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Zápis Členské schůze – MAS Blaník, z. s. 

14. 01. 2020, 17:00 Spolkový dům Vlašim 

Přítomni:  

Za soukromý sektor přítomno 19 členů, za veřejný sektor přítomno 12 členů. 

Poměr sektorů v procentech: 61,3% soukromý sektor; 38,7% veřejný sektor. 

Členská schůze je usnášeníschopná v počtu 31 z 48 členů. 

 

Soukromý sektor: 

Diakonie ČCE – středisko ve Vlašimi (delegovaná zástupkyně Dana Lučanová), Charita 

Vlašim (k zastupování zplnomocněn Miroslav Lalouček), Houdková Eva, Petr Jíša (k 

zastupování zplnomocněna Jitka Fialová), Stanislav Kužel, Radmila Matušková, Anna van 

der Weerden, Radek Vondrák, Pavel Duda (k zastupování zplnomocněn Miroslav Lalouček), 

Milan Hájek (k zastupování zplnomocněn Miroslav Lalouček), Pavel Procházka, Jana 

Vlasáková, SDH Trhový Štěpánov (Štěpánka Bézová, delegovaný zástupce), TJ Sokol Trhový 

Štěpánov (Karel Pokorný, statutární zástupce), TJ Sokol Čechtice (František Nebřenský, 

delegovaný zástupce), Vlašimská astronomická společnost (Pavla Kovalská – statutární 

zástupce), Renata Vondráková, Miroslav Lalouček, Podblanickem, z.s. (Renata Vondráková, 

statutární zástupce). 

 

Veřejný sektor: 

Blaník – svazek obcí (Eliška Švejdová, delegovaný zástupce), Kulturní dům Blaník (Jitka 

Fialová - delegovaný zástupce), Město Vlašim (Karel Kroupa - delegovaný zástupce), Město 

Trhový Štěpánov (Josef Korn, statutární zástupce), Městys Louňovice pod Blaníkem (Ing. 

Václav Fejtek, statutární zástupce), Městys Načeradec (Petra Bartoníčková, statutární 

zástupce), Mikroregion Český smaragd (Jan Balšánek, delegovaný zástupce), Obec Kamberk 

(Alena Jenšíková, statutární zástupce), Obec Kondrac (Jiří Procházka – statutární zástupce), 

Obec Pravonín (Jana Lapáčková, statutární zástupce), Obec Vracovice (Veronika Benkovská 

– statutární zástupce), Spolkový dům Vlašim, příspěvková organizace (Jitka Fialová - 

statutární zástupce)Realizační tým MAS Blaník:  

Lucie Jeřábková, Anna Dufková, Lucie Lebedová, Nikola Podroužková, Zuzana Hrdlicová. 
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Shrnutí hlavních bodů: 

1) Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele 

2) Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech  

3) Změna PRV –  

4) Změna IROP – finanční plán 

5) Informace k SC 01 

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

6) Aktuální informace k SC 02 – přehled čerpání, rozpočet 2020, představení a přijetí 

nových členů (Mgr. Bc. Jan Vošický - Farma Vošický, Bc. Vlastislav Chatrný – 

minipivovar Špácal) harmonogram plnění, aktivity kanceláře 

a. Projednání změny SC 02 - etapy (čtvrtletní), přesun úspor peněz do další etapy 

b. Projednání návrhu Příspěvkového řádu – schválení řádného a mimořádného 

členského příspěvku 

7) Další, diskuze 

 

1) Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů, volební komise 

Uvítání – Mgr. Jitka Fialová (předsedající) 

Předsedající Mgr. Jitka Fialová přivítala přítomné členy.  

Volba zapisovatele a ověřovatelů 

Jako zapisovatelka byla navržena Zuzana Hrdlicová. 

Hlasování o zapisovatelce: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Navržení ověřovatelé: 

Ověřovatel č. 1: Stanislav Kužel 

Hlasování o ověřovali č. 1: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se:1 

Ověřovatel č. 2: Štěpánka Bézová 

Hlasování o ověřovali č. 2: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se:1 

 

Určení skrutátorů 

Za skrutátory určeni: Václav Fejtek, Nikola Podroužková 
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Proběhla kontrolní hlasování. Dle mandátové tabulky je přítomno 31 členů, za soukromý 

sektor je přítomno 19 členů, za veřejný sektor přítomno 12 členů. 

Kontrola hlasování proběhla v pořádku. 

 

Prohlášení o usnášeníschopnosti 

Členská schůze je usnášeníschopná v počtu 31 členů (z 48 členů), kdy veřejný sektor 

nepředstavuje více než 49 %. Aktuálně je z veřejného sektoru přítomno 12 členů a 19 členů 

ze soukromého sektoru. Poměr sektorů v procentech: 61,3% soukromý sektor; 38,7% veřejný 

sektor. 

 

Představení a schválení programu schůze 

 Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele 

 Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech  

 Změna PRV  

 Změna IROP – finanční plán 

 Informace k SC 01 

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

 Aktuální informace k SC 02 – přehled čerpání, rozpočet 2020, představení a přijetí 

nových členů (Mgr. Bc. Jan Vošický - Farma Vošický, Bc. Vlastislav Chatrný – 

minipivovar Špácal) harmonogram plnění, aktivity kanceláře 

o Projednání změny SC 02 - etapy (čtvrtletní), přesun úspor peněz do další etapy 

o Projednání návrhu Příspěvkového řádu – schválení řádného a mimořádného 

členského příspěvku  

 Další, diskuze 

 

Předsedající se dotázala přítomných, zda s takto navrženým programem souhlasí, zda mají 

k navrženému programu nějaké připomínky nebo chtějí případně přidat nějaký bod 

k jednání. Nikdo připomínky neuplatnil ani nepřidal nový bod k jednání. Mgr. Jitka Fialová 

tedy nechala hlasovat o schválení navrženého programu jednání, viz. shora.  

Hlasování: Členská schůze schvaluje navržený program:  

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 
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2) Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech 

Jitka Fialová připomněla, že je ve funkci předsedkyně od 1.11.2019 a následně začala 

popisovat situaci v kanceláři MAS Blaník. 

ESF – vypsána 6. výzva – Hlídání dětí pracujícím rodičům, přijato bylo 5 žádostí, z čehož byla 

1 zamítnuta z důvodu překročení limitu požadované částky dotace žadatelem. Kontrolní a 

monitorovací výbor řešil odvolání žadatele, které bylo zamítnuto. Výběrová komise hodnotila 

4 projekty (Montessori Jesle, Kondracký Hlídáček, Dětská skupina Anna, Montessori 

Školička). V minulém týdnu proběhlo jednání Výboru a jeho výsledek byl zaslán na Řídící 

orgán. 

PRV – Po dohodě Členské schůze ze dne 29.10.2019 byl zařazen do plánované 3. výzvy 

článek 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech a vzniká tak nová Fiche 

č. 6 Na venkově to ŽIJE. Kancelář již konzultuje projekty ve schválených oblastech: Veřejná 

prostranství v obcích, Hasičské zbrojnice, Mateřské a základní školy, Kulturní a spolková 

zařízení včetně knihoven   

Program rozvoje obce – obcím byla nabídnuta pomoc se zpracováním dokumentu, zejména 

se strategickou částí. V současné době se kancelář podílí na zpracování dokumentu 

s městysem Louňovice pod Blaníkem, dále bude pokračovat v Trhovém Štěpánově, 

Načeradci a Pravoníně. Jitka Fialová připomněla přítomným, že s ohledem na potřebnou 

oporu projektových záměrů při žádostech o dotaci je důležité program rozvoje obce mít. 

Kancelář nabízí obcím pomoc se zpracování Programu rozvoje obce. 

3) Změna PRV  

Předsedkyně přešla ke změnám v PRV – zařazení čl. 20 a připomněla, že alokace byla 

upravována na minulé Členské schůzi, kdy byla stanovena na 4,5 mil. S ohledem na animaci 

území a dosavadní konzultace kanceláře byly z článku 20 do Fiche 6 – Na venkově to ŽIJE 

(Příloha č. 01_ Návrh Fiche 1, Fiche 6) vybrány 4 oblasti (tj. a) Veřejná prostranství v obcích, 

b) Mateřské a základní školy, c) Hasičské zbrojnice a f) Kulturní a spolková zařízení včetně 

knihoven).  

Renata Vondráková se dotazuje na projekty, které se do článku 20 chystají a vyjadřuje 

nesouhlas s preferenčním kritériem č. 6 - Finanční náročnost projektu, zejména omezení 

výše dotace na projekt. Dále vytýká kanceláři pozdní zaslání podkladu a odkazuje na svá 

emailová vyjádření zaslaná všem členům. 

Jitka Fialová jmenuje jako zájemce o Fichi 6 Louňovice pod Blaníkem, Pravonín, Vracovice, 

Načeradec a další obce. 
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Renata Vondráková dále vytýká změnu z listopadu 2019 navrženou vysokou celkovou alokaci 

ve Fichi 1 – ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov a navrhuje peníze spíše přidat obcím, do Fiche 6. Dále 

upozorňuje, že při nastavení kritérií dle zaslaného návrhu dochází ke zvýhodnění velkých 

zemědělců, což nepokládá za žádoucí. Velcí zemědělci mohou totiž žádat nejen tzv. napřímo, 

ale také plní všechna uvedená preferenční kritéria snáze. Navrhuje stanovit preferenční 

kritérium č. 10 – „Výdaje pro spolufinancování – dotace“ tak, aby zvýhodňovalo žadatele 

s projekty kolem 300 tis. Kč, tedy malé zemědělce. Dotazuje se, jaké velké projekty byly 

v předchozí výzvě z Fiche 1 a nedostalo se na ně. Lucie Jeřábková zmínila například pana 

Kakose, který byl konzultován při první výzvě PRV.  

Pan Nebřenský se vyjadřuje, že by souhlasil se zvýhodněním malých projektů na základě 

bodového hodnocení. 

Radek Vondrák upozorňuje, že dle jeho názoru se při současném nastavení kritérií do výzvy 

malí zemědělci vůbec nepřihlásí, protože v tom nebudou vidět smysl kvůli předpokládanému 

neúspěchu. 

Lucie Jeřábková připomíná, že nastavování kritérií je k diskusi a připomínkování a s návrhy je 

žádoucí pracovat a upravit je co nejvhodněji.  

Pan Lalouček navrhuje odstupňovat – do 300 tis. nejvíce bodů, v rozmezí do 500 tis. Kč méně 

bodů a nad 500 tis. Kč. nula bodů. 

Jitka Fialová se dotazuje, zda by měl ještě někdo něco k diskusi. Pan Nebřenský se zajímá o 

podporu v oblasti sportu. Lucie Jeřábková odpovídá, že tato oblast není v rámci článku 20 

podpořena. Anna Dufková sděluje, že dnes dopoledne dorazil email s informací, že se budou 

oblasti čl. 20 rozšiřovat. Bližší informace bude kancelář vědět po účasti na semináři dne 

21.1.2020. Jitka Fialová prochází stanovené alokace pro jednotlivé Fiche v Programu rozvoje 

venkova. (Příloha č. 02_ Dodatek č. 3 – Strategická část Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje pro území MAS Blaník) 

Renata Vondráková mluví o nutnosti práce v terénu a aktivním informování zemědělců, aby 

byly připravovány projektové záměry do vypsaných Fichí. Velké zemědělce vidí jako 

„pokryté“. Navrhuje přesunout ze schválené změny Členskou schůzí z října 2019 částku 

2.000.000 Kč z Fiche 1 do Fiche 6 s tím, že ve Fichi 1 zůstane dostatek finančních prostředků 

pro uspokojení 4-5 malých projektů. 
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V tomto případě by byly částky rozvržené na jednotlivé Fiche následující: 

F)  zavedení článku 20 a zrušení 5. Fiche 
  

1 ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov                       2 657 887,00 Kč  

2 Ať nám roste PRODUKCE                          740 580,00 Kč  

3 Na venkově se PODNIKÁ                      4 500 000,00 Kč  

4 Poznejte to u nás v LESE                      1 337 500,00 Kč  

5 Škola obnovy venkova                                          -   Kč  

6 Na venkově to ŽIJE (Fiche k čl. 20)                      6 500 000,00 Kč  

CELKEM                    15 735 967,00 Kč  

 

Předsedkyně navrhuje přejít k hlasování a vznáší dotaz, zda přítomní chtějí hlasovat i o 

změně alokace. Přítomní souhlasí. 

Hlasování: Kdo souhlasí s přesunem částky 2 mil. Kč z Fiche 1(oproti schválené změně 

Členskou schůzí z 29.10.2019) do Fiche 6?  

Pro: 26, Proti: 4, Zdržel se: 1 

Hlasování: Kdo souhlasí s následujícím bodovým hodnocením preferenčního kritéria č. 10 - 

Výdaje pro spolufinancování – dotace: 300 tis. Kč a méně = 30 b, 300.001 Kč – 500 tis. Kč = 

15b, 500.001 Kč a více = 0 b ve Fichi č. 1?  

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 2 

Hlasování: Kdo souhlasí se zněním preferenčních kritérií ve Fichi 1 dle zaslaného podkladu 

(se změnou bodování výše dotace na projekt dle předchozího odsouhlaseného návrhu)?  

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Na základě již předchozího informování o nutnosti schválení vybraných oblastí z článku 20, 

předsedkyně vyzývá k hlasování. 

Hlasování: Kdo souhlasí se zařazením vybraných oblastí a) Veřejná prostranství v obcích, b) 

Mateřské a základní školy, c) Hasičské zbrojnice a f) Kulturní a spolková zařízení včetně 

knihoven) článku 20 do Fiche č. 6? 

Pro: 27, Proti: 4, Zdržel se: 0 
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Dále Jitka Fialová předčítá jednotlivá kritéria navrhovaná do Fiche 6.  

• PK č.1 Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS Blaník v Programu 

rozvoje venkova 

• PK č. 2 Spolupráce více subjektů při přípravě projektového záměru 

• PK č. 3 Projekt se zkrácenou dobou realizace 

• PK č. 4 Předmětem projektu je investice v objektu ve vlastnictví žadatele 

• PK č. 5 V rámci projektu bude podporováno třídění alespoň 4 složek odpadu 

minimálně po dobu udržitelnosti projektu. 

• PK č. 6 Finanční náročnost projektu 

 

Přítomní se pozastavili u kritéria č. 6 - Finanční náročnost projektu, kdy paní Bartoníčková 

uvádí, že omezení 1,5 mil Kč se jí zdá příliš vysoké. Renata Vondráková se dotazuje na 

indikátory a jejich plnění. Jitka Fialová předčítá jednotlivé indikátory, jejich plnění, kolik jich 

k plnění zbývá a jejich přerozdělení k jednotlivým fichím v rámci změny strategie. (Příloha č. 

03_ Změna indikátorů PRV) 

Václav Fejtek navrhuje odstupňování výše dotace v preferenčním kritériu se záchytnými 

částkami 600 tis. Kč a 1 mil. Kč. Ostatní souhlasí, a tak se přechází k hlasování. 

Hlasování: Kdo souhlasí s navrženými preferenčními kritérii do Fiche č. 6  (vč. odstupňování 

kritéria o výši dotace na: do 600 tis. Kč = 30 b., 600.001 Kč – 1 mil. Kč = 15 b., více než 1 mil. 

Kč = 0b.)?  

Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 5 

 

4) Změna IROP – finanční plán 

Jitka Fialová informovala, že změna za IROP bude provedena až v průběhu března, aby se 

neprodlužovalo schválení žádosti o změnu v PRV. 

Členská schůze bere na vědomí termín změny v IROP. 
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5) Informace k SC 01 

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

Předsedkyně informuje o Zprávě o plnění ISg (Příloha č. 04_ Zpráva o realizaci ISg MAS Blaník 

a 05 _Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie) a dotazuje se, zda má 

někdo nějaký komentář či připomínku. Nikdo nic nevznesl, tak přistupuje k hlasování.  

Hlasování: Kdo souhlasí se Zprávou o plnění Isg pro období 1.7. – 31.12.2019?  

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

6) Aktuální informace k SC 02  

Přehled čerpání rozpočtu za rok 2019, návrh rozpočtu na rok 2020 

Předsedkyně se dotazuje, zda má někdo nějaké připomínky k plnění rozpočtu v roce 2019 

(Příloha č. 06_ Rozpočet 2019 – aktuální čerpání) na základě zaslaných podkladů. Nikdo se 

nehlásí a Lucie Jeřábková ještě doplňuje, že faktury vydané v roce 2019, ale proplacené 

v roce 2020 v zaslaném rozpočtu již nejsou a budou zaúčtovány až v roce 2020.  

Jitka Fialová přešla k návrhu rozpočtu na rok 2020 (Příloha č. 07_ Návrh rozpočtu 2020). 

Informuje, že aktualizace stávající strategie bude možná zejména v roce 2020, proto jsou 

jednotlivé položky navýšeny na horní hranici. Odchází paní Houdková, aktuálně přítomno 30 

členů 

Jitka Fialová uvedla, že celkové mzdové výdaje pro pracovníky na HPP a DPP se nebudou 

měnit, ale mohou se měnit výše úvazků. (Příloha č. 07_ Návrh rozpočtu 2020) Vedoucí 

zaměstnanec má navýšen pracovní poměr z 0,75 úvazku na 0,9 s ohledem na 

předpokládanou aktualizaci Strategie. Na hlavní pracovní poměr je v současné době 

zaměstnána Lucie Jeřábková a Lucie Lebedová. Vzniká zde potřeba pracovníka na pozici 

manažera PRV, výběrové řízení již vyhlášeno.  

Dále informuje, že v rozpočtu je odměna předsedy uvedena v části služby, jelikož je 

právnickou osobou a vypořádání probíhá formou faktury. 

Renata Vondráková upozorňuje, že položka 50 tis. Kč za tiskárnu je investicí a vzniká tedy 

nutnost udržitelnosti 5 let. František Nebřenský navrhuje jako řešení tiskárnu pronajmout. 

Hlasování: Členská schůze schvaluje znění Návrhu rozpočtu na rok 2020:   

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0  



9 

 

Předsedkyně poskytla výhled rozpočtu do roku 2023, tedy do konce realizace projektu na 

provoz kanceláře MAS se zohledněním navrhovaného rozpočtu na rok 2020. (Příloha č. 08_ 

Výhled rozpočtu do r. 2023) 

Aktivity kanceláře 

Předsedkyně uvedla, že prioritou kanceláře je její stabilizace a dále pak aktualizace strategie 

pro další období. 

Projednání změny SC 02 - etapy (čtvrtletní), přesun úspor peněz do další etapy 

Lucie Jeřábková informuje, že vstupujeme do 3. etapy projektu, abychom nepřišli o 

uspořenou finanční podporu z druhé etapy musíme pomocí žádosti o změnu přesunout 

úsporu do další etapy Dále informuje, ŘO IROP omezuje počet průběžných plateb za etapu, 

které může MAS podat. Během jedné etapy mohou být ze strany MAS podány maximálně 2 

průběžné platby, což v našem případě není dostatečné. Navrhuje schválit i změnu rozvrhu etap 

na půlroční, aby byla možnost průběžně vyúčtovávat stejným způsobem, jako dosud.  

Hlasování: Kdo souhlasí se změnou vyúčtování na čtvrtletní cyklus?  

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Paní Houdková opět přítomna, aktuálně přítomno 31 členů. Jitka Fialová přešla k dalšímu 

bodu jednání, a to ke schválení příspěvkovému řádu. V tomto roce se bude vybírat příspěvek 

řádný a také příspěvek mimořádný (Příloha č. 09_ Příspěvkový řád, Příloha č. _ Stanovení 

mimořádného členského příspěvku – pokyn 2020), který se stanoven podle typu subjektu. 

Hlasování: Členská schůze schvaluje Příspěvkový řád včetně Pokynu předsedy na stanovení 

mimořádného příspěvku:  

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Představení a přijetí nových členů (Mgr. Bc. Jan Vošický – Farma Vošický, Bc. 

Vlastislav Chatrný – minipivovar Špácal) 

Jitka Fialová vyzývá kandidáty na členství, aby se představili. 

Nejprve se představil pan Vošický (Příloha č. 11_ Přihláška člena MAS Blaník – p. Chatrný) – 

malá farma (10-12 ha) s masným dobytkem v Brzoticích spadajících pod obec Loket. Popisuje 

situaci malých obcí a jejich potřebě financí. Sděluje, že kolem Želivky je situace 

problematická vzhledem na ochranné pásmo, problém vidí v tom, že mladí lidé se stěhují z 

malých obcí do měst.  



10 

 

Hlasování: Kdo souhlasí s přijetím pana Vošického jako člena MAS Blaník?  

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Pan Vošický může od této chvíle hlasovat. 

Předsedkyně vyzvala k představení pana Chatrného (Příloha č. 12_ Přihláška člena MAS 

Blaník – p. Vošický) – společně s tchánem provozují minipivovar Špácal v Louňovicích pod 

Blaníkem a jejich záměrem do budoucna je jeho odkup a renovace pronajatých prostor.  

Hlasování: Kdo souhlasí s přijetím pana Chatrného jako člena MAS Blaník?  

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Pan Chatrný může od této chvíle hlasovat. 

Dále Jitka Fialová přistoupila k problematice nařízení Ministerstva pro místní rozvoj. Vydané 

stanovisko se týká střetu zájmů a určuje, že jakmile je osoba zastávající veřejnou funkci 

členem orgánu MAS, musí hájit pouze veřejný zájem a nemůže v žádném orgánu MAS 

vystupovat jako osoba soukromá či za právnickou osobu ze soukromého sektoru. Vzhledem 

k tomu se Výbor usnesl, že v březnu celý Výbor odstoupí a bude se volit nový ve složení 

s ohledem na tuto skutečnost. Příští členská schůze bude tedy volební. 

Členská schůze bere na vědomí nově vzniklou situaci a potřebu nové volby do orgánu. 

7) Další, diskuse 

Předsedkyně závěrem vyzývá přítomné k diskusi, komentářům či jiným sdělením.  

Renata Vondráková navrhuje společenskou akci. Dále navrhuje společné focení členů této 

schůze. 

Žádné další návrhy nebyly vzneseny, předsedající tedy přítomným poděkovala za účast a 

schůzi ukončila v 19:00 hodin. 

Zapsala: Zuzana Hrdlicová 

Ověřil 1: Stanislav Kužel 

Ověřil 2: Štěpánka Bézová 
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Přílohy: 

01_ Návrh Fiche 1, Fiche 6 

02_ Dodatek č. 3 – Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro 

území MAS Blaník 

03_ Změna indikátorů PRV 

04_ Zpráva o realizaci ISg MAS Blaník 

05_ Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie 

06_ Rozpočet 2019 – aktuální čerpání 

07_ Návrh rozpočtu 2020 

08_ Výhled rozpočtu do r. 2023 

09_ Příspěvkový řád 

010_ Stanovení mimořádného členského příspěvku – pokyn 2020 

011_ Přihláška člena MAS Blaník – p. Chatrný 

012_ Přihláška člena MAS Blaník – p. Vošický 
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JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY VÝBĚROVÉ KOMISE 

AKTUALIZACE PREFERENČNÍCH KRITÉRIÍ JEDNOTLIVÝCH FICHÍ VČETNĚ BODOVÉHO HODNOCENÍ 

 

Fiche č. 1 ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov / alokace 4.657.887,- Kč 

Mininální počet bodů: 45 

PK č. 1 Žadatel se prokazatelně zabývá živočišnou výrobou.       

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

Žádosti o dotaci včetně způsobu výpočtu.  

Zatížení VDJ (velkou dobytčí jednotkou) na ha, tj. stav hospodářských zvířat (dle IZR k 31. 12. roku 

předcházejícího podání žádosti; žadatel doloží kopií výpisu k ŽoD) přepočtený na VDJ k celkové 

výměře obhospodařované zemědělské půdy (dle LPIS k 31. 12. roku předcházejícího podání žádosti); 

žadatel doloží kopii výpisu LPIS a IZR k ŽoD. Údaje se zaokrouhlí na 2 desetinná místa.  

Rozhodný je stav za poslední kalendářní rok před podáním Žádosti o dotaci. Změny v době 

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

kritéria. 

Bodové hodnocení: 

Méně než 0,10 VDJ/ha obh zp – 0 b. 

0,11 – 0,19 VDJ/ha obh zp – 1 b. 

0,20 – 0,29 VDJ/ha obh zp – 2 b. 

0,30 – 0,39 VDJ/ha obh zp – 3 b. 

0,40 – 0,49 VDJ/ha obh zp – 4 b. 

0,50 – 0, 59 VDJ/ha obh zp – 5 b. 

0,60 a více VDJ/ha obh zp – 6 b. 

Návrh na změnu:   

Méně než 0,10 VDJ/ha obh zp – 0 b. 

0,11 – 0,19 VDJ/ha obh zp – 2 b. 

0,20 – 0,29 VDJ/ha obh zp – 4 b. 

0,30 – 0,39 VDJ/ha obh zp – 6 b. 

0,40 – 0,49 VDJ/ha obh zp – 8 b. 

0,50 – 0, 59 VDJ/ha obh zp – 10 b. 

0,60 a více VDJ/ha obh zp – 12 b. 

PK č. 2 Projekt vytváří pracovní místo. 

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

příloha 14. Nově vytvořené pracovní místo musí mít přímou vazbu na projekt.  

Kontrola se provádí po celou dobu udržitelnosti pracovního místa, tj. u malých a středních podniků 3 

roky od data převedení dotace na účet příjemce, u velkých podniků po dobu 5 let od převedení 

dotace na účet příjemce. Tato doba se nevztahuje na udržitelnost celého projektu, která zůstává 5 let 

od proplacení příjemci.  

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

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

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

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

době vytvoření pracovních míst je příjemce dotace velký podnik.  

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádost o dotaci. Kontrola se provádí 

dle Žádosti o platbu a při kontrole na místě. 
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Bodové hodnocení: 

0 – 0,49 pracovního místa – 0 b. 

0,50 – 0,99 pracovního místa – 5 b.  

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

1,50 a více pracovního místa – 15 b.

Návrh na změnu:  

0,10 – 0,99 – 10 b.  

1,00 a více  - 15 b.  

 

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

s projektem k vyjmutí ze zemědělského půdního fondu.  

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

Sb., část pátá, § 9.  

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

Zdrojem informace je pravomocné a platné povolení stavebního úřadu (podléhá-li projekt/část 

projektu řízení stavebního úřadu), ověřená projektová dokumentace, půdorys stavby, nebo kopie 

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

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

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

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

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

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

opatření stavebního úřadu.  

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

Návrh na změnu:   

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

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

brownfieldu. 

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

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

nebo jeho/její část nevyužívanou nejméně 5 let.  

Hodnotí se dle Žádosti o dotaci a jejích příloh. V popisu projektu žadatel jasně specifikuje nevyužívaný 

objekt. Uvede, jak dlouho je nevyužívaný. Uvede dále důvody jeho nevyužití, případně jaká rizika 

působí pro své okolí. Popis doplní přiloženou fotodokumentací objektu, nebo odkazem na webové 

stránky jakékoli dostupné databáze "brownfieldů" (např. Národní databáze brownfieldů, nebo 

Strategické dokumenty vyšších a nižších územních celků včetně SCLLD MAS), nebo doložením kopií 

katastrálních map. Kontrola se provádí dle Žádosti o platbu a přiložených příloh, popř. dle Hlášení o 

změnách.  

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

Návrh na změnu:   

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

PK č. 5 Velikost zemědělského subjektu (preference menších subjektů do 70 ha dle LPIS). 
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Posuzuje se celková výměra obhospodařované plochy. Výměra v ha je zjišťována dle výpisu z LPIS k 31. 

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

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

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

Bodové hodnocení:  

Nad 70 ha – 0 b.  

61 – 70 ha – 1 b. 

51 – 60 ha – 2 b.  

41 – 50 ha – 3 b.  

31 – 40 ha – 4 b.  

21 – 30 ha – 5 b. 

Pod 20 ha – 6 b. 

Návrh na změnu: Nad 70 ha – 0 b.  

61 – 69,99 ha – 1 b. 

51 – 60,99 ha – 2 b.  

41 – 50,99 ha – 3 b.  

31 – 40,99 ha – 4 b.  

20 – 30,99 ha – 5 b. 

Pod 19,99 ha – 6 b. 

PK č. 6 Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel dle 

zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství ve znění pozdějších předpisů. Kritérium musí být 

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

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

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

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

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

Návrh na změnu:   

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

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

projektu. 

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

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

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

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

Hlášení o změnách a při kontrole na místě. 

Návrh na změnu: Předcházení vzniku odpadu – jedná o princip, že v rámci činnosti by za běžných 

okolností odpad vznikl, ale žadatel vytvoří opatření k tomu, aby nevznikl. Opatření není možné 

uplatňovat tam, kde odpad nevzniká a ani by nevznikl činnosti realizovanými v rámci projektu. 

Opatření musí souviset s výdaji projektu a jeho obsahem, musí zde být přímá návaznost na projekt, 

nikoliv podnik/žadatele samotného. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

Návrh na změnu:   

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 
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PK č. 8 Žadatel se zaváže třídit v rámci podniku alespoň 6 složek odpadu minimálně po dobu 

udržitelnosti projektu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kritérium se vztahuje na celý podnik a jeho provoz. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

Návrh na změnu:   

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

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

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

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

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

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

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

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

místě. 

Návrh na změnu: plán nakládání s vodou musí být zaveden až s realizací projektu, nesmí to být již 

fungující/zavedený systém. Náklady na zřízení systému pro efektivní nakládání s vodou, mohou být 

součástí projektu, jako nezpůsobilý výdaj - Závlahové systémy jsou dle Pravidel operace 19. 2. 1 

nezpůsobilým výdajem.  

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b.  

ANO – 5 b. 

Návrh na změnu:   

NE – 0 b.  

ANO – 10 b. 

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

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

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

plánovaných indikátorů. 

Návrh na změnu: dotace činí maximálně 1.000.000,-Kč 

Bodové hodnocení:  

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

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

Návrh na změnu:  

Dotace činí 1.000.001,- Kč a více – 0 b.  

Dotace činí max. 1.000 000,- Kč – 30 b.  
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Fiche č. 6 Na venkově to ŽIJE / alokace 4.500.000,- Kč 

Minimální počet bodů: 40 

PK č.1 Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS Blaník v Programu rozvoje venkova 

Hodnocení se provádí na základě doporučení žádostí k financování ze strany MAS Blaník v 

programovém období 2014–2020 v předchozích výzvách bez ohledu na fakt, zda k realizaci 

došlo/dochází či ne. Kontrola MAS se uskutečňuje pomocí seznamu podpořených projektů, který 

bude zveřejněn jako příloha Výzvy. 

Bodové hodnocení:  

Žadatel byl podpořen z programového rámce PRV CLLD MAS – 0 b. 

Žadatel nebyl podpořen z programového rámce PRV CLLD MAS – 10 b. 

PK č. 2 Spolupráce více subjektů při přípravě projektového záměru 

Na základě realizace projektu vzniká nová spolupráce mezi žadatelem a dalším/i subjektem/subjekty. 

Jedná se o spolupráci ve formě využívání zrekonstruovaného prostoru či techniky.  

Spoluprací partneři realizují různé výstupy, které přináší do území MAS trvalou hodnotu obyvatelům 

či návštěvníkům a zároveň si vyměňují informace a zkušenosti především při řešení společných 

problémů a potřeb území. 

Žadatel v popisu projektu v Žádosti o podporu doloží, zda spolupracoval při přípravě záměru a 

formulaci projektu s jinými právnickými osobami (např. partnerskou smlouvou, memorandem, 

zápisem ze společného jednání apod.). Žadatel musí být iniciátorem této spolupráce, spoluprací není 

například vyjádření jiného subjektu ve stavebním řízení apod. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b. 

ANO – 10 b. 

PK č. 3 Projekt se zkrácenou dobou realizace 

Žádost o platbu včetně všech požadovaných příloh bude předložena na MAS do 6 měsíců od podpisu 

Dohody. 

Princip SCLLD Podpora lokálního trhu (ekonomiky) klade důraz na zvýšení celkové výkonnosti a 

udržitelnosti zemědělských podniků v území. Z toho důvodu preferenční kritéria zohledňují kvalitu, 

rychlejší dopad do území a soulad se SCLLD. Kvalita projektu bude hodnocena na základě přiměřené 

doby realizace. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b. 

ANO – 10 b. 

PK č. 4 Předmětem projektu je investice v objektu ve vlastnictví žadatele 

Předmětem projektu je investice do technologií umístěných v objektu ve vlastnictví či spoluvlastnictví 

žadatele (min. 50 %). 
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Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a příslušných příloh 

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

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

při kontrole na místě. 

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b. 

ANO – 10 b. 

PK č. 5 V rámci projektu bude podporováno třídění alespoň 4 složek odpadu minimálně po dobu 

udržitelnosti projektu. 

Žadatel blíže specifikuje do Žádosti o dotaci – části Popis projektu, jaké složky odpadu bude třídit a 

popíše dostupnost umístění třídících košů pro uživatele objektu.  

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

popíše způsob zajištění třídění 4 složek odpadu a jejich odběr příslušnými subjekty, které takovou 

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

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

Bodové hodnocení:  

NE – 0 b. 

ANO – 10 b. 

PK č. 6 Finanční náročnost projektu 

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

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

plánovaných indikátorů. 

Bodové hodnocení:  

Dotace činí 1 500 000,- Kč a více – 0 b. 

Dotace činí maximálně 1 500 000,- Kč – 30 b. 



Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje pro území MAS Blaník 

Pro období 2014 – 2020(5) 

 
 
 
 
 
 

2 část: STRATEGICKÁ – dodatek č.3 
 

 

 

 

 

Změny obsažené v dodatku schváleny Členskou schůzí MAS Blaník,z.s. ke dni 29.10.2019. 

 

V programovém rámci PRV dochází k několika změnám. S ohledem na poptávku v území po 

jednotlivých Fichích dochází k  zavedení nové Fiche ke článku 20 a zrušení Fiche Škola obnovy venkova. 

V souvislosti s těmito změnami dochází i k úpravě hodnot indikátorů. Všechny změny se opírají o Mid-

term evaluaci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Blaník, z. s..  Evaluační 

zpráva Mid-term evaluace SCLLD MAS Blaník, z.s. je dostupná zde: 

https://www.masblanik.cz/dokumenty/ . Všechny níže uvedené úpravy Programového rámce PRV byly 

schváleny Členskou schůzí MAS Blaník, z.s. dne 29.10.2019. 

 

1) Zařazení Fiche I.5 Na venkově to ŽIJE vycházející ze článku 20 má oporu v Mid-term evaluaci 

konkrétně na stranách 39,47,50 a 75 evaluační zprávy. Z animace území je zřejmé, že je ze 

strany obcí velká poptávka po projektech spadajících do článku 20. Konkrétně se jedná o jeho 

následující oblasti: veřejná prostranství v obcích, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice 

a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. Dané oblasti byly určeny na základě poptávky 

v území, jedná se například o projektové záměry týkající se spolkových místností, hasičáren, 

škol, náměstí a podobně. Fiche má oporu v analytické části SCLLD a nebude třeba ji dále 

doplňovat. Analýza problémů a potřeb i specifické cíle není třeba s ohledem na změnu 

doplňovat. Doplněna bude strategická část SCLLD, a to dodatkem upravené SWOT analýzy. 



 

 

2) Změna finančního plánu PRV, a to s ohledem na animaci v území. 

 

a) Narovnání finančního plánu s ohledem na .1. a 2. výzvy PRV – toto se týká let 2018,2019 a 

2020. Aktuálně jsou projekty v procesu administrace (realizace VZ a ŽOP), finální částky 

projektů doposud nejsou známy a budou dále upraveny další změnou ISg. 

b) Navýšení finančních prostředků ve Fichi č. 1 ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov  

Tento přesun finančních prostředků má oporu v Mid-term evaluaci realizace strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje MAS Blaník, z. s., ( konkrétně strany 40, 41 a 45). V 

návaznosti na zkušenosti z realizovaných výzev PRV a již zmíněnou animaci v územíje třeba 

alokaci upravit/přesunout mezi jednotlivých Fichemi. Vzhledem k velké poptávce ve Fichi 

č.1 ZEMEDĚLSTVÍ živí venkov a značné zbývající alokaci ve Fichích č. 2 a 3 i přes vypsání 

dvou výzev z nich bude přesunuta část finančních prostředků právě do Fiche č. 1. 

c)  Členská schůze jako nejvyšší orgán rovněž schválila zrušení Fiche Škola obnovy 

venkova.K realizaci projektu spolupráce nedojde a finanční prostředky budou přesunuty 

do nově vytvořené Fiche I.5  Na venkově to ŽIJE. Došlo k rozpracování projektového 

záměru projektu spolupráce, nicméně s ohledem na administrativní náročnost a 

uznatelnost výdajů nakonec nedošlo k jeho finalizaci. S ohledem na velký zájem o článek 

20 a vytvoření nové Fiche I. 5 Na venkove to ŽIJE je efektivnější variantou přesun finančních 

prostředků z nerealizovaného projektu spolupráce právě do této nové Fiche. Změna se 

opírá o Mid-term evaluaci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Blaník, z. s., možnost přesunu finančních prostředků z méně poptávaných Fichí do Fichí s 

vyšším zájmem ze strany žadatelů je uvedena na stranách 39, 40 a 45 evaluační zprávy. Do 

článku 20 byla s ohledem na poptávku také přesunuta část alokace z Fiche I.2 Na venkově 

se PODNIKÁ. 

Všechny výše uvedené změny jsou v částkách znázorněny v následující tabulce:  

 

d) Změna indikátorů 

Narovnání indikátorů proběhlo dle aktuálního stavu projektů MAS, s ohledem na animaci 

území a Mid-term evaluaci i přesun finančních prostředků mezi jednotlivými Fichemi. 

Nově byl přidán indikátor nové Fiche na Venkově to ŽIJE. Dále došlo k narovnání 

dosažených hodnot indikátorů k milníku 31.12.2018.9 

 

Fiche č. Název Fiche

1 ZEMĚDĚLSKÝ živí venkov

2 Ať nám roste PRODUKCE

3 Na venkově se PODNIKÁ

4 POZNEJTE to u nás v LESE

5 Na venkově to ŽIJE

Škola obnovy venkova -  Kč                                          

15 735 967,00 Kč                                

Program rozvoje venkova v MAS Blaník - Změna zbývající alokace Fichí

Zbývající alokace(dotace) po 

změně Isg.

4 657 887,00 Kč                                  

740 580,00 Kč                                     

4 500 000,00 Kč                                  

4 500 000,00 Kč                                  

1 337 500,00 Kč                                  

1 119 890,00 Kč             

CELKEM 15 735 967,00 Kč           

-  Kč                           

Zbývající 

alokace(dotace) po 1. a 

2. výzvě
810 023,00 Kč                

2 740 580,00 Kč             

7 727 974,00 Kč             

3 337 500,00 Kč             



1. Akční plán 

Programový rámec PRV 

 

 

 Název specifického cíle strategie I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník 
Název Fiche I. 1. ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov 
Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

Investice do zemědělských podniků 
Vymezení Fiche 

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku. Podpora přispívá 
k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů 
zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného 
obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských 
podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a 
orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností. 

Vazba na cíle SCLLD 
A-1:Prostřednictvím podpory podnikání (zejména drobného), vzniku pracovních míst, podpory realizace 
komplexních pozemkových úprav, podpory zajištění odpovídající územně plánovací dokumentace 
k podpoře rozvoje obce s ohledem na bydlení přilákat nové a udržet stávající obyvatele, vytvořit kvalitní 
podmínky pro život všech generací. 
A-1-1: Podpora drobného podnikání v regionu; 
A-1-2: Podpora vzniku pracovních míst na venkově 
F-2: Prostřednictvím podpory diverzifikace zemědělské/lesnické/potravinářské činnosti anebo návratu 
k původním tradičním zemědělským, řemeslným či potravinářským postupům (vyžadujícím často vyšší 
míru lidské/ruční práce) chceme napomoci zvrátit negativní trend v regionu, a sice ubývání pracovních 
příležitostí na venkově a naopak tyto nabídnout. 
F - 2 - 1:Podpora diverzifikace a tradičních zemědělských, lesnických, potravinářských a řemeslných postupů 
a činností 

Definice příjemce dotace: • Zemědělský podnikatel 
Oblasti podpory 
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV vycházejících 
z potřeb území) 
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do 
zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. 
Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do 
pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.  
V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro 
rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora 
nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu. 

Výše způsobilých výdajů: Min.       50 000,- Kč 

Max. 5 000 000,- Kč 

Preferenční kritéria: 
/principy pro stanovení 
preferenčních kritérií/ 

Projekt se zabývá rozvojem živočišné produkce 

Realizace projektového záměru bude zahrnovat vysoký podíl ruční práce 

Předmětem projektu je výstavba anebo rekonstrukce stavby/staveb a zároveň 
nedošlo v souvislosti s projektem k vyjmutí parcel/pozemků dotčených touto 
stavbou/stavbami ze zemědělského půdního fondu 



Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický 
podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství ve znění 
pozdějších předpisů, neprovozuje současně konvenční výrobu 

Žadatel má celkovou obhospodařovanou výměru do 70 ha (dle LPIS) 

Projekt je možné dále rozvíjet s cílem uplatnit výrobky na trhu (tj. preferujeme 
záměry, kde dále bude možné realizovat zpracování zemědělské produkce 

Projekt vytváří pracovní místo 

Projekt klade důraz na předcházení vzniku odpadu 

Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných/ chátrajících objektech 
nebo je umístěn v tzv. brownfieldu. 

Žadatel se zaváže třídit v rámci podniku alespoň 6 složek odpadu minimálně po 
dobu udržitelnosti projektu  

Projekt upřednostňuje zeleň před tradičními stavebními materiály (zelené 
střechy, fasády, travnaté plochy místo dlažby atp.) 

Projekt obsahuje také opatření pro efektivní nakládání s vodou (například 
řešení využití dešťové vody; znovu využití vody v oběhu) 

Projekt nabízí více inovativních řešení koloběhu zdrojů v podniku (tj. efektivní 
řešení vstupů a výstupů do výroby) 

Indikátory výstupů:  

- číslo 93701 

- název Počet podpořených podniků/příjemců 

- měrná jednotka Podniky 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

06 

- cílový stav 107 

Indikátory výsledků:  

- číslo 94800 

- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
(Leader) 

- měrná jednotka FTE 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

0 

- cílový stav 10,5 

 

  



Název specifického cíle strategie I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník 
Název Fiche I. 2. Ať nám roste PRODUKCE 
Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno b) 

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
Vymezení Fiche 

Stručný popis 
Fiche 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje 
zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s 
výjimkou produktů rybolovu, přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na 
nějž se uvedená příloha nevztahuje. Podpora přispívá k naplňování Priority 3 Podpora 
organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich 
uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména 
prioritní oblasti 3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do 
zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním 
hodnoty zemědělským produktům a podporou místních trhů a krátkodobých řetězců, 
seskupení a organizací producentů a mezioborových organizací. 

Vazba na cíle SCLLD 
A-1:Prostřednictvím podpory podnikání (zejména drobného), vzniku pracovních míst, podpory realizace 
komplexních pozemkových úprav, podpory zajištění odpovídající územně plánovací dokumentace 
k podpoře rozvoje obce s ohledem na bydlení přilákat nové a udržet stávající obyvatele, vytvořit kvalitní 
podmínky pro život všech generací. 
A-1-1: Podpora drobného podnikání v regionu; 
A-1-2: Podpora vzniku pracovních míst na venkově 
F-2: Prostřednictvím podpory diverzifikace zemědělské/lesnické/potravinářské činnosti anebo návratu 
k původním tradičním zemědělským, řemeslným či potravinářským postupům (vyžadujícím často vyšší 
míru lidské/ruční práce) chceme napomoci zvrátit negativní trend v regionu, a sice ubývání pracovních 
příležitostí na venkově a naopak tyto nabídnout. 
F - 2 - 1:Podpora diverzifikace a tradičních zemědělských, lesnických, potravinářských a řemeslných postupů 
a činností 

Definice příjemce dotace: • Zemědělský podnikatel 

• Výrobce potravin 

• Výrobce krmiv 
nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji 
zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako 
vstupní produkt. 
Žadatel musí splňovat definici mikro, malého, středního podniku. 

Oblasti podpory 
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV vycházejících 
z potřeb území) 
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich 
uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných 
manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální 
úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic 
souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při 
zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů, investice 
související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a 
investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu. V rámci této Fiche nelze 
podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu a dále v případě zpracování 
vinných hroznů technologie, které obsahují: dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o 
objemu nejméně 600 litrů, speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro 
výrobu červených vín nebo cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a 
určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými 
nečistotami. 
 

 
Výše způsobilých výdajů: Min.       50 000,- Kč 

Max. 5 000 000,- Kč 



Preferenční kritéria: 
/principy pro stanovení 
preferenčních kritérií/ 

Projekt vytváří pracovní místo 

Žadatel je nově registrovaným zemědělských či potravinářským subjektem (tj. 
činnost registrována do 24 měsíců od data podání žádosti o dotace) 

Žadatel zpracovává bioprodukty (minimálně 50 % vstupů) 

Předmětem projektu je investice do technologií umístěných v objektu ve 
vlastnictví žadatele 

Produkce vzniká z místních zdrojů, tj. vstupní materiál má původ v regionu MAS 
(př. mléko, maso, ovoce, zelenina, atp.) – minimálně ze 75 % 

Projekt si vyžaduje vysoký poměr ruční práce, strojové zpracování je nevhodné 

Projekt klade důraz na předcházení vzniku odpadu 

Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných/ chátrajících objektech 
nebo je umístěn v tzv. brownfieldu. 

Žadatel se zaváže třídit v rámci podniku alespoň 6 složek odpadu minimálně po 
dobu udržitelnosti projektu  

Projekt upřednostňuje zeleň před tradičními stavebními materiály (zelené 
střechy, fasády, travnaté plochy místo dlažby atp.) 

Projekt obsahuje také opatření pro efektivní nakládání s vodou (například 
řešení využití dešťové vody; znovu využití vody v oběhu) 

Projekt nabízí více inovativních řešení koloběhu zdrojů v podniku (tj. efektivní 
řešení vstupů a výstupů do výroby) 

Indikátory výstupů:  

- Číslo 93701 

- Název Počet podpořených podniků/příjemců 

- měrná jednotka podniky 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

06 

- cílový stav 7[j1]4 

Indikátory výsledků:  

- číslo 94800 

- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
(Leader) 

- měrná jednotka FTE 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

0 

- cílový stav 0,5 

 

  



Název specifického cíle strategie I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník 
Název Fiche I. 3. Na venkově se PODNIKÁ 
Vazba na článek Nařízení PRV Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení 

nebo rozvoj nezemědělských činností 
Vymezení Fiche 

Stručný popis 
Fiche 

Podpora v rámci této fiche zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských 
činností.  Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, 
snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména 
prioritní oblasti 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst. 

Vazba na cíle SCLLD 
A-1: Prostřednictvím podpory podnikání (zejména drobného), vzniku pracovních míst, podpory realizace 
komplexních pozemkových úprav, podpory zajištění odpovídající územně plánovací dokumentace 
k podpoře rozvoje obce s ohledem na bydlení přilákat nové a udržet stávající obyvatele, vytvořit kvalitní 
podmínky pro život všech generací. 
A-1-1 - Podpora drobného podnikání v regionu 
A-1-2 - Podpora vzniku pracovních míst na venkově 
A-1-5 - Podpora zázemí a vybavení venkovských služeb 
E-1: Cílem je prostřednictvím podpory investic do cestovního ruchu či jejich přípravy (zachování a 
zatraktivnění stávajících + budování nových turistických cílů)zajistit zázemí pro pobyt turistů na jeden a 
více dní pro různé cílové skupiny, a tím zvýšit zájem o návštěvu regionu (služby + infrastruktura), a 
současně přispět k vytváření nových pracovních míst. Důraz by měl být kladen na vytváření funkční a 
propojené sítě turistických cílů – tzv. ,,STARPOINTŮ‟. 
E-1-1 - Výstavba, obnova, rekonstrukce ubytovacích, sportovních a stravovacích zařízení, kempů a tábořišť 
vč. vybavení 
E-1-6 - Pořízení vybavení na pořádání akcí 

Definice 
příjemce 
dotace: 

• Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve 
venkovských oblastech, jakož i zemědělci. 

Oblasti podpory 
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností 
(CZ-NACE)4: C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví 
stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou 
tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 
41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou 
oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, 
stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, 
vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní 
rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 
(Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí 
činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy 
počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních 
služeb).  
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 
fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat 
musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou 
výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU.  
Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být 
realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 
 
 
Výše způsobilých výdajů: Min.       50 000,- Kč 

Max. 5 000 000,- Kč 

Preferenční kritéria: 
/principy pro stanovení 
preferenčních kritérií/ 

Projekt vytváří pracovní místo 

Využívá existující stavbu/stavby nebo projekt, jehož realizací nedojde k 
vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu  

Předmětem projektu je investice v objektu ve vlastnictví žadatele 



Projekt si vyžaduje vysoký poměr ruční práce, strojové zpracování je 
nevhodné 

Ke zvážení ve vypsaných výzvách – počet vybudovaných ubytovacích jednotek 
(lůžek) 

Projekt klade důraz na předcházení vzniku odpadu 

Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných/ chátrajících objektech 
nebo je umístěn v tzv. brownfieldu. 

Žadatel se zaváže třídit v rámci podniku alespoň 6 složek odpadu minimálně 
po dobu udržitelnosti projektu  

Projekt upřednostňuje zeleň před tradičními stavebními materiály (zelené 
střechy, fasády, travnaté plochy místo dlažby atp.) 

Projekt obsahuje také opatření pro efektivní nakládání s vodou (například 
řešení využití dešťové vody; znovu využití vody v oběhu) 

Projekt nabízí více inovativních řešení koloběhu zdrojů v podniku (tj. efektivní 
řešení vstupů a výstupů do výroby) 

Indikátory výstupů: 93701 

- Číslo Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

- Název Podniky 

- měrná jednotka 0 

- výchozí stav 03 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 05 

- cílový stavcílový stav 5 

Indikátory výsledků: 94800 

- číslo Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
(Leader) 

- název FTE 

- měrná jednotka 0 

- výchozí stav 03 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 03 

- cílový stav 3,49 

 

  



Název specifického cíle strategie I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník 
Název Fiche I. 4. POZNEJTE to u nás v  LESE 
Vazba na článek Nařízení PRV Článek 25 

Neproduktivní investice v lesích 

Vymezení Fiche 

Stručný popis 
Fiche 

Cílem tohoto opatření SCLLD je vytvářet zázemí pro pobyt návštěvníků lesa s ohledem na 
ochranu lesa a jeho funkcí. Budou podpořeny projekty, které napomohou zajistit 
průchodnost krajiny, jsou přínosem pro cestovní ruch v regionu, ale také trávení volného času 
místních obyvatel. Druhotným výstupem může být úprava odtokových poměrů (protierozní 
opatření).  

Vazba na cíle SCLLD 
E-1: Cílem je prostřednictvím podpory investic do cestovního ruchu či jejich přípravy (zachování a 
zatraktivnění stávajících + budování nových turistických cílů)zajistit zázemí pro pobyt turistů na jeden a 
více dní pro různé cílové skupiny, a tím zvýšit zájem o návštěvu regionu (služby + infrastruktura), a 
současně přispět k vytváření nových pracovních míst. Důraz by měl být kladen na vytváření funkční a 
propojené sítě turistických cílů – tzv. ,,STARPOINTŮ‟. 
F-1: Prostřednictvím co největší průchodnosti krajiny chceme dosáhnout jejího funkčního využití pro život, 
turistický ruch, zemědělskou činnost při současném zohlednění zájmů různorodých cílových skupin. 
Definice příjemce dotace: • Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a 

veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení. 
Oblasti podpory 
Investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících 
společenského potenciálu lesů. Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce 
lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních 
prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k 
usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, 
závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření 
k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. Projekty musí být realizovány 
na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o 
podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní 
hospodářské osnovy. 

 
Výše způsobilých výdajů: Min.       50 000,- Kč 

Max. 5 000 000,- Kč 

Preferenční kritéria: 
/principy pro stanovení 
preferenčních kritérií/ 

Pokud je předmětem dotace stezka, tvoří okruh (tj. místo vstupu a výstupu je 
shodné) 

Realizovaná investice je vázána na dostupnost hromadné dopravy (vlak, bus) 

Investice je navržena inovativně 

Investice je využitelná vhodně pro školy, školky regionu a má vazbu na výukový 
program 

Investice má vazbu na jinou vybudovanou infrastrukturu (zemědělskou, 
cestovní ruchu, obecní, lesní, atp.) 

Žadatel má prokazatelný plán údržby investice a dostatečné kapacity jeho 
naplnění 

Projekt je realizován přírodě blízkými materiály, projekt upřednostňuje zeleň 
před tradičními stavebními materiály (zelené 
střechy, fasády, travnaté plochy místo dlažby atp.) 

Projekt prokazatelně působí v krajině protierozně 

V rámci projektu je kladen důraz na předcházení vzniku odpadu (opatření 
zamezující vzniku tzv. černých skládek, atp. 

Projekt obsahuje opatření pro efektivní nakládání s vodou (například řešení 
znovu využití dešťové vody v oběhu, opatření pro maximální udržení vody v 
krajině) 

Projekt obsahuje inovativní opatření v oblasti návaznosti na jiné cíle cestovního 
ruchu anebo veřejnou dopravu. 



Indikátory výstupů:  

- číslo 92702  

- název Počet podpořených operací (akcí) 

- měrná jednotka Akce/operace 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

01 

- cílový stav 25 

Indikátory výstupů:  

- číslo 93001  

- název Celková (podpořená) plocha  

- měrná jednotka ha 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

0,1 

- cílový stav 76,90,5 

Indikátory výsledků: Závazný indikátor není stanoven.                                                                                             

 

  



Název specifického cíle strategie REALIZACE PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE - ZRUŠENO 
Název Fiche 19.3.1. Škola obnovy venkova 
Vazba na článek Nařízení PRV Článek 44 

Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Vymezení Fiche 

Stručný popis 
Fiche 

Posláním projektu Škola obnovy venkova je společné hledání cest k řešení konkrétních 
problémů života na venkově. Vzájemné setkávání, společné vzdělávání a sdílení zkušeností 
chápeme jako prostředek k posílení sebevědomí a schopností obyvatel venkova. Naším 
cílem je upevnění pocitu sounáležitosti a hlubší pochopení hodnot, které tvoří venkov - náš 
domov. Jedná se o sestavu dílčích konkrétních projektů sledujících výše uvedený cíl a 
zaměření. 

Vazba na cíle SCLLD 
A- 5: Prostřednictvím budování "míst pro setkávání" působit preventivně proti sociálně-patologickým 
jevům, zlepšit sociální i zdravotní situaci místních obyvatel a současně umožnit integraci nově příchozích/ 
přistěhovalců. 
A-5-1 Podpora míst pro setkávání v obcích (Investice, budování, vybavení) Spolkové domy; Hřiště a 
sportoviště; Sportovní zařízení; Návesní posezení; Spolkové místnosti; Adaptace nevyužívaných prostor pro 
multifunkční a komunitní centra; Venkovské parkety, přístřešky 
B-1: Efektivně propojit výuku s praxí skrze podporu spolupráce škol a jiných organizací.  
B-1-4-Podpora mediální výchovy včetně technického vybavení.  
B-1-5 - Podpora moderních technologií s využitím ICT ve výuce a jejich udržitelnost,  
B-4: Působit preventivně proti sociálně patologickým jevům prostřednictvím vytvoření dostatečné nabídky 
dostupných volnočasových aktivit pro všechny generace. 
B-4-1 Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit v regionu 
Podpora dostupnosti – finanční; Podpora dostupnosti v obcích  - dopravní (např. Inovativních dopravních 
řešení); Podpora dostupnosti pro sociálně a zdravotně znevýhodněné (např. Bezbariérové vstupy); Podpora 
aktivit pro různé věkové kategorie (např. Studentský klub, rodinné centrum, atp.); Podpora vzdělávacích 
aktivit pro děti (kdy nositelem není školské zařízení); Podpora iniciativ dětí a mládeže 
B-7: Zvýšit kompetence, konkurenceschopnost na trhu práce a občanskou angažovanost obyvatel 
prostřednictvím vytvoření nabídky vzdělávacích aktivit (zájmových, profesních i osvětových). 
B-7-1-Vzdělávání dospělých 
C-3: Cílem je rozvinout lidské zdroje spolků, neformálních sdružení, dalších organizací a jednotlivců tak, 
aby mohly nabízet kvalitní kulturní, spolkovou a zájmovou činnost pro cílové skupiny. 
C-3-1-Podpora trenérů, vedoucích kroužků a managementů 
C-4: Cílem je dostatečné a kvalitní materiální a finanční zázemí spolků, neformálních sdružení a dalších 
subjektů tak, aby mohly nabízet kvalitní kulturní, spolkovou a zájmovou činnost pro cílové skupiny. 
C-4-1-Budování a obnova infrastruktury - rekonstrukce budov, kulturních zařízení, místností, kluboven 
venkovních prostor, sportovišť, hřišť pro činnost spolků, neformálních sdružení a dalších subjektů 
C-4-2-Materiální vybavení spolků, neformálních sdružení a dalších subjektů 
D-1: Umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením kvalitní život prostřednictvím rozvoje 
dostupných sociálních služeb, domácí péče i prevence sociálního vyloučení. 
D-1-7 -Podpora generační a mezigenerační spolupráce (aktivní předávání zkušeností senioři-děti apod.) -
organizovaná výpomoc v domácnosti a hlídání dětí "půjčovna babiček" 
 

Definice příjemce dotace: MAS Blaník, z. s. 
Oblasti podpory 
Oblast podpory bude cílena na témata projektů spolupráce, které jsou v souladu se SCLLD MAS Blaník. V 
rámci projektu budou realizovány měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené 
na témata, která jsou řešena v SCLLD MAS Blaník a tedy – zemědělské podnikání; potravinářství, podnikání 
na venkově, neproduktivní investice v lesích. 
Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav bude možné realizovat pouze následující výdaje:  

- investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních výrobků a 
služeb,  

- investice související se vzdělávacími aktivitami,  

- investice do informačních a turistických center.  



Výdaje do investic budou způsobilé pouze za předpokladu, že budou společně provozovány spolupracujícími 
subjekty. 
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů 
příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Investice mohou 
být realizovány pouze takové, které bude provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel sama 
MAS. 
Způsobilá pro podporu bude i předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy MAS prokáže, že 
plánovala provedení konkrétního projektu. Na předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může 
MAS využít maximálně 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce. 

Témata akcí a aktivit v rámci projektu spolupráce MAS Blaník: cestovní ruch, zemědělství, podpora 
lokální produkce. 
Výše způsobilých výdajů: Min.       50 000,- Kč 

Max. 5 000 000,- Kč 

Indikátory výstupu:  

- číslo 92501 

- název Celkové veřejné výdaje 

- měrná jednotka Euro 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

… 

- cílový stav 041 404 

  



Název specifického cíle strategie I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník 

Název Fiche Na venkově to ŽIJE 

Vazba na článek Nařízení PRV Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 
Článek 20, písmeno a), b), c), f) 

 

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.  

Vazba na cíle SCLLD 

Hlavní cíl pro MS2014+  

Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvojeA- 5: Prostřednictvím budování 

"míst pro setkávání" působit preventivně proti sociálně-patologickým jevům, zlepšit sociální i zdravotní 

situaci místních obyvatel a současně umožnit integraci nově příchozích/ přistěhovalců. 

A-5-1 Podpora míst pro setkávání v obcích (Investice, budování, vybavení) Spolkové domy; Hřiště a 

sportoviště; Sportovní zařízení; Návesní posezení; Spolkové místnosti; Adaptace nevyužívaných prostor pro 

multifunkční a komunitní centra; Venkovské parkety, přístřešky 

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

C – 4: Cílem je dostatečné a kvalitní materiální a finanční zázemí spolků, neformálních sdružení a dalších 

subjektů tak, aby mohly nabízet kvalitní kulturní, spolkovou a zájmovou činnost pro cílové skupiny.  

 

C-4-1 Budování a obnova infrastruktury - rekonstrukce budov, kulturních zařízení, místností, kluboven 

venkovních prostor, sportovišť, hřišť pro činnost spolků, neformálních sdružení a dalších subjektů  

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

Definice příjemce dotace: • Obec nebo svazek obcí, případně jejich příspěvkové organizace 

• nestátní neziskové organizace 

• církve 

Oblasti podpory 

Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury (projekty do 5 mil. Kč lze 

považovat za drobnou i nfrastrukturu). Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující oblasti:  

a) Veřejná prostranství v obcích  

b) Mateřské a základní školy  

c) Hasičské zbrojnice 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven  

 



Výše způsobilých výdajů: Min.       50 000,- Kč 

Max.,-  4 5 000 0000 Kč,- 

Preferenční kritéria: 

/principy pro stanovení 

preferenčních kritérií/ 

Projekt klade důraz na předcházení vzniku odpadu 

Předmětem projektu je investice v objektu ve vlastnictví žadatele 

V rámci projektu je kladen důraz na třídění odpadu 

Doba realizace projektu 

Spolupráce více subjektů při přípravě projektového záměru 

Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS Blaník 

Finanční náročnost projektu 

Indikátory výstupů:  

- číslo  923702 

- název Počet podpořených operací/akcí 

- měrná jednotka Počet 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term 

(r. 2018) 

0 

- cílový stav 4 

Indikátory výsledků:  

- číslo 94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

- měrná jednotka Počet 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term 

(r. 2018) 

0 

- cílový stav 0 

 

 

1.1. SOUHRNNÁ SWOT ANALÝZA 

 



SILNÉ STRÁNKY 

- V území je funkční spolupráce obcí (mikroregiony, 
realizované projekty – př. Obce sobě) 

- obce území se snaží o udržování veřejných 
prostranství, veřejnou zeleň, opravují a udržují 
obecní majetek (viz veřejně dostupné registry 
realizovaných projektů a rozpočty jednotlivých obcí) 

- v území je dobrá síť místních center pracovních 
příležitostí (Vlašim, Trhový Štěpánov) i dobrá síť 
nižších center základní vybavenosti (Dolní Kralovice, 
Čechtice, Trhový Štěpánov, Načeradec, Louňovice 
pod Blaníkem) s potenciálem rozvoje 

- 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) 

- 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) 

- 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 

- v území existuje dostatek potenciálních cílů pro 
cestovní ruch vč. existujícího kvalitního životního 
prostředí 

- v území se realizují tradiční kulturní akce a slavnosti 
určené pro místní návštěvníky i turisty vč. akcí 
nadreagionálního významu (př. Svatováclavské 
slavnosti v Louňovicích pod Blaníkem, Májové 
slavnosti ve Vlašimi) 

- v území funguje systém regionálního značení 
výrobků – značka „Kraj blanických rytířů“ 

- krajina MAS Blaník je zachovalá s nízkým 
zastoupením průmyslu a znečištění 

- území je historicky známé díky dominantě – vrch 
Blaník a jeho legendám 

- poměrně nízká nezaměstnanost regionu jako celku 
- komplex výrobních objektů v areálu Sellier&Bellot 

není s ohledem na výrobní aktivity a použité 

technologie zásadní problém se znečištěním, které 

by tvořilo bariéru pro rozvoj, naopak se jedná o 

nejvěšího zaměstnavatel regionu 

- území je charakteristické i svojí akumulační 
schopností vody (VN Švihov) 

SLABÉ STRÁNKY 

- region je výrazný trendem stárnutí populace 
- dochází k masivnímu vylidňování regionu ve smyslu 

„nepřítomnosti“ v místě bydliště (není doložitelné 
statistickými údaji o počtu obyvatel) 

- špatná je dostupnost rychlé záchranné služby v části 
území (Dolnokralovicko, okolí VN Švihov - Želivka) 

- v území je nízký počet územních plánů odpovídajících 
novým legislativním požadavkům 

- území je charakteristické omezením rozvoje z důvodu 
limitů nadregionálního významu (existence CHKO Blaník, 
existence vodní nádrže Švihov – Želivka, existence dálnice 
D1 – procházející celým územím – tj. př. území je 
zatěžováno častými objížďkami, dále městská památková 
zóna Načeradec) 

- 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) 

- hluk představuje jeden z hlavních limitů rozvoje v sídlech 
podél dálnice D1 (zejména Hulice, Soutice) 

- využívání komunikací II. a částečně i III. třídy pro pěší a 
cyklo-dopravu je s ohledem na zvýšenou intenzitu 
dopravu stále více nebezpečné, byť region má poměrně 
dobrou síť cyklostezek, často vedou po hlavních silnicích 

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

- řadě obcí chybí technická infrastruktura (vodovody, 
kanalizace, ČOV) 

- v regionu chybí evaluace (hodnocení, zpětná vazba) 
vzdělávacích programů škol a jejich vzájemná komunikace 

- učitelé mají u veřejnosti nízký status, s tím souvisí přístup 
rodičů (spoléhají na to, že škola za ně vyřeší výchovu) 

- 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 – 
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 
stím 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 zajištování (a ani odborné 
schopnosti či finance najmout odborníka – fundraisera) 

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



- probíhající revitalizace krajiny přispívají k obnově 
ekologické stability území a zvýšení retenční 
schopnosti krajiny 

- v posledních letech dochází k podpoře budování a 
rekultivací zeleně v krajině. Sem patří např. aleje, 
remízky, osázené meze, ozelenění podél vodních 
toků (realizuje zejména ZO ČSOP Vlašim a obce 
regionu) 

- 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 

- školy mají mezinárodní kontakty a spolupráci 
- MěDDM Vlašimi velmi aktivně spolupracuje se 

školami v regionu a nabízí kroužky přímo ve školách 
i mimo Vlašim a svou budovu 

- ve Vlašimi je funkční 4 oborová ZUŠ s přesahem do 
celého regionu MAS 

- ve Vlašimi funguje Podblanické ekoncentrum jako 
středisko EVVO 

- hodnoty indexu kriminality mírně podprůměrné 
- informovanost turistů v místě je dobrá v území pod 

značkou Kraj blanických rytířů 
- území MAS je součástí Geoparku Kraj Blanických 

rytířů 
- v územních plánech jsou připraveny průmyslové 

zóny pro další rozvoj 

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

- nedostává se finančních prostředků na podporu a rozvoj 
cestovního ruchu – nabídka neodpovídá poptávce 
potenciálních realizátorů akcí, aktivit vč. podnikatelů 

- průchodnost krajiny je špatná v celém regionu 
- 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, další) 

- v okolí vodní nádrže Švihov - Želivky jsou značná omezení 
pro zemědělce, která nejsou kompenzována (krajina 
v této části regionu je velmi nepřístupná a není zde možné 
ani rozvíjet cestovní ruchu s ohledem na ochranná pásma 
vodního zdroje) 

- nedostatečná je podpora a rozvoj živočišné výroby, 
včelařství, pěstování původních plodin či podpora 
pastevního způsobu chovu dobytka 

- 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 regionu je nedostatečná kapacita služeb péče o děti do 
3 let 

- 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, Hradiště, Libež, 
Šetějovice) 

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

- Chybí třídící linka, odbyt a další zpracování plastového 
odpadu, který se začal v regionu sbírat od roku 2016 

- Sběr bioopaddu není dostatečně organizován a není 
využíván v místě vzniku (často je z velkých vzdáleností a 
s velkými přepravními náklady dopravován na 
kompostárnu v Trhovém Štěpánově) – chybí menší 
kompostrány v obcích 

- není rozplánována alternativa skládkování pro nakládání 
s odpadem po roce 2024 

- v území se nachází staré ekologické zátěže 
- většina území MAS Blaník je vymezena jako zranitelná 

oblast z hlediska znečištění vody dusičnany ze 
zemědělských zdrojů 

- vodní eroze ovlivňuje celé území MAS Blaník 
- stav vodních nádrží v obcích je povětšinou nevyhovující 
- v území je hojně rozšířená křídlatka a bolševník 
- 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 

- většina obcí ve svém bytovém fondu žádné sociální byty 
nemá. 

- v regionu není rozvinuto sociální podnikání, které by ale 
mohlo pomoci řešit nezaměstnanost problematický 
skupin a odlehlých obcí 

- 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 
- řada kulturních památek vyžaduje akutní opravu 
- v regionu je obecný nedostatek ubytovacích kapacit 
- v regionu Dolnokralovicka a okolí Želivky mimo území 

Kraje Blanických rytířů (turistické destinace) je horší 
informovanost turistů 

- pozemkové úpravy a navazující realizace společných 
zařízení pokračují jenom velmi pomalu 

- nedostatečné je propojení výuky s praxí a zatím malá 
spolupráce mezi MŠ – ZŠ – SŠ zejména při přípravě žáků 
na další stupeň vzdělání (a následně zaměstnání – 
propojení na praxi, spolupráce se zaměstnavateli) 

- v území chybí veřejné toalety a zázemí pro pobyt 
v přírodě (i v lokalitách exponovaných př. Vlašimský 
zámecký park) 

- požární spolky se potýkají s nedostatečným či zastaralým 
zařízením zbrojnic, ať už se jedná o zázemí či výbavu pro 
práci 

- nedostatečná modernizace knihoven přispívá k úpadku 
zájmu o četbu tištěné literatury, chybí vybavení a 
odpovídající zázemí pro propagaci a oživení podstaty 
knihoven a jejich přiblížení veřejnosti, např. pořádáním 
čtenářských akcí 

- veřejná prostranství v obcích jsou nedostatečně 
využívána – není naplněn potenciál plynoucí z jejich 
umístění a potřeb obyvatel, na zlepšení situace chybí 
dostatek finančních prostředků[AD2] 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

- zájem obyvatel o život na venkově, sílící trend 
přesunu na venkov (tzv. environmentální luxus) 

- celospolečenský důraz na zlepšení kvality života 
seniorů 

- podpora podnikání a tvorby pracovních příležitostí 
na venkově 

- podpora realizace pozemkových úprav ze strany 
státu 

- podpora využívání nástrojů územního plánování 
k prověření stavu území (oblast podél VN Švihov 
apod.) 

HROZBY 

- snižování dopravní obslužnosti území (další snižování 
spojů veřejné dopravy, zrušení železniční tratě Benešov 
– Trhový Štěpánov apod.) 

- vytlačování zemědělství z venkova (neochota obyvatel 
přijmout zemědělství jako součást venkova) 

- snaha místních škol vytvářet konkurenci navzájem 
namísto hledání možností rozvoje a specializace 

- zhoršující se dopravní dostupnost regionu (př. zácpy, 
uzavírky v blízkosti Prahy) 

- nedostatek financí ve školství, neaprobovaní vyučující – 
nemožnost získat dodatečně kvalifikaci a splnit zákonné 
požadavky 



- 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) 

- podpora dalšího vzdělávání (pedagogů, rodičů) – př. 
dotační programy OPVV (tzv. šablony) 

- obecný zájem o alternativy ve vzdělávání 
- aktualizace komunitního plánu poskytování 

sociálních služeb 
- zajištění víceletého a stabilního financování 

sociálních služeb 
- ochota ke vzájemné spolupráci aktérů v cestovním 

ruchu 
- dostatečné externí finanční zdroje pro obnovu 

zapomenutých míst, památek, studánek, parků, 
apod. 

- podpora rozvoje včelařství ze strany státu vč. 
zajištění celoplošného řešení nemocí včelstev 

- ochota zemědělců k budování protierozních 
opatření a dalších opatření pro zachování zdravého 
životního prostředí v krajině 

- úpadek kultury v důsledku vylidňování obcí 
- nezájem mladé generace o pokračování spolkové 

činnosti, chybějící motivace 
- 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) 

- 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 

- málo financí na záchranu, údržbu a obnovu památek, 
jejich postupné pustnutí 

- celkový pokles návštěvnosti regionu v důsledku např. 
geopolitické situace, uprchlické krize, atp. s tím 
související úpadek rozvoje cestovního ruchu 

- nevhodná zemědělská dotační politika 
- nevhodné omezování zemědělské činnosti v CHKO 

Blaník, prostoru VN Švihov 
- záměr výstavby vysokorychlostní trati Praha – Brno 

procházející sledovaným územím je s ohledem na kvalitu 
životního prostředí pro daný region spíše hrozbou. 

 

 



Verze 5 reaguje na připomínky II. věcného hodnocení.

Verze 6

Verze 7 - navýšení alokace OPZ

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

Verze 9 - změna PRV

Příloha: PLÁN INDIKÁTORŮ

Strategie komunitně 
vedeného místního 
rozvoje pro území MAS 
Blaník

VERZE 08

Pro období 2014 – 2020(5)

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

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

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

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

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

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

2016 ve Vlašimi.

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

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

kolo hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, verze k 17.12.2018)

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

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



Program Priorit

ní osa 

OP

Investiční 

priorita 

OP

Specifický 

cíl OP

Kód 

NČI2014

+

Název indikátoru Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 

12. 2018

I. Podpora 

rozvoje 

venkova v 

MAS Blaník

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

zemědělských 

podniků/příjemců

podniky výstup 0 - 10,00 31.12.2023 0

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

vytvořená v rámci 

podpořených projektů

FTE výsledek 0 01.01.2015 1,50 31.12.2023 0

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

zemědělských 

podniků/příjemců

podniky výstup 0 - 4,00 31.12.2023 0

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

vytvořená v rámci 

podpořených projektů

FTE výsledek 0 01.01.2015 0,00 31.12.2023 0

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

zemědělských 

podniků/příjemců

podniky výstup 0 - 5,00 31.12.2023 0

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

vytvořená v rámci 

podpořených projektů

FTE výsledek 0 01.01.2015 3,49 31.12.2023 0

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

operací/akcí

Akce výstup 0 - 2,00 31.12.2023 0

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

plocha

ha výstup 0 - 76,9 31.12.2023 0

I.5 PRV 6 6 B 19.2.1. 92702 Počet podpořených 

operací/akcí

Akce výstup 0 0 4 31.12.2023 0 Nově vytvořená Fiche, na základě zařazení článku 20.Předpokládáme 

realizaci 4

Oproti původnímu předpokladu činí hodnota indikátoru přijatých 

projektu 76,9.

 S ohledem na změnu situace v území a přesun alokace 

předpokládáme realizaci 2 akcí, tedy o 3 méně oproti 5 původním. 

Snížení hodnoty indikátoru bylo učině k poměru snížení alokace na 

Fichi. 

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

Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny

Oproti původnímu předpokladu realizace 7 projektů s ohledem na výši 

alokace MAS Blaník dochází k navýšení cílové hodnoty na  10. S 

ohledem na změnu v území dochází k přesunu finančních prostředků 

do Fiche z Fiche č. 2. 

S ohledem na změnu situace v území dochází k navýšení cílové 

hodnoty indikátoru z 0,5 na 1,5. Pracovní místa budou preferována v 

rámci kritérií výběru projektů. Jejich vznik však nebude kritériem 

přijatelnosti.

Předpoklad realizace 4 projektů s ohledem na alokaci MAS Blaník, 

oproti původnímu plánu 7 realizací projektů. Ke snížení došlo s 

ohledem na animaci území, nízkou poptávku po Fichi  a přesunu 

alokace na do Fichí s větším zájmem v území. Snížení hodnoty 

indikátoru bylo stanoveno s ohledem na dané snížení alokace.

S ohledem na situaci v území a naplnění indikátoru v ostatních fichích 

není předpoklad realizace žádného pracovního místa. Původně 

plánováno vytvoření 0,5 pracovního místa.

Předpokládáme s ohledem na alokaci MAS cca 5 projektů povinnost 

vytvořit souhrnně celkem 3 pracovní místa za 5 projektů.

Předpokládáme realizaci cca 5 projektů, z nichž každý vytvoří pracovní 

místo. S ohledem na situaci se předpokládá s vytvořením 3,49 

Pracovního místa.

Specifický 

cíl SCLLD

Opatře

ní 

SCLLD

Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů

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

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



REALIZACE 

PROJEKTŮ 

SPOLUPRÁCE

Škola 

obnovy 

venkova

PRV 6 6 B 19.3.1. 92501 Celkové veřejné 

výdaje

euro výstup 0 - 0 31.12.2019 0 S ohledem na  rozhodnutí Členské schůze nebude projekt spolupráce 

realizován a finanční prostředky realokovány do nové Fiche článku 20. 

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

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



Program Priorit

ní osa 

OP

Investiční 

priorita 

OP

Specifický 

cíl OP

Kód 

NČI2014

+

Název indikátoru Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 

12. 2018

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

vedoucích ke zvýšení 

bezpečnosti v 

dopravě

realizace výstup 0 - 2,00 31.12.2023 -

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

na celkových výkonech 

v osobní dopravě

Počet 

procent

výsledek 30 31.12.2011 35,00 31.12.2023 -

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

MAS stanovila na základě osobních jednání s potenciálními žadateli, 

kteří vycházeli z aktuálně zpracované projektové dokumentace, 

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

ceny za tematicky totožné realizace.

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

vodorovného dopravního značení, vč. přípojky napojení na veřejné 

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

chodník; celkem tato realizace - 1 210 tis. Kč

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

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

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

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

chodník - 3 713,37 tis. Kč

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

MAS převzala hodnotu z Programového dokumentu IROP.

Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanovenyIdentifikace indikátorů Hodnoty indikátorů

II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník
Specifický 

cíl SCLLD

Opatře

ní 

SCLLD

Identifikace programu

II. Podpora 

investic pro 

rozvoj MAS 

Blaník

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

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



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

zázemí pro služby a 

sociální práci

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

jednání s potenciálními žadateli, kteří vycházeli z aktuálně jimi zpracované 

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

nebudou vytvářena formou novostaveb (jedná se o rekonstrukce). 

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

předpokládá realizace 6 zázemí (v nových prostorách, případně 

rekonstrukce stávajících prostor) u vybraných sociálních služeb v území.

Zázemí pro Odborné sociální poradenství

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

osoba, celkem 2 osoby na 2 zázemí.

Zázemí pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

- očekáváme a) přesun 1 stávající služby do nového rekonstruovaného 

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

osoby (2 osoby na 2 zázemí).

Zázemí pro Terénní programy

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

zázemí.

Zázemí pro Pečovatelskou službu

- předpokládáme rekonstrukci stávajícího zázemí bez navýšení počtu 

pečovatelek. V návaznosti na rekonstrukci prostor bude stávající maximální 

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

kapacitu uvažovaných realizací).

Celkem bude okamžitá kapacita 15 klientů v nových či rekonstruovaných 

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

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

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

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

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

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



Program Priorit

ní osa 

OP

Investiční 

priorita 

OP

Specifický 

cíl OP

Kód 

NČI2014

+

Název indikátoru Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 

12. 2018

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

sociální práce

klienti výsledek 23 28.02.2017 29,00 31.12.2023 -

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

druhů sociálních 

služeb

služby výstup 0 4,00 31.12.2023

Celkem se předpokládá realizace 6 zázemí (vznik nových či rekonstrukce 

stávajících) u vybraných sociálních služeb v území.

Zázemí pro Odborné sociální poradenství

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

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

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

kapacita (cílový stav) = 3 osoby

Zázemí pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

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

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

území evidujeme potřebu a) přesunu stávající služby do nového rekonstruovaného 

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

osoby/2 zázemí).

Zázemí pro Terénní programy

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

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

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

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

+ 2 nové osoby/okamžitá kapacita)

Zázemí pro Pečovatelskou službu

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

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

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

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

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

předpokládáme rekonstrukci stávajícího zázemí bez navýšení počtu pečovatelek - 

nová okamžitá kapacita zůstává = 17

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

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

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

Předpokládáme podpoření níže uvedených 4 sociálních služeb v území 

MAS.

1. "Odborné sociální poradenství"

2. "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi"

3. "Terénní programy"

4. "Pečovatelská služba"

Cílová hodnota se tedy týká pouze plánovaných realizací.

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

cíl SCLLD

Opatře

ní 

SCLLD

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

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



Program Priorit

ní osa 

OP

Investiční 

priorita 

OP

Specifický 

cíl OP

Kód 

NČI2014

+

Název indikátoru Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 

12. 2018

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

zázemí pro služby a 

sociální práci

zázemí výstup 0 - 1,00 31.12.2023 -

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

druhů sociálních 

služeb

služby výstup 0 4,00 31.12.2023

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

sociální práce

klienti výsledek 15 01.01.2016 45,00 31.12.2023 -

Opatře

ní 

SCLLD

Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorůSpecifický 

cíl SCLLD

Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny

II. Podpora 

investic pro 

rozvoj MAS 

Blaník

V rámci MAS Blaník předpokládáme realizace 1 komunitního centra = 1 

zázemí. V komunitním centru plánujeme poskytovat službu dle zákona 

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

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

porovnání cen v realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů. 

Maximální okamžitá kapacita komunitního centra bude činit 45 klientů, 

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

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

Výchozí stav - 0; Cílový stav - 1 zázemí.

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

Sb. a sice:

1. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením

2. odborné sociální poradenství

3. osobní asistence

4. pečovatelská služba

Komunitní centrum bude poskytovat služby v režimu zákona o sociálních 

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

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

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

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

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

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

komunitní centrum.

Výchozí/cílový stav:

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

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

realizaci projektu - 1 osoba

- odborné sociální poradenství - ambulantní; okamžitá kapacita před realizací 

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

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

osob, okamžitá kapacita po realizaci projektu - 7 osob

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

osob, okamžitá kapacita po realizaci projektu  - 5 osob

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

2 + 7 + 5 = 15 klientů.

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

přesunu služeb do rekonstruovaných prostor.

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

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

zákona č. 108/2006 o sociálních službách.

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

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



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

bytů pro sociální 

bydlení

Bytové 

jednotky

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

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

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

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

indikátoru k datu 31. 12. 2018 uvedena s 0).K datu 26.2.2019, kdy 

došlo Členskou schůzí MAS Blaník, z.s. ke schválení změny SCLLD byla 

hodnota indikátoru vynulována z hodnoty 4, a to z důvodu nezájmu 

území o opatření II.4 a jeho zrušení.

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

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



Program Priorit

ní osa 

OP

Investiční 

priorita 

OP

Specifický 

cíl OP

Kód 

NČI2014

+

Název indikátoru Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 

12. 2018

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

sociálních bytů 

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

investic pro 

rozvoj MAS 

Blaník

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

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

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

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

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

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

potřeb v rámci MAS - cena byla stanovena na základě obdobných 

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

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

regionu existuje v současné době dle vlastního šetření MAS 39 

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

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

sociálních lůžek (kapacity sociálních bytů) na minimálně 43.K datu 

26.2.2019, kdy došlo Členskou schůzí MAS Blaník, z.s. ke schválení 

změny SCLLD byla hodnota indikátoru vynulována z hodnoty 43, a to z 

důvodu nezájmu území o opatření II.4 a jeho zrušení.

Specifický 

cíl SCLLD

Opatře

ní 

SCLLD

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

ZRUŠENO

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

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



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

využívající sociální 

bydlení

Počet 

osob za 

rok

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

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

současní provozovatelé sociálních bytů nám nesdělili údaje o přesné 

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

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

30,1.

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

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

Předpokládaní žadatelé nerealizují sociální bydlení, proto jsme pro 

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

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

osoby na lůžko). K datu 26.2.2019, kdy došlo Členskou schůzí MAS 

Blaník, z.s. ke schválení změny SCLLD byla hodnota indikátoru 

vynulována z hodnoty 30,10, a to z důvodu nezájmu území o opatření 

II.4 a jeho zrušení.

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

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



Program Priorit

ní osa 

OP

Investiční 

priorita 

OP

Specifický 

cíl OP

Kód 

NČI2014

+

Název indikátoru Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 

12. 2018

II. Podpora 

investic pro 

rozvoj MAS 

Blaník

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

vzdělávacích zařízení

zařízení výstup 0 0 31.12.2023 0

II. Podpora 

investic pro 

rozvoj MAS 

Blaník

II.5 IROP 4 9d 4.1. 50001 Kapacita 

podporovaných 

zařízení péče o děti 

nebo vzdělávací 

zařízení

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

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

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

jednotku MAS stanovila na základě porovnání cen v realizovaných a tematicky 

a rozsahem totožných projektů v území a sdělení potřeb potenciálních 

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

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

sleduje kapacity těchto zařízení v území vs. statistiku počtu narozených dětí.K 

datu 26.2.2019, kdy došlo Členskou schůzí MAS Blaník, z.s. ke schválení 

změny SCLLD byla hodnota indikátoru vynulována z hodnoty 6,a to z důvodu 

nezájmu území o opatření II.5 a jeho zrušení.

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

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

činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině 

zapsaným do evidence poskytovatelů. Služba spočívá v poskytování 

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

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

poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na 

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

hygienických návyků dítěte).

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

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

realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů v území a sdělení 

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

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

dětské skupiny je stanovena na květen 2018 a nepředpokládá se tedy 

předložení žádosti o platbu do konce října 2018.K datu 26.2.2019, kdy došlo 

Členskou schůzí MAS Blaník, z.s. ke schválení změny SCLLD byla hodnota 

indikátoru vynulována z hodnoty 1, a to z důvodu nezájmu území o opatření 

II.5 a jeho zrušení.

Specifický 

cíl SCLLD

Opatře

ní 

SCLLD

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

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

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



II. Podpora 

investic pro 

rozvoj MAS 

Blaník

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

zařízení péče o děti do 

tří let

osoby výsledek 0 02.01.2017 0,00 31.12.2023

II. Podpora 

investic pro 

rozvoj MAS 

Blaník

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

umístěných 

v předškolním zařízení

Počet 

procent

výsledek 0 31.12.2013 0,00 31.12.2023 -

Počítáme s tím, že plánovaná dětská skupina bude poskytovat umístění 

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

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

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

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

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

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

nové dětské skupiny = 46. K datu 26.2.2019, kdy došlo Členskou schůzí MAS 

Blaník, z.s. ke schválení změny SCLLD byla hodnota indikátoru vynulována z 

hodnoty 46 , a to z důvodu nezájmu území o opatření II.5 a jeho zrušení.

MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP. K datu 

26.2.2019, kdy došlo Členskou schůzí MAS Blaník, z.s. ke schválení 

změny SCLLD byla hodnota indikátoru vynulována z hodnoty 90,50, a 

to z důvodu nezájmu území o opatření II.5 a jeho zrušení.

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

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



Program Priorit

ní osa 

OP

Investiční 

priorita 

OP

Specifický 

cíl OP

Kód 

NČI2014

+

Název indikátoru Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 

12. 2018

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

vzdělávacích zařízení

zařízení výstup 0 - 5,00 31.12.2023 3

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

umístěných 

v předškolním zařízení

Počet 

procent

výsledek 77,3 31.12.2013 90,50 31.12.2023 -

II. 6 IROP 4 9d 4.1. 50001 Kapacita 

podporovaných 

zařízení péče o děti 

nebo vzdělávací 

zařízení

osoby výstup 0 - 104,00 31.12.2023 -

Specifický 

cíl SCLLD

Opatře

ní 

SCLLD

II. Podpora 

investic pro 

rozvoj MAS 

Blaník

V rámci stanovené alokace předpokládáme realizaci 5 projektů, tedy investic 

do zařízení níže uvedených. Předpokládáme počet podpořených zařízení 

takto:

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

stanovena průměrem nákladů na školské zařízení dle dotazování 

potencionálních žadatelů - průzkum území - data byla doplněna dle analýzy 

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

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

zařízení dle dotazování potencionálních žadatelů - průzkum území - data byla 

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

která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu - 

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

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

zařízení dle dotazování potencionálních žadatelů - průzkum území - data byla 

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

ORP Vlašim realizuje Město Vlašim.

Zdůvodnění hodnoty milníku:

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

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

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

400,14 tis. Kč)

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

zdůvodnění jsme vycházeli z údajů Strategického rámce MAP ORP Vlašim

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

MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP.

V rámci stanovené alokace předpokládáme realizaci 5 projektů, tedy investic 

do zařízení níže uvedených. Předpokládáme počet podpořených zařízení 

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

výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do 

daného operačního programu - zázemí pro zájmové a neformální vzdělávání 

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

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

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

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

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

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

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



Program Priorit

ní osa 

OP

Investiční 

priorita 

OP

Specifický 

cíl OP

Kód 

NČI2014

+

Název indikátoru Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 

12. 2018

II. Podpora 

investic pro 

rozvoj MAS 

Blaník

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

opouštějící vzdělávací 

systém

Počet 

procent

výsledek 5,4 31.12.2013 5,00 31.12.2023 -

Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanovenySpecifický 

cíl SCLLD

Opatře

ní 

SCLLD

Identifikace programu

MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP.

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

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



Program Priorit

ní osa 

OP

Investiční 

priorita 

OP

Specifický 

cíl OP

Kód 

NČI2014

+

Název indikátoru Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 

12. 2018

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

podporovaných 

zařízení péče o děti 

nebo vzdělávací 

zařízení

osoby výstup 0 - 60,00 29.12.2023 8

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

zařízení péče o děti 

předškolního věku

zařízení výstup 0 - 6,00 29.12.2023 1

Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny

III. Rozvoj 

sociálního a 

komunitníh

o potenciálu 

MAS

Opatře

ní 

SCLLD

Specifický 

cíl SCLLD

Na základě analýzy potřeb území MAS (nedostatečná kapacita 

podobných zařízení pro děti zejména 2leté) předpokládáme 

realizaci projektů, které počítají s dlouhodobou docházkou dětí 

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

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

(Montessori školička), obě dětské skupiny mají zájem o 

pokračování ve stávající kapacitě. Dále evidujeme zájem dalších 

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

Kondracký hlídáček s kapacitou 12 dětí a Montessori jesle s 

kapacitou 12 děti. Předpokládaná kapacita těchto 4 projektů pro 

návazné žádosti je 42. Celková kapacita těchto všech projektů je 

60 míst. Kapacita vychází zejména z prostorových možností 

žadatelů, kteří s MAS konzultovali své záměry. Kapacita také 

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

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

(Montessori školička), obě dětské skupiny mají zájem o 

pokračování. Dále evidujeme zájem dalších dvou zařízení, které 

jsou dosud podporovány z MPSV. Jedná se o Kondracký hlídáček 

a Montessori jesle. Celkem předpokládáme podpořit 4 zařízení. 

Celkové uznatelné výdaje za všechny budoucí projekty 

předpokládáme 13 017 497,50 Kč. Přepokládaný odhad jednoho 

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

výdaje projektu, ve kterém budou zaměstnány vychovatelky pro 

cca 12 dětí po dobu průměrně 24 měsíců a současně budou 

uhrazeny další spojené náklady (uklízečka, účetní, místní 

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

počítáme s náklady na křížové financování - nutné investice pro 

provoz.

Hodnoty indikátorůIdentifikace indikátorůIdentifikace programu

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

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



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

zařízení péče o děti 

předškolního věku

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

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

Kondrac

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

Mikrojesle Miřetice - 4 děti - provozuje místní spolek 

Montessori školička ve Spolkovém domě Vlašim - 12 dětí - provozuje 

Montessori Vlašim, z. s.

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

Střední Čechy, pobočka Vlašim

Stávající kapacita uvedených zařízení je 46 dětí. Cílovou hodnotu 

počítáme k plánované kapacitě podpořených projektu a doby trvání 

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

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

Celková hodnota osob využívajících zařízení v době trvání projektů je 

114.

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

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



Program Priorit

ní osa 

OP

Investiční 

priorita 

OP

Specifický 

cíl OP

Kód 

NČI2014

+

Název indikátoru Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 

12. 2018

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

účastníků

osoby výstup 0 - 114,00 29.12.2023 10

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

kvalifikaci po 

ukončení své účasti

osoby výsledek 0 14.12.2016 24,00 29.12.2023 2

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

po ukončení své 

účasti, včetně OSVČ

osoby výsledek 0 14.12.2016 24,00 29.12.2023 2

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

kteří po ukončení své 

účasti hledají 

zaměstnání, jsou v 

procesu 

vzdělávání/odborné 

přípravy, rozšiřující si 

kvalifikaci nebo jsou 

zaměstnaní, a to i OSVČ

osoby výsledek 0 14.12.2016 12,00 29.12.2023 1

Identifikace indikátorů

S ohledem na charakter opatření očekáváme tyto účastníky spíše 

výjimečně. Hodnotu jsme stanovili odhadem.

MAS Blaník vyhlásil výzvu 4.10.2017, datum ukončení příjmu žádostí o 

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

výzvě byly přijaty dva projekty (Dětská skupina Anna a Montessori 

školička), které prošly hodnocením i Výběrem projektu na MAS a 

následně byly schváleny u ŘO. Kapacita Dětské skupiny ANNA působící 

v Azylovém domě ve Vlašimi je 6 dětí, celkově se zavázali k podpoře 10 

osob s celkovými náklady 2 119 650 Kč. Kapacita Montessori školičky je 

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

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

zavazujeme k počtu 40.

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

skupiny dále podporovat, tak aby mohly zachovat stávající podporu 

cílových skupin. Zájem o podporu mají Montessori školička, Dětská 

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

fungující skupiny Kondracký hlídáček a Montessori jesle podpořené z 

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

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

Celkové uznatelné výdaje pro druhou výzvu za všechny projekty 

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

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

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

které je možné realizovat projekt, ve kterém budou zaměstnány 

vychovatelky pro cca a současně budou uhrazeny další spojené 

náklady (uklízečka, účetní, místní kancelář, pomůcky, spotřební 

materiál, atp.). V rámci rozpočtu počítáme s náklady na křížové 

financování - nutné investice pro provoz.

III. Rozvoj 

sociálního a 

komunitníh

o potenciálu 

MAS

Specifický 

cíl SCLLD

Identifikace programu Hodnoty indikátorů Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanovenyOpatře

ní 

SCLLD

Tuto hodnotu jsme stanovili odhadem.

S ohledem na charakter opatření, ve kterém spíše předpokládáme 

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

odhadem.

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

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



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

měsíců po ukončení své 

účastni, včetně OSVČ

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

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

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



Program Priorit

ní osa 

OP

Investiční 

priorita 

OP

Specifický 

cíl OP

Kód 

NČI2014

+

Název indikátoru Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 

12. 2018

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

účastníků

osoby výstup 0 - 60,00 29.12.2023 20

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

podpořených služeb

osoby výsledek 0 13.12.2016 30,00 31.12.2023 10

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

projektů, u nichž 

intervence formou 

sociální práce naplnila 

svůj účel

osoby výsledek 0 14.12.2016 20,00 29.12.2023 6

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

komunitních center

zařízení výstup 0 - 3,00 29.12.2023 1

Hodnoty indikátorů

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

třetina.

Předpokládáme podporu činnosti cca 3 komunitních center, každé s 

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

letých projektů, kde bude zaměstnán nejméně 1 pracovník na HPP 

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

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

bude řešena formou služeb. Předpokládáme, že každé centrum bude 

pracovat s 20 osobami pravidelně. 

Předpokládáme podpořit činnost 3 projektů komunitních center, každý 

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

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

základě zkušenosti s podobnými projekty v rámci Spolkového domu 

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

a zkušeností ZO ČSOP Vlašim nebo Spolkového domu v Trhovém 

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

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

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

od organizací provozující spolkové domy v regionu a to formou 

odhadu aktivity, které by svým zaměřením mohly být financovány z OP 

ZAM - splňují definici uznatelných výdajů a obsahového zaměření. 

Finanční částka zohledňuje plat pro 1 pracovníka  na HPP a další 

náklady spojené s realizací projektu.

III. Rozvoj 

sociálního a 

komunitníh

o potenciálu 

MAS

Tento indikátor byl stanoven odhadem z indikátoru 60000. 

Opatře

ní 

SCLLD

Specifický 

cíl SCLLD

Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanovenyIdentifikace programu Identifikace indikátorů

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

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



Program Priorit

ní osa 

OP

Investiční 

priorita 

OP

Specifický 

cíl OP

Kód 

NČI2014

+

Název indikátoru Měrná 

jednotka

Typ 

indikátoru

Výchozí 

hodnota

Datum 

výchozí 

hodnoty

Cílová 

hodnota

Datum cílové 

hodnoty

Milník 31. 

12. 2018

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

služeb

místa výstup 0 - 45,00 29.12.2023 15,00

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

účastníků

osoby výstup 0 - 60 29.12.2023 20

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

služeb

místa výstup 0 15 29.12.2023 5

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

podpořených služeb

osoby výsledek 0 01.01.2015 20 29.12.2023 6

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

projektů, u nichž se 

frekvence formou 

sociální práce naplnila 

svůj účel

osoby výsledek 0 20 29.12.2023 6

Identifikace programu Hodnoty indikátorů Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny

III. Rozvoj 

sociálního a 

komunitníh

o potenciálu 

MAS

Předpokládáme realizaci 3 projektů komunitních center, každé s 

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

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

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

Alokovaná částka na projekt tedy zohledňuje plánované výdaje 

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

charakteru či náklady na program.

Tento indikátor byl stanoven doplňkově odhadem. 

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

třetina.

Identifikace indikátorů

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

unikátních účastníků (20/projekt). Projekty budou realizovány 

poskytovateli sociálních služeb jako doplňková aktivita, zacíleny na 

aktivity mimo rámec zákona o sociálních službách.

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

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

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

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

zázemí pro sociální služby. Nicméně služba bude pravděpodobně 

nabízena v pronajatých prostorách (komunitní centra, Spolkové domy) 

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

Finanční alokace na projekt zohledňuje mzdu jednoho zaměstnance a 

další náklady nutné k realizaci projektu.

Specifický 

cíl SCLLD

Opatře

ní 

SCLLD

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

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník – Operační pr. Technická pomoc

Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.



Zpráva o realizaci ISg MAS Blaník, z.s. 

Sledované období: 1. 7.2019 – 31.12.2019 

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

PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV 
V programovém rámci ESF byla vyhlášena 1 výzva. Výzva MAS Blaník, z. s._ESF_Hlídání dětí 
pracujícím rodičům (VI.) Datum vyhlášení 28.08. 2019, ukončení příjmu žádostí o podporu bylo 
stanoveno na 18.10.2019, alokace 13 017 497,50 CZK. 
V programovém rámci PRV nebyly ve sledovaném období vyhlášeny žádné výzvy.  
V programovém rámci IROP nebyly ve sledovaném období vyhlášeny žádné výzvy. 
 
INFORMACE O VĚCNÉM POKROKU V REALIZACI ISg 
Požadované informace jsou uvedeny v Příloze č. 1 Zprávy _ Informace o věcném pokroku v realizaci 
integrované strategie. 
 

INFORMACE O POKROKU V REALIZACI KLÍČOVÝCH INTERVENCÍ 
V SCLLD MAS Blaník nebyly plánovány žádné klíčové projekty. 

 

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

 

INFORMACE O ZMĚNÁCH ISg 
V programovém rámci IROP nebyly ve sledovaném období podány žádné změny. Podstatná změna 
týkající se finančního plánu je plánována na 3/2020. 
 
V programovém rámci ESF nebyly ve sledovaném období podány žádné změny. 
 
V programovém období došlo k přípravě změny PRV, která se týká operací 19.2.1 a 19.3.1.Jsou 
plánovány následující změny. 
1) Úprava finančního plánu související se změnou situace v území a animací 
2) úprava věcných indikátorů s ohledem změnu situace v území a animaci 



3)Úprava programového rámce PRV, zařazení nové Fiche - Na venkově to ŽIJE vycházející ze článků 
20 
4) doplnění SWOT analýzy vycházející  z potřeby území zařadit oblasti článku 20 

K uvedeným změnám dochází zejména s ohledem na provedenou evaluaci, a také animaci území. S 
ohledem na první vypsané výzvy PRV se ukázalo, že o některá opatření není takový zájem, jak se 
předpokládalo a zároveň je poptávka po projektech souvisejících se článkem 20. Vzhledem k velké 
poptávce ve Fichi č.1 ZEMEDĚLSTVÍ živí venkov a značné zbývající alokaci ve Fichích č. 2 a 3 i přes 
vypsání dvou výzev z nich bude přesunuta část finančních prostředků právě do Fiche č. 1.c)  
Členská schůze jako nejvyšší orgán rovněž schválila zrušení Fiche Škola obnovy venkova. K realizaci 
projektu spolupráce nedojde a finanční prostředky budou přesunuty do nově vytvořené Fiche I.6  Na 
venkově to ŽIJE. Došlo k rozpracování projektového záměru projektu spolupráce, nicméně s ohledem 
na administrativní náročnost a uznatelnost výdajů nakonec nedošlo k jeho finalizaci. S ohledem na velký 
zájem o článek 20 a vytvoření nové Fiche I. 6 Na venkove to ŽIJE je efektivnější variantou přesun 
finančních prostředků z nerealizovaného projektu spolupráce právě do této nové Fiche. Narovnání 
indikátorů proběhlo dle aktuálního stavu projektů MAS, s ohledem na animaci území a Mid-term 
evaluaci i přesun finančních prostředků mezi jednotlivými Fichemi. Nově byl přidán indikátor nové 
Fiche na Venkově to ŽIJE. Dále došlo k narovnání dosažených hodnot indikátorů k milníku 31.12.2018. 

 
OPATŘENÍ PŘI NEPLNĚNÍ ISg 
Žádná opatření nebyla uplatněna. 
 

INFORMACE O PROBLÉMECH V REALIZACI ISg 
IROP- V tomto sledovaném období nebyly žádné problémy v realizaci ISg. Případné nejasnosti jsou 
konzultovány s ŘO. 
PRV - Při realizaci PRV se nevyskytly žádné závažné problémy. Případné nejasnosti jsou konzultovány 
se SZIF.  
ESF – V rámci výzvy č. 936/03_16_047/CLLD_15_01_037 byl Řídícím orgánem shledány podstatné 
nedostatky během procesu hodnocení podané žádosti, která byla MAS vybrána k podpoře. Dne 4. 12. 
2019 proběhlo opravné Věcné hodnocení projektu v rámci, něhož žádost neprošla věcným hodnocením 
pro nesplnění podmínek. 

Při procesu hodnocení přijatých žádostí do výzvy č. A98/03_16_047/CLLD_15_01_037, byla jedna 
žádost vyloučena na základě nesplnění Formálních náležitostí a přijatelnosti. Žadatel se na negativní 
rozhodnutí odvolal a dne 12. 12. 2019 proběhlo zasedání Kontrolního a monitorovacího výboru, který 
žádost o přezkum shledal jako nedůvodnou. Projekt byl vyloučen na základě nesplnění kritéria č. 9: 
Ověření administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele. 

 

INFORMACE O POTENCIÁLNÍCH RIZICÍCH  
1) Neusnášeníschopnost orgánů MAS s ohledem na střet zájmů 
Na základě závazného stanoviska ŘO IROP č. 16 může nastat situace, kdy člen orgánů MAS bude muset 
být nahrazen z důvodu slučitelnosti funkcí při zastupování více členů MAS z veřejného a soukromého 
sektoru.   
 
2) Neplnění plánovaných věcných indikátorů stanovených v SCLLD  
Plnění indikátorů je závislé na harmonogramu jednotlivých operačních programů, které se aktualizují 
dle potřeby území. Z tohoto důvodu může být plnění milníků indikátorů potenciální riziko.  

 
 



POPIS EVALUAČNÍCH AKTIVIT NOSITELE IN 
Evaluace postupu realizace strategie probíhá zejména v rámci pravidelných porad Kanceláře MAS - 
zpravidla čtvrtek v 9 hodin. Dále o postupu realizace strategie informuje místopředseda Výbor MAS 
Blaník a Členskou schůzi MAS Blaník. K evaluaci a plánu aktivit slouží také nástěnka 2 X 2 m umístěná 
v kanceláři MAS Blaník, která je pravidelně doplňována o aktuální stav indikátorů, výzev, hodnot 
finančního plánu a veškeré další podstatné informace k hodnocení pokroku strategie.  
 
SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST  
Ve sledovaném období došlo k pokroku realizace integrované strategie. Byly uspořádány 2 informační 
semináře pro žadatele jednotlivých operačních programů (1x ESF, 1x PRV). Zaměstnanci kanceláře 
MAS se pravidelně zúčastní jednání KS MAS a Platforem jednotlivých operačních programů. 
Pravidelně informují veřejnost o jednotlivých výzvách a aktivitách prostřednictvím zpravodaje, webu a 
facebooku MAS Blaník, Newsletteru MAS Blaník, z. s. kde je shrnutí práce kanceláře MAS, informace 
o jednotlivých operačních programech a jiné zajímavosti z regionu. 
V programovém rámci ESF byla díky navýšení alokace dne 28.8. 2019 podruhé vypsána výzva na 
Hlídání dětí pečujícím rodičům. Do této výzvy bylo podáno celkem 5 žádostí na provoz dětských skupin. 
Jedna žádost neprošla hodnocením Formálních náležitostí a přijatelnosti, na které bylo podáno odvolání. 
Kontrolní a monitorovací výbor shledal žádost o přezkum jako nerelevantní. Zbylé projekty byly v rámci 
Věcného hodnocení obodovány a s navrhovaným krácením poslány k další fázi hodnocení. Výběr 
projektů se uskuteční v lednu 2020, v dalším monitorovacím období. 
V rámci výzvy MAS Blaník, z. s._ESF_Činnost komunitních center (IV.) proběhl Výběr projektu, ve 
kterém byl s navrhovaným krácením podpořen a doporučen k financování projekt č. 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014020 - Provoz komunitního centra Vlašim. Dne 16. 12. 2019 bylo 
dokončeno Závěrečné ověření způsobilosti výzvy a žadateli projektu bylo doručeno Vyrozumění o 
doporučení projektu k podpoře. 
V rámci výzvy MAS Blaník, z. s._ESF_Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo 
rámec zákona o sociálních službách (V.) postoupil proces hodnocení přijatých žádostí do výzvy do fáze 
Výběru projektu, kde byl podaný projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014013 ze strany MAS vybrán 
k podpoře. Na základě ZoZ byl projekt vrácen na MAS, kde dne 4. 12. 2019 proběhlo opravné Věcné 
hodnocení. Výsledkem hodnocení bylo, že Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení. 
Po uplynutí 15ti denní lhůty od negativního vyjádření bude výzva poslána na ZoZ. 
 
 

 

 

V rámci IROP byly ve sledovaném období ze strany ŘO finančně ukončeny 3 projekty - 4. výzva MAS 
Blaník, z.s.-IROP-bezpečnost dopravy-Bezpečně do školy nebo na hřbitov a 1 projekt - 6.Výzva MAS 
Blaník,z.s.-IROP-vzdělávání-Školství a vzdělávání-Infrastruktura základních škol. 
Oba projekty ve výzvě 8.výzva MAS Blaník, z.s.-IROP-školství a vzdělávání-Infrastruktura pro 
zájmové a neformální vzdělávání splnily veškeré podmínky, aby jim mohl být vydán právní akt o 
poskytnutí/ převodu podpory. 
Ve sledovaném období dále došlo k ukončení hodnocení přijatých projektů (2) na MAS v rámci 
10.Výzva MAS Blaník,z.s.-IROP-sociální infrastruktura-Zázemí pro sociální služby. Projekty byly 
předány na ŘO. 
V dubnu 2019 byla v rámci operace 19. 2. 1. Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 vyhlášena výzva 
MAS č. 2 k předkládaní žádostí o podporu. Žadatelé mohli předkládat své projektové záměry ve Fichi 
č. 2 Ať nám roste produkce a Fichi č. 3 Na venkově se podniká. Celková výše dotace pro 2. výzvu činila 
13 090 629 CZK. V rámci této výzvy se uskutečnil seminář pro potencionální žadatele. 
Celkem bylo přijato 9 žádostí o dotaci. Administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti prošlo 7 
projektů - 3 projekty ve Fichi č. 2 s celkovou dotací 663 500 CZK a 4 projekty ve Fichi č. 3 s celkovou 
dotací 1 958 575 CZK. Všechny tyto projekty byly následně Výběrovou komisí MAS doporučeny k 



financování. Jejich výběr byl schválen Výborem MAS. Nyní jsou projekty připraveny k registraci na 
SZIF. 
Probíhají konzultace v souvislosti se Žádostí o platbu ohledně projektů z 1. výzvy PRV, vypořádání 
připomínek ŘO u žadatelů 2. výzvy a výběrová řízení žadatelů 2. výzvy.  
Realizace ISg úspěšně pokračuje, probíhá příprava 3. výzvy PRV, žadatelé mají zájem podávat projekty. 

 

HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY 
MAS Blaník, z.s. v rámci realizace CLLD klade důraz na zachování rovných příležitostí a MAS Blaník, 
z.s. v rámci realizace CLLD klade důraz na zachování rovných příležitostí a nediskriminace. Primárně 
tuto oblast řeší Operační program zaměstnanost. Ve sledovaném období jsou v realizaci projekty na 
dětské skupiny mající vliv horizontální principy Rovné příležitosti a nediskriminace a Rovné příležitosti 
mužů a žen. S ohledem na princip Rovné příležitosti a nediskriminace je vliv projektů pozitivní, a to 
zejména tím, že při realizaci bude dodržen rovný přístup na základě rasy, pohlaví a náboženství. Tento 
horizontální princip je patrný i u přijatých a hodnocených projektů v 10. výzvě IROP _ Zázemí pro 
sociální služby. Horizontální princip Rovné příležitosti a nediskriminace je rovněž dodržován ve vztahu 
k fungování spolku, tedy přijímání členů a jejich nominace do příslušných orgánů.  
Na Rovné příležitosti mužů a žen mají projekty rovněž pozitivní vliv, a to zejména tím, že v realizaci 
budou podporovat sladění práce a rodiny, což umožní rodičům lépe a rychleji se zapojit na trhu práce. 
Tento horizontální princip je také dodržován ve vztahu k fungování spolku, tedy přijímání členů a jejich 
nominace do příslušných orgánů.  
Během sledovaného období jsme se řídili i horizontálním principem: Udržitelný rozvoj 
(environmentální indikátory). Nejvíce se udržitelný rozvoj týká opatření Programu rozvoje venkova, 
kde jsou projekty z Výzvy č. 1,2 již v realizační fázi. 



Příloha č. 1: Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie 
 
Činnosti související s realizací ISg byly ve sledovaném období následující: 

MAS ve sledovaném období realizovala činnosti související s realizací SCLLD.  
Průběžně dochází k vzdělávání zaměstnanců MAS, kteří pracují na realizaci ISg, a to zejména na seminářích řídících orgánů 
jednotlivých operačních programů. MAS Blaník, z.s. rovněž sama organizuje semináře a akce, ve sledovaném období se 
uskutečnily 2 semináře (SEMINÁŘ pro příjemce PRV k 2. výzvě, ESF seminář pro žadatele k 6. Výzva MAS Blaník, z. 
s._ESF_Hlídání dětí pracujícím rodičům (VI.)  
 

Vazby výzev na jednotlivá opatření jsou uvedena v následující tabulce, podrobnější informace k výzvám jsou také uvedeny 
v záložce „Přehled vyhlášených výzev“ této Zprávy. 

 
Tab. č. 1: Věcný pokrok ISg vzhledem k jednotlivým opatřením 

Operační 
program 

 
Číslo a název opaření 

 
Popis věcného pokroku v opatření 

PR
V

 

I. 1. ZEMĚDĚLSTVÍ živí   venkov Probíhají konzultace v souvislosti se Žádostí o platbu ohledně projektů z 1. 
výzvy PRV. 
Probíhají konzultace potenciálních žadatelů do 3. výzvy. 

I. 2. Ať nám roste PRODUKCE Ve sledovaném období došlo u 2. výzvy k registraci vybraných projektů na 
SZIF žadatelem. 
V rámci fiche nebyly financovány žádné projekty. 
Probíhají konzultace potenciálních žadatelů do 3. výzvy. 

I. 3. Na venkově se PODNIKÁ Ve sledovaném období došlo u 2. výzvy k registraci vybraných projektů na 
SZIF žadatelem. 
V rámci fiche nebyly financovány žádné projekty. 
Probíhají konzultace potenciálních žadatelů do 3. výzvy. 

I. 4. POZNEJTE to u nás v LESE Došlo k podání hlášení o změně u projektů z 1. výzvy. 
Probíhají konzultace potenciálních žadatelů do 3. výzvy. 

19.3.1. Škola obnovy venkova Opatření zrušeno. 

IR
O

P
 

II. 1. Bezpečně do ŠKOLY nebo 
na HŘBITOV 

 U projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008341 CHODNÍK PODÉL 
SIL. II/125, LOUŇOVICE POD BLANÍKEM byl vydán právní akt o 
poskytnutí p 
U 3 projektů č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008159  Zvýšení 
bezpečnosti dopravy ve městě Trhový Štěpánov, 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008178 Úprava přechodů podél silnice 
II/112 v Čechticích, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008341 CHODNÍK 
PODÉL SIL. II/125, LOUŇOVICE POD BLANÍKEM došlo 
k finančnímu ukončení ze strany ŘO. 

II. 2. Zázemí pro sociální služby Ve sledovaném období bylo ukončeno hodnocení přijatých projektů 
v rámci 10. výzvy MAS Blaník, z. s. IROP- sociální infrastruktura – 
Zázemí pro sociální služby. Oba dva přijaté projekty prošly 
hodnocením na MAS a jsou předány na ŘO.  

II. 3. Komunitní centrum  Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám u projektu č. 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010982 Komunitní centrum Vlašim, který 
byl přijat v  7.Výzvě MAS Blaník, z.s.-IROP-sociální infrastruktura-
Komunitní centrum. Žádost byla doporučena k financování s výhradou.  

II. 4. Sociální bydlení  Opatření zrušeno. 

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

Opatření zrušeno. 

II. 6. Školství, vzdělávání Projekt  č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008431 Zlepšení zázemí pro 
vzdělávání na ZŠ a MŠ Načeradec byl finančně ukončen ze strany ŘO.  
Projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008438 Venkovní odborná 
učebna se zázemím, žadatel Základní škola Louňovice pod Blaníkem –
původně byl projekt zařazen mezi náhradní projekty, následně byla 
navýšena alokace výzvy MAS, aby mohl být projekt podpořen. Ve 
sledovaném období ŘO nabídl žadateli finanční prostředky, aby mohl být 
projekt realizován, žadatel s nabídnutou částkou souhlasil. Právní akt 
zatím nebyl vydán.  
Ve sledovaném období byl vydán právní akt 2 projektům v rámci 8. 
výzvy MAS Blaník, z.s. – IROP- školství a vzdělávání- Infrastruktura 
pro zájmové a neformální vzdělávání (Neformální vzdělávání v ZŠ 
Načeradec, Zvýšení kvality zázemí pro zájmové a neformální vzdělávání 
na hvězdárně ve Vlašimi). 



O
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III. 1. Hlídání dětí pracujícím 
rodičům 

Ve sledovaném období všechny podpořené projekty realizují. Díky 
navýšení alokace byla dne 28.8. 2019 podruhé vypsána výzva na 
Hlídání dětí pečujícím rodičům. Do této výzvy bylo podáno celkem 
5 žádostí na provoz dětských skupin. Jedna žádost neprošla 
hodnocením Formálních náležitostí a přijatelnosti, na které bylo 
podáno odvolání. Kontrolní a monitorovací výbor shledal žádost o 
přezkum jako nerelevantní. Zbylé 4 projekty byly v rámci Věcného 
hodnocení obodovány a s navrhovaným krácením poslány k další 
fázi hodnocení. Výběr projektů se uskuteční v dalším 
monitorovacím období.  

III. 2. Činnost komunitních 
center 

V rámci výzvy č. 912/03_16_047/CLLD_15_01_037 proběhl 
Výběr projektu, ve kterém byl s výhradami doporučen 
k podpoře projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014020 
Provoz komunitního centra Vlašim. Dne 16. 12. 2019 byl 
ukončen proces hodnocení ve výzvě a žadateli projektu bylo 
doručeno Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře.  

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

Ve sledovaném období postoupil proces výzvy do fáze Výběru projektu, 
kde byl podaný projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014013 ze strany 
MAS vybrán k podpoře. Na základě ZoZ byl projekt vrácen na MAS, 
kde dne 4. 12. 2019 proběhlo opravné Věcné hodnocení. Výsledkem 
hodnocení bylo, že Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného 
hodnocení. Po uplynutí 15ti denní lhůty od negativního vyjádření bude 
výzva poslána na ZoZ.  

 
 
Kromě opatření výše uvedených opatření MAS Blaník, z.s. směřuje k naplnění SCLLD animační činností v území. 
Komunikuje s územím s ohledem na dotační možnosti v individuálních výzvách řídících orgánů, a také krajských dotacích.  



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 2 137 184,96

1.1 Platy, odměny z dohod a pojistné
1.1.1 Platy 1 074 053,50

1.1.2.1.1. Mzdové náklady Vedoucí zaměstnanec SCLLD 12,00 32 500,00 390 000,00 357 775,00         32 225,00          
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 IROP - dovolená za rok 2019 Anna Dufková 6 644,00             
1.1.2.1.1. Mzdové náklady Expert PRV - (01-06) 6,00 27 373,00 164 238,00 180 702,00         16 464,00 -         

Expert ESF - dovolená za rok 2018 Nikola Podroužková 12 478,00           12 478,00 -         
Expert ESF 8,50 13 687,00 116 339,50 105 519,00         10 820,50          
Expert PRV - (08-12) 5,00 15 000,00 75 000,00 30 810,00           
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 38 000,00           22 000,00          
1.1.2.1.4. ostatní mzdové výdaje (DPP) 1.1.3.2. Administrativní pracovník - brigádník 250,00 120,00 30 000,00 27 172,00           2 828,00            
1.1.2.1.4. ostatní mzdové výdaje (DPP) 1.1.3.2. Administrativní pracovník - brigádník 150,00 200,00 30 000,00 24 200,00           5 800,00            
1.1.2.1.4. ostatní mzdové výdaje (DPP) 1.1.3.2. Administrativní pracovník - brigádník 240,00 150,00 36 000,00 75 075,00           39 075,00 -         

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 42 570,00           138 930,00        

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 36 000,00           144 000,00        
1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.4.8 Odměna místopředsedů MAS Blaník, z.s.- ročně 160,00 200,00 32 000,00 74 400,00           42 400,00 -         

-                      
1.1.2.1.2. Odvody 1.2 Sociální pojištění (zaměstnavatel) 0 0,00 327 303,50 222 051,49         105 252,01        
1.1.2.1.2. Odvody 1.3 Zdravotní pojištění (zaměstnavatel) 0 0,00 117 829,26 84 264,00           33 565,26          
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 2 970,00             2 528,70            

-                      
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2. Cestovní náhrady 77 000,00
1.1.2.4.1 Cestovné 2.1. Cestovní náklady zaměstnanců ročně 1 60 000,00 60 000,00 14 150,00           45 850,00          
1.1.2.4.1 Cestovné 2. 2 Cestovní náklady_animační položka 1 17 000,00 17 000,00 1 106,00             15 894,00          

-                      
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 12 789,00           12 789,00 -         
-                      

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 39 819,00           39 819,00 -         
-                      

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 5 000,00 900,00                4 100,00            
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 30 940,00           10 940,00 -         
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 42 452,00           7 548,00            
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 29 426,57           4 173,43            
1.1.2.2.3 Poštovní, telefonní, internetové poplatky5.4 Poštovné, služby pošt (certifikáty, atp.) 1 3 000,00 3 000,00 2 423,00             577,00               
1.1.2.5.4. Ostatní služby 5.5 Služby účetní 1 71 000,00 71 000,00 17 000,00           54 000,00          
1.1.2.5.1. Pronájem prostor 5.7 Pronájmy prostor pro školení/kurzy/semináře 1 37 000,00 37 000,00 5 470,00             31 530,00          
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 13 274,00           16 726,00          
1.1.2.5.5. Catering 5.8 Pohoštění_animační položka 1 1 800,00 1 800,00 1 800,00            
1.1.2.2.4. Webhosting 5.9 Webový prostor 1 7 000,00 7 000,00 7 000,00            
1.1.2.6.2. Informační a propagační nástroje 5.10 Tisk výroční zprávy 1 3 000,00 3 000,00 3 000,00            
1.1.2.6.2. Informační a propagační nástroje 5.11 Sazba výroční zprávy 1 3 500,00 3 500,00 3 500,00            
1.1.2.5.3. školení zaměstnanců, povinných orgán5.12 Školení pro zaměstnance 6 5 000,00 30 000,00 30 000,00          
1.1.2.2.4. Webhosting 5.13 Doména www.masblanik.cz 1 472,00 472,00 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 22 268,00           31 732,00          
Odměny orgánů MAS Blaník právnických osob 1 50 000,00 50 000,00 50 000,00          

-                      
6. Stavební úpravy 0,00 -                      

1.1.2.3. Spotřeba materiálu 6.1 Drobné stavební úpravy - resp. vestavěné skříně 1 0,00 0,00 -                      
-                      
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7. Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy/Rozhodnutí 37 440,00
1.1.2.5.2. Externí audit 7.1 Audit 1 37 440,00 37 440,00 29 040,00           8 400,00            

CELKEM VÝDAJE UZNATELNÉ 2 727 696,96 2 727 696,96      

NEUZNATELNÉ Neuznatelné výdaje - Poplatky bank 800,00                  800,00               
NEUZNATELNÉ Neuznatelné výdaje - vyjmuty z IROP (odhad dle praxe roku 2018) 30 000,00 46 119,00           16 119,00 -         

VÝDAJE CELKEM 2 758 496,96 1 774 765,06      

výsledek rozpočtu 94 653,78

Příjmy PŘÍJMY CELKEM 2 853 150,74
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% 2 591 312,11        2 591 312,11      

Poznámka: Přůběžné financování dle pravidel kombinované platby je zajištěno půjčkou 600 tis. Kč od Města Vlašimi - do června 2019.
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Návrh rozpočtu na rok 2020 - 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 2020  Vyčerpáno  Zbývá 

1. Osobní náklady 2 378 718,90

1.1 Platy, odměny z dohod a pojistné
1.1.1 Platy 1 062 000,00

1.1.2.1.1. Mzdové náklady Vedoucí zaměstnanec SCLLD 12,00 36 000,00 432 000,00
1.1.2.1.1. Mzdové náklady Expert IROP 12,00 15 000,00 180 000,00
1.1.2.1.1. Mzdové náklady Expert PRV 12,00 15 000,00 180 000,00
1.1.2.1.1. Mzdové náklady Expert ESF 12,00 22 500,00 270 000,00

1.1.2 Odměny z dohod (DPČ) 0,00

1.1.3 Odměny z dohod (DPP) 558 000,00
1.1.2.1.4. ostatní mzdové výdaje (DPP) 1.1.3.1. Animační pracovník škol 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.4. ostatní mzdové výdaje (DPP) 1.1.3.2. Administrativní pracovník - brigádník 300,00 120,00 36 000,00
1.1.2.1.4. ostatní mzdové výdaje (DPP) 1.1.3.2. Administrativní pracovník - brigádník 1 800,00 200,00 360 000,00
1.1.2.1.4. ostatní mzdové výdaje (DPP) 1.1.3.2. Administrativní pracovník - brigádník 900,00 180,00 162 000,00

1.1.4 Odměny z výkonu funkce 292 500,00

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

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

1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.4.3. Odměny členů Monitorovacího a kontrolního výboru 150 200,00 30 000,00

1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.4.7 Odměna předsedy sdružení MAS Blaník, z.s. - 75 hodin měsíčně 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.1. Mzdové náklady 1.1.4.8 Odměna místopředsedů MAS Blaník, z.s.- ročně 240,00 200,00 48 000,00

1.1.2.1.2. Odvody 1.2 Sociální pojištění (zaměstnavatel) 0 0,00 338 625,00
1.1.2.1.2. Odvody 1.3 Zdravotní pojištění (zaměstnavatel) 0 0,00 121 905,00
1.1.2.1.2. Odvody 1.4 FKSP
1.1.2.1.3. zákonnné pojištění 1.5 Jiné povinné pojištění (úrazové) 5 688,90

2. Cestovní náhrady 60 000,00
1.1.2.4.1 Cestovné 2.1. Cestovní náklady zaměstnanců ročně 1 60 000,00 60 000,00
1.1.2.4.1 Cestovné 2. 2 Cestovní náklady_animační položka 1 0,00 0,00

MAS Blaník: PŘÍPRAVNÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI, PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOST
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3. Zařízení 50 000,00
3.1 Nehmotný majetek do 60 tis. Kč

1.1.2.3. Spotřeba materiálu 3.1.1.1 Microsoft Office 1 0,00

3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek
3.3 Drobný hmotný majetek

1.1.2.3. Spotřeba materiálu 3.3.1 Notebook (místopředseda) 1 0,00
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 3.3.2 Multifunkční tiskárna 1 50 000,00 50 000,00

4. Materiál 221 700,00
1.1.2.6.1. Povinná publicita 4.2 Propagační předměty + povinná publicita 1 100 000,00 100 000,00
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 4.3 Papír do tiskáren 1 5 000,00 5 000,00
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 4.3 Papír do tiskáren_animační položka 1 1 000,00 1 000,00
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 4.4 Tonnery 1 40 000,00 40 000,00
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 4.4 Tonnery_animační položka 1 4 000,00 4 000,00
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 4.5 Drobný spotřební materiál 1 70 000,00 70 000,00
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 4.5 Drobný spotřební materiál_animační položka 1 500,00 500,00
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 4.6 Flipchartový papír 1 1 000,00 1 000,00
1.1.2.3. Spotřeba materiálu 4.6 Flipchartový papír_animační položka 1 200,00 200,00

5. Nákup služeb 833 900,00
1.1.2.2.5 Pronájem kanceláře 5.1 Nájem kanceláře 1 20 000,00 20 000,00
1.1.2.2.3 Poštovní, telefonní, internetové poplatky5.2 Telefonní poplatky 12 2 800,00 33 600,00
1.1.2.2.3 Poštovní, telefonní, internetové poplatky5.4 Poštovné, služby pošt (certifikáty, atp.) 1 3 000,00 3 000,00
1.1.2.5.4. Ostatní služby 5.5 Služby účetní 1 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
1.1.2.5.1. Pronájem prostor 5.7 Pronájmy prostor pro školení/kurzy/semináře_animační položka 1 9 000,00 9 000,00
1.1.2.5.5. Catering 5.8 Pohoštění 1 50 000,00 50 000,00
1.1.2.5.5. Catering 5.8 Pohoštění_animační položka 1 1 800,00 1 800,00
1.1.2.2.4. Webhosting 5.9 Webový prostor 1 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
1.1.2.6.2. Informační a propagační nástroje 5.11 Sazba výroční zprávy 1 3 500,00 3 500,00
1.1.2.5.3. školení zaměstnanců, povinných orgán5.12 Školení pro zaměstnance 6 10 000,00 60 000,00
1.1.2.2.4. Webhosting 5.13 Doména www.masblanik.cz 1 1 000,00 1 000,00

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

1.1.2.5.4. Ostatní služby 5.15 servis IT (instalace, oprava, údržba) 12 7 000,00 84 000,00
5.16 Odměny orgánů MAS Blaník právnických osob 1 350 000,00 350 000,00

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

7. Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy/Rozhodnutí 37 440,00
1.1.2.5.2. Externí audit 7.1 Audit 1 37 440,00 37 440,00

CELKEM VÝDAJE UZNATELNÉ 3 581 758,90
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NEUZNATELNÉ Neuznatelné výdaje - Poplatky bank 1 000,00
NEUZNATELNÉ Neuznatelné výdaje - vyjmuty z IROP (odhad dle praxe roku 2018) 40 000,00

VÝDAJE CELKEM 3 622 758,90

Příjmy PŘÍJMY CELKEM 4 078 890,93
Převod prostředků z loňského roku 2019 (MŘP) - odhad 139 686,97           
Řádné členské přípěvky 2020 (á 100) 5 000,00               
Mimořádné členské příspěvky (rok 2020,2021,2022,2023) 531 533,00           
Dotace IROP na provoz 95% 3 402 670,96        

Poznámka: Přůběžné financování dle pravidel kombinované platby je zajištěno půjčkou 600 tis. Kč od Města Vlašimi 
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Kód Název 2017 2018 2019

1 Celkové výdaje 597401,34 1850937,91 1728646,06

1.1 Celkové způsobilé výdaje

1.1.1

Celkové způsobilé výdaje - 

investiční 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1 Pořízení majetku 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.1 pořízení drobného majetku 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.2

Pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.3

Pořízení dlouhodobého 

nehmotného majetku 0,00 0,00 0,00

1.1.2

Celkové způsobilé výdaje - 

neinvestiční 597401,34 1850937,91 1728646,06

1.1.2.1 Osobní náklady 364682,00 1468532,00 1429132,49

1.1.2.1.1 Mzdové náklady 200038,00 1055860,00 955400,00

1.1.2.1.2

Odvody, sociální a zdravotní 

pojištění placené zaměstnavatelem 

za zaměstnance 68016,00 350007,00 306315,49

1.1.2.1.3 Zákonné pojištění odpovědnosti 268,00 3485,00 2970,00

1.1.2.1.4 Ostatní mzdové výdaje (DPČ/DPP) 96360,00 59180,00 164447,00

1.1.2.2 Režijní výdaje 13505,34 41644,41 46105,57

1.1.2.2.1 Spotřeba energie, vody, plynu 0,00 0,00 0,00

1.1.2.2.2 Svoz odpadu 0,00 0,00 0,00

1.1.2.2.3

Poštovné, telefonní, internetové 

poplatky 7672,00 24698,41 31849,57

1.1.2.2.4

Tvorba, správa, provoz a hosting 

www stránek 0,00 6256,00 6256,00

1.1.2.2.5 Pronájem kanceláře 5833,34 10690,00 8000,00

1.1.2.3 Spotřeba materiálu 181645,00 219294,00 126900,00

1.1.2.4 Cestovné 17640,00 20978,00 15256,00

1.1.2.4.1 Cestovné, stravné, ubytování 17640,00 20978,00 15256,00

1.1.2.4.2 Spotřeba PHM 0,00 0,00

1.1.2.5 Nákupy služeb 19929,00 100132,50 111252,00

1.1.2.5.1

Pronájem prostor pro animace 

strategie CLLD (semináře, 

konference,výstavy atd.) 580,00 9640,00 5470,00

1.1.2.5.2 Externí audit 0,00 27225,00 29040,00

1.1.2.5.3

Vzdělávání zaměstnanců a členů 

povinných orgánů, subjektů z 

územní působnosti žadatele 0,00 1100,00 0,00

1.1.2.5.4

Ostatní služby související s realizací 

strategie 14580,00 56913,50 63468,00

1.1.2.5.5 Catering 4769,00 5254,00 13274,00

1.1.2.6 Publicita projektu 0,00 357,00 0,00

1.1.2.6.1 Povinná publicita 0,00 357,00 0,00

1.1.2.6.2 Informační a propagační nástroje 0,00 0,00 0,00



2020 2021 2022 2023 2024

3581758,90 1542039,61 1542039,65 1542039,65 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3581758,90 1542039,61 1542039,65 1542039,65 0,00

2378718,90 908031,00 908031,00 908031,00 0,00

1354500,00 555000,00 555000,00 555000,00 0,00

460530,00 188700,00 188700,00 188700,00 0,00

5688,90 2331,00 2331,00 2331,00 0,00

558000,00 162000,00 162000,00 162000,00 0,00

57600,00 44000,00 44000,00 44000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36600,00 23000,00 23000,00 23000,00 0,00

1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 0,00

20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 0,00

171700,00 38000,00 38000,00 38000,00 0,00

60000,00 30000,00 30000,00 30000,00 0,00

60000,00 30000,00 30000,00 30000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

813740,00 519008,61 519008,65 519008,65 0,00

46000,00 37000,00 37000,00 37000,00 0,00

37440,00 37440,00 37440,00 37440,00 0,00

60000,00 10000,00 10000,00 10000,00 0,00

618500,00 414568,61 414568,65 414568,65 0,00

51800,00 20000,00 20000,00 20000,00 0,00

100000,00 3000,00 3000,00 3000,00 0,00

100000,00 3000,00 3000,00 3000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2025 2026 Částka celkem

0,00 0,00 12384863,12

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12384863,12

0,00 0,00 8365158,39

0,00 0,00 5230798,00

0,00 0,00 1750968,49

0,00 0,00 19404,90

0,00 0,00 1363987,00

0,00 0,00 290855,32

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 169819,98

0,00 0,00 16512,00

0,00 0,00 104523,34

0,00 0,00 813539,00

0,00 0,00 203874,00

0,00 0,00 203874,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2602079,41

0,00 0,00 172690,00

0,00 0,00 206025,00

0,00 0,00 91100,00

0,00 0,00 1997167,41

0,00 0,00 135097,00

0,00 0,00 109357,00

0,00 0,00 109357,00

0,00 0,00 0,00



Příspěvkový řád MAS Blaník, z. s. 
 
Členská schůze MAS Blaník, z. s., schválila dne 14.1.2020 tento příspěvkový řád v souladu s 
čl. 13 odst. 2 stanov. 
 

Čl. I.  
Příspěvky 

 
1. Členské příspěvky jsou řádné a mimořádné. 

 
2. Příspěvky kryjí výdaje spolku související s naplňováním cílů a poslání; provozní 

výdaje; 5 % spoluúčast k dotaci dle výzvy č. 6 IROP - přípravné podpůrné činnosti, 
provozní a animační činnosti MAS, neuznatelné výdaje, které není možné uplatnit 
v rámci této dotace.  

 
 

Čl. II. 
Členské příspěvky 

 
1. Řádný členský příspěvek každého člena činí 100 Kč za jeden kalendářní rok. Řádné 
členské příspěvky jsou splatné do 30. 6. kalendářního roku. 
 

2. Výši mimořádného členského příspěvku schvaluje Členská schůze. Návrh na 
stanovení mimořádného členského příspěvku předloží Členské schůzi předseda spolku 
na základě doporučení Výboru. 
 

3. Členové mají povinnost uhradit mimořádný členský příspěvek alespoň v minimální 
výši, která je jim stanovena. 

 

4. Členové mohou navrhnout navýšení minimální výše mimořádného příspěvku. 
Nejpozději tak učiní při projednávání mimořádného členského příspěvku na Členské 
schůzi, která bude mimořádný členský příspěvek projednávat. 

 
5. Členskou schůzí chválená výše mimořádných příspěvků je přílohou zápisu Členské 

schůze formou tzv. Pokynu předsedy pro stanovení mimořádného členského příspěvku 
(viz Příloha č. 2 tohoto příspěvkového řádu). Mimořádné příspěvky jsou splatné 
v termínech stanovených Členskou schůzí uvedených v Pokynu uvedeném v předchozí 
větě. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Čl. III. 
Vyúčtování 

 
1. Členské příspěvky řádné i mimořádné se jednotlivým členům dokladově 

nevyúčtovávají. Se členskými příspěvky se hospodaří dle rozpočtu schváleného 
členskou schůzí. 
 

2. Ostatní příspěvky, dotace a dary se schvalují a hospodaří se s nimi podle rozpočtu. 
Jejich použití se vyúčtovává a dokládá přispívatelům. 

 
Čl. IV. 

Ostatní ustanovení 
 

1. Tento příspěvkový řád neupravuje ostatní formy financování MAS Blaník, pouze 
členské příspěvky. 
 

2. Tento příspěvkový řád má 2 přílohy: 
 
Příloha č. 1: Vzor návrhu na stanovení mimořádného členského příspěvku 
Příloha č. 2: Vzor pokynu předsedy pro stanovení mimořádného členského příspěvku 

 
3. Příspěvkový řád vchází v platnost dnem schválení Členskou schůzí. 

 
 
 
 
 
 
         …………………………………….. 
                 Předseda spolku 



Příloha č. 1 - Vzor návrhu předsedy na stanovení mimořádného členského příspěvku 
 

Návrh předsedy na stanovení mimořádného členského příspěvku 
 

pro rok ………. 
V souladu s příspěvkovým řádem stanovuji na základě doporučení Výboru MAS Blaník, z. s.  
 
ze dne …………………. tuto výši mimořádného členského příspěvku: 
 
Právní forma člena Stanovení minimální výše 

příspěvku 
Výše příspěvku nad stanovené 
minimum 

Obec Minimální výše 100,- Kč 

 

Doporučený příspěvek ve výši celkem 

21 Kč na 1 obyvatele obce na 4 roky 

2020 - 2023, stanovení počtu 

obyvatel se provede pro konkrétní 

obce k 1.1.2019 

Mikroregion, svazek obcí Minimální výše 100,- Kč  

Ostatní právnické osoby a fyzické 
osoby podnikající 

Minimální výše 100,- Kč  

Organizace zřizované kraji a 
obcemi (s výjimkou škol a 
školských zařízení) 

Minimální výše 100,- Kč  

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

Minimální výše 100,- Kč  

Fyzické osoby nepodnikající Minimální výše 100,- Kč  

Soukromoprávní subjekty 
vykonávající veřejně prospěšnou 
činnost (neziskové organizace) 

Minimální výše 100,- Kč  

Ostatní výše neuvedené Minimální výše 100,- Kč  

Do tabulky se dále doplní jednotlivě členové (název) a jimi navržená výše mimořádného členského příspěvku 

nad stanovenou minimální výši (pokrácena o stanovenou minimální částku), příklad … Blaník – svazek obcí. 

– příspěvek nad stanovenou minimální výši v částce – 28 700,- Kč (celkem za člena 28 800,- Kč). 

 
Zdůvodnění: 
Mimořádný členský příspěvek bude použit v souladu s příspěvkovým řádem na pokrytí spoluúčasti k dotaci 

IROP - přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS, a na neuznatelné výdaje, které není 

možné uplatnit v rámci této dotace a jsou vyjmenované ve specifickým pravidlech dotace – zde - 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/6f0cb286-f9c6-4cc4-a135-17e369ff1d28/Specificka-pravidla-pro-

zadatele-a-prijemce-c-6.pdf?ext=.pdf 

 

Ve Vlašimi dne ……….. 
          …………………………………. 
           předseda spolku 



Příloha č. 2 - Vzor pokynu předsedy na stanovení mimořádného členského příspěvku 
 

Pokyn předsedy na stanovení mimořádného členského příspěvku 
 

pro rok ………. 
 
V souladu s příspěvkovým řádem stanovuji na základě usnesení Členské schůze MAS Blaník, z. s. ze dne 
…………………. tuto výši mimořádného členského příspěvku: 
 
Název člena Stanovená minimální výše 

mimořádného příspěvku 
Výše příspěvku nad 
stanovené 
minimum 

Mimořádný 
příspěvek 
celkem 

Obec Minimální výše 100,- Kč   

Mikroregion, svazek obcí Minimální výše 100,- Kč   

Ostatní právnické osoby a fyzické 
osoby podnikající 

Minimální výše 100,- Kč   

Organizace zřizované kraji a 
obcemi (s výjimkou škol a 
školských zařízení) 

Minimální výše 100,- Kč   

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

Minimální výše 100,- Kč   

Fyzické osoby nepodnikající Minimální výše 100,- Kč   

Soukromoprávní subjekty 
vykonávající veřejně prospěšnou 
činnost (neziskové organizace) 

Minimální výše 100,- Kč   

Ostatní výše neuvedené Minimální výše 100,- Kč   

Do tabulky se dále doplní jednotlivě členové (název) a jimi navržená výše mimořádného členského příspěvku 

nad stanovenou minimální výši (pokrácena o stanovenou minimální částku), příklad … Blaník – svazek obcí. 

– příspěvek nad stanovenou minimální výši v částce – 28 700,- Kč (celkem za člena 28 800,- Kč). 

 
 
Zdůvodnění: 
Mimořádná členských příspěvek bude použit v souladu s příspěvkovým řádem na pokrytí spoluúčasti 
k dotaci IROP - přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS, a na neuznatelné výdaje, 
které není možné uplatnit v rámci této dotace a jsou vyjmenované ve specifickým pravidlech dotace – zde - 
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/6f0cb286-f9c6-4cc4-a135-17e369ff1d28/Specificka-pravidla-
pro-zadatele-a-prijemce-c-6.pdf?ext=.pdf 
 
Mimořádné členské příspěvky jsou splatné do 30. 4. ………. 
 
Ve Vlašimi dne ……….. 
          ………...…………………………. 
               předseda spolku 



Pokyn předsedy na stanovení mimořádného členského příspěvku 
 

pro rok 2020 
 
V souladu s příspěvkovým řádem stanovuji na základě usnesení Členské schůze MAS Blaník, z. s. ze dne  
14. 1. 2020 tuto výši mimořádného členského příspěvku: 
 
Název člena Stanovená 

minimální výše 
mimořádného 
příspěvku 

Výše příspěvku 
nad stanovené 
minimum 

Mimořádný 
příspěvek celkem 

ZO ČSOP Vlašim 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Pavel Duda 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Montessori Vlašim, z. s. 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Milan Hájek 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Miroslav Lalouček 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Iva Kmošková 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Eva Houdková  100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
TJ Sokol Kondrac 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Diakonie ČCE - středisko Střední 
Čechy 

100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 

Petr Jíša 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Jana Vlasáková - ředitelka 
Spolkového domu Trhový Štěpánov 

100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 

Sbor dobrovolných hasičů Trhový 
Štěpánov 

100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 

Zemědělské družstvo vlastníků 
Martinice u Dolních Kralovic 

100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 

Vlašimská astronomická společnost 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 

Pavel Kuře 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Stanislav Kužel 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Charita Vlašim 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Radmila Matušková 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Sbor dobrovolných hasičů Střítež 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
TJ Sokol Čechtice 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 

RECTA s.r.o. 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Pavel Procházka 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
JUDr. Anna van der Weerden 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 

FK Trhový Štěpánov z. s. 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
PODBLANICKEM, z. s. 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Tělocvičná jednota Sokol Trhový 
Štěpánov 

100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 

Radek Vondrák 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Renata Vondráková 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Bc. Jan Vošický 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Bc. Vlastislav Chatrný 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Kulturní dům Blaník Vlašim, 
příspěvková organizace 

100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 



Spolkový dům Vlašim, příspěvková 
organizace 

100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 

Základní škola Čechtice 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Blaník - svazek obcí 100,00 Kč 28 800,00 Kč 28 900,00 Kč 
Město Trhový Štěpánov 100,00 Kč 29 127,00 Kč 29 227,00 Kč 
Město Vlašim 100,00 Kč 243 558,00 Kč 243 658,00 Kč 
Městys Louňovice pod Blaníkem 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Městys Načeradec 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Mikroregion Český smaragd 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 

Mikroregion Želivka, svazek obcí 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Obec Pravonín 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Obec Blažejovice 100,00 Kč 2 436,00 Kč 2 536,00 Kč 
Obec Kamberk 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Obec Kondrac 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Obec Miřetice 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Obec Radošovice 100,00 Kč 7 686,00 Kč 7 786,00 Kč 
Obec Strojetice 100,00 Kč 2 604,00 Kč 2 704,00 Kč 
Obec Šetějovice 100,00 Kč 1 218,00 Kč 1 318,00 Kč 
Obec Vracovice 100,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč 
Mimořádné příspěvky celkem  320 429,00 Kč 

 
Zdůvodnění: 
Mimořádný členský příspěvek bude použit v souladu s příspěvkovým řádem na pokrytí výdajů spolku 
souvisejících s naplňováním cílů a poslání; na pokrytí provozních výdajů; na pokrytí 5 % spoluúčasti k dotaci 
dle výzvy č. 6 IROP - přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS, na úhradu 
neuznatelných výdajů, které není možné uplatnit v rámci této dotace. Neuznatelné výdaje jsou vyjmenované 
ve specifických pravidlech výzvy č. 6 IROP - zde - http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/6f0cb286-
f9c6-4cc4-a135-17e369ff1d28/Specificka-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-c-6.pdf?ext=.pdf. Příspěvky 
budou také sloužit k průběžnému financování dotace dle pravidel výzvy č. 6 – tzv. kombinovaná forma 
financování. 
 
Mimořádné členské příspěvky jsou splatné do 30. 4. 2020 
 
Mimořádné členské příspěvky budou spotřebovány v rámci let 2020, 2021, 2022, 2023 v souladu 
s financování dotace IROP. 
 
 
Ve Vlašimi dne 14. 1. 2020 
 
      …………………………………………………… 
      Mgr. Jitka Fialová, předsedkyně MAS Blaník, z. s. 
 



MAS Blaník, z. s.: Přihláška k členství 

 

Jméno a příjmení: 

Název firmy, subjektu, NNO: 

  Mgr.Bc. Jan Vošický 

Farma Vošický 

Bydliště: 

Adresa/místo podnikání: 
Brzotice 1, 25768 Dolní Kralovice 

Telefon, e-mail: 777551230, vosickyjan@seznam.cz 

 

Právní forma/subjektivita FO 

Statutární zástupce Jan Vošický 

IČ/DIČ 12572691/CZ5512300992 

Telefon, e-mail:  777551230, vosickyjan55@gmail.com 

Jméno delegovaného zástupce:  

 
V MAS Blaník, z.s. se budu / budeme prioritně věnovat oblasti (zaškrtněte alespoň jednu z uvedených možností): 

PS – Využití potenciálu krajiny PS – Výchova a 
vzdělávání 

PS – Kulturní, spolková a 
zájmová činnost 

PS – Fyzický rozvoj obcí 

Cestovní ruch Děti a mládež Zemědělství Mezinárodní spolupráce 

Jiné téma – uveďte jaké 

 
Pokud hodláte v rámci regionu realizovat zajímavý projekt, popište jej níže. Případně rozepište své záměry na zvláštní přílohu: 

Připomínkovat záměr dostavby OUTLET u D1,Exit 66 D1 

 
Jaká je Vaše představa (očekávání) o činnosti MAS Blaník, z. s.? 

Dobrá spolupráce s MAS Blaník v oblasti VDŽelivka 

 
Prohlašuji současně, že jsem se seznámil se Stanovami MAS Blaník, z. s.: ANO   
 

Datum:18.6.2019 Podpis statutárního zástupce/fyzické osoby: Podpis delegovaného zástupce: 

 
Přihlášku zašlete na adresu: MAS Blaník, z.s., Palackého nám. 65, Vlašim 258 01 nebo předejte osobně předsedovi(kyni) MAS, event. 
pracovníkům kanceláře. Svým podpisem výše podepsaní souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto 
formuláři správcem MAS Blaník,  z.s., se sídlem Palackého nám. 65, 258 01 Vlašim, IČ: 01675842.(příp. jeho zaměstnanci) pro účel: Databáze členů MAS 
Blaník, z.s. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a tona dobu neurčitou. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a 
pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 




