjemci a prostřednictvím 
zpracování případových studií.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• Žádosti o dotaci, studie proveditelnosti, další přílohy s informacemi o projektu (např. 
příloha s popisem plánovaných příměstských táborů apod.) 

• Příjemci – individuální rozhovory   

• Záznamy z nepodpořených projektů  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  
• Dotazování   
• Případové studie 
• Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

C.4.1) Do jaké míry odpovídají dosažené výstupy a výsledky výši vynaložených 
prostředků (vstupů) v daném Opatření/fichi Programového rámce? 

Odpověď:  
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OP ZAM – V rámci opatření III. 1 byly podpořeny projekty na vznik dětských skupin. Obecně 
je známo, že u těchto aktivit jsou procenta vynaložených nákladů na jednu podpořenou 
osobu vyšší, protože se předpokládá dlouhodobá podpora cílové skupiny. S ohledem na 
stanovené cílové hodnoty MAS se může zdát, že byly projekty přefinancovány s ohledem 
na zazávazkované indikátory, avšak v rámci projektu docházelo k přebudování prostorů na 
vhodné prostory pro DS, čímž se prostředky na jednotlivé projekty a jejich vykazované 
indikátory stávají přiměřenými.  
IROP – V rámci Programového rámce IROP jsou projekty v realizaci. Účelnost 
vynaložených prostředků byla hodnocena, prověřena a schválena na základě předloženého 
finančního plánu, kterého se musí příjemce dotace držet po celou dobu realizace projetku.  

C.4.2) Do jaké míry vedly intervence (projekty) v Programových rámcích  k dosažení 
předem nepředpokládaných pozitivních výsledků? 

Odpověď:  
OP ZAM - V rámci případových studií nebyly zjištěny žádné nepředpokládané pozitivní 
výsledky, až na možnost zaměstnání osob na HP.  
IROP – V rámci případových studií nebyly zjištěny žádné nepředpokládané pozitivní 
výsledky. 

C.4.3) Do jaké míry vedly intervence (projekty) v jednotlivých Programových rámcích  
k dosažení předem nepředpokládaných negativních výsledků? 

Odpověď:  
OP ZAM – Mezi negativní přítěž realizace projektů shledávají příjemci nadměrnou 
administrativní zátěž, velkou byrokracii a příliš komplikovaný proces oprávněnosti a 
vykazování financí. Někteří žadatelé zvažují, jestli budou v budoucnu žádat o podporu 
z evropských fondů, nebo aktivitu výrazně zdraží (což by mohlo vést k nezájmu ze strany 
cílové skupiny), nebo aktivitu zcela nezruší.  
IROP-  Žadatelé uvádí časové průtahy vzhledem k prodlevám nebo nepředvídatelným 
situacím ohledně stavebních prací. Jinak se zatím nevyskytly žádné negativní nebo 
nepředvídatelné výsledky. 

Klíčová zjištění 

1. Velká administrativní zátěž pro realizaci projektu.  
2. Složitosti ve vykazování již provedené činnosti a její případné profinancování.  

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.4 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účinně a do jaké 
míry přinesly i neplánované (pozitivní i negativní) účinky? 

Odpověď:  
OP ZAM – V rámci realizace projektů je ze strany příjemců pozitivně vnímáno finanční jistoty 
pro své zaměstnance a možnost je zaměstnat na celé úvazky.  
IROP – k 31.12. 2018 nebyla podána žádná žádost o platbu, tudíž nelze vyhodnotit, do jaké 
míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účinně.  

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Kancelář MAS bude aktivně 
nabízet pomoc při ZoR a ŽoP.  

31. 12. 2023 Kancelář MAS  
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C.5 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích 
k dosahování specifických cílů opatření/fichí Programových rámců? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda bylo prostřednictvím intervencí 
(projektů) dosaženo stanovených cílů specifických cílů SCLLD, na které navazují jednotlivá 
Opatření/Fiche Programových rámců.  

Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z případových studií.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• SCLLD – cíle jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců (do kterých budou 
náležet vybrané projekty, u kterých zpracovává případové studie)  

• Intervenční logika (viz otázku B.1)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  
• Dotazování   
• Případové studie 
• Komparativní analýza  
• Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

C.5.1) Do jaké míry naplňovaly cíle jednotlivých intervencí (projektů) specifický cíl 
daného Opatření/Fiche, tj. vedly k dosahování specifických cílů v jednotlivých 
Programových rámcích? 

Odpověď:  
OP ZAM – Projekty v opatření III. 1. přispívají k naplňování specifického cíle zaměstnanosti, 
dále dochází k rozšíření služeb zaměřených na péči dětí mladších 3 let až předškolního 
věku. V rámci opatření III. 3 dochází k zvyšování sociálního kapitálu komunity, sociálnímu 
začleňování vyloučených osob nebo osob sociálním vyloučením ohrožených, dále dochází 
k zvyšování kvality služeb v regionu.  
IROP- Projekty v opatření II. 1. Bezpečně do ŠKOLY nebo na HŘBITOV  a II. 6. Školství, 
vzdělávání přispívají k naplňování specifického cíle strategie II. Podpora investic pro rozvoj 
MAS Blaník. Z případových studií vyplývá, že mezi projektem a opatřením II.1 Bezpečně do 
školy nebo na hřbitov je přímá vazba. Projekt přispívá k naplnění cíle opatření, kterým je 
prostřednictvím realizace konkrétních investičních opatření (př. bezpečné přechody) zvýšit 
bezpečnost pohybu chodců (zejména dětí, seniorů, hendikepovaných) a cyklistů při pohybu 
na komunikacích. S ohledem další projekt, který má vazbu na cíl opatření II.6 Školství a 
vzdělávání a pomůže dostupné a kvalitní předškolní a základní vzdělávání v území. 
Přístavbou mateřské školy dojde k navýšení kapacit pro předškolní vzdělávání. 

Klíčová zjištění:   

1. Podpora zaměstnanosti. 
2. Zvyšování sociálního kapitálu komunity.  
3. Zvýšení bezpečnosti na komunikacích 
4. Dostupnější a kvalitnější vzdělávání 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  
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C.5 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosahování 
specifických cílů opatření/fichí Programových rámců? 

Odpověď:  
OP ZAM – V rámci opatření OPZ vedly všechny projekty k naplňování specifických cílů. Cíle 
byly zaměřeny na boj s chudobou, zvyšování zaměstnanosti a sociálnímu začleňování.  
IROP- Intervence v jednotlivých Programových rámcích vedly k plnému dosahování 
specifických cílů opatření – zvýšení bezpečnosti na komunikacích a podpora vzdělávání. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Žádný klíčový problém 
neidentifikován. 

  

C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích 
k dosažení přidané hodnoty LEADER/CLLD5? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda a jak byla prostřednictvím 
intervencí (projektů) do území MAS doručena přidaná hodnota.  

Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z poznatků případových studií 
a znalostí a zkušeností členů Focus Group.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• Zpracované Případové studie 

• Zápisy z realizovaných rozhovorů  

• Poznatky z Focus Group  

• Studie proveditelnosti, Podnikatelský záměr (tj. přílohy ŽoD popisující, jak byly cílové 
skupiny zapojeny do přípravy projektu)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  
• Dotazování   
• Focus Group 
• Případové studie, 
• Komparativní analýza  
• Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

C.6.1) Do jaké míry vedly projekty v jednotlivých Programových rámcích ke zlepšení 
místní správy, tj. vyššímu zapojení veřejnosti a cílových skupin do přípravy projektu, 
respektive formulace problémů a potřeb?  

Odpověď:  

 
5 K lepšímu pochopení výrazu „přidaná hodnota LEADER/CLLD“ může vedle podotázek evaluační 
otázky přispět také dokument POKYNY PRO HODNOCENÍ LEADER/CLLD, srpen 2017, str.53 – 56.  
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OP ZAM – V rámci programového rámce OPZ dochází k vyššímu zapojování nestátních 
aktérů do řešení situace v území. Zvyšuje se zájem ze strany dobrovolnické a spolkové 
činnosti. Dochází k provázání služeb mezi veřejným a soukromým sektorem. Kancelář MAS 
v rámci své činnosti shromažďuje kontakty a projektové záměry, které pak předává dál 
v regionu a dochází k propojování jednotlivých aktérů v regionu. Dochází k vyšší míře 
zaměstnanosti, ke které přispívají jednotlivé projekty podpořené MAS.  
IROP – Z případových studií nebylo zjištěno, že kromě cílových skupin a příjemce žádné 
další výstupy, výsledky a efekty projektu pro další organizace, subjekty místní správy a 
osoby. 

C.6.2) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých Programových 
rámcích k posílení sociálního kapitálu6 v území MAS?   

Odpověď:  
OP ZAM – V rámci podpořených projektů dochází k provázání služeb poskytovaných ze 
strany státu, nebo NNO, které jsou poskytovány na základě uložené povinnosti zákonem a 
služeb, které jsou poskytovány nad rámec tuto povinnost. Dále dochází k navýšení kapacit 
předškolních zařízeních, čímž je zvyšována zaměstnanost osob pečujících o děti 
předškolního věku. S podporou MAS se do posilování sociálního kapitálu zapojili i NNO, 
např: spolky, církevní právnické osoby a jiné.  
IROP – Z případových studií vyplývá, že došlo k realizaci plánovaných bezbariérových 
úprav, čímž došlo k prodloužení bezbariérové trasy s cílem umožnit cílovým skupinám 
bezpečnější a bezbariérový pohyb. Dále se zajistila dostupnost infrastruktury a zvýšení 
nedostatečné kapacity předškolního vzdělávání v regionu MAS. 

C.6.3) Do jaké míry MAS přispěla k inovativnosti projektů?    

Odpověď:  
OP ZAM – V rámci realizace SCLLD byl podpořen projekt na inovativní vzdělávání dětí 
mladší 3 let až předškolního věku, formou Montessori technik. Dále byl ve spolupráci s MAS 
připraven inovativní projekt na podporu neformálních pečovatelů, kteří do té doby neměli 
místo na setkávání a byly na své problémy sami. Všem potencionálním žadatelům byla 
poskytována kvalitativní a bezplatná spolupráce ze strany kanceláře MAS, která přispívala 
ke kvalitnímu napsání projektu a následnému podpoření a profinancování.  
IROP - Při přípravě projektů byla kancelář MAS žadatelům k dispozici, tudíž díky spolupráci 
došlo k efektivnímu nastavení realizace projektů, podpoře pří přípravě projektového záměru. 
Z případových studií vyplývá, že předmětem realizace byly stavební práce, což nevede ke 
změně ve způsobu práce s cílovou skupinou či odlišnému způsobu řešení problémů, než 
byl v oblasti do té doby obvyklý.   

C.6.4) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých Programových 
rámcích k dosažení synergických účinků7, kterých by nebylo dosaženo 
prostřednictvím projektů individuálních?     

Odpověď:  

 
6 Sociální kapitál 
Sociální kapitál lze definovat jako „sítě spolu se sdílenými normami, hodnotami a chápáním, které 
usnadňují spolupráci v rámci skupin nebo mezi nimi“. (Zdroj: POKYNY PRO HODNOCENÍ 
LEADER/CLLD, srpen 2017, str. 81) 
7 Synergický účinek.  
Skutečnost, že několik veřejných intervencí (nebo několik komponent intervence) společně vytváří 
dopad, který je větší než součet dopadů, které by vytvořily samostatně (např. intervence, která financuje 
rozšíření letiště, což zase pomáhá naplnit turistická zařízení rovněž financovaná intervencí). Synergický 
účinek obecně odkazuje na kladné dopady. Může však rovněž odkazovat na fenomény, které posilují 
negativní účinky, na negativní synergie nebo na antisynergie (např. intervence dotuje diverzifikaci 
podniků, zatímco regionální politika pomáhá posilovat dominantní činnost). (Zdroj: POKYNY PRO 
HODNOCENÍ LEADER/CLLD, srpen 2017, str. 81) 
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OPZ ZAM – Aktivity v projektech jsou ve větší míře nasměrovány na podporu 
zaměstnanosti. Snižování nezaměstnanosti, zvyšování komunitního potencionálu, rozvoji 
místních subjektů dochází díky realizaci projektů zaměřených na hlídání dětí, nebo 
zvyšování kvality vzdělání a kompetenci cílové skupiny. K synergickým účinkům dále 
přispívá propojování skupiny neformálních pečovatelů, kteří na základě podpory 
z evropských dotací získali místo pro setkávání, místo na sdílení zkušeností, vědomostí a 
znalostí, které mohou vést k dalšímu navázání na jiné aktéry v regionu. 
IROP – Aktivity v projektech jsou zaměřeny na zlepšení kvality a obohacení výuky na 
školách a v rámci neformálních vzdělávání, přispět k vytvoření kvalitních podmínek života 
na venkově, zvýšit bezbariérovost a dostupnost komunikací v regionu, přilákat a udržet 
stávající obyvatele regionu. Bezbariérovost vede ke snížení sociální izolace jednotlivých 
skupin obyvatel. Navýšení kapacity v zařízení MŠ vede k lepším možnostem slazení práce 
a péče o dětí, tedy dřívější navrácení na trh práce. 

Klíčová zjištění:   

1. Žádné klíčové zjištění  

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosažení 
přidané hodnoty LEADER/CLLD? 

Odpověď:  
OP ZAM – Realizace operačního programu OPZ přispívá ke zvyšování kvality komunity, 
sociálnímu kapitálu, zaměstnanosti, dále je podporována aktivita ze strany soukromého 
sektoru, neziskového sektoru.  Na základě aktivit MAS dochází k propojování spolupráce 
v regionu, dochází k předávání kontaktů, které mohou vést ke spolupráci nebo pomoci.   
IROP -  Intervence v jednotlivých Programových rámcích vedly k dosažení hodnot CLLD 
jako bezbariérové přechody a komunikace pro pěší, zvýšení bezpečnosti pro pěší a cyklisty, 
efektivně propojit výuku s prací skrze podporu spolupráce škol a jiných organizací, přispět 
ke zvyšování kvality a obohacení výuky na školách.   

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Animace území MAS 31. 12. 2023 Kancelář MAS 

 

C.8 Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj 
ve venkovských oblastech?     

Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, do jaké míry došlo ke změnám území 
ve vybraných aspektech kvality života.   

Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z případových studií a opírá se 
o expertní znalosti členů Focus Group.  

Zdroje dat/informací 

MAS při zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

• Seznam výzev a seznamy předložených projektů (pro identifikaci projektů, ve kterých 
mohlo dojít příspěvku na hodnocené aspekty kvality života)  



 

70 
 

• Případové studie 

• CSSF14+ (hodnota indikátoru „Počet nově vytvořených pracovních míst“)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

• Obsahová analýza  
• Focus Group  
• Škálování  
• Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

C.8.1) Do jaké míry přispěly intervence v PR PRV k rozvoji v jednotlivých kritériích 
místního rozvoje:  

Odpověď:  
V Programovém rámci Programu rozvoje venkova byla vyhlášena 1. výzva. Žádosti o dotaci 
podané v rámci této výzvy nyní procházejí administrativní kontrolou na SZIF. Žadatelé 
doposud nemají podepsanou Dohodu o dotaci a projekty nejsou tudíž zrealizovány. Hodnotit 
jejich dopady do území je v současné době nerelevantní. 

Služby a místní infrastruktura ve venkovských oblastech (v území MAS) se zlepšily 

o  o  o  o  o  

služby a místní 
infrastruktura se 

rozhodně 
zlepšily 

služby a místní 
infrastruktura se 

spíše zlepšily  

služby a místní 
infrastruktura 

jsou zcela beze 
změny 

služby a místní 
infrastruktura se 

spíše zhoršily 

služby a místní 
infrastruktura se 

rozhodně 
zhoršily 

Odpověď:  
Viz výše 

Přístup ke službám a místní infrastruktuře ve venkovských oblastech (v území MAS) 
se zlepšil 

o  o  o  o  o  

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře se 
rozhodně zlepšil 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře se 

spíše zlepšil 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře se 

nezměnil 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře se 

spíše zhoršil 

přístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuře se 

rozhodně 
zhoršil 

Odpověď:  
Viz výše 

Obyvatelé venkova (MAS) se zapojili do místních akcí 

o  o  o  o  o  

obyvatelé 
venkova se 
rozhodně 

zapojovali do 
místních akcí  

obyvatelé 
venkova se 

spíše zapojovali 
do místních 

akcí 

obyvatelé 
venkova se do 
místních akcí 
zapojovali ve 
shodné míře 

jako dříve 

obyvatelé 
venkova se do 
místních akcí 

spíše 
nezapojovali  

obyvatelé 
venkova se do 
místních akcí 

rozhodně 
nezapojovali 

Odpověď:  
Viz výše 
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Obyvatelé venkova (MAS) měli z místních akcí prospěch 

o  o  o  o  o  

obyvatelé 
venkova měli 

z místních akcí 
rozhodně 
prospěch 

obyvatelé 
venkova měli 

z místních akcí 
spíše prospěch 

obyvatelé 
venkova mají 

z místních akcí 
stejný prospěch 

jako dříve 

obyvatelé 
venkova spíše 

neměli 
z místních akcí 

prospěch 

obyvatelé 
venkova 
rozhodně 

neměli 
z místních akcí 

prospěch 

Odpověď:  
Viz výše 

Prostřednictvím SCLLD byly vytvořeny pracovní příležitosti 

Odpověď:  
Viz výše 

Zvýšila se velikost MAS a počet obyvatel MAS  

Odpověď:  
Velikost území MAS zůstalo stejné, počet obyvatel se průběžně nepatrně mění v rozsahu + 
- 30 – 60 osob.  

Klíčová zjištění:   

1. U Žádostí o dotaci jednotlivých žadatelů v rámci 1. výzvy PRV probíhá 
administrativní kontrola SZIF. V současné době není možné hodnotit výstupy.  

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.8 Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj 
ve venkovských oblastech?     

Odpověď:  
V Programovém rámci Programu rozvoje venkova byla vyhlášena 1. výzva. Žádosti o dotaci 
podané v rámci této výzvy nyní procházejí administrativní kontrolou na SZIF. Žadatelé 
doposud nemají podepsanou Dohodu o dotaci a nejsou tudíž zrealizovány. Hodnotit jejich 
dopady do území je v současné době nerelevantní. 

Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 

1. Monitoring dopadu na území 
v průběhu realizace jednotlivých 
projektů 

2019 - 2023 Kancelář MAS, Expert 
PRV 
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3. Manažerské shrnutí výstupů a výsledků dosavadní implementace SCLLD 

Stručný popis strategie 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník byla zpracována 
průběžně v období 11/2012 až 3/2016. Platnost strategie je od 9. 6. 2015 do 31. 12. 2025. 
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. 
 
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:  
 

• Spolupráce a partnerství  

• Odpovědnosti vůči budoucím generacím  

• Transparentnosti  

• Aktivního přístupu a zapojení komunity  

• Podpory kvality a diverzity  
 
 
Programové rámce SCLLD 
 
V rámci SCLLD jsou realizovány 3 Programové rámce: Programový rámec PRV, Programový 
rámec IROP a Programový rámec OP ZAM. 
 
V rámci Programového rámce PRV jsou realizovány jednotlivé Fiche:  
 
ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov 
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. 
 
Ať nám roste PRODUKCE 
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. 
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Na venkově se PODNIKÁ 
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. 
 
POZNEJTE to u nás v LESE 
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). 
 
Škola obnovy venkova 
Posláním projektu Škola obnovy venkova je společné hledání cest k řešení konkrétních 
problémů života na venkově. Vzájemné setkávání, společné vzdělávání a sdílení zkušeností 
chápeme jako prostředek k posílení sebevědomí a schopností obyvatel venkova. Naším cílem 
je upevnění pocitu sounáležitosti a hlubší pochopení hodnot, které tvoří venkov - náš domov. 
Jedná se o sestavu dílčích konkrétních projektů sledujících výše uvedený cíl a zaměření. 
 
 
V rámci Programového rámce IROP jsou realizovány jednotlivé opatření: 
 
Bezpečně do ŠKOLY nebo na HŘBITOV 
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. 
 
Zázemí pro sociální služby 
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. 
 
Komunitní centrum 
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. 
 
Sociální bydlení 
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. 
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Podpora dětských skupin; nebo zařízení péče o děti do 3 let 
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. 
 
Školství, vzdělávání 
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). 
 
 
V rámci Programového rámce OP ZAM jsou realizovány jednotlivé opatření: 
 
Hlídání dětí pracujícím rodičům 
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. 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. 
 
Činnost komunitních center 
Cílem opatření je podpořit nabídku aktivit v rámci tzv. "míst pro setkání" v obcích na území 
MAS Blaník. Komunitní centra budou poskytovat prostor pro setkávání komunity, vč. snahy o 
pomoc s řešením obtížné sociální situace jejích členů. 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. 
 
Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních 
službách 
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. 
 
 

Průběh Mid – term evaluace  

Mid-term evaluace realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Blaník, z. 
s., jejíž výstupem je tato Evaluační zpráva byla průběžně zpracovávána v období 11/2018 – 
6/2019. Na jejím zpracování se podíleli všichni pracovníci kanceláře MAS Blaník, z. s., 
zejména: předsedkyně MAS Blaník, z.s., vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, expert 
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PRV, expert IROP, expert ESF. Pracovníci kanceláře MAS Blaník projednávali realizaci Mid-
term evaluace na pravidelných poradách kanceláře MAS Blaník a dále na mimořádných 
poradách zaměřených na organizaci a přípravu podkladů na jednání pracovních skupin. V 
rámci realizace úvodní části Mid-term evaluace, především Evaluační zprávy části A se sešla 
pracovní skupina Výběrové komise MAS. Podklady pro zpracování Evaluační zprávy části B a 
zároveň podklady pro zasedání Fokus group připravovali experti jednotlivých Programových 
rámců SCLLD (PRV, IROP, ESF). Fokus group byla složena z vybraných členů Výboru MAS 
a Členské schůze MAS s ohledem na zaměření jednotlivých Programových rámců SCLLD, tak 
aby bylo zajištěno efektivní posuzování změn projednávaných dokumentů (Swot analýza, 
analýza problémů a potřeba atp.). Experti ESF a IROP v rámci jejichž Programových rámců 
jsou již realizované/ukončené projekty zpracovali za základě rozhovoru s příjemcem dotace 
případovou studii, jakožto podklad pro zpracování Evaluační zprávy části C Evaluační zprávy. 
V rámci celé realizace Mid-term evaluace a zpracování Evaluační zprávy probíhala efektivní 
spolupráce mezi jednotlivými pracovníky, kteří připravovali a předkládali podklady v souladu 
se zaměření jejich pracovních činností a náplní práce. Problém při realizaci Mid-term evaluace 
a zpracování Evaluační zprávy byly změny v rámci jednotlivých pozic pracovníků MAS Blaník. 
Finální kompletací Evaluační zprávy byl pověřen jeden pracovník kanceláře MAS Blaník, kvůli 
zajištění jednotnosti celé zprávy.  

 

Klíčové závěry a poznatky  

 

Oblast A 

V rámci oblasti přípravy výzev se MAS nepotýkala s většími problémy. Co se týče 
dokumentace k výzvám, tedy její tvorbě a schvalování bude MAS do budoucna řešit přípravu 
daných dokumentů s předstihem a s předkonzultováním s ŘO IROP. Pro tvorbu hodnotících 
kritérií věcného hodnocení bude ustanovena skupina, tak aby došlo k vytvoření dokumentace 
pro hodnocení jednotlivých projektů. V rámci vyhlášení výzev a příjmu žádostí bude MAS dbát 
na archivaci a aktualizaci metodik k vyhlašování výzev a příjmů žádostí. S ohledem na realizaci 
semináře pro žadatele bude MAS aktivně kontaktovat možné žadatele, a to emailem i 
telefonicky. S ohledem na hodnocení žádostí a výběr projektů MAS konzultovala časové 
hledisko pořádání školení Výběrové komise. Nadále bude tato školení provádět v časovém 
předstihu před školením tak, aby jej měli členové komise absolvované před zasláním podkladů 
k hodnocení. S ohledem na střety zájmů a možnou neusnášení schopnost Výběrové komise 
bude MAS, pokud to bude možno volit komisi o 11 členech, aby byla usnášeníschopnost 
jistější. V oblasti animace a komunikace se bude MAS do budoucna snažit o obnovení 
Newsletteru, který by byl dalším nástrojem komunikace s územím. Nadále pečlivě hlídat 
finanční plán, kvalitně zpracovávat průběžné vyúčtování, monitorovací zprávy, aby 
nedocházelo k nesrovnalostem v účetnictví.  

 
Oblast B 
V rámci realizace Programového rámce IROP došlo ke zlepšení spolupráce školských zařízení 
a zlepšení situace s ohledem na volnočasové aktivity. Dále je v území zaznamenán nezájem 
o opatření II.4 Sociální bydlení a II.5 Podpora dětských skupin a jiných zařízení péče o děti do 
3 let na základě toho byl dál podnět na jeho zrušení těchto opatření. Alokované finanční 
prostředky IROP jsou vzhledem k výzvám vypsaným do 31.12.2018 nedostatečné. 
Programový rámec PRV se nachází v počáteční fázi realizace, nicméně na základě zkušeností 
z administrace 1. výzvy byl zaznamená vyšší zájem ze strany žadatelů u 1. Fiche – 
Zemědělství živí venkov, naopak u Fichí č. 2 a 3 byla zaznamenána nízká poptávka. 
Z posuzování jednotlivých projektů vyplynula potřeba aktualizace preferenčních kritérií u 
jednotlivých Fichí. Z analýzy potřeb v území vzešli projektové záměry, které by bylo možné 
podpořit v rámci nově zařazeného článku 20 do Pravidel pro operaci 19. 2. 1. Při realizaci 
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Programového rámce OP ZAM došlo ke zlepšení situace v kapacitě zařízení péče o děti ve 
věku 2 až 5 let. Byl dán podmět na zřízení nízkoprahového centra pro děti a mládež, které by 
mohlo být podpořeno v rámci OPZ z opatření 1.1 Sociální služby. Dochází k příjmu Žádostí o 
podporu do plné výše alokace a spíše nad alokace výzev MAS. V rámci Programového rámce 
ESF je dostatečný zájem o čerpání. 
 

Oblast C 

U Programových rámců PRV a IROP nedošlo do termínu 31. 12. 2018 k plnění hodnot 
indikátorů ani finančních hodnot, jelikož projekty podané v rámci výzev těchto Programových 
rámců jsou ve fázi administrativní kontroly, případně v průběhu realizace projektu. U 
Programového rámce OP ZAM dochází k plnění indikátorového i finančního plánu, jelikož 
realizované projekty vykazují pokroky a čerpají alokaci v průběhu celé realizace projektu. 
Plnění je realizováno v dostatečně míře, v některých případných jsou hodnoty již dosaženy, 
případně přesaženy. U Programového rámce OP ZAM byla na konci roku 2018 zpracována a 
podána Žádost o změnu strategie – navýšení cílových hodnot indikátorů v souvislosti a 
navýšením alokace Opatření 1. Hlídání dětí pracujícím rodičům. Z animace území vyplynula 
potřeba a poptávka ze strany cílové skupiny po této službě, a proto bylo požádáno o navýšení 
alokace. Dalším důvodem byl fakt, který vzešel z případových studií, že je na udržitelnost 
pohlíženo nereálně. Podpořené projekty v současné době sublimují velký převis předškolních 
dětí, které se nedostávají do státních školek. V případě ukončení podpory z OPZ, dojde 
k navýšení školkovného v dětských skupinách a případnému snížení poptávky ze strany 
klientů. Z případových studií vyplývá negativní aspekt realizace projektů, za který příjemci 
dotace označují velkou administrativní zátěž, byrokracii, komplikovaný proces oprávněnosti a 
vykazování financí, složitosti ve vykazování již provedené činnosti a její případné 
profinancování. Žadatelé zmiňují pochybnosti do budoucna, zda financování činnosti řešit 
prostřednictvím evropských fondů, či jí zdražit nebo úplně zrušit. Realizací jednotlivých 
opatření programových rámců dochází k naplňování specifických cílů: podpora 
zaměstnanosti, zvyšování sociálního kapitálu komunity, zvýšení bezpečnosti na 
komunikacích, dostupnější a kvalitnější vzdělávání. 

 
Implementace jednotlivých opatření bude v kompetenci pracovníků kanceláře MAS Blaník, 
především expertů jednotlivých programových rámců. Veškerá navrhovaná opatření budou 
projednávána předsedou/místopředsedou MAS Blaník a s vedoucím pracovníkem SCLLD. 
Opatření budou následně překládána k posouzení a schválení Výboru MAS a Členské schůzi 
MAS. 
 
Odpovědnost za evaluaci SCLLD, respektive za schválení Evaluační zprávy je v souladu 
s dokumentem Stanovy MAS Blaník, z. s. svěřena Členská schůze MAS.  

3.1 Evaluační postup  

Evaluační postup, tj. způsob zodpovídání jednotlivých evaluačních otázek a jejich podotázek 
je vždy uveden u příslušné evaluační otázky, respektive podotázky.  

3.2 Harmonogram zpracování mid-term evaluace  

MAS Blaník, z. s. realizovala příslušné činnosti mid-term evaluace dle harmonogramu 
uvedeného v následující tabulce.  
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Tabulka 11 – Skutečný harmonogram klíčových činností mid-term evaluace SCLLD MAS Blaník, z. s. 

Aktivita 
Datum zahájení 
činnosti (od) 

Datum 
ukončení 

činnosti (do) 

Datum  

Zpracování mid-term evaluace 1. 11. 2018 6. 6. 2019  

Seznámení se Zadáním, šablonou 
Evaluační zprávy 1. 11. 2018 30. 11. 2018  

Sebeevaluace v Oblasti A 1.12.2018 29.1.2019  

Evaluace v Oblasti B 1.2.2019 10.5.2019  

Příprava podkladů na jednání Focus 
Group  1.4.2019 18.4.2019  

Jednání Focus Group    18. 4. 2019 

Zodpovězení Evaluačních otázek 
a podotázek v Oblasti B 23.4.2019 10.5.2019 

 

Evaluace v Oblasti C 5.1.2019 4.6.2019  

Příprava podkladů pro zpracování 
polostrukturovaných rozhovorů s příjemci  5.1.2019 5.3.2019  

Realizace polostrukturovaných rozhovorů 
s příjemci  6.4.2019 11.5.2019  

Zpracování případových studií k projektům 
v realizaci (ukončeným projektům)  12.5.2019 4.6.2019  

Jednání Focus Group    18. 4. 2019 

Zodpovězení Evaluačních otázek 
a podotázek v Oblasti C 30.5.2019 5.6.2019 

 

Projednání a schválení Evaluační zprávy 
odpovědným orgánem  MAS   

25. 6. 2019 
Členská 

schůze MAS 

Předložení Evaluační zprávy MMR-ORP 
skrze ISKP14+  
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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 
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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 Výzva MAS Blaník, z. s._ESF_Hlídání dětí 
pracujícím rodičům (VI.) 

Druh výzvy MAS Kolová 

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci 
výzvy MAS 

Otevřená 

 
 

3 Časové nastavení 

Datum vyhlášení výzvy MAS 28. 8. 2019 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu 28. 8. 2019, 4:00 hodin 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 28. 8. 2019, 4:00 hodin 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 18. 10. 2019, 12:00 hodin 

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn 
projekt naplánovat 

36 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 
projektu 

31.12.2022 

 

4 Informace o formě podpory 

4.1 Alokace výzvy MAS 

• Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 13 017 497,50 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). 
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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) bod 3 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; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Nestátní neziskové organizace; Obchodní 
korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Školy a školská zařízení. 

 
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  

Dobrovolné svazky 
obcí 

Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Organizace 
zřizované obcemi 

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

 
1 Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
2 Za 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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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 

• 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) 

 
Pro oprávněné žadatele aktivity Dětské skupiny (aktivita 3) platí ustanovení v Příloze č. 2 - Popis 
podporovaných aktivit. 
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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. 

 

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 kraji a 
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 % 

 
3 Partnerem 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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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: 13 017 497,50 CZK 

 

4.6 Forma financování 

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

4.7 Informace o podmínkách veřejné podpory 

Informace o veřejné podpoře (včetně podpory de minimis) jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro 
žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou 
verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS). 
 
Vyhlašovatel nad rámec pravidel stanovených právními předpisy pro tuto výzvu stanovuje, že 
prostředky, jež budou naplňovat znaky veřejné podpory, budou příjemci podpory, jeho partnerům, či 
dalším subjektům4, poskytovány v režimu podpory de minimis, nebo případně v režimu příslušné 

 
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 
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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. 

 
 

5 Věcné zaměření 

5.1 Popis podporovaných aktivit 

MAS Blaník chce podpořit vznik zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících forem péče o děti, 
s cílem umožnit rodičům lépe sladit osobní a pracovní život. Vznik Zařízení péče o děti zajišťující péči o 
děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), příměstské tábory a dětské skupiny jsou 
způsobem, jak tohoto cíle dosáhnout. 

Pracovnímu zapojení rodičů z území MAS Blaník mimo jiné brání skutečnost, že nemají kam do péče 
svěřit jejich malé děti zejména do 3 let věku. Region MAS Blaník tvoří celkem 44 obcí, podpořit chceme 
zejména vznik zařízení na území MAS Blaník. V období svátků, školních prázdnin je většina zařízení 
předškolní péče zavřená. Hlídání dětí pracujících rodičů by pomohly vylepšit cenově dostupné 
příměstské tábory či jiné formy hlídání. Vznik zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo 
školní vyučování (ranní či odpolední pobyt) by mohl rozšířit provozní dobu družin, která časově 
neodpovídá potřebám aktivně pracujícím osobám z území MAS Blaník. Řada společností (př. Sellier a 
Bellot, Prádelna Kyselý atp.) funguje v režimu směnného provozu. 

Podporovanými aktivitami jsou aktivity zaměřené na prorodinná opatření obcí a dalších aktérů na 
místní úrovni. Jedná se o tyto aktivity: 

a) Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt) 
b) Příměstské tábory 
c) Dětské skupiny 
 -Dětské skupiny pro veřejnost 
 -Podnikové dětské skupiny 
 

 
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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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  

50001  Kapacita podporovaných zařízení péče o 

děti nebo vzdělávacích zařízení 

Osoby  Výstup  

 
V případě, že projekt podporu získá, bude mít žadatel povinnost kromě indikátorů se závazkem 
vykazovat dosažené hodnoty také pro: 
a) Indikátory výstupů, které navazují na charakteristiky účastníků jako je např. věk, postavení na 
trhu práce, případné znevýhodnění, atd. Tyto indikátory se načítají automaticky z Monitorovacího listu 
podpořené osoby skrze informační systém IS ESF 2014+, který příjemce zpracovává společně se 
Zprávou o realizaci projektu (ZoR);  
b) Indikátory z tabulek uvedených níže, které jsou relevantní vůči plánovaným aktivitám a 
podporovaným cílovým skupinám projektu. Žadatel má povinnost v žádosti o podporu u těchto 
indikátorů vyplnit pole cílová hodnota. Pokud je daný indikátor vůči projektovým aktivitám 
nerelevantní, pak je možné u něj uvést cílovou hodnotu 0. U výsledkových indikátorů, které se týkají 
účastníků, žadatel uvede vždy cílovou hodnotu 0. Dosažené hodnoty indikátorů uvedených níže budou 
příjemcem vykazovány prostřednictvím Zprávy o realizaci projektu (ZoR) v IS KP14+. Sledování 
parametrů týkajících se podpořených osob a související indikátory jsou detailně popsány v Obecné části 
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole 18. 

 

Kód Název indikátoru  Měrná 

jednotka  

Typ indikátoru  

50110 Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního 

věku 

Osoby Výsledek 

80500 Počet napsaných a zveřejněných analytických a 

strategických dokumentů (vč. evaluačních) 

Dokumenty Výstup 

50130 Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce Osoby Výsledek 

50120 Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 

let 

Osoby Výsledek 

 
5 Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle Evropské komise. 
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50105 Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy 

práce 

Podniky Výstup 

 

Kód Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Typ 

indikátoru 

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 

 
Cílovou skupinou jsou osoby pečující o malé děti a osoby navracející se na trh práce po návratu 
z mateřské/ rodičovské dovolené. 
 
Definice podporovaných cílových skupin: 
 

Osoby pečující o malé děti Osoby pečující o osobu mladší 15 let. 

Osoby vracející se na trh 
práce po návratu 
z mateřské/ rodičovské 
dovolené 

Osoby, které nevykonávaly zaměstnání nebo samostatnou 
výdělečnou činnost po dobu mateřské/ rodičovské dovolené a v řádu 
měsíců se u nich očekává návrat na trh práce. 

 
 

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 
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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 

V rámci této výzvy není využití křížového financování 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. 
 
Doporučená příloha žádosti v rámci aktivity č. 1 Zařízení péče o děti zajišťující péči v době mimo školní 
vyučování (ranní či odpolední pobyt) je potvrzení školy o kapacitě školních družin a klubů při ZŠ. 
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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): luci.lebedova@masblanik.cz, +420 731 340 488 
 
 

7.4 Další podklady nebo údaje nezbytné pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory 

Na základě § 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) je vyhrazeno, že MAS nebo řídicí orgán OPZ6 mohou kdykoli 
v průběhu řízení o poskytnutí podpory vyzvat žadatele k doložení dalších podkladů nebo údajů 
nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory. 
 

8 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 

8.1 Popis hodnocení a výběru projektů 

Hodnocení žádostí o podporu zajišťuje MAS (v podobě tří stupňového hodnocení). 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. Pravidla pro tuto fázi 
výběru jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního 

 
6 Tj. Ministerstvo práce a sociálních věcí, na jehož výzvu k předkládání žádostí o podporu tato výzva MAS navazuje. 



 

14 
 

programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 
této výzvy). 

 

8.1.1 Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 

Toto hodnocení provádí určení pracovníci MAS. Hodnocení se provádí podle hodnoticích 
kritérií výzvy MAS. 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. 

 

8.1.2 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. Věcné hodnocení se provádí podle kritérií výzvy MAS uvedených v příloze č 1. této 
výzvy, 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. Věcné 
hodnocení by mělo být dokončeno do 50 pracovních dní od provedení hodnocení přijatelnosti 
a formálních náležitostí pro danou žádost o podporu.  

 

8.1.3 Výběr projektů  

Do fáze výběru postupují pouze žádosti, které uspěly ve věcném hodnocení. Výběr projektů 
provádí Výbor ustavený v souladu s Metodikou pro standardizaci MAS v programovém období 
2014–2020 vybírá projekty k realizaci na základě návrhu Výběrové komise. 

 

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

9 Postup pro výzvy MAS s dílčími alokacemi7  

Není relevantní.  
 
 

10 Přehled navazující dokumentace 

10.1 Umístění textu výzvy na webovém portále MAS  

URL adresa: https://www.masblanik.cz/category/vyzvy-mas/opz/  
 

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) 

 
7 Pouze v relevantních případech. 
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• 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/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-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/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-
podpory-na-projekt-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. 3 této výzvy MAS. 

Jednací řád MAS Blaník, z. s.  viz příloha č. 4 této výzvy MAS. 

 
 

11 Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu 

1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 
2. Podporované aktivity 
3. Stanovy MAS Blaník, z. s. 
4. Jednací řád MAS Blaník, z. s. 
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MAS Blaník z. s. 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1: 
Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů  

 

Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 
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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. Žadatelé budou 
vyzývání k odstranění vad své žádosti o podporu, které budou identifikovány v rámci hodnocení 
formálních náležitostí na základě ustanovení § 14k odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 
 
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  
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MAS po provedení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí zasílá prostřednictvím MS2014+ 
žadatelům informaci o výsledku hodnocení. Ti z nich, jejichž žádosti o podporu byly na základě tohoto 
hodnocení vyloučeny z dalšího výběru, musí být upozorněni na možnost požádat nejpozději do 15 
kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním výsledku o přezkum hodnocení. (V 
případě žadatelů, jejichž žádosti v hodnocení uspěly, se za splnění povinnosti informovat považuje i 
provedení příslušné změny stavu žádosti o podporu.) 

 

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

provozní kapacity žadatele 

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

vždy dostatečná. 

Pomocné podotázky:  

 

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

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

žadatel měl dle žádosti o podporu v posledním schváleném účetním období, a celkovými 
způsobilými výdaji v plánovaném rozpočtu projektu a tento výrazný nepoměr současně 
přestavuje riziko pro to, aby byl žadatel schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s 
relevantními pravidly OPZ?  
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Roční obrat znamená množství finančních prostředků přijatých subjektem za účetní období; 
není rozhodující, zda subjekt patří dle platných právních předpisů mezi podnikatelské subjekty.  
 

3. Lze na základě údajů v žádosti o podporu konstatovat, že organizace žadatele případně 
doplněná prostřednictvím realizačního týmu o zapojení dalších osob/subjektů má 
dostatečnou odbornou kapacitu pro řádné zajištění realizace projektu v plánovaném rozsahu? 
 
 

Na otázky se odpovídá jednou z variant vyhovuje/nevyhovuje.  
 
 

Přidělení odpovědí nevyhovuje:  

 

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

 

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

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

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

 

 

 

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

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

návodné, tj. mají hodnotiteli upřesnit, co je myšleno hlavní otázkou, a naznačit, co se v 
daném kritériu hodnotí. 
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U každého z kritérií musí být odpověď na kontrolní otázku odůvodněna slovním komentářem.  

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

I. Potřebnost pro území MAS (max. počet bodů 35) 

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

Hlavní kontrolní 
otázka 

Pomocné podotázky 

Zaměřuje se projekt 
na 

problém/nedostatky, 
který/které je 

skutečně potřebné 
řešit s ohledem na 

cíle strategie CLLD a 
je cílová skupina 
adekvátní náplni 

projektu? 

1. Je problém věrohodný a je dostatečně konkretizován? 

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

3. Jsou jasně analyzovány příčiny problému? 

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

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

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

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

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

9. Je uvedena velikost a popis struktury cílové skupiny? 

10. Jsou zmapovány potřeby cílové skupiny? 

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

 

 

II. Účelnost (max. počet bodů 30) 
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Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu (max. počet bodů 25) 

Hlavní kontrolní 
otázka 

Pomocné podotázky 

Je cíl projektu 
nastaven správně a 

povedou zvolené 
klíčové aktivity a 

jejich výstupy k jeho 
splnění? 

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

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

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

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

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

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

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

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

Jak vhodný způsob 
pro ověření dosažení 

cíle žadatel v 
projektu nastavil? 

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

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

10. Lze důvodně předpokládat, že k dispozici budou informace/data 
(optimálně i nezávislé na projektu), které umožní výsledky projektu ověřit? 
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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 

1. Jsou klíčové aktivity dostatečně a srozumitelně popsány? 
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aktivit a jejich 
vzájemná návaznost?  2. Má každá klíčová aktivita jasně stanovený výstup? 

3. Povede způsob provádění klíčové aktivity (metoda realizace) k dosažení 
stanovených výstupů aktivity? 

4. Je zvolený způsob provádění klíčové aktivity efektivní? 

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

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

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

8. Je vhodně nastavena celková délka projektu? 

Způsob zapojení cílové skupiny (max. počet bodů 5) 

Jak adekvátně je 
cílová skupina 

zapojena v průběhu 
projektu? 

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

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

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

 

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

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

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

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

4) Deskriptor „Nedostatečně“ znamená přidělení 25 % maximálního dosažitelného počtu 
bodů v kritériu. 
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Při převodu na body je používáno zaokrouhlování v detailu na 2 desetinná místa. Deskriptor 
„Nedostatečně“ je hodnocen jako eliminační, tj. žádost o podporu, která by získala tento deskriptor, 
by ve věcném hodnocení neuspěla. 

Přidělenou hodnotu deskriptoru Výběrová komise zdůvodní vždy v rámci popisu k danému kritériu. 

Ve věcném hodnocení lze získat maximálně 100 bodů. Aby žádost splnila podmínky věcného 
hodnocení, musí získat nejméně 50 bodů a zároveň všechny hlavní otázky ze všech oblastí musí být 
hodnoceny deskriptory 1 – 3. Pokud bude alespoň jedna hlavní otázka hodnocena deskriptorem 4, 
tak i když žádost získá min. 50 nebo i více bodů, pak tato žádost nesplnila podmínky věcného 
hodnocení. 

Ve věcném hodnocení mohou být Výběrovou komisí vymezeny podmínky spočívající v provedení 
konkrétních úprav projektů ze strany žadatele (např. snížení rozpočtu projektu, navýšení cílových 
hodnot indikátorů, vypuštění některé z klíčových aktivit, 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 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.)  

 
 

1 S výjimkou případů, kdy se fáze opakuje kvůli žádosti o přezkum, viz níže. 
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Výběr projektů 

Do fáze výběru postupují pouze žádosti, které uspěly ve věcném hodnocení. Výbor ustavený 
v souladu s Metodikou pro standardizaci MAS v programovém období 2014–2020 vybírá projekty 
k realizaci na základě návrhu 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 Výborem z důvodů dle odrážek uvedených výše v této kapitole, je 
vyšší než celkový objem prostředků pro danou výzvu MAS, je pro doporučení žádosti k financování 
rozhodující počet bodů z věcného hodnocení, tj. doporučeny budou žádosti o podporu podle počtu 
bodů z věcného hodnocení sestupně do vyčerpání alokovaných prostředků na výzvu MAS. Zbývající 
žádosti o podporu navrhuje Výbor zařadit do zásobníku projektů. Výbor rozhodne o pořadí žádostí 
o podporu v zásobníku v souladu s počtem bodů z věcného hodnocení.4 

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

 
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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• 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.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 kompetencí 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 

 
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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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 Výběrové 
komise nebo 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 výbor ověřuje, zda rozhodnutí o nesplnění daného kritéria/daných kritérií 
bylo učiněno v souladu s výzvou MAS.11 Pokud Monitorovací a kontrolní výbor rozhodne, že je žádost 
o přezkum oprávněná, resp. že nebyl dodržen postup hodnocení dle výzvy MAS, rozhodne o vrácení 
žádosti o podporu k novému 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 výbor v rámci přípravy podkladů provede kontrolu hodnoticího posudku 
s ohledem na dodržení metodiky hodnocení v kritériích, která jsou předmětem žádosti o přezkum (tj. 

 
9 Po obdržení stanoviska běh lhůty pokračuje. 
10 Pokud se Monitorovací a kontrolní výbor 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 výbor projednat individuálně všechna kritéria. 
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zda bylo hodnoceno to, co mělo být, popř. zda přidělený deskriptor/body odpovídá/odpovídají 
komentáři).12 

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). 
 

Monitorovací a kontrolní výbor na svém jednání posoudí relevantnost odůvodnění žádosti o 
přezkum, dodané stanovisko Výběrové komise (pokud bylo vyžádáno), a rozhodne o výsledném 
verdiktu vyřízení žádosti o přezkum. Pokud pro své rozhodnutí potřebuje stanovisko výběrového 
orgánu MAS a před jednáním nebylo vyžádáno, může Monitorovací a kontrolní výbor 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.  

 
12 V případě, kdy žádost o přezkum nezahrnuje všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek hodnocení, nemusí 
Monitorovací a kontrolní výbor projednat individuálně všechna kritéria. 
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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Postupuje shodně jako při svém prvním projednávání žádostí o podporu předložených v dané výzvě 
MAS, tj. i v této fázi výběru projektů platí, že pořadí projektů je dáno bodovým ohodnocením 
získaným v rámci věcného hodnocení a nelze jej měnit jiným způsobem než nedoporučením projektu 
k podpoře. (Oprávnění Výboru k nedoporučení projektu k podpoře je stejné jako v případě prvního 
projednávání žádostí o 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 Výborem 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  
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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 
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. 

 

 

 



   
 

 
Hodnotící kritéria 6. výzvy ESF Hlídání dětí pracujícím rodičům 

 
 
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí (provádí kancelář MAS) 
 

Název kritéria Kontrolní otázka (tj. popis hodnocení) 

Nutnost 
slovního 

komentáře/
odůvodnění 

Kritéria přijatelnosti 

1. Oprávněnost 
žadatele 

Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce vymezeného ve 

výzvě k předkládání žádostí o podporu? 
Ne 

2. Partnerství 
Odpovídá partnerství v projektu pravidlům OPZ a je v souladu s 

textem výzvy k předkládání žádostí o podporu? 
Ne 

3. Cílové skupiny 

Jsou cílové skupiny v zásadě v souladu s textem výzvy k předkládání 

žádostí o podporu? 

 

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

Ano 

4. Celkové 
způsobilé výdaje 

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu v rozmezí stanoveném ve 

výzvě k předkládání žádostí o podporu? 
Ne 

5. Aktivity 

Jsou plánované aktivity projektu v zásadě v souladu s textem výzvy 

k předkládání žádostí o podporu (včetně územní způsobilosti)? 

 

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

Ano 

6. Horizontální 
principy 

Lze vyloučit negativní dopad na horizontální principy OPZ (Rovnost 

žen a mužů, nediskriminace a udržitelný rozvoj)? 
Ne 

7. Trestní 
bezúhonnost 

Je statutární zástupce žadatele trestně bezúhonný? 

 

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

Ne 

Ano 



   
 

8. Soulad 
projektu s CLLD 

Je cíl projektu v souladu s cíli schválené strategie CLLD (s cílem 

příslušného opatření programového rámce OPZ)? 

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 

 

 

Věcné hodnocení  
 

I. Potřebnost pro území MAS (max. počet bodů 35) 

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

Hlavní kontrolní 
otázka 

Pomocné podotázky 

Zaměřuje se projekt 
na 

problém/nedostatky, 
který/které je 

skutečně potřebné 
řešit s ohledem na 

cíle strategie CLLD a 
je cílová skupina 
adekvátní náplni 

projektu? 

1. Je problém věrohodný a je dostatečně konkretizován? 

2. Je zřejmé, koho všeho se problém dotýká (nejen cílové skupiny, ale i 

dalších subjektů) a jak? 

3. Jsou jasně analyzovány příčiny problému? 

4. Jsou jasně analyzovány důsledky (dopady - ekonomické, sociální aj.) 

problému na cílovou skupinu a společnost obecně? 

5. Jsou popsány způsoby, jimiž se dosud problém řešil, jaká byla jejich 

účinnost - v čem a proč nebyly efektivní? (Pokud se objevil problém jako 

nový, je popsáno, v čem je problém nový)? 



   
 

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

7. Obsahuje analýza problému i analýzu lokality (tzv. situační analýzu) a 

kontext (spolupracující subjekty, ostatní faktory)? 

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

9. Je uvedena velikost a popis struktury cílové skupiny? 

10. Jsou zmapovány potřeby cílové skupiny? 

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

práce? 

 

II. Účelnost (max. počet bodů 30) 

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

Hlavní kontrolní 
otázka 

Pomocné podotázky 

Je cíl projektu 
nastaven správně a 

povedou zvolené 
klíčové aktivity a 

jejich výstupy k jeho 
splnění? 

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

dosažena? 

2. Je změna plánovaná díky realizaci projektu „dostatečně významná“, tj. 

nakolik má dosažení cíle projektu potenciál vyřešit/odstranit problém cílové 

skupiny uvedený v projektu? 

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

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

apod.)? 

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

cílové skupiny? 

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

projektu? 

7. Mohou být soubor klíčových aktivit /výstupy projektu skutečnými nástroji 

pro řešení stanoveného problému cílové skupiny? 



   
 

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

Jak vhodný způsob 
pro ověření dosažení 

cíle žadatel v 
projektu nastavil? 

8. Jsou nastavena kritéria, podle kterých bude možné identifikovat, že bylo 

dosaženo plánovaných cílů? 

9. Je zřejmé, jakým způsobem bude doložen rozdíl dosaženého stavu oproti 

stavu před zahájením realizace projektu, jaká metoda ověření dosažených 

výsledků k tomu byla žadatelem zvolena? Jedná se o relevantní metodu 

vzhledem k nastavení projektu? 

10. Lze důvodně předpokládat, že k dispozici budou informace/data 

(optimálně i nezávislé na projektu), které umožní výsledky projektu ověřit? 

 

III. Efektivnost a hospodárnost (max. počet bodů 20) 

Efektivita projektu, rozpočet (max. počet bodů 15) 

Hlavní kontrolní 
otázka 

Pomocné podotázky 

S ohledem na 
plánované a potřebné 
výstupy je navrženo 

efektivní a 
hospodárné použití 

zdrojů? 

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

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

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

náklad)? 

4. Je možné položky rozpočtu přiřadit k aktivitám? 

5. Odpovídají ceny v rozpočtu cenám obvyklým (případně doporučeným), je 

případné překročení těchto obvyklých/doporučených cen odůvodněno? 

6. Je rozpočet přiměřený rozsahu klíčových aktivit? 

Adekvátnost indikátorů (max. počet bodů 5) 

Jak jsou nastaveny 
cílové hodnoty 

indikátorů? 

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

8. Odpovídají údaje uvedené v popisu indikátorů údajům v klíčových 

aktivitách? 



   
 

9. Je reálné dosažení naplánované cílové hodnoty? 

10. Je naplánovaná cílová hodnota nastavena v odpovídajícím poměru ke 

klíčovým aktivitám? 

 

IV. Proveditelnost (max. počet bodů 15) 

Hlavní kontrolní 
otázka 

Pomocné podotázky 

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

Jak vhodně byl zvolen 
způsob realizace 

aktivit a jejich 
vzájemná návaznost?  

1. Jsou klíčové aktivity dostatečně a srozumitelně popsány? 

2. Má každá klíčová aktivita jasně stanovený výstup? 

3. Povede způsob provádění klíčové aktivity (metoda realizace) k dosažení 

stanovených výstupů aktivity? 

4. Je zvolený způsob provádění klíčové aktivity efektivní? 

5. Jsou identifikována náhradní řešení pro případ, kdy nebude klíčová 

aktivita realizována zčásti nebo zcela nebo dojde k jejímu časovému 

zpoždění? 

6. Mají jednotlivé klíčové aktivity optimální časovou dotaci s ohledem na 

potřeby cílové skupiny a s ohledem na dosažení požadovaných výstupů v 

dostatečné kvalitě? 

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

8. Je vhodně nastavena celková délka projektu? 

Způsob zapojení cílové skupiny (max. počet bodů 5) 

Jak adekvátně je 
cílová skupina 

zapojena v průběhu 
projektu? 

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

projektu? 

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

11. Odpovídají nástroje motivace, výběru a způsobu práce s cílovou 

skupinou charakteristice zvolené cílové skupiny? 

 



   
 

Výběrová komise při hodnocení používá 4 deskriptory: „Velmi dobře“, „Dobře“, „Dostatečně“ a 

„Nedostatečně“. Při převodu hodnoty deskriptoru na bodový zisk se postupuje podle následujícího 

mechanismu: 

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

v kritériu. 

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

v kritériu. 

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

v kritériu. 

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

v kritériu. 

 



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 2 144 306,96

1.1 Platy, odměny z dohod a pojistné
1.1.1 Platy 1 081 175,50

1.1.2.1.1. Mzdové náklady Vedoucí zaměstnanec SCLLD 12,00 32 500,00 390 000,00 128 113,00          261 887,00         

1.1.2.1.1. Mzdové náklady Expert IROP 12,00 27 373,00 328 476,00 108 502,00          219 974,00         

1.1.2.1.1. Mzdové náklady Expert PRV - (01-06) 6,00 27 373,00 164 238,00 107 146,00          57 092,00           

Expert ESF - dovolená za rok 2018 Nikola Podroužková 12 478,00            12 478,00 -          

Expert ESF 8,50 13 687,00 116 339,50 7 466,00              108 873,50         

Expert PRV - (07-12) 6,00 13 687,00 82 122,00

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 20 400,00            39 600,00           

1.1.2.1.4. ostatní mzdové výdaje (DPP) 1.1.3.2. Administrativní pracovník - brigádník 300,00 120,00 36 000,00 34 667,00            1 333,00             

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 10 725,00            170 775,00         

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 20 600,00            11 400,00           

-                       

1.1.2.1.2. Odvody 1.2 Sociální pojištění (zaměstnavatel) 0 0,00 327 303,50 97 240,50            230 063,00         

1.1.2.1.2. Odvody 1.3 Zdravotní pojištění (zaměstnavatel) 0 0,00 117 829,26 36 959,00            80 870,26           

1.1.2.1.2. Odvody 1.4 FKSP -                       

1.1.2.1.3. zákonnné pojištění 1.5 Jiné povinné pojištění (úrazové) 5 498,70 1 130,00              4 368,70             

-                       

2. Cestovní náhrady 77 000,00

MAS Blaník: PŘÍPRAVNÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI, PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOST
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1.1.2.4.1 Cestovné 2.1. Cestovní náklady zaměstnanců ročně 1 60 000,00 60 000,00 6 517,00              53 483,00           

1.1.2.4.1 Cestovné 2. 2 Cestovní náklady_animační položka 1 17 000,00 17 000,00 615,00                 16 385,00           

-                       

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 4 754,00              45 246,00           

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 12 193,92            21 406,08           

1.1.2.2.3 Poštovní, telefonní, internetové poplatky5.4 Poštovné, služby pošt (certifikáty, atp.) 1 3 000,00 3 000,00 822,00                 2 178,00             

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 5 816,00              24 184,00           

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 orgánů5.12 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 6 256,00              5 784,00 -            

1.1.2.5.4. Ostatní služby 5.14 Expertní služby (právník - vč. školení - veřejné  zakázky, atp., překlad, daňový 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 10 115,00            43 885,00           

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

-                       

6. Stavební úpravy 0,00 -                       

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

-                       

7. Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy/Rozhodnutí 37 440,00
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1.1.2.5.2. Externí audit 7.1 Audit 1 37 440,00 37 440,00 37 440,00           

CELKEM VÝDAJE UZNATELNÉ 2 734 818,96 2 734 818,96      

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 2 765 618,96 717 505,42          

výsledek rozpočtu 94 297,68

Příjmy PŘÍJMY CELKEM 2 859 916,64

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% 2 598 078,01         2 598 078,01       

Poznámka: Přůběžné financování dle pravidel kombinované platby je zajištěno půjčkou 600 tis. Kč od Města Vlašimi - do června 2019.
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k projednání �lenskou sch�zí MAS Blaník, z. s. ve Vlašimi dne 25.6. 2019 
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SLOVO ÚVODEM 
 

Vážená paní, vážený pane, 

 

dostává se Vám do rukou již šestá výro�ní zpráva našeho spolku, která se zabývá rozvojem venkova pod 

bájnou horou Blaník. Náš spolek b�hem minulého roku pokra�oval ve vypisování dota�ních výzev, a 

dokonce už jsme mohli n�které projekty v rámci evropských dotací podpo�it. K hlídání pro p�edškolní 

d�ti pracujícím rodi��m, došlo ke zvýšení bezpe�nosti pohybu chodc� a cyklist� p�i pohybu na 

komunikacích, dále se p�isp�lo ke zlepšení kvality a obohacení výuky na školách a v rámci neformálních 

vzd�lávání. Úsp�šn� pokra�ujeme v podpo�e projekt� ve spolupráci aktivních lidí našeho regionu. 

 

Mám radost, že naše �innost pokra�uje a snad získává práv� ten ú�el, pro který jsme se ustavili. Máme 

schválenou strategii rozvoje a dotaci na provoz nejmén� do roku 2023. Obnáší to spoustu administrativy, 

až by �lov�k málem propadal dojmu, že nejde o nic jiného. Není to tak, naším cílem bylo vždy dávat lidi 

dohromady, pomáhat jim cítit se pod Blaníkem doma a podporovat je, jak m�žeme, v jejich neziskové, 

ve�ejn� prosp�šné nebo podnikatelské �innosti. Naším cílem je, abychom tu žili, nikoliv jenom 

p�espávali a t�šili se na volné chvíle, které si tu teprve až bude �as užijeme. My jsme tu doma, každý 

den, každou hodinu, každou chvíli. Potkáváme se, povídáme si, tvo�íme. Bereme si odpov�dnost za to, 

jak se tu bude žít našim d�tem. 

 

T�ším se na další setkávání s Vámi. 

 

V Pravonín� dne 10.6.2018             Pavel Duda 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Místní ak�ní skupina Blaník je sdružení zástupc� ve�ejného (obce, mikroregiony, státní instituce) a 

soukromého sektoru (fyzické osoby, podnikatelské subjekty, neziskové organizace), které má za cíl navrhnout 

a realizovat strategii rozvoje území obcí okolo hory Blaník. 

 

Území MAS Blaník, z. s. 

(k 31. 12. 2018) 

 

Území MAS tvo�í tyto obce, m�styse, m�sta: Bernartice, Blažejovice, Borovnice, Ctibo�, �echtice, 

D�kanovice, Dolní Kralovice, Dunice, Hradišt�, Hulice, Chlum, Chmelná, Javorník, Kamberk, Keblov, 

Kladruby, Kondrac, K�ivsoudov, Ku�ovice, Libež, Loket, Lou�ovice pod Blaníkem, Mi�etice, 

Mnichovice, Na�eradec, Ostrov, Pavlovice, Pravonín, Radošovice, Rataje, �imovice, Slov�nice, Sn�t, 

Soutice, Strojetice, Studený, Šet�jovice, Tichonice, Tomice, Trhový Št�pánov, Veliš, Vlašim, 

Vracovice, Zdislavice. 

 

Všechny   uvedené   obce   daly   závazné  usnesení  zastupitel�  obcí  o  souhlasu  náležitosti   k   MAS Blaník, 

z. s. na roky 2014 – 2020 pro realizaci strategie LEADER/CLLD. 

 
Obrázek �. 1 : Mapa Území  
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�lenové MAS Blaník 
 
�lenem MAS Blaník, z.s. se m�že stát na základ� písemné p�ihlášky každá fyzická osoba starší 18 let 

�i právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli Spolku. �len musí mít na území p�sobnosti MAS 

trvalé bydlišt�, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazateln� na daném území místn� p�sobit.   

 

Podmínky �lenství jsou zve�ejn�ny na webových stránkách www.masblanik.cz, v sekci „Jak se stát 

�lenem“.  

 

�lenové MAS v roce 2018: 
K 1. 1. 2018 m�la MAS Blaník, z. s. celkem 52 �len�. Dne 20. 3. 2018 byli �lenskou sch�zí pro 

nezaplacení �lenského p�ísp�vku vylou�eni tito �lenové: Karel Havlí�ek, TJ (SK) Blaník Na�eradec a 

Josef Buršík. K témuž dni ukon�ila své �lenství na základ� písemné žádosti také paní Zuzana Klímová 

Va�ková. K 30.7.2018 požádal o ukon�ení �lenství Tomáš Smutný - Edova cesta z.s. 

 

K 31. 12. 2018 m�la tedy MAS Blaník, z. s. celkem 47 �len�, z toho: 

 

• Ve�ejný sektor – obce, mikroregiony: 16 

• Ve�ejný sektor – p�ísp�vkové organizace: 2 

• Neziskové organizace: 14 

• Podnikatelé – fyzické a právnické osoby: 6 

• Podnikatelé – zem�d�lci: 4 

• Nepodnikající fyzické osoby: 5  

 

Vý�et �len� pro rok 2018: M�sto Vlašim, M�sto Trhový Št�pánov, M�stys Lou�ovice pod Blaníkem, 

M�stys Na�eradec, Blaník – svazek obcí, Mikroregion �eský smaragd, Mikroregion Želivka, svazek 

obcí, Obec Pravonín, Obec Blažejovice, Obec Kamberk, Obec Kondrac, Obec Mi�etice, Obec 

Radošovice, Obec Strojetice, Obec Šet�jovice, Obec Vracovice, Kulturní d�m Blaník (Spolkový d�m 

Vlašim) – z�ízeno M�stem Vlašim, ZŠ �echtice, ZO �SOP Vlašim, Montessori Vlašim z. s., TJ Sokol 

Kondrac, Diakonie �CE – st�edisko St�ední �echy, SDH Trhový Št�pánov, Vlašimská astronomická 

spole�nost, Farní charita Vlašim, SDH St�ítež, TJ Sokol �echtice, TJ SOKOL Lou�ovice pod Blaníkem, 

�ímskokatolická farnost Vlašim, FK Trhový Št�pánov z. s., TJ Sokol Trhový Št�pánov, Recta, s. r. o., 

Atelier EH Vlašim, Nakladatelství Sedmikráska, Podblanickem, z. s., ZDV Martinice u Dolních 

Kralovic, Pavel Duda, Milan Hájek, Miroslav Lalou�ek, Pavel Ku�e, Radmila Matušková, Pavel 

Procházka, Renata Vondráková, Radek Vondrák, Iva Kmošková, Petr Jíša, Stanislav Kužel. 

 
Celkem 18 �len� MAS (tj. 38 %) reprezentuje ve�ejný sektor, 29 �len� MAS (tj. 62 %) je ze soukromého 

sektoru. 
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Zájmové skupiny 
 

Tabulka �. 1: Zájmové skupiny 

Zájmová skupina 
 
Rozd�lení dle ujednání na VS �len� 9. 6. 2015 v 

Lou�ovicích pod Blaníkem 

Po�et �len� MAS % zastoupení v nejvyšším 
orgánu MAS (=�lenské 
sch�zi) 

Rozvoj obcí 17 36 % 
Kulturní, spolková a zájmová �innost 14 30 % 
Sociální služby 2 4 % 
Cestovní ruch 1 2 % 
Potenciál krajiny 7 15 % 
Výchova a vzd�lávání 6 13 % 

 
Sídlo, organizace, kancelá� 

Od 1.1.2017 sídlí MAS Blaník, z. s. v prvním pat�e Spolkového domu sourozenc� Roškotových na 

adrese Palackého nám�stí 65, 258 01 Vlašim. Prostory Spolkového domu jsou zárove� využívány k 

jednání jednotlivých orgán� Spolku. 

Ú�ední hodiny kancelá�e jsou vždy v úterý a �tvrtek od 8:00 do 12:00 hod. Po p�edchozí telefonické 

dohod� lze domluvit i jiný termín. 

 
Personální zajišt�ní �innosti kancelá�e MAS Blaník, z. s. v roce 2018 
 

P�edsedkyn�:    

Mgr. Renata Vondráková (OSV�) 

• zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem 

• ve vztahu k zam�stnanc�m vykonává funkci vedoucího organizace  

 Místop�edsedové: 

Pavel Duda (soukrom� hospoda�ící rolník) 

Mikroregion �eská smaragd – zastoupen Mgr. Janem Balšánkem 

Místop�edsedové spolupracují s p�edsedou na pln�ní cíl� Spolku. V dob� nep�ítomnosti p�edsedy plní 

v plném rozsahu jeho funkci. 

 

Zam�stnanci k 31.12.2018: 

Lucie Je�ábková - vedoucí zam�stnanec SCLLD (zam�stnána od 1.7.2017) zam�stnána na 0,75 úvazek 

Mgr. Anna Dufková - expert pro IROP (zam�stnána od 15.11.2017) zam�stnána na 0,75 úvazek 

Monika Dušková - expert pro PRV (zam�stnána od 11.6. 2018) zam�stnána na 0,75 úvazek 

Bc. Nikola Podroužková - expert pro ESF (od �ervna 2018 na mate�ské dovolené  

Lucie Lebedová- expert pro ESF zam�stnána na DPP 300h/rok)  
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Mgr. Jitka Fialová – animace škol a školských za�ízení v rámci OP VVV (zam�stnána na DPP 300h/rok) 

Mgr. Ivana Hozmanová – administrativní pracovník (zam�stnána na DPP 300h/rok) 

 

Dále na základ� smlouvy o výkonu funkce byli v roce 2018 zam�stnáni tito pracovníci/právnické osoby: 

P�edseda spolku Mgr. Renata Vondráková – smlouva o výkonu funkce až do úvazku 1,0 s vykazováním 

skute�n� odpracovaných hodin v hodinové sazb� 200,- K�/hodina; celkem v roce 2018 plat p�edsedy v�. 

odvod� 200 666,- K� 

�lenové výb�rové komise Marie Marhanová, , Miroslav Lalou�ek, Blaník - svazek obcí zastoupen 
Eliškou Švejdovou, Pavel Procházka, TJ Sokol �echtice zastoupena Františkem Neb�enským, Milan 
Hájek, Stanislav Kužel, Karel Kroupa, Kate�ina Rybní�ková, Jan Horálek, Lucie Lebedová – smlouva 
o výkonu funkce byla sepsána s �leny Marie Marhanová, Miroslav Lalou�ek, Pavel Procházka, Milan Hájek, 

Stanislav Kužel, Karel Kroupa, Jan Horálek, Lucie Lebedová, Blaník - svazek obcí zastoupen Eliškou 
Švejdovou  v hodinové sazb� 165,- K�/hodina. Celkem �lenové komise v�. odvod� za rok 2018 bylo 

vyplaceno 73 980,- K�.  

 

Dne 10.5.2017 byla vydána registrace projektu pod názvem „Podpora �innosti MAS Blaník“. Cílem 

projektu je podpo�it �ídící a administrativní schopnosti MAS Blaník s cílem úsp�šné administrace 

projekt� území MAS Blaník v rámci 3 opera�ních program� – Integrovaného regionálního opera�ního 

programu, Opera�ního programu zam�stnanost, Programu rozvoje venkova. Podpo�eny jsou anima�ní a 

provozní kapacity MAS Blaník. Konkrétn� a) Provozní �innosti, b) animace strategie SCLLD, c) 

animace škol a školských za�ízení v OPVVV. Jedná se o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj v rámci 

Integrovaného regionálního opera�ního programu. 

 

�lenství v dalších organizacích 
 

Aktuáln� je MAS Blaník, z. s. od 9. 10. 2015 �lenem Celostátní sít� pro venkov. 



8 
 

HLAVNÍ CÍLE A �INNOST SPOLKU 
 

Spolek MAS Blaník, z. s. je dobrovolným neziskovým sdružením ob�an� a právnických osob, jejichž 

cílem je rozvoj regionu MAS Blaník (dále jen zájmové území), napl�ování spole�ných zájm� �len� 

spolku, koordinace spolupráce ve�ejného sektoru, NNO a podnikatelské sféry metodou LEADER a 

realizace rozvojové strategie regionu prost�ednictvím následujících �inností: 

• komunitn� vedený místní rozvoj, 

• tvorba strategií a plán� rozvoje regionu, 

• koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech, 

• rozvoj a propagace regionu, 

• podpora nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny, 

• podpora obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot, 

• podpora multifunk�ního zem�d�lství a ochrana životního prost�edí, 

• služby p�i financování projekt� k rozvoji regionu, 

• posuzování projekt� zam��ených k rozvoji regionu, 

• koordinace projekt� a produkt� zam��ených k rozvoji regionu, 

• tvorba informa�ní databanky ke shromaž�ování informací prosp�šných k rozvoji regionu, 

• sou�innost se zahrani�ními subjekty, 

• p�íprava informa�ních a metodických materiál� a školicích pom�cek, 

• výchova, vzd�lávání a informování d�tí a mládeže, 

• spolupráce na rozvoji lidských zdroj�, 

• zajiš	ování osv�ty a vzd�lanosti lidského potenciálu regionu, 

• komunikace s orgány státní správy a samosprávy p�i spolupráci na rozvoji regionu, 

• poradenská �innost, 

• �innosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu, 

• vydávání tiskovin. 

 

V roce 2018 nevykonávala MAS Blaník, z. s. žádnou vedlejší ani dopl�kovou �innost. Nez�izovala žádné 

živnostenské listy. B�hem roku 2018 �erpala MAS Blaník neinvesti�ní dotace IROP na provoz a �innost 

MAS - Realizace projektu Podpora �innosti MAS Blaník, CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0003639 a dotaci 

z rozpo�tu St�edo�eského kraje, související s podporou cestovního ruchu a rozvojem území MAS, 

konkrétn� na podporu regionální produkce, agroturistiku, zhotovení „chytrých“ nástroj� ve�ejné správy, 

na podporu p�ístupu k rychlému internetu ve venkovském prost�edí St�edo�eského kraje, na p�ádání a 

propagaci kulturních akcí a jarmark� atd. poskytnutou prost�ednictvím KS MAS ve výši 44 000,- K� se 

spoluú�astí 6 666,- K�. Dotace byla použita na uspo�ádání akce: Setkání s inspirativními um�lci ve 

Vlašimi, Váno�ní lad�ní, Adventní koncert ve Vlašimi, nákup cedule s logem St�edo�eského kraje pro 

napln�ní publicity.Termínové shrnutí aktivit MAS Blaník, z.s. v roce 2018 
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15. 01. 2018 - Výbor MAS Blaník - Spolkový d�m Vlašim 

12. 03. 2018 - Výbor MAS Blaník - Spolkový d�m Vlašim 

20. 03. 2018 - �lenská sch�ze MAS Blaník - Spolkový d�m Vlašim 

17. 04. 2018 – Výb�rová komise MAS Blaník - Spolkový d�m Vlašim 

10. 05. 2018 - Výbor MAS Blaník – Spolkový d�m Vlašim 

11. 06. 2018 – Výbor MAS Blaník - Spolkový d�m Vlašim 

19. 06. 2018 - �lenská sch�ze MAS Blaník - Spolkový d�m Vlašim 

25. 06. 2018 – Monitorovací a kontrolní výbor MAS Blaník – Spolkový d�m  

29. 06. 2018 – Výb�rová komise MAS Blaník – Spolkový d�m Vlašim 

17. 07. 2018 – Výbor a �lenská sch�ze MAS Blaník – K�ížov 

02. 08. 2018 – Výb�rová komise MAS Blaník – Spolkový d�m Vlašim  

09. 08. 2018 - Výb�rová komise MAS Blaník – Spolkový d�m Vlašim 

24. 08. 2018 – Výbor a Výb�rová komise MAS Blaník – Spolkový d�m Vlašim 

08. 10. 2018 – Výbor MAS Blaník – Spolkový d�m Vlašim 

16. 10. 2018 - Výb�rová komise a �lenská sch�ze MAS Blaník – Klubovna Charity, Vlašim 

29. 11. 2018 - Výb�rová komise MAS Blaník - Spolkový d�m, Vlašim 

3. 12. 2018 - Výbor MAS Blaník – Spolkový d�m, Vlašim 

11. 12. 2018 - �lenská sch�ze MAS Blaník – Spolkový d�m, Vlašim 

31.12.2018 – Monitorovací a kontrolní výbor MAS Blaník – Spolkový d�m Vlašim 

 

Strategie na roky 2014 - 2020  
 
Integrovaná strategie komunitn� vedeného místního rozvoje území MAS Blaník, z. s. byla dne 27.3.2016 

zaslána k posouzení kvality na MMR v I. kole vypsání výzvy. Následn� b�hem roku 2016 probíhal 

proces hodnocení a zapracování p�ipomínek �O. 

Dne 27. 6. 2017 byla kone�n� strategie schválená a kancelá� MAS Blaník mohla za�ít p�ipravovat 

dota�ní výzvy pro region, který tvo�í 44 obcí ORP Vlašim. MAS Blaník, z.s. administruje celkem 3 

opera�ní programy, které spadají pod 3 r�zná ministerstva. 

 

Program rozvoje venkova (PRV) 

Prvním programem podporujícím investice je Program rozvoje venkova, který administruje Státní 

zem�d�lský interven�ní fond (SZIF) pro Ministerstvo zem�d�lství. V rámci PRV jsou prost�ednictvím 

SCLLD implementovány tyto fiche: 

 

1. ZEM�D�LSTVÍ živí venkov: Podpora je zam��ena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 

zem�d�lského podniku. Podpora p�ispívá k napl�ování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti 

zem�d�lských podnik� a konkurenceschopnosti všech druh� zem�d�lské �innosti ve všech regionech a 

podpora inovativních zem�d�lských technologií a udržitelného obhospoda�ování les�, zejména prioritní 
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oblasti 2A Zlepšení hospodá�ské výkonnosti všech zem�d�lských podnik� a usnadn�ní jejich 

restrukturalizace a modernizace, zejména za ú�elem zvýšení míry ú�asti na trhu a orientace na trh, jakož 

i diverzifikace zem�d�lských �inností. 

 

2. A� nám roste PRODUKCE: Podpora je zam��ena na investice, které se týkají zpracování, uvád�ní 

na trh nebo vývoje zem�d�lských produkt� uvedených v p�íloze I Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, 

s výjimkou produkt� rybolovu, p�i�emž výstupem procesu produkce m�že být produkt, na n�jž se 

uvedená p�íloha nevztahuje. Podpora p�ispívá k napl�ování Priority 3 Podpora organizace 

potravinového �et�zce, v�etn� zpracování zem�d�lských produkt� a jejich uvád�ní na trh, dobrých 

životních podmínek zví�at a �ízení rizik v zem�d�lství, zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení 

konkurenceschopnosti prvovýrobc� jejich lepším za�len�ním do zem�d�lsko-potraviná�ského �et�zce 

prost�ednictvím program� jakosti, p�idáváním hodnoty zem�d�lským produkt�m a podporou místních 

trh� a krátkodobých �et�zc�, seskupení a organizací producent� a mezioborových organizací. 

 

3. Na venkov� se PODNIKÁ: Podpora v rámci této fiche zahrnuje investice na založení a rozvoj 

nezem�d�lských �inností.  Podpora p�ispívá k napl�ování Priority 6 Podpora sociálního za�le�ování, 

snižování chudoby a podpora hospodá�ského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní 

oblasti 6A Usnadn�ní diverzifikace, vytvá�ení malých podnik� a pracovních míst. 

 

4. POZNEJTE to u nás v LESE: Cílem tohoto opat�ení SCLLD je vytvá�et zázemí pro pobyt 

návšt�vník� lesa s ohledem na ochranu lesa a jeho funkcí. Budou podpo�eny projekty, které napomohou 

zajistit pr�chodnost krajiny, jsou p�ínosem pro cestovní ruch v regionu, ale také trávení volného �asu 

místních obyvatel. Druhotným výstupem m�že být úprava odtokových pom�r� (protierozní opat�ení). 

19.3.1. Škola obnovy venkova: Posláním projektu Škola obnovy venkova je spole�né hledání cest k 

�ešení konkrétních problém� života na venkov�. Vzájemné setkávání, spole�né vzd�lávání a sdílení 

zkušeností chápeme jako prost�edek k posílení sebev�domí a schopností obyvatel venkova. Naším cílem 

je upevn�ní pocitu sounáležitosti a hlubší pochopení hodnot, které tvo�í venkov - náš domov. Jedná se 

o sestavu díl�ích konkrétních projekt� sledujících výše uvedený cíl a zam��ení. 

 

Integrovaný regionální opera�ní program (IROP) 

Dalším dota�ním programem podporujícím investice je Integrovaný regionální opera�ní program 

(IROP) administrovaný Ministerstvem pro místní rozvoj. Zde MAS Blaník, z.s.  podporuje projekty škol 

a školek na výstavbu odborných u�eben, bezbariérovost (výtahy), rozší�ení výuky v rámci družin 

(vybavení pro odbornou �innost), dále u školek navýšení kapacity (p�ístavby, nástavby, rekonstrukce). 

Podpo�it investi�n� hodláme také projekt na z�ízení d�tské skupiny. Finan�ní prost�edky dále mají být 

investovány do bezpe�ných p�echod� u škol, školek a h�bitov�. Podpo�it chceme vznik jednoho v�tšího 

komunitního centra poskytujícího sociální služby. P�edpokládá se realizace 4 sociálních byt� (nákup, 

rekonstrukce, eventuáln� nová výstavba). Podpo�it chceme také nové zázemí pro poskytovatele 
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sociálních služeb. 

 

Opera�ní program zam�stnanost (OPZ) 

T�etím dota�ním programem ale tentokrát neinvesti�ním je Opera�ní program zam�stnanost (OPZ) 

který administruje Ministerstvo práce a sociálních v�cí. V rámci tohoto programu byly konzultovány 

zejména r�zné formy hlídání d�tí pracujícím rodi��m. A	 už se jedná o podporu z�ízení a provozu tzv. 

d�tských skupin, realizaci p�ím�stských tábor�, p�ípadn� službu dovážení a p�ivážení na kroužky a tak 

podobn�. V další fázi jsme cht�li podpo�it a konzultovat projekty, které se zabývají rozvojem �inností, 

které p�ispívají ke zlepšení kvality života v míst�. Jedná se o podporu �inností tak zvaných komunitních 

center a služby pro obyvatele mimo režim zákona o sociálních službách. Zde se podpora m�že týkat 

samotné �innosti komunitních center (volno�asové aktivity, preventivní programy a p�ednášky atp.) dále 

aktivit v oblasti sociáln�-právní ochrany d�tí, program� pro osoby pe�ující o postižené nebo nemocné 

osoby atp. 

 

 
Výzvy vyhlášené v roce 2018 
 
Integrovaný regionální opera�ní program (IROP) 

V roce 2018 bylo vyhlášeno v tomto dota�ním programu celkem 5 výzev. 

 

� 4. Výzva MAS Blaník, z.s. - IROP - bezpe�nost dopravy - Bezpe�n� do školy nebo na 

h�bitov. P�íjem žádostí o podporu byl zahájen 28.2.2018 a ukon�en 31.3.2018, celková alokace 

výzvy 4 923 370 K�. 

� 5. Výzva MAS Blaník, z.s. – IROP - Školství a vzd�lávání - Infrastruktura pro p�edškolní 

vzd�lávání. P�íjem žádostí o podporu byl zahájen 20.3.2018 a ukon�en 23.4.2018, celková 

alokace výzvy 6 315 790 CZK. 

� 6. Výzva MAS Blaník, z.s. – IROP - Školství a vzd�lávání - Infrastruktura pro základní 

školy. P�íjem žádostí o podporu byl zahájen 9.4.2018 a ukon�en 11.5.2018, celková alokace 

výzvy8.421 054 K�. 

� 7. výzva MAS Blaník, z.s. – IROP – sociální infrastruktura – Komunitní centrum. Výzva 

byla vyhlášena 12.11. 2018, ukon�ení p�íjmu žádostí o podporu je stanoveno na 22.1.2019, 

alokace 7 648 810,00 K�. 

� 8. výzva MAS Blaník, z.s. – IROP – školství a vzd�lávání – Infrastruktura pro zájmové a 

neformální vzd�lávání. Výzva byla vyhlášena 19.11.2018, ukon�ení p�íjmu žádostí o podporu 

je stanoveno na 29.1.2019, alokace výzvy �iní1 264 116,00 K�. 

 

Ve výzv� na Bezpe�nost dopravy byly vydány právní akty dv�ma projekt�m - M�styse �echtice s CZV 

2 461 685 K� a Trhového Št�pánova s CZV 1 548 179 K�. Dále zde byl p�edložen projekt Lou�ovic pod 

Blaníkem, který byl Výborem MAS stanoven jako náhradní projekt a byla mu �ídícím orgánem IROP 
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nabídnuta zbývající alokace výzvy 867 830,70 K�. Díky podpo�e budou vybudovány nové chodníky a 

p�echody, místa pro p�echázení. 

 

Ve výzv� na podporu Infrastruktury pro p�edškolní vzd�lávání byl p�ijat projekt na p�ístavbu MŠ K 

Vodárn�, Vlašim s celkovými zp�sobilými výdaji 6 313 544,00 K�, kterému byl vydán právní akt. 

V rámci projektu bude podpo�ena p�ístavba mate�ské školy za ú�elem zvýšení kapacity za�ízení.  

 

Ve výzv� na Infrastrukturu pro základní školy byly MAS vybrány dva projekty, a to M�styse 

Zdislavice (CZV 4 160 417,06 K�) a M�styse Na�eradce (CZV 4 209 199,00 K�). V projektech je 

plánováno vybudování prostor pro nové odborné u�ebny. Oba projekty splnily podmínky zp�sobilosti 

pro financování a je o�ekáváno vydání právních akt� 

 

Program rozvoje venkova (PRV) 

V roce 2018 byla v rámci operace 19. 2. 1. Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 vyhlášena jedna 

výzva. 1. výzva PRV byla vyhlášena 20. 6. 2018 a žadatelé mohli p�edkládat své projekty v termínu od 

5.7.2018 do 23.7.2018 a to v rámci Fiche �. 1 Zem�d�lství živí venkov, Fiche �. 2 A	 nám roste 

produkce, Fiche �. 3 Na venkov� se podniká a Fiche �. 4  Poznejte to u nás v lese. Celková výše dotace 

pro 1. výzvu �inila 14. 888. 070,-K�.  

 

V rámci 1. výzvy PRV byly p�ijaty projekty celkem za 6.234.038,- K�. 

 

Ve Fichi �. 1 bylo p�ijato celkem 8 projekt� s celkovou dotací 2.710.797,- K�. Šest projekt� bylo 

Výb�rovou komisí doporu�eno k financování a zaregistrováno na SZIF a dva projekty byly vy�azeny 

v rámci administrativní kontroly a kontroly p�ijatelnosti. Ve Fichi �. 2 byl p�ijat 1 projekt s dotací 

116.750,- K�. Ve Fichi �. 3 byl p�ijat 1 projekt s dotací 406. 491,- K� a ve Fichi �. 4 byl p�ijat 1 projekt 

s dotací 3.000.000,- K�. Tyto 3 projekty byly Výb�rovou komisí doporu�eny k financování a 

zaregistrovány na SZIF.  

 

ESF (Opera�ní program zam�stnanost) 

V rámci ESF (Opera�ní program zam�stnanost) probíhal p�íjem žádostí do 2 výzev vyhlášených na 

konci roku 2017, a to výzvy: 

� MAS Blaník, z. s. - �innost komunitních center - (III.), datum vyhlášení výzvy 29.11.2017, 

datum ukon�ení p�íjmu žádostí o podporu 03.03.2018, alokace 2 678 130 K�,  

� MAS Blaník - III. 3. Programy pro práci se skupinou sociáln� ohrožených osob mimo 

rámec zákona o sociálních službách - (III.) datum vyhlášení výzvy 20.12.2017, datum 

ukon�ení p�íjmu žádostí o podporu 12.03.2018 alokace 3 953 430 K�.  
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V rámci první výzvy ESF MAS Blaník Hlídání d�tí pracujícím rodi��m p�ešly do realiza�ní fáze 

projekty Montessori školi�ka a D�tská skupina Anna, která byla z�ízena v Azylovém dom� Vlašim. Do 

druhé výzvy �innost komunitních center byla podána žádost S Komunitním centrem Blaník proti 

sociálnímu vylou�ení, která nesplnila kritérium Ov��ení administrativní, finan�ní a provozní kapacity. 

Na základ� hodnocení nebyla žádost podpo�ena. V rámci výzvy Programy pro práci se skupinou 

sociáln� ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách byla orgány MAS Blaník 

podpo�ena žádost Farní charity Vlašim zam��ená na pomoc formálním pe�ovatel�m, a také žádost 

Ob�anského sdružení Zoe z.s. na projekt RESTART. Ob�ma žádostem byl vydán právní akt. 

 

Na podzim roku 2018 získaly místní ak�ní skupiny možnost navýšit své alokace v rámci OPZ 

financovaného z Evropského sociálního fondu. Žádat o navýšení byla nabízena na základ� dosavadního 

�erpání prost�edk� OPZ. MAS Blaník z.s.  dosahovala 74 % �erpání z rezervované alokace, a proto jsme 

situace využili a ke konci roku zažádali o 12 408 870,50 K�. Tyto peníze bychom rádi využili 

k podpo�ení provozu stávajících d�tských skupin, nebo vzniku nové d�tské skupiny na území MAS. 

Provoz d�tských skupin shledáváme pro naše území pot�ebné z d�vodu velkého po�tu t�íletých d�tí, 

které ne nedostávají do státních školek a rodi�e pak hledají jiné alternativy.  

 

Animace škol a školských za�ízení OP VVV 
 
Animace škol probíhá na území MAS Blaník na n�kolika rovinách. O aktuálních informacích jsou 

�editelé mate�ských a základních škol informováni emailovými zprávami. Dále byly uspo�ádány 

seminá�e pro �editele mate�ských a základních škol, kde dostali pot�ebné informace o vyhlášené výzv� 

a k realizaci projekt� zjednodušeného vykazování. Samoz�ejm� také probíhají individuální konzultace 

s jednotlivými �editeli a p�ímá pomoc s vhodným výb�rem šablon, podání žádosti do systému MS2014+, 

monitorovacími zprávami. 

I pro další p�ípadné výzvy k projekt�m zjednodušeného vykazování plánujeme obdobný p�ístup. Bude 

využito více informa�ních kanál�: 

� hromadná rozesílka emailových zpráv 

� seminá�e pro žadatele – v tomto p�ípad� tedy zvlášt� pro �editele mate�ských a základních škol 

� individuální konzultace – individuální setkání s konkrétním žadatelem 

Anima�ní pracovník OP VVV v sou�asné dob� pomáhá s kompletní agendou týkající se realizace 

projekt� zjednodušeného vykazování (podání žádosti, realizace projektu a ukon�ení realizace projektu) 

Mate�ské škole Vorlina Vlašim, Mate�ské škole K Vodárn� Vlašim, Mate�ské škole Pravonín, Mate�ské 

škole Hulice, Mate�ské škole Trhový Št�pánov, Základní a mate�ské škole Na�eradec a Základní a 

mate�ské škole Dolní Kralovice. S ostatními školami a školkami probíhají osobní konzultace dle pot�eby 

nebo konzultace p�es email �i telefon. 
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Tabulka �. 2 - P�ehled animace škol MŠ a ZŠ_Šablony I. 

   
Název školy Pr�b�h animace Výše projektu 

ZŠ Vorlina Vlašim 
Animace neprobíhá. Mají poradce. Ú�ast na 
seminá�ích.   

ZŠ Sídlišt� Vlašim 
Animace neprobíhá. Mají poradce. Ú�ast na 
seminá�ích.   

ZŠ Trhový Št�pánov Animace neprobíhá. Mají poradce.   

ZŠ �echtice 
Animace neprobíhá. Projekt si zpracovávají sami. 
Ú�ast na seminá�ích.   

ZŠ a MŠ Na�eradec Animace probíhá.  726 688,00    

ZŠ a MŠ Zdislavice Animace neprobíhá. Mají poradce.   

ZŠ a MŠ Dolní Kralovice Animace probíhá.  890 593,00    

ZŠ a MŠ Lou�ovice pod 
Blaníkem 

Animace neprobíhá. Mají poradce. Ob�asné 
konzultace po telefonu �i osobn�. Ú�ast na 
seminá�ích.   

MŠ Vorlina Vlašim Animace probíhá.  311 174,00    

MŠ Velíšská Vlašim 
Animace neprobíhá. Mají poradce. Ú�ast na 
seminá�ích.   

MŠ Domašín Animace neprobíhá. Mají poradce.   

MŠ Kolonka Vlašim 
 Mají poradce. Probíhají konzultace k realizaci 
projektu.   

MŠ K Vodárn� Vlašim Animace probíhá.  302 216,00    

MŠ Trhový Št�pánov Animace probíhá.  215 676,00    

MŠ K�ivsoudov 

Animace neprobíhá. Pomoc ze strany ZŠ �echtice. 
Ú�ast na seminá�ích. Ob�asné konzultace po 
telefonu.   

MŠ �echtice 
Animace neprobíhá. Mají poradce. Ú�ast na 
seminá�ích.   

MŠ Pravonín Animace probíhá.  232 176,00    

MŠ Hulice Animace probíhá.  223 624,00    
 

Mezinárodní a jiná spolupráce 
 

Dotace od St�edo�eského kraje 

 

MAS Blaník, z.s. byla od St�edo�eského kraje prost�ednictvím KS MAS poskytnuta dotace ve výši 44 

000,- K� se spoluú�astí 6 666,- K�. Díky t�mto finan�ním prost�edk�m se m�l realizovat 13. ro�ník 

Student� pro venkov se zam��ením na plánování nau�ných stezek. Akce byla plánována na polovinu 

listopadu 2018 a ur�ena byla zejména pro studenty VŠ, VOŠ a st�edních škol. I p�es zna�nou propagaci 

se tuto akci bohužel pro nezájem z �ad student� nepoda�ilo uskute�nit. Z akce byla realizována pouze 

p�ednáška s architektkou p. Ku�erovou a socha�em Mat�jem Hájkem k nau�ným stezkám. Dotace byla 

poté nabídnuta �len�m MAS na zajišt�ní p�edváno�ních kulturních akcí. 
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Ve sledovaném období bylo dále uspo�ádáno 13 informa�ních seminá�� pro výzvy jednotlivých 

opera�ních program�. Setkání „Mezirezortní spolupráce aktér� na území ORP Vlašim“ – setkání 

zástupc� organizací poskytující sociální služby. V rámci akce byly p�edstaveny dota�ní možnosti MAS 

Blaník pro sociální oblasti (IROP, ESF) 

 

ORGÁNY MAS BLANÍK, z. s. 
 
Statutární orgány od 26.6. 2017: 

 

P�edsedkyn�: Mgr. Renata Vondráková (OSV�) 

Místop�edseda: Pavel Duda (soukrom� hospoda�ící rolník) 

Místop�edseda: Mikroregion �eská smaragd - zastoupen Mgr. Janem Balšánkem 

 
Dalšími orgány MAS Blaník, z.s. jsou Výbor, Výb�rová komise, Monitorovací a kontrolní výbor. 

Mandátové období Výboru jsou dva roky. Mandátové období Výb�rové komise a Monitorovacího a 

kontrolního výboru je jeden rok. 

 

Výbor MAS Blaník 
 

V roce 2018 má Výbor MAS Blaník, z.s.. celkem 9 �len�1. �leny jsou  Mgr. Renata Vondráková/OSV�, 

Pavel Duda/SHR - OSV�, Mikroregion �eský smaragd - zastoupen Mgr. Janem Balšánkem, M�sto 

Trhový Št�pánov - zastoupeno starostou Josefem Kornem, M�stys Lou�ovice pod Blaníkem - zastoupen 

starostou Václavem Fejtkem, M�sto Vlašim - zastoupeno Evou Lupa�ovou, Farní charita Vlašim -  

zastoupena Danielou Lalou�kovou, Diakonie �CE – st�edisko St�ední �echy - zastoupena V�rou 

Lu�anovou a SDH Trhový Št�pánov - zastoupeno Št�pánkou Bézovou. V tomto složení se v roce 2018 

sešel Výbor celkem 8krát a to dne 15.1.2018, 12.3.2018, 10.5.2018, 11.6.2018, 17.7.2018, 24.8.2018, 

8.10.2018 a 3.12.2018. 

 

�lenská sch�ze MAS Blaník 
 
�lenská sch�ze MAS Blaník je nejvyšším orgánem MAS. Každý �len má jeden hlas. Seznam �len� je 

uveden na webové stránce www.masblanik.cz v sekci „o MAS Blaník.“ V roce 2018 se �lenská sch�ze 

konala celkem 5krát, a to 20.3.2018, 19.6.2018, 17.7.2018, 16.10.2018 a 11.12.2018. 

 
Monitorovací a kontrolní výbor 
 
Dne 19.6.2018 prob�hla na �lenské sch�zi volba do tohoto orgánu, nebo	 �lenové Monitorovacího a 

kontrolního výboru (dále jen MKV) jsou voleni vždy pouze na 1 rok. Do této doby m�l MKV celkem 3 

�leny. Tento po�et z�stal i po následné volb� stejný, p�i�emž z p�vodního složení byla op�tovn� zvolena 

pouze Obec Pravonín zastoupena Mgr. Janou Lapá�kovou (starostkou obce). Nov� zvolenými �leny se 

                                                      
1 �lenové Výboru byli zvoleni na �lenské sch�zi dne 26.6.2017 s mandátem na dva roky. Nová volba prob�hne v �ervnu roku 2019. 
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pak stali Radmila Matušková a Mgr. Petr Jíša. 

MKV se v roce 2018 sešel celkem 2 krát: 25.6.2018 a 31.12.2018. Ob� jednání se konala ve Spolkovém 

dom� ve Vlašimi. Dne 25.6.2018 byla p�edm�tem jednání volba p�edsedy, tím byl zvolen Mgr. Petr Jíša. 

Na sch�zi dne 31.12.2018 byla p�edm�tem jednání bylo proškolení inventární komise, kontrola ú�etních 

podklad� MAS Blaník, z. s. za rok 2018, dále na kontrolu personální agendy a p�ijatých dotací v roce 

2018, inventury a inventariza�ní zprávy za rok 2018. 

 
Výb�rová komise 
 
Výb�rová komise (dále jen „VK“) m�la do 19.6.2018 celkem 11 �len�, kterými byli Marie Marhanová, 

TJ Sokol Lou�ovice pod Blaníkem zastoupena Ji�ím Pospíšilem, Obec Kondrac zastoupena Miroslavem 

Matuškou, Dana Kuchar�íková, Miroslav Lalou�ek, Blaník - svazek obcí zastoupen Eliškou Švejdovou, 

Pavel Procházka, TJ Sokol �echtice zastoupena Františkem Neb�enským, Milan Hájek, Stanislav Kužel 

a Karel Kroupa. Funk�ní období tohoto orgánu je 1 rok. Na �lenské sch�zi, která se konala 19.6.2018, 

prob�hla volba do tohoto orgánu, kdy bylo zvoleno 11 �len�, a to z ve�ejného sektoru Blaník-svazek 

obcí zastoupen Eliškou Švejdovou a dále ze soukromého sektoru Stanislav Kužel, Karel Kroupa, 

Miroslav Lalou�ek, Marie Marhanová, Pavel Procházka, TJ Sokol �echtice zastoupena Františkem 

Neb�enským, Milan Hájek. Novým �lenem se pak stala Montessori Vlašim, z.s. zastoupena Kate�inou 

Rybní�kovou. 

 

Na �lenské sch�zi konané 17.7.2018 v K�ížov� se uskute�nila dodate�ná volba do VK. Po�et �len� 

tohoto orgánu bylo t�eba navýšit, protože n�kte�í jeho dosavadní �lenové byli ve st�etu zájm� p�i 

hodnocení p�ijatých žádostí o podporu a komise byla pro jednání neusnášeníschopná. Z ve�ejného 

sektoru nepodal kandidaturu žádný subjekt. Ze soukromého sektoru byli zvoleni ne�leni MAS Blaník, 

z.s. Lucie Lebedová, Jan Horálek a Kate�ina Rybní�ková nyní jako fyzická osoba.2  

 

Výb�rová komise zasedala v roce 2018 celkem 7krát, a to 17.4., 29.6., 2.8., 9.8., 24.8., 16.10. a 29.11.  

 

Dne 17.4.2018 VK hodnotila celkem t�i projekty v rámci Evropského sociálního fondu, opera�ní 

program zam�stnanost. Dva projekty byly podány k výzv� MAS: �. 311/03_16_047/CLLD_15_01_037 

MAS Blaník - III. 3. Programy pro práci se skupinou sociáln� ohrožených osob mimo rámec zákona o 

sociálních službách- (III.).3 Ob� žádosti o podporu splnily podmínky v�cného hodnocení s výhradou a 

mohly postoupit do posledního kola hodnocení. Jak bylo uvedeno již v kapitole „Výzvy vyhlášené v roce 

2018“ ob�ma žádostem byl již vydán právní akt. Ve výzv� MAS: �. 287/03_16_047/CLLD_15_01_037 

                                                      
2  Kate�ina Rybní�ková byla do VK p�vodn� zvolena jako zástupce Montessori Vlašim, z.s. Vzhledem k tomu, že ve funkci statutárního orgánu tohoto spolku 
k 30.6.2018 skon�ila, podala zárove� jménem Montessori Vlašim, z.s. rezignaci na funkci ve VK MAS Blaník, z.s. Dále odmítla kandidovat za �ímskokatolickou 
farnost, kde vystupovala jako její delegovaný zástupce, s tím, že tento �len deleguje místo ní zástupce jiného.  
3 Jednalo se o projekty: �. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009402 s názvem Restart (žadatel Ob�anské sdružení Zoe, z.s.) a �. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009403 
s názvem Farní charita Vlašim pomáhá neformálním pe�ovatel�m (žadatel Farní charita Vlašim).  
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MAS Blaník, z. s. - �innost komunitních center - (III.) byl hodnocen jeden projekt.4 Žádost o podporu 

však nesplnila podmínky v�cného hodnocení. 

 

Ve dnech 29.6.2018, 2.8.2018, 9.8.2018 provád�la VK hodnocení projekt� v rámci opera�ního 

programu IROP. Konkrétn� se jednalo o jeden projekt v rámci 5. výzvy MAS Blaník, z.s. – IROP – 

Školství a vzd�lávání – Infrastruktura pro p�edškolní vzd�lávání, dále o �ty�i projekty podané do 4. 

výzvy MAS Blaník, z.s. – IROP – Bezpe�nost dopravy – Bezpe�n� do školy nebo na h�bitov, a t�i 

projekty podané do 6. Výzvy MAS Blaník, z.s. - IROP -školství a vzd�lávání – Infrastruktura základních 

škol. Všechny projekty podané v t�chto výzvách splnily podmínky v�cného hodnocení. 

 

Tabulka �. 3 P�ehled v�cného hodnocení projektu v 5. Výzv� MAS Blaník, z.s. - IROP – Školství a vzd�lávání – 

Infrastruktura pro p�edškolní vzd�lávání. 

 

Projekt �. Název 
projektu 

Žadatel Celkové 
zp�sobilé 
výdaje 

Celkový 
po�et 
bod� 

Splnil / 
nesplnil 
podmínky 
v�cného 
hodnocení 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008445 P�ístavba MŠ 
K Vodárn�, 
Vlašim 

M�sto 
Vlašim  

6 313 
544,00 

30 Projekt 
splnil 
podmínky 
v�cného  

 

Tabulka �. 4 P�ehled v�cného hodnocení projekt� ve 4. Výzv� MAS Blaník, z.s. - IROP – Bezpe�nost dopravy – 

Bezpe�n� do školy nebo na h�bitov 

 

Projekt �. Název 
projektu 

Žadatel Celkové 
zp�sobilé 
výdaje 

Celkový 
po�et 
bod� 

Splnil / 
nesplnil 
podmínky 
v�cného 
hodnocení 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008159 

Zvýšení 
bezpe�nosti 
dopravy ve 
m�st� Trhový 
Št�pánov 

M�sto 
Trhový 
Št�pánov 

1 548 179,00 
K� 

30 Projekt 
splnil 
podmínky 
v�cného 
hodnocení 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008178 

Úprava 
p�echod� 
podél silnice 
II/112 v 
�echticích 

M�stys 
�echtice 

2 461 685,00 
K� 

30 Projekt 
splnil 
podmínky 
v�cného 
hodnocení 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008341 

CHODNÍK 
PODÉL SIL. 
II/125, 

M�stys 
Lou�ovice 1 950 069,87 

K� 

30 Projekt 
splnil 
podmínky 

                                                      
4  Žadatel Komunitní centrum Blaník, z. s., název projektu „S Komunitním centrem Blaník proti sociálnímu vylou�ení.“  

 
 



18 
 

LOU
OVICE 
POD 
BLANÍKEM 

pod 
Blaníkem 

v�cného 
hodnocení 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008373 
 

Na�eradec - 
Vožická - 
bezpe�nost 
dopravy - 
bezp. �ešení 
podél silnice 
II/137 ve 
Vožické ulici, 
Na�eradec 
 

M�stys 
Na�eradec 

1 761 691, 00 
K� 
 

30 Projekt 
splnil 
podmínky 
v�cného 
hodnocení 

 
 

Tabulka �. 5 P�ehled v�cného hodnocení projekt� v 6. Výzv� MAS Blaník, z.s. - IROP -školství a vzd�lávání – 

Infrastruktura základních škol 

 

Projekt �. Název 
projektu 

Žadatel Celkové 
zp�sobilé 
výdaje 

Celkový 
po�et 
bod� 

Splnil / 
nesplnil 
podmínky 
v�cného 
hodnocení 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008438 

Venkovní 
odborná 
u�ebna se 
zázemím 

Základní 
škola a 
Mate�ská 
škola 
Lou�ovice 
pod 
Blaníkem 

1 646 099 
K� 

30 Projekt splnil 
podmínky 
v�cného 
hodnocení 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008431 

Zlepšení 
zázemí pro 
vzd�lávání 
na ZŠ a MŠ 
Na�eradec 

M�stys 
Na�eradec 

4 209 199 
K� 

30 Projekt splnil 
podmínky 
v�cného 
hodnocení 

 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008401 Stavební 

úpravy ZŠ 
Zdislavice 

 
M�stys 
Zdislavice 

 
4 160 
417,06 K� 
 

 
30 

Projekt splnil 
podmínky 
v�cného 
hodnocení 

 

Dne 24.8. 2018 VK provád�la poprvé v�cné hodnocení projekt� i rámci opera�ního rámce Programu 

rozvoje venkova (PRV). Do 1. výzvy MAS Blaník, z.s. bylo podáno celkem 9 projekt�, p�i�emž všechny 

podané projekty úsp�šn� splnily minimální požadovaný po�et bod� v rámci své Fiche.  
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Tabulka �. 6 Seznam projekt� podle dosaženého bodového hodnocení preferen�ních kritérií v jednotlivých Fichích 

 

Projekt �. Název projektu Žadatel Dotace 

Celkový 
po�et 
bod� za 
PK 

Splnil 
minimální 
požadovaný 
po�et bod� 
ANO/NE 

FICHE �. 1 
2018-
PRV1-F1-
05 

Za�ízení pro sklize� píce 
pro ovce 

ZO �SOP Vlašim 
475 000,-
K� 

62 ANO 

2018-
PRV1-F1-
07 

Investice do 
mechanizace 

AGRO BIO PRO s. r. o. 
498 000,-
K� 

56 ANO 

2018-
PRV1-F1-
03 

Modernizace farmy 
Miroslav Lalou�ek 

498 000,-
K� 

51 ANO 

2018-
PRV1-F1-
02 

Investice do 
zem�d�lských podnik� - 
Vošický Vojt�ch 

Vojt�ch Vošický 
499 800,-
K� 

46 ANO 

2018-
PRV1-F1-
06 

Po�ízení zem�d�lské 
technologie 

Petr Kubík 
239 999,-
K� 

45 ANO 

2018-
PRV1-F1-
04 

Nové technologie �išt�ní 
obilovin 

AGROPOST s. r. o. 
499 998,-
K� 

45 ANO 

FICHE �. 2 
2018-
PRV1-F2-
01 

Produkce na farm� 
Licom�rsko spol. s r.o. 

Licom�rsko spol. s. r. o. 
116 750,-
K� 

45 ANO 

FICHE �. 3 
2018-
PRV1-F3-
01 

Modernizace provozu 
Josef Štorc - 
Podblanické lah�dky 

Josef Štorc 
406 491,-
K� 

75 ANO 

FICHE �. 4 
2018-
PRV1-F4-
01 

Rozhledna na Javornické 
h��e 

Mikroregion �eský 
smaragd, dobrovolný 
svazek obcí 

3 000 000,-
K� 

40 ANO 

 

16.10.2018- úprava kritérií pro IROP 

29.11.2018 - Kritéria pro v�cné hodnocení výzvy IROP na D�tské skupiny a za�ízení pé�e o d�ti do 3 let a 
prefere�ní kritéria 2. výzvy PRV 
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Organiza�ní schéma MAS Blaník, z.s. 
 
Nejvyšším orgánem MAS Blaník je �lenská sch�ze, v níž má každý �len MAS Blaník jeden hlas. 

�lenská sch�ze volí Výbor (rozhodovací orgán), Monitorovací a kontrolní výbor (kontrolní orgán) a 

Výb�rovou komisi (výb�rový orgán). �lenové Výboru volí ze svého st�edu p�edsedu a dva 

místop�edsedy. �lenská sch�ze schvaluje strategii komunitn� vedeného rozvoje území MAS Blaník. 

Hlavní zodpov�dnou osobou za tvorbu strategie je p�edsedkyn� spolku. 

 
Obrázek �. 2: Organiza�ní schéma MAS Blaník, z.s. 
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PROPAGACE MAS BLANÍK, Z.S. 
 
WEB MAS Blaník, z.s. 
 
B�hem roku 2017 za�ala Lucie Je�ábková, vedoucí zam�stnanec SCLLD, vytvá�et nové internetové 

stránky MAS, kam jsou dopl�ovány aktuality, zápisy, pozvánky a další povinné údaje dle požadavk� 

standardizace místních ak�ních skupin. Nové stránky jsou k dispozici na adrese www.masblanik.cz. V 

roce 2018 byla nov� aktualizována facebooková stránka, která se stala dalším informa�ním kanálem a 

propagací aktivit MAS Blaník. 

 

Obrázek �. 3: WEB MAS Blaník, z.s. 
 

 

 

Zpravodaj M�sta Vlašimi  
 
             �lánek v �. 1/2018 „Na Vlašimsku rozd�lují dotace do sociální oblasti“ 
             �lánek v �. 2/2018 „Dotace a další možnosti podpory podnikání.“ 
             �lánek v �. 3/2018 „Ve Spolkovém dom� sídlí MAS Blaník a pomáhá místním spolk�m k dotacím z  
                                            evropských pen�z.“ 
             �lánek v �. 4/2018 „Místní ak�ní skupina Blaník podporuje region“ 
             �lánek v �. 12/2018 „MAS Blaník podpo�í vybudování Komunitních center.“ 
 

 

 
Brožura MAS 
Krajská sí	 vytvo�ila brožuru Místní ak�ní skupiny ve St�edo�eském kraji, kde každá MAS zaslala sv�j 

p�ísp�vek. Vý�atek za MAS Blaník: 

„Místní ak�ní skupina Blaník, z.s. byla založena v roce 2013 a od té doby usilovala o oficiální uznání 

skupiny a SCLLD. Dne 27.6. 2017 byla strategie schválena a kancelá� MAS Blaník mohla za�ít 

p�ipravovat dota�ní výzvy pro region. Region MAS Blaník tvo�í 44 obcí ORP Vlašim (vyjma obcí Psá�e, 
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Všechlapy, Bílkovice, Tehov). MAS administruje 3 opera�ní fondy, Program rozvoje venkova (PRV), 

Integrovaný regionální opera�ní program (IROP) a Opera�ní program zam�stnanost (OPZ). V PRV je 

možné žádat o investice na stroje pro potraviná�ství, zem�d�lskou výrobu nebo jinou �innost, na z�ízení 

provozovny (autodílna, výrobna potravin atp.). Obce mohou získat dotaci na nau�nou stezku nebo 

zázemí pro pobyt v lese. Z IROP budou podpo�eny investi�ní projekty, a to infrastruktura škol a školek, 

d�tských skupin, bezpe�nost dopravy, vznik komunitního centra, zázemí pro sociální služby a sociální 

bydlení. Z OPZ bude možné žádat na neinvesti�ní projekty hlídání d�tí, �innosti komunitních center, 

služby pro obyvatele mimo režim zákona o sociálních službách. MAS Blaník také pomáhá školám a 

školkám regionu �erpat dotace p�es tak zvané šablony Opera�ního programu Výzkum, vývoj a 

vzd�lávání (OP VVV). 

 

Obrázek �. 4: P�ední desky Brožury MAS 
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HOSPODA�ENÍ MAS BLANÍK, z. s. 
 

V roce 2018 MAS Blaník hospoda�ila zejména z: 

• Podpory IROP - Realizace projektu Podpora �innosti MAS Blaník, 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0003639 

• �ádného a mimo�ádného p�ísp�vku �len�, které byly stanoveny na 100,- K�/�len �ádný 

p�ísp�vek a na 100,-  K�/�len mimo�ádný p�ísp�vek. V roce 2018 byl schválen �ádný p�ísp�vek 

ve výši 100,- K�.  

Mimo�ádný p�ísp�vek pro �lenské obce byl stanoven �ástkou na obyvatele a rok pro 3 roky. Tj. 

v roce 2017 – 7,- K�; v roce 2018 – 6,- K�; v roce 2019 – 6,- K�. Tento p�ísp�vek byl uhrazen 

v roce 2017 ve výši sou�tu �ástek na obyvatele a rok až do roku 2019. Tj. 19,- K� na obyvatele 

a roky 2017 – 2019.  

• Neinvesti�ní dotací obcí a mikroregion� 

Ne�lenské obce byli žádány o poskytnutí neinvesti�ní dotace nebo daru ve stejné výši jako 

�lenské obce a to na 1 až 3 roky s ro�ním vyú�továním spot�ebovaného p�ísp�vku. MAS Blaník 

požádala ne�lenské obce o neinvesti�ní dotaci �i dar také na 3 roky dop�edu s ro�ním 

vyú�továním spot�ebovaného p�ísp�vku. Žádaná �ástka byla stejná – tj. 2017 – 7,- K�/obyvatel; 

2018 – 6,- K�/obyvatel; 2019 – 6,- K�/obyvatel. Celkem za roky 2017 – 2019 �iní �ástka 19,- 

K� na obyvatele a rok. Ostatní ne�lenské subjekty – podnikatelé, neziskové organizace, fyzické 

osoby, mohli poskytovat MAS Blaník dar ve výši, kterou sami ur�í. 

V roce 2018 byli v MAS Blaník, z. s. zam�stnáni v pracovním pom�ru na pozici vedoucí zam�stnanec 

SCLLD Lucie Je�ábková, jeden pracovník na pozici Expert PRV Bc. Monika Dušková, jeden pracovník 

na pozici Expert IROP Mgr. Anna Dufková, jeden pracovník na pozici Expert ESF Bc. Nikola 

Podroužková, dále na DPP byla zam�stnána Mgr. Jitka Fialová na pozici Anima�ní pracovník šablon 

OP VVV na DPP a jeden administrativní pracovník na DPP Mgr. Ivana Hozmanová, jeden pracovník 

na smlouvu o výkonu funkce P�edsedy spolku a jedenáct pracovník� na smlouvu o výkonu funkce ve 

Výb�rové komisi MAS Blaník. 

 

Rozpo�et na rok 2018 byl schválen �lenskou sch�zí dne 20.3.2018.  

 

�íslo ú�tu MAS Blaník, z. s. je 3300003389/0800, ú�et je vedený u �eské spo�itelny, a. s. Jiným ú�tem  

MAS Blaník nedisponuje. 
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Vyú�tování dotací od mikroregion� 
 

P�ehled p�ijatých dotací obcí v roce 2018: 

 

Neinvesti�ní dotace obcí 2017 �ástka Podpis smlouvy Zaú�továno/zaplaceno pokladnou 

Ku�ovice 1 729,- 01.03.2017 05.02.2018 

Mnichovice 3 857,- 01.03.2017 30.08.2018 

 
 
 



25 
 

KONTAKTY 
 

Funkce Jméno Kontakt 

P�edsedkyn� MAS 
konzultace PRV 

Mgr. Renata 
Vondráková 

info@masblanik.cz 
tel.: 604 540 583 

Místop�edseda 
Mikroregion �eský smaragd 

zastoupený Mgr. Janem 

Balšánkem 

info@masblanik.cz  
tel.: 736 181 347 

Místop�edseda Pavel Duda info@masblanik.cz 
tel.: 604 169 507 

Vedoucí zam�stnanec SCLLD MAS 

Blaník 

Lucie Je�ábková 
 

kancelar@masblanik.cz 
tel.: 603 402 658 

 
Expert IROP Mgr. Anna Dufková anna.dufkova@masblanik.cz 

tel.: 603 462 529 
 

Expert ESF Bc. Nikola Podroužková 
 
 
Bc. Lucie Lebedová 

nikola.podrouzkova@masblanik.cz 
tel.: 728 655 063 

lucie.lebedova@masblanik.cz 
tel.: 731 340 488 

Expert PRV Bc. Monika Dušková monika.duskova@masblanik.cz tel.:
735 046 027 

Anima�ní pracovník šablon OP VVV Mgr. Jitka Fialová jitka.fialova@masblanik.cz 
tel.: 737 505 605 
 

 



1 x pøíslu�nému fin. orgánu

MAS Blaník, z.s.
Palackého nám. 65
Vla�im
258 01( v celých tisících Kè )

Název, sídlo a právní forma
úèetní jednotky

ke dni 31.12.2018

Úèetní jednotka doruèí:

01675842

IÈO

Rozvaha podle Pøílohy è. 1
vyhlá�ky è. 504/2002 Sb.

v plném rozsahu
ROZVAHA

a

Oznaèení AKTIVA Stav k prvnímu dni
úèetního období

èíslo
øádku

c 1

Stav k posled. dni
úèetního období

b 2

A. Souèet A.I. a� A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1

A. I. Souèet A.I.1. a� A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2A. I. 1.

Software (013) 3A. I. 2.

Ocenitelná práva (014) 4A. I. 3.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5A. I. 4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6A. I. 5.

Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7A. I. 6.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8A. I. 7.

A. II. Souèet A.II.1. a� A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 78 78

Pozemky (031) 10A. II. 1.

Umìlecká díla, pøedmìty a sbírky (032) 11A. II. 2.

Stavby (021) 12A. II. 3.

Hmotné movité vìci a jejich soubory (022) 13A. II. 4.

Pìstitelské celky trvalých porostù (025) 14A. II. 5.

Dospìlá zvíøata a jejich skupiny (026) 15A. II. 6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 7878A. II. 7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17A. II. 8.

Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18A. II. 9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19A. II. 10.

A. III. Souèet A.III.1. a� A.III.6.Dlouhodobý finanèní majetek celkem 28

Podíly � ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21A. III. 1.

Podíly � podstatný vliv (062) 22A. III. 2.

Dluhové cenné papíry dr�ené do splatnosti (063) 23A. III. 3.

Zápùjèky organizaèním slo�kám (066) 24A. III. 4.

Ostatní dlouhodobé zápùjèky (067) 25A. III. 5.

Ostatní dlouhodobý finanèní majetek (069) 26A. III. 6.

A. IV. Souèet A.IV.1. a� A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -78 -78

Oprávky k nehmotným výsledkùm výzkumu a vývoje (072) 29A. IV. 1.

Oprávky k softwaru (073) 30A. IV. 2.

Oprávky k ocenitelným právùm (074) 31A. IV. 3.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32A. IV. 4.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33A. IV. 5.

Oprávky ke stavbám (081) 34A. IV. 6.

35(082)
Oprávky k samostatným hmotným movitým vìcem a souborùm 
hmotných movitých vìcí

A. IV. 7.

Oprávky k pìstitelským celkùm trvalých porostù (085) 36A. IV. 8.

Oprávky k základnímu stádu a ta�ným zvíøatùm (086) 37A. IV. 9.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 -78-78A. IV. 10.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39A. IV. 11.



a

Oznaèení AKTIVA Stav k prvnímu dni
úèetního období

èíslo
øádku

c 1

Stav k posled. dni
úèetního období

b 2

B. Souèet B.I. a� B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 987817

B. I. Souèet B.I.1. a� B.I.9.Zásoby celkem 51

Materiál na skladì (112) 42B. I. 1.

Materiál na cestì (119) 43B. I. 2.

Nedokonèená výroba (121) 44B. I. 3.

Polotovary vlastní výroby (122) 45B. I. 4.

Výrobky (123) 46B. I. 5.

Mladá a ostatní zvíøata a jejich skupiny (124) 47B. I. 6.

Zbo�í na skladì a v prodejnách (132) 48B. I. 7.

Zbo�í na cestì (139) 49B. I. 8.

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50B. I. 9.

B. II. Souèet B.II.1. a� B.II.19.Pohledávky celkem 71 272 329

Odbìratelé (311) 52 1B. II. 1.

Smìnky k inkasu (312) 53B. II. 2.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54B. II. 3.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55B. II. 4.

Ostatní pohledávky (315) 56B. II. 5.

Pohledávky za zamìstnanci (335) 57B. II. 6.

Pohl. za institucemi soc. zabezpeèení a veøejného zdrav. poji�tìní (336) 58B. II. 7.

Daò z pøíjmù (341) 59B. II. 8.

Ostatní pøímé danì (342) 60B. II. 9.

Daò z pøidané hodnoty (343) 61B. II. 10.

Ostatní danì a poplatky (345) 62B. II. 11.

Nároky na dotace a ostatní zúètování se státním rozpoètem (346) 63B. II. 12.

Nároky na dotace a ost. zúèt. s rozp. orgánù územ. samospr. celkù (348) 64 329271B. II. 13.

Pohledávky za spoleèníky sdru�enými ve spoleènosti (358) 65B. II. 14.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66B. II. 15.

Pohledávky z vydaných dluhopisù (375) 67B. II. 16.

Jiné pohledávky (378) 68B. II. 17.

Dohadné úèty aktivní (388) 69B. II. 18.

Opravná polo�ka k pohledávkám (391) 70B. II. 19.

B. III. Souèet B.III.1. a� B.III.7.Krátkodobý finanèní majetek celkem 80 545 658

Penì�ní prostøedky v pokladnì (211) 72 18B. III. 1.

Ceniny (213) 73B. III. 2.

Penì�ní prostøedky na úètech (221) 74 657537B. III. 3.

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75B. III. 4.

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76B. III. 5.

Ostatní cenné papíry (256) 77B. III. 6.

Peníze na cestì (261) 79B. III. 7.

B. IV. Souèet B.IV.1. a� B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84

Náklady pøí�tích období (381) 81B. IV. 1.

Pøíjmy pøí�tích období (385) 82B. IV. 2.

Souèet A. a� B.Aktiva celkem 85 987817



a

Oznaèení PASIVA Stav k prvnímu dni
úèetního období

èíslo
øádku

c 3

Stav k posled. dni
úèetního období

b 4

A. Souèet A.I. a� A.II.Vlastní zdroje celkem 86 3315

A. I. Souèet A.I.1. a� A.I.3.Jmìní celkem 90

Vlastní jmìní (901) 87A. I. 1.

Fondy (911) 88A. I. 2.

Oceòovací rozdíly z pøecenìní finanèního majetku a závazkù (921) 89A. I. 3.

A. II. Souèet A.II.1. a� A.II.3.Výsledek hospodaøení celkem 94 15 33

Úèet výsledku hospodaøení (963) 91 19xA. II. 1.

Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení (931) 92 x-187A. II. 2.

Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 14202A. II. 3.

B. Souèet B.I. a� B.IV.Cizí zdroje celkem 95 954802

B. I. Hodnota B.I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 96B. I. 1.

B. II. Souèet B.II.1. a� B.II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105

Dlouhodobé úvìry (951) 98B. II. 1.

Vydané dluhopisy (953) 99B. II. 2.

Závazky z pronájmu (954) 100B. II. 3.

Pøijaté dlouhodobé zálohy (955) 101B. II. 4.

Dlouhodobé smìnky k úhradì (958) 102B. II. 5.

Dohadné úèty pasivní (389) 103B. II. 6.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104B. II. 7.

B. III. Souèet B.III.1. a� B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 526 751

Dodavatelé (321) 106 8B. III. 1.

Smìnky k úhradì (322) 107B. III. 2.

Pøijaté zálohy (324) 108 17B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109B. III. 4.

Zamìstnanci (331) 110 8663B. III. 5.

Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm (333) 111B. III. 6.

Závazky k institucím soc. zabezpeèení a veøejného zdrav. poji�tìní (336) 112 4436B. III. 7.

Daò z pøíjmù (341) 113B. III. 8.

Ostatní pøímé danì (342) 114 1310B. III. 9.

Daò z pøidané hodnoty (343) 115B. III. 10.

Ostatní danì a poplatky (345) 116B. III. 11.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpoètu (346) 117B. III. 12.

Závazky ve vztahu k rozpoètu orgánù územ. samospr. celkù (348) 118B. III. 13.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù (367) 119B. III. 14.

Závazky ke spoleèníkùm sdru�eným ve spoleènosti (368) 120B. III. 15.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121B. III. 16.

Jiné závazky (379) 122B. III. 17.

Krátkodobé úvìry (231) 123B. III. 18.

Eskontní úvìry (232) 124B. III. 19.

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125B. III. 20.

Vlastní dluhopisy (255) 126B. III. 21.

Dohadné úèty pasivní (389) 127B. III. 22.

Ostatní krátkodobé finanèní výpomoci (249) 128 600400B. III. 23.



a

Oznaèení PASIVA Stav k prvnímu dni
úèetního období

èíslo
øádku

c 3

Stav k posled. dni
úèetního období

b 4

B. IV. Souèet B.IV.1. a� B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 276 203

Výdaje pøí�tích období (383) 130B. IV. 1.

Výnosy pøí�tích období (384) 131 203276B. IV. 2.

Souèet A. a� B.Pasiva celkem 134 987817

-----

Pozn.:Pøedmìt podnikáníPrávní forma úèetní jednotky

Sestaveno dne: 10.06.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu úèetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je úèetní jednotkou

èinnosti ostatních organizací sdru�ujících 
osoby za úèelem prosazování spoleèných 
zájmù j. n.



IÈO
pøíslu�nému finanènímu
orgánu

1 x
Úèetní jednotka doruèí:

01675842

MAS Blaník, z.s.
Palackého nám. 65
Vla�im
258 01

Název a sídlo úèetní jednotky

( v celých tisících Kè )

ke dni 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty
podle Pøílohy è. 2
vyhlá�ky è. 504/2002 Sb.

v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Èíslo
øádku

TEXT

5

Celkem

7

Èinnosti

Hlavní

6

HospodáøskáOznaèení

NákladyA. 1

Spot❙!✁✂✄☎✆✝ ✞✟✠✡☛☞ ✌ ✍✎✏✑✒✓✔✕✖✗ ✘✙✚✛✜✢ 444Souèet A.I.1. a� A.I.6. 2 444A. I.

Spotøeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 2253 225A. I. 1.

Prodané zbo�í 4A. I. 2.

Opravy a udr�ování 5A. I. 3.

Náklady na cestovné 226 22A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 157 15A. I. 5.

Ostatní slu�by 1828 182A. I. 6.

Zm❩✣✤ ✥✦✧★✩ ✪✫✬✭✮ ✯✰✱✲✳✴✵ ✶✷✸✹✺✻✼✽ ✾ ✿❀❁❂❃❄❅❆ Souèet A.II.7. a� A.II.9. 9A. II.

Zmìna stavu zásob vlastní èinnosti 10A. II. 7.

Aktivace materiálu, zbo�í a vnitroorganizaèních slu�eb 11A. II. 8.

Aktivace dlouhodobého majetku 12A. II. 9.

Osobní náklady 1 524Souèet A.III.10. a� A.III.14. 13 1 524A. III.

Mzdové náklady 1 16214 1 162A. III. 10.

Zákonné sociální poji�tìní 36215 362A. III. 11.

Ostatní sociální poji�tìní 16A. III. 12.

Zákonné sociální náklady 17A. III. 13.

Ostatní sociální náklady 18A. III. 14.

Dan❉ ❇ ❈❊❋●❍■❏❑ Hodnota A.IV.15. 19A. IV.

Danì a poplatky 20A. IV. 15.

Ostatní náklady 4Souèet A.V.16. a� A.V.22. 21 4A. V.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22A. V. 16.

Odpis nedobytné pohledávky 23A. V. 17.

Nákladové úroky 24A. V. 18.

Kursové ztráty 25A. V. 19.

Dary 26A. V. 20.

Manka a �kody 27A. V. 21.

Jiné ostatní náklady 428 4A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a 
pou�ití rezerv a opravných polo�ek

A. VI. 29Souèet A.VI.23. a� A.VI.27.

Odpisy dlouhodobého majetku 30A. VI. 23.

Prodaný dlouhodobý majetek 31A. VI. 24.

Prodané cenné papíry a podíly 32A. VI. 25.

Prodaný materiál 33A. VI. 26.

Tvorba a pou�ití rezerv a opravných polo�ek 34A. VI. 27.

Poskytnuté pn▲▼◆❖◗❘❚ Hodnota A.VII.28. 35A. VII.

Poskytnuté èlenské pøíspìvky a pøíspìvky zúètované 
mezi organizaèními slo�kami

36A. VII. 28.



Èíslo
øádku

TEXT

5

Celkem

7

Èinnosti

Hlavní

6

HospodáøskáOznaèení

Da❯ ❱ ❲❳❨❬❭❪ Hodnota A.VIII.29. 37A. VIII.

Daò z pøíjmù 38A. VIII. 29.

Náklady celkem 1 9721 97239Souèet A.I. a� A.VIII.

VýnosyB. 40

Provozní dotace 1 884Hodnota B.I.1. 41 1 884B. I.

Provozní dotace 1 88442 1 884B. I. 1.

P❫❴❵❛❜❝ ❞❡❢❣❤✐❥❦❧ 107Souèet B.II.2. a� B.II.4. 43 107B. II.

Pøijaté pøíspìvky zúètované mezi organizaèními slo�kami 44B. II. 2.

Pøijaté pøíspìvky (dary) 45B. II. 3.

Pøijaté èlenské pøíspìvky 10746 107B. II. 4.

Tr�by za vlastní výkony a za zbo�í 47B. III.

Ostatní výnosy Souèet B.IV.5. a� B.IV.10. 48B. IV.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49B. IV. 5.

Platby za odepsané pohledávky 50B. IV. 6.

Výnosové úroky 51B. IV. 7.

Kursové zisky 52B. IV. 8.

Zúètování fondù 53B. IV. 9.

Jiné ostatní výnosy 54B. IV. 10.

Tr�by z prodeje majetku Souèet B.V.11. a� B.V.15. 55B. V.

Tr�by z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56B. V. 11.

Tr�by z prodeje cenných papírù a podílù 57B. V. 12.

Tr�by z prodeje materiálu 58B. V. 13.

Výnosy z krátkodobého finanèního majetku 59B. V. 14.

Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku 60B. V. 15.

Výnosy celkem 1 9911 99161Souèet B.I. a� B.V.

Výsledek hospoda♠♥♦♣ ;<=> ✉✈✇①②③④⑤ 1919C. 62ø. 61 - (ø. 39 - ø. 37)

Výsledek hospoda⑥⑦⑧⑨ ⑩❶ ❷❸❹❺❻❼❽ 1919D. 63ø. 62 - ø. 37

-----

Pozn.:Pøedmìt podnikáníPrávní forma úèetní jednotky

Sestaveno dne: 10.06.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu úèetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je úèetní jednotkou

èinnosti ostatních organizací sdru�ujících osoby za úèelem 
prosazování spoleèných zájmù j. n.


