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2 část: STRATEGICKÁ 
 
 
 
 
 
Platnost strategie: od 9. 6. 2015 do 31. 12. 2025 
 
Strategie byla zpracována průběžně v období 11/2012 až 3/2016. 
 
Strategie – analytická a strategická část byla schválena Členskou schůzí MAS Blaník, z. s., jako nejvyšším 
orgánem MAS Blaník, z. s., dne 9. června 2015 v Louňovicích pod Blaníkem. 
 
Akční plán - Programové rámce a implementační část strategie byly schváleny Členskou schůzí MAS Blaník, z. 
s., jako nejvyšším orgánem MAS Blaník, z. s., dne 30. 11. 2015 ve Vlašimi. 
 
Verze 3 strategie byla projednána Výborem MAS Blaník dne 21. 3. 2016 a schválena členskou schůzí dne 29. 3. 
2016 ve Vlašimi. 
 
Verze 4 reaguje na připomínky tzv. Velké komise a také na jednání členských schůzí 11. 10. a 26. 10. 
 
Verze 5 a 6 reaguje na věcné připomínky. 
 
Verze 7 reaguje na zapracování připomínek z akceptačního dopisu. 
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Verze 8 – ŽoZ – změny opatření III.1 související s navýšením alokace OPZ  
 
Verze 9 – rušení opatření IROP II.4 Sociální bydlení a II.5 Dětské skupiny, nebo zařízení péče o děti do 3 let 
 
Verze 10 – úprava programového rámce PRV (rušení Fiche, zařazení Fiche s vazbou na článek 20) 
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Informace k verzi č. 4: Zejména byla vypuštěna opatření programových rámců dle závěrů členských schůzí 

(říjen 2016), došlo k přečíslování. 

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

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

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

Strategie vychází z těchto dostupných pokynů: 

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

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

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

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

9. 2015  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obsahovala všechny povinné části strategie dle pokynu METODICKÉHO POKYNU PRO VYUŽITÍ 

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

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

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

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

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

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

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

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

Informace k verzi č. 7 úprava na základě požadavků z akceptačního dopisu.  

Verze č. 9  

Informace k verzi č. 9 jsou uvedeny u příslušných opatření IROP, které prošly změnou. 

http://nsmascr.cz/informace-ro-opz-pro-mas/
http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty
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Verze č. 10  

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. 

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. 

https://www.masblanik.cz/dokumenty/
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1. Stanovení cílů a jejich prioritizace, stanovení vize 

strategie, stanovení strategických a specifických cílů a 

jejich vzájemné návaznosti a provázanosti 

1.1. MISE 

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

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

o Spolupráce a partnerství 

o Odpovědnosti vůči budoucím generacím 

o Transparentnosti 

o Aktivního přístupu a zapojení komunity 

o Podpory kvality a diverzity 
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1.2. Vize 

1.2.1. Celková vize 

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

1.2.2. Dílčí vize jednotlivých klíčových oblastí 

VIZE JEDNOTLIVÝCH KLÍČOVÝCH OBLASTI – DÍLČÍ VIZE 

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

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

C = Kulturní, spolková a zájmová činnost 
Na území MAS Blaník působí velké množství aktivních spolků, neformálních sdružení a dalších organizací se širokým spektrem aktivit 
pokrývajících kulturu, sport, vzdělávání… Tyto organizace se opírají o širokou členskou základnu tvořenou lidmi všech věkových 
kategorií, disponují dostatečným materiálním vybavením a kompetentním vedením, fungujícím díky dobrovolnické činnosti i díky 
placené činnosti profesionálů. Pro obyvatele kraje je k dispozici široká škála možností k aktivnímu zapojení se do kulturní, spolkové a 
zájmové činnosti a jsou o těchto možnostech dobře informováni. Spolky a jiné formální i neformální organizace spolupracují v rámci 
území MAS, ČR i mezinárodně. 

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

E = Cestovní ruch 
V regionu je vytvořena dostatečná síť ubytovacích zařízení různorodého typu (různé kategorie – kemp, hotel, ubytování v soukromí, další vč. 
inovativních), stravovacích zařízení, zázemí (přístřešky, odpadkové koše, mobiliář, WC, parkoviště, stojany na kola, odpočívadla, zázemí pro menší 
děti….), včetně informačního systému také v cizojazyčných mutacích (např. mapy), které umožňují kvalitní zázemí pro vícedenní rekreaci. Region je 
rájem školních akcí a výletů. Obyvatelé a turisté jsou dobře informováni o turistických cílech, informace jsou dostupné také přes webové stránky 
všech obcí v regionu. Jsou podporovány tradiční i nové nadregionální akce, které svým rozsahem a charakterem přesahují region MAS (jarmarky, 
setkání „zájmových skupin‟ – mlynářů, šveců atp., srazy zaniklých vesnic apod.). Na celém území funguje kvalitně spolupráce mezi subjekty (např. 
města, spolky, obce, podnikatelé, nepodnikatelé, obyvatelé) a tyto aktivity mimo jiné také v některých případech vytvářejí pracovní místa. Rozvoj 
turistického ruchu respektuje krajinu území i potřeby různorodých cílových skupin – tj. hendikepovaných, rodin s malými dětmi (používající kočárky), 
seniorů (zde s důrazem na konzervativní způsob informovanosti). Nově budované turistické trasy jsou víceúčelové – pro cyklisty, pěší, hipoturisty. 
Kalendář akcí je naplněn k prasknutí – stále se tu něco děje. 

F = Potenciál krajiny 
Území spadající do regionu MAS Blaníksi zachovává svůj malebný ráz, přívětivý turistům i místním obyvatelům. Region nabízí širokou 
škálu služeb, nabídku místních a tradičních výrobků, a tím i dostatek pracovních míst přímo na venkově. Krajina je funkční a členitá, 
udržovaná a prostupná. Má schopnost efektivně zadržovat vodu a je schopna se přirozeně bránit vůči povodním. Nabízí volně 
přístupné zdroje vody a nevyskytují se vážnější problémy s erozí či dalšími negativními jevy způsobenými nepříznivým chováním 
v krajině a přírodě. Na území funguje systém osvěty, popularizace přímého prodeje, poradenství. Jsou dokončeny komplexní 
pozemkové úpravy. 
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1.3. Strategie rozvoje klíčových oblastí 

1.3.1. Strategické cíle 

STRATEGICKÉ CÍLE HLAVNÍCH KLÍČOVÝCH OBLASTÍ ROZVOJE 
A = Rozvoj obcí 
Cílem je prostřednictvím konkrétních projektů a aktivit přilákat nové obyvatele pro trvalý život, založení rodiny a její setrvání až do spokojeného stáří 
a současně udržet stávající obyvatele v regionu, tzn. zabránit jejich odlivu např. kvůli nedostatku péče, práce, finační náročnosti života na venkově, 
chybějícího zázemí či nedostupnosti základních služeb při zohlednění partnerství mezi městy a venkovem. 
B = Výchova a vzdělávání 
Cílem je prostřednictvím konkrétních projektů a aktivit zlepšit kvalitu výuky, obohatit ji a usnadnit spolupráci škol se soukromým sektorem i dalšími 
vzdělávacími a vědeckými institucemi v rámci MAS, na území ČR i v zahraničí. Vytvořit prostor pro rozvoj alternativ ve vzdělávání, tedy různých směrů 
a přístupů. Dále aktivizovat rodiče a motivovat je ke spolupráci se vzdělávacími institucemi, posílit jejich rodičovské kompetence a podpořit 
mezigenerační spolupráci tak, aby do projektů a aktivit byly v co nejširší míře zapojeny všechny generace. Vytvořit širokou nabídku dostupných 
volnočasových aktivit (včetně nabídky v malých obcích a nabídky pro znevýhodněné skupiny dětí a mládeže), vybudovat základnu kompetentních a 
motivovaných vedoucích a organizátorů volnočasových aktivit. V oblasti vzdělávání dospělých podpořit vznik dostatečné nabídky se zvláštním 
důrazem na pedagogické pracovníky a seniory. 

C = Kulturní, spolková a zájmová činnost 
Cílem je pestrá nabídka kulturní, spolkové a zájmové činnosti pro obyvatele území vytvářená místními spolky, které navzájem 
spolupracují a opírají se o širokou základnu aktivních členů a dostatečné materiální zázemí. Tato činnost prospívá při prevenci 
sociálně-patologických jevů. 

D = Sociální služby 
Cílem je pomoci rodinám, které nezvládají péči o své rodinné příslušníky (nezletilé děti, seniory, osoby se zdravotním postižením) a prostřednictvím 
dostupných terénních sociálních služeb prodloužit maximálně dobu pobytu v domácím prostředí, popřípadě zajistit kvalitní pobytové sociální služby v 
regionu pro všechny potencionální uživatele s cílem zabránit ztrátě kontaktu uživatelů s rodinným a sociálním prostředím. Pro dosažení tohoto cíle 
umožnit a zajistit odbornou podporu sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, dobrovolníků a pečujících osob jako prostředku 
prevence syndromu vyhoření, zvýšit informovanost o sociálních službách v regionu a podporovat slaďování pracovního, osobního a rodinného života 
obyvatel regionu. 
E = Cestovní ruch 
Celkovým cílem rozvoje v oblasti cestovního ruchu je udržet malebný ráz území MAS Blaník, ale zároveň mít dostatečně vybudované 
zázemí pro cestovní ruch, který přináší obživu místním lidem a radost návštěvníkům. Spokojený návštěvník, který u nás hodně utratí, 
je náš cíl. 
F = Potenciál krajiny 
Cílem rozvoje je harmonická pestrá krajina, která vytváří dostatečný potenciál pro její šetrné využití a zajištění obživy místních obyvatel. 

 

1.3.2. Specifické cíle 

SPECIFICKÉ CÍLE HLAVNÍCH KLÍČOVÝCH OBLASTÍ ROZVOJE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C = Kulturní, spolková a zájmová činnost 
C. 1. Cílem je o aktivitách ve spolkové kulturní i zájmové činnosti dobře informovaná veřejnost včetně členů spolku. 
C. 2. Cílem je nabídnout bohatou náplň volného času veřejnosti (dětem, mládeži, dospělým, seniorům) prostřednictvím konkrétních akcí a aktivit subjektů působících 

v kulturní, sportovní a zájmové činnosti, a to i formou společných akcí v rámci spolupráce. 
C. 3. Cílem je rozvinout lidské zdroje spolků, neformálních sdružení a dalších organizací tak, aby mohly nabízet kvalitní služby pro cílové skupiny.  
C. 4. Cílem je zlepšit materiální a finanční zázemí spolků a neformálních sdružení a dalších subjektů tak, aby mohly nabízet kvalitní služby pro cílové skupiny. 

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

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

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

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

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

nástrojů umožňujících sladit rodinný a pracovní život. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vize klíčové oblasti A – ROZVOJ OBCÍ 

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

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

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

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

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

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

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

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

CSU, RES  
 
Státní pozemkový úřad 

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

Počet projektů obnovy venkovské infrastruktury 
Objem prostředků na infrastrukturu 

Evidence projektů 
Evidence projektů 

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

Počet druhů propagačních materiálů a dalších 
informačních produktů 

Evidence MAS 

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

Počet preventivních programů 
Počet realizovaných konkrétních akcí 

Evidence realizátorů projektů 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ne  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANO – Projekt spolupráce 
PRV – 19.3.1. Škola 
obnovy venkova 
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Podporované aktivity: Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke 
zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě; Profesionalizace státní služby 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

k) „Komunikace a chodníky“ - rekonstrukce a modernizace  

A-2-3 Dopravní infrastruktura – cesty 
Modernizace, výstavba nových 
komunikací, parkovišť; Údržba zpevněných 
neasfaltových cest; Výstavba, modernizace 
a údržba chodníků 

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

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

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

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

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

s omezenou pohyblivostí a orientací 

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

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

 ANO – částečně Projekty 

spolupráce – 19.3.1. 
Škola obnovy venkova - 
PRV 

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

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

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

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

NE 
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Středočeský povodňový fond  

Tematické zadání: Podpora zpracování projektových dokumentací protipovodňových opatření, 

která sníží negativní účinky povodní s ohledem na hospodárnost navrhovaného opatření  

A-4-2 Efektivní odpadové hospodářství a 
využívání zdrojů 
Snížení produkce komunálních odpadů a 
zvýšení jejich materiálového využití, 
Využívání obnovitelných zdrojů energie a 
podpora úspor energie ve vazbě na místní 
podmínky: meziobecní projekty spolupráce 
v oblasti odpadového hospodářství, 
projekty spolupráce v oblasti odpadového 
hospodářství s ostatními partnery, 
kompostrány, zpracování odpadu, atp.  

OPŽP 
Prioritní osa 3 
Specifický cíl 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 
Podporované aktivity: výstavba a modernizace zařízeni pro sběr, tříděni a úpravu odpadů 
(systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady komunálního 
odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery včetně 
související infrastruktury); výstavba a modernizace zařízeni pro materiálové využiti odpadů; 
výstavba a modernizace zařízeni na energetické využiti odpadů a související infrastruktury; 
výstavba a modernizace zařízeni pro nakládaní s nebezpečnými odpady včetně 
zdravotnických odpadů 
KÚ Středočeský kraj 
Program "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015-
2018" 

NE 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vize klíčové oblasti B – VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 

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

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

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

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

Evidence MAS a projektů podpořených z MAS 
Evidence škol 

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

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

Místní šetření škol 

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

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

Místní šetření škol 
Organizátoři vzdělávání, místní šetření škol 

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

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

Místní šetření škol 
Organizátoři kurzů 

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

Počet kroužků zdarma organizovaných školami a 
dalšími institucemi za rok 

Šetření vzdělávacích zařízení a organizátorů kroužků 

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

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

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

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

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

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

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

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

ANO/ 19.3.1. Škola obnovy 
venkova 

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

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

ANO/ 19.3.1. Škola obnovy 
venkova - částečně 

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

OPVVV 
Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání; Specifický cíl 5: Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení 
jejich relevance pro trh práce 
Podporované aktivity: Zvýšení spolupráce škol a zaměstnavatelů při realizaci vzdělávání vč. 

praktického vyučování a stáží). Bude podpořena spolupráce škol, dalších vzdělávacích 

zařízení a organizací a zaměstnavatelů jednak při úpravách ŠVP, které povedou k dosažení 

klíčových a odborných kompetencí žáků  

NE 

B-1-4 Podpora mediální výchovy včetně 
technického vybavení 

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

ANO - II. 6. Školství, vzdělávání 
 

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

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

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

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

NE 

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

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

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

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

B-2-1 Podpora inklusivního vzdělávání a 
integrace 

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

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

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

 NE 

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

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

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

vyrovnávacích a podpůrných opatření (včetně asistenta pedagoga) na ZŠ, rozvoj školních 
poradenských pracovišť, zlepšování sociálního klimatu ve školách a rozvoj a ověření metod 
zmírňování interetnického napětí mezi dětmi a mládeží z romské menšiny a většinové 
společnosti. Navázání spolupráce pedagogů MŠ, ZŠ, pracovníků pedagogicko-

psychologického poradenství, dalších odborníků a rodičů dětí z MŠ pro zajištění snazšího 

přechodu dětí na ZŠ. 

Specifický cíl 5 - Rozšíření spolupráce mezi školami vzájemně a mezi školami a dalšími 
vzdělávacími zařízeními a organizacemi; sdílení dobré praxe a propojení neformálního, 
zájmového a odborného vzdělávání, které budou zaměřené na inovace technologií a 
efektivní výuku odborných a podnikatelských kompetencí a podporu žáků s vynikajícími 
výsledky v praktických předmětech.  

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

 NE 

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

 NE 

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

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

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

NE 

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

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

NE 

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

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

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

NE 
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kurzy komunikace s rodiči atd. 

B-2-9 Navýšení kompetencí pedagogů OP VVV 
Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu  
Vzdělávání; Specifický cíl 3: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve 
vzdělávání Podporované aktivity: zkvalitnit strategický přístup k vedení, sdílet představu o 
kvalitě ve vzdělávání a budovat kulturu hodnocení výsledků vzdělávání. U aktérů dojde ke 
zvýšení kompetencí v oblasti vedení, monitorování a vyhodnocování výsledků z hlediska 
sledovaných cílů, včetně podpory rovných příležitostí. 

NE 

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

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

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

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

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

ANO/ II. 6. Školství, vzdělávání 

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

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

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

B-2-13 Podpora vzniku koncepčních a 
strategických dokumentů 

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

NE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vize klíčové oblasti C- KULTURNÍ, SPOLKOVÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 

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

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

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

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

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

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

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

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

prevenci sociálně-patologických jevů. 

Počet akcí a aktivit subjektů za rok oznámených MAS 

Počet subjektů spolupracujících s MAS 

Systém evidence akcí – MAS 

 

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

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

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

Správce jednotného portálu 
Šetření obcí 
Šetření obcí, MAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MMR 

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

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

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

 

ANO - doplňkově/ 19.3.1 
Škola obnovy venkova 

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

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

 ANO - doplňkově/ 19.3.1 
Škola obnovy venkova 



 
 
 

34 
Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280   
Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
pro území MAS Blaník. Dopracování strategie také podpořil dotací   
Středočeský kraj. 
 
 

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

C-2-1 Společné akce subjektů v území 

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

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

ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
venkova 

 

ANO/ III. 2. Činnost 
komunitních center 

C-2-2 Neformální setkávání s kulturním 
programem 

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

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

ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
venkova 

 

ANO/ III. 2. Činnost 
komunitních center 

C-2-3 Formální akce 

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

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

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

ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
venkova 

 

ANO/ III. 2. Činnost 
komunitních center 

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

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

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

venkova 

C-2-5 Oslavy významných výročí subjektů 

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

KÚ Středočeský kraj 

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

NE 

C-2-6 Aktivizační projekty mladých 

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

ERASMUS + 

klíčová akce 1 – mobilita jednotlivců 

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

ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
venkova 

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

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

ERASMUS + 

klíčová akce 1 – mobilita jednotlivců 

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

ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
venkova 

 

ANO/ III. 2. Činnost 
komunitních center 

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

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

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

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

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

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

C-3-2 Podpora založení subjektů 

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

Nadace VIA 

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

NE – jedině v rámci animace 
území/činnost kanceláře 
MAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

NE takto malé projekty 
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1.3.3.4. D – Sociální služby 

Vize klíčové oblasti D – SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

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

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

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

Uživatelé terénních sociálních služeb - Počet 

uživatelů na 100 obyvatel MAS 

 

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

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

Počet klientů sociálních služeb 
Počet neuspokojených žádostí klientů sociálních 
služeb 

Poskytovatelé sociálních služeb 
NČI - 075710 
ČSÚ 

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

Počet akcí na propagaci sociálních služeb Poskytovatelé sociálních služeb 

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

Počet dobrovolníků v sociálních službách 
Náklady na dobrovolnictví z projektů MAS 

Poskytovatelé sociálních služeb 
Poskytovatelé sociálních služeb, evidence MAS 

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

Množství finančních prostředků na pokrytí 
základních životních potřeb rodin 

Poskytovatelé sociálních služeb, NNO 

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

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

Registr poskytovatelů sociálních služeb 
Poskytovatelé sociálních služeb 
 

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

Spokojenost poskytovatelů sociálních služeb 
Počet proškolených a supervidovaných pracovníků 
sociálních služeb 

Dotazníkové šetření 
Poskytovatelé sociálních služeb, MěÚ 

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

Množství finančních prostředků na sociální 
problematiku poskytnuté obcemi 

Obce – rozpočty 

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

Počet flexibilních úvazků podpořených úřadem 
práce a projekty MAS 

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

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

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

D-1-1 Rozvoj pečovatelské služby IROP 

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

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

ANO/ II. 2. Zázemí pro sociální 
služby  

 

ANO/ II.3. Komunitní centrum 

 

ANO/ III.2 Činnost komunitních 
center 

D-1-2 Rozvoj osobní asistence IROP 

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

ANO/ II. 2. Zázemí pro sociální 
služby 

 

ANO/ II. 3. Komunitní centrum 

 

ANO/ III. 2. Činnost komunitních 
center  

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

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

IROP 

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

ANO/ II. 2. Zázemí pro sociální 
služby 

 

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

sociálních službách 

D-1-4 Doprava ve vazbě na sociální služby 

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

IROP 

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

NE 

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

Svépomocné skupiny 

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

NE 

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

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

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

ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
venkova 

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

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

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

ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
venkova 

 

ANO/ III. 1. Hlídání dětí 
pracujícím rodičů  

 

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

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

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

 ANO – činnost kanceláře MAS 
v rámci provozu 

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

D-3-1 Rozvoj dobrovolnictví v sociálních 
službách 

Koordinace výkonu dobrovolnictví – včetně 
vyhledávání a vzdělávání dobrovolník 

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

Částečně činnost MAS v rámci 
provozu – animace území. 

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

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

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

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

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

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

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

IROP 

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

NE 

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



 
 
 

42 
Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280   
Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
pro území MAS Blaník. Dopracování strategie také podpořil dotací   
Středočeský kraj. 
 
 

cílených na podporu rodiny a jejích členů. 

D-5-1 Sanace rodiny a podpora rodičovství 

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

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

IROP 

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

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

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

ANO/ II. 2. Zázemí pro sociální 
služby 

 

ANO/ II. 3. Komunitní centrum 

 

ANO/ III. 2. Činnost komunitních 
center  

 

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

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

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

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

OPZ 

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

ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
venkova 

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

 

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

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

Rozvoj meziobecní spolupráce v sociální 

OPZ 
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

Specifický cíl 2.3.1.  

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

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

ANO/ II. 3. Komunitní centrum 

 

ANO/ III. 2. Činnost komunitních 
center  

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

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

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

IROP 

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

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

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

Vize klíčové oblasti E – CESTOVNÍ RUCH 

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

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

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

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

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

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

stále se tu něco děje. 

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

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

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

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

nás hodně utratí, je náš cíl. 

  

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

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

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

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

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

Počet návštěvníků regionu  
Počet úspěšných nadregionálních akcí 

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

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

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

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

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

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

PRV 

6.4. Podpora investic nezaložení nebo rozvoj nezemědělských činností  

6.4.1 Investice do nezemědělských činností 

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

ANO/ I. 3. Na venkově se PODNIKÁ 

 

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

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

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

ANO/ I. 4. POZNEJTE to u nás v LESE 

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

Skříňky, WC, umývárny atp. 

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

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

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

6.4. Podpora investic nezaložení nebo rozvoj nezemědělských činností  

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

MMR 

ANO/ I. 3. Na venkově se PODNIKÁ 

 

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

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

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

MMR 

Program cestování dostupné všem  

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

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

E-1-6 Pořízení vybavení na pořádání akcí 

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

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

tematické zadání: Podpora kultury  

Oblasti podpory: „Podpora projektů v oblasti kultury“ 

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

Eventuálně - ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
venkova 

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

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

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

 NE – částečně formou animace území – 
provoz MAS 

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

E-2-1 Akce v cestovním ruchu 

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

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

Oblasti podpory: „Podpora projektů v oblasti kultury“ 

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

NE 

Eventuálně - ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
venkova 

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

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

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

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

 

Eventuálně - ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
venkova 
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fenomény a provázanost s dalšími stránkami 
regionu); Podpora vzájemné propagace 
(papírové i virtuální)-spolupráce více 
subjektů „virtuální zlaté stránky regionu‟ 
společná prezentace služeb a akcí 
v cestovním ruchu; Motivace a aktivizace 
návštěvníků - např. Soutěže, hry, společné 
vstupenky, návštěvnické karty, bonusy atd.; 
Tipy na výlety a trasypro různé cílové 
skupiny 

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

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

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

 

Eventuálně - ANO/ 19.3.1 Škola obnovy 
venkova 

E-3-3 Balíčky v cestovním ruchu 

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

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

Vize klíčové oblasti F – POTENCIÁL KRAJINY 

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

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

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

přímého prodeje, poradenství. Jsou dokončeny komplexní pozemkové úpravy. 

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

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

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

RES – registr ekonomických subjektů, 

ČSÚ 

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

F-1 

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

Mapové podklady – GIS, obce, evidence 
MAS 

F-2 

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

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

RES – registr ekonomických subjektů 
Evidence provozovatelů trhů, evidence 
MAS 

F-3 

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

Celková délka revitalizovaných vodních toků 
Celková plocha obnovených vodních ploch 

NČI – 250300 
Majitelé pozemků, povodí, rybáři 

F-4 

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

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

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

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

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

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

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

KÚ Středočeského kraje 

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

NE 

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

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

PRV 

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

4.3.1. Pozemkové úpravy 

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

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

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

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

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

OPŽP 

Prioritní oaa 4:  

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

PRV 

6.4 Podpora investice a založení nebo rozvoj nezemědělských činností  

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

ANO/ I. 3. Na venkově 
se PODNIKÁ 

F-1-4 Vybavení cest – mobiliář, zeleň 

Zeleň; Mobiliář 

OPŽP 

Prioritní osa 4: Ochrana péče o přírodu a krajinu  

Specifický cíl 4.4.: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

Podporované aktivity: revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. 

KÚ Středočeský kraj 

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

ANO – doplňkově 

 

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

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

4.3.1. Pozemkové úpravy 

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

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

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

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

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

IROP 

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

ANO/ I. 1. ZEMĚDĚLSTVÍ 
živí venkov 

 

ANO/ I. 2. Ať nám roste 
PRODUKCE 
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podniků 

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

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

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

ANO/ I. 4. POZNEJTE to 
u nás v LESE 

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

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

PRV 

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

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

ANO/ I. 2. Ať nám roste 
PRODUKCE 

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

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

PRV 

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

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

Eventuálně - ANO/ 
19.3.1 Škola obnovy 
venkova 

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

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

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

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

F-3-2 Voda: Zdroje vody v krajině 

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

 NE 

F-3-3 Biodiversita: Krajinotvorná opatření 

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

OPŽP 

Prioritní osa 4 

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

NE 

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

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

OPŽP  

Prioritní osa 4 

Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu 

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

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

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

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

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

 NE 

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

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

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

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

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

Př.: Spojování pracovních operací 

PRV – EIP – Evropské inovační partnerství 

16.2 Podpor vývoje nových produktů, postupů a technologií 

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

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

2.1. Inovativní rysy strategie 

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

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

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

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

supervizována dalšími přizvanými experty. 

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

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

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

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

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

laického.  

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

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

2.2. Integrované rysy strategie 

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

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

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

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

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

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

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

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

služby) je naopak odkazovali na další profesionály v území a národní výzvy příslušných programů. 
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3. Vazba na strategické dokumenty - zmapování strategií, 

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

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

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

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

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

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

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

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

MAS Blaník byla vytvářena v úzké spolupráci s těmito mikroregiony a obcemi – právě 

obyvatelé těchto mikroregionů a obcí vyjadřovali své požadavky, postřehy a potřeby 

v regionu MAS Blaník na komunitních plánováních při tvorbě strategie MAS Blaník. 

Strategie MAS Blaník je také v souladu s řadou národních i krajských strategických 

dokumentů. 

Detailní popis viz Příloha č. 1 Strategické části SCLLD MAS Blaník. 

Seznam porovnávaných dokumentů shrnuje tabulka níže. 
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Klíčová oblast Název dokumentu 

A. Rozvoj obcí STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014-2020 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014 - 2020 

STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR 

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR 

STÁTNÍ PROGRAM OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 2009-2020 

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2012-2020 

KONCEPCE BYDLENÍ ČESKÉ REPUBLIKY DO ROKU 2020 

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014-2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 

PROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP VLAŠIM 

Strategie GEOPARK KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ 

PLÁN PÉČE O CHRÁNĚNOU KRAJINNOU OBLAST BLANÍK 

B. Výchova a vzdělávání STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY ČR DO ROKU 2020 

NÁRODNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE ČR 2012-2020 

STRATEGIE CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ČR 2007 - 2015 

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI 2012 

Strategie GEOPARK KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ 

C. Kulturní, spolková a zájmová 
činnost 

KONCEPCE PODPORY MLÁDEŽE 2014-2020 

Strategie GEOPARK KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ 

D. Sociální služby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN PODPORUJÍCÍ POZIVTIVNÍ STÁRNUTÍ PRO OBDOBÍ LET 2013 AŽ 2017 

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ – PRÁVO NA DĚTSTVÍ 

KONCEPCE BYDLENÍ ČR DO ROKU 2020 

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 - 2020 

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2012 - 2015 

STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY V ČESKÉ REPUBLICE NA LÉTA 2012 AŽ 2015 

KONCEPCE INTEGRACE CIZINCŮ 

STRATEGIE BOJE PROTI SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ 2011 - 2015 

NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2010 - 2018 

NÁRODNÍ STRATEGIE PREVENCE NÁSILÍ NA DĚTECH V ČR NA OBDOBÍ 2008 – 2018 

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY NA OBDOBÍ 2013 AŽ 2015 

NÁRODNÍ PLÁN ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 - 2014 



 
 
 

63 
Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280   
Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
pro území MAS Blaník. Dopracování strategie také podpořil dotací   
Středočeský kraj. 
 
 

 

Podrobný výčet přímých vazeb jednotlivých opatření Strategie MAS Blaník na jednotlivé dokumenty uvedené výše naleznete v příloze č. 1 Strategické 

části - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Blaník. 

KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍCHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ OD ROKU 2005 

ZDRAVÍ 21 – DLOUHODOBÝ PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA ČR (2002) 

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI 

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA OKRESE BENEŠOV 

Strategie GEOPARK KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ 

E. Cestovní ruch KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 

MARKETINGOVÁ STRATEGIE CESTOVNÍHO RUCHU 2013-2020 

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI 

PLÁN PÉČE O CHRÁNĚNOU KRAJINNOU OBLAST BLANÍK 

Strategie GEOPARK KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ 

F. Potenciál krajiny STÁTNÍ PROGRAM OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 2009-2020 

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2012-2020 

STRATEGIE PRO RŮST – ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V RÁMCI SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU PO ROCE 2013 

KONCEPCE ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY OCHRANY PŘED POVODNĚMI V ČESKÉ REPUBLICE S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH A PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ 

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014-2020 

STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR 

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR 

PROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP VLAŠIM 

PLÁN PÉČE O CHRÁNĚNOU KRAJINNOU OBLAST BLANÍK 

Strategie GEOPARK KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ 
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4. Akční plán 

4.1. Programový rámec PRV 

 

 

 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 
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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) 0 

- cílový stav 10 

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 1,5 
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Název specifického cíle strategie I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník 

Název Fiche I. 2. Ať nám roste PRODUKCE 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno b) 
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Vymezení Fiche 

Stručný popis 
Fiche 

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

Vazba na cíle SCLLD 

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

Definice příjemce dotace: • Zemědělský podnikatel 

• Výrobce potravin 

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

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

 

Výše způsobilých výdajů: Min.       50 000,- Kč 

Max. 5 000 000,- Kč 

Preferenční kritéria: 
/principy pro stanovení 
preferenčních kritérií/ 

Projekt vytváří pracovní místo 

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

Žadatel zpracovává bioprodukty (minimálně 50 % vstupů) 

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

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

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

Projekt klade důraz na předcházení vzniku odpadu 

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

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

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

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

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

Indikátory výstupů:  

- Číslo 93701 

- Název Počet podpořených podniků/příjemců 

- měrná jednotka podniky 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

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

Název Fiche I. 3. Na venkově se PODNIKÁ 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení 
nebo rozvoj nezemědělských činností 

Vymezení Fiche 

Stručný popis 
Fiche 

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

Vazba na cíle SCLLD 

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

Definice 
příjemce 
dotace: 

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

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

Max. 5 000 000,- Kč 

Preferenční kritéria: 
/principy pro stanovení 
preferenčních kritérií/ 

Projekt vytváří pracovní místo 

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

Předmětem projektu je investice v objektu ve vlastnictví žadatele 

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

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

Projekt klade důraz na předcházení vzniku odpadu 

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

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

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

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

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

Indikátory výstupů: 93701 

- Číslo Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

- Název Podniky 

- měrná jednotka 0 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- cílový stav 5 

Indikátory výsledků: 94800 

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

- název FTE 

- měrná jednotka 0 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- cílový stav 3,49 
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Název specifického cíle strategie I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník 

Název Fiche I. 4. POZNEJTE to u nás v LESE 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 25 
Neproduktivní investice v lesích 

Vymezení Fiche 

Stručný popis 
Fiche 

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

Vazba na cíle SCLLD 

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

Definice příjemce dotace: • Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a 
veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení. 

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

 

Výše způsobilých výdajů: Min.       50 000,- Kč 

Max. 5 000 000,- Kč 

Preferenční kritéria: 
/principy pro stanovení 
preferenčních kritérií/ 

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

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

Investice je navržena inovativně 

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

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

Žadatel má prokazatelný plán údržby investice a dostatečné kapacity jeho 
naplnění 

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

Projekt prokazatelně působí v krajině protierozně 
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V rámci projektu je kladen důraz na předcházení vzniku odpadu (opatření 
zamezující vzniku tzv. černých skládek, atp. 

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

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

Indikátory výstupů:  

- číslo 92702  

- název Počet podpořených operací (akcí) 

- měrná jednotka Akce/operace 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- cílový stav 2 

Indikátory výstupů:  

- číslo 93001  

- název Celková (podpořená) plocha  

- měrná jednotka ha 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- cílový stav 76,9 

Indikátory výsledků: Závazný indikátor není stanoven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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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 
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venkově, neproduktivní investice v lesích. 
Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav bude možné realizovat pouze následující výdaje:  

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

- investice související se vzdělávacími aktivitami,  

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

Výše způsobilých výdajů: Min.       50 000,- Kč 

Max. 5 000 000,- Kč 

Indikátory výstupu:  

- číslo 92501 

- název Celkové veřejné výdaje 

- měrná jednotka Euro 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) … 

- cílový stav 0 
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Název specifického cíle strategie I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník 

Název Fiche I.5 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 rozvoje 

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.,-  5 000 000 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 
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Doba realizace projektu 

Spolupráce více subjektů při přípravě projektového záměru 

Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS Blaník 

Finanční náročnost projektu 

Indikátory výstupů:  

- číslo  92702 

- název Počet podpořených operací/akcí 

- měrná jednotka Počet 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term 

(r. 2018) 

0 

- cílový stav 3 

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 
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4.2. Programový rámec IROP 

 

Název specifického cíle strategie II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník 

Název specifického cíle strategie II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník 

Název opatření včetně číselného 
označení 

II. 1. Bezpečně do ŠKOLY nebo na HŘBITOV  

Vazba na Programový dokument 
IROP 

Specifický cíl 4.1, prioritní osa 4, investiční priorita 9 d, tematický cíl 
IROP 1. 2 

Vymezení Opatření 

Popis 
opatření 
včetně cíle 
opatření 

Cílem opatření je prostřednictvím realizace konkrétních investičních opatření (př. bezpečné 
přechody, semafory, úprava značení či fyzické organizace vozovky - př. ostrůvky, atp.) zvýšit 
bezpečnost pohybu chodců (zejména dětí, seniorů, hendikepovaných) a cyklistů při pohybu 
na komunikacích. Aktivity se váží na obecný cíl strategie navýšit pěší dopravu na úkor dopravy 
motorové a podporu využívání MHD/integrované dopravy a její dostupnost.  

Vazba na cíle SCLLD – odkaz na analytickou část strategie 

A-2 Prostřednictvím podpory budování, údržby a modernizace kvalitní technické, dopravní, venkovské 
infrastruktury včetně projektové dokumentace přilákat nové a udržet stávající obyvatele regionu. 
A- 2-3 Dopravní infrastruktura - modernizace, výstavba nových komunikací, modernizace a údržba chodníků 
A-2-4 Základní infrastruktura obcí – bezpečnost; Zpomalovací semafory, přechody pro chodce, měřiče 
rychlosti, prvky zajišťující bezpečnost pro znevýhodněné skupiny obyvatel – tj. např. pruhy a značení pro 
nevidomé, přechody uzpůsobené přejezdu kočárků, apod. 

Podrobně viz kapitola 3.7. Doprava analytické části strategie na str. 45 - 48. 
Oblasti podpory/typy projektů 
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů IROP vycházejících z potřeb území) 
Podporováno bude zvyšování bezpečnosti dopravy zejména pro chodce v obcích. Realizace prvků zajišťujících 

bezpečnost  obyvatel tak, aby bylo zajištěno používání osobami s omezenou schopností pohybu či orientace 

(osoby se zrakovým, pohybovým, sluchovým či mentálním postižením, osoby pokročilého věku, těhotné ženy, 

osoby doprovázející dítě v kočárku, nebo dítě do tří let)  – například pruhy, značení a signalizace pro 

nevidomé, bezbariérový přístup zastávek, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám 

s omezenou pohyblivostí nebo orientací apod. 

Příjemci podpory: • obce 
 

Minimální a maximální výše způsobilých 
výdajů 

Maximální a minimální výše způsobilých výdajů bude nastavena 
až ve výzvě MAS. 

Preferenční kritéria: 
/principy pro stanovení 
preferenčních kritérií/ 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Indikátory výstupů 

Kód indikátoru Název 

75001 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 

75120 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní 
dopravě 
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Název opatření včetně číselného 
označení 

II. 2. Zázemí pro sociální služby 
Vazba na Programový dokument 
IROP 

Specifický cíl 4.1, prioritní osa 4, investiční priorita 9 d, tematický cíl 
IROP 2.1. 

Vymezení Opatření 

Popis 
opatření 
včetně cíle 

Cílem opatření je podpořit poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb na území 
MAS Blaník, z. s. Území MAS je charakteristické velkým počtem malých obcí, kdy zvláště pro 
ohrožené skupiny obyvatel je ztížena dostupnost sociálních služeb. Podpora budování zázemí 
pro ambulantní a terénní sociální služby přispěje ke zlepšení kvality života klientů sociálních 
služeb, dojde ke zlepšení dostupnosti služeb a rozšíření nabídky poskytovaných služeb na 
území MAS. Klientům bude umožněno získat kvalitní péči v domácím prostředí či v 
ambulantním zařízení, rovněž dojde ke zlepšení pokrytí území službami, které pracují se 
sociálně patologickými jevy. 

Vazba na cíle SCLLD – odkaz na analytickou část strategie 

D-1 Umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením kvalitní život prostřednictvím rozvoje 
dostupných sociálních služeb, domácí péče i prevence sociálního vyloučení. 
D-1-1 Rozvoj pečovatelské služby; D-1-2 Rozvoj osobní asistence; D-1-3 Podpora domácí péče a rozvoj 
doprovázení rodin -např. při zahájení péče o osobu se zdravotním postižením, při péči o umírajícího člena 
rodiny apod. 
D- 5 - Působit preventivně proti sociálnímu vyloučení rodin a proti sociálně patologickým jevům 
prostřednictvím rozvíjení rodičovských kompetencí a poskytování služeb cílených na podporu rodiny a jejích 
členů. D-5-1 Sanace rodiny a podpora rodičovství - (částečně se kryje s výchovou a vzděláváním – zde však 
cíleno na specifické skupiny – ohrožené, ve výchově a vzdělávání jde o celkovou populaci); Nízkoprahové 
centrum; Adiktologické služby (pro drogově závislé a jejich rodiny) 

Podrobně viz kapitola 3.12. Sociální služby analytické části strategie na str. 77 

– 81. 
Oblasti podpory/typy projektů 
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů IROP vycházejících z potřeb území) 

Bude podporována infrastruktura pro zvýšení dostupnosti a rozvoj sociálních služeb (definovány 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.) 
Jedná se zejména o tyto služby: 

• osobní asistence, 

• pečovatelská služba, 

• odlehčovací služba, 

• denní stacionář, 

• sociálně aktivizační služby, 

• nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

• kontaktní centra, 

• terénní programy. 
Podpora zahrnuje nákup objektu, stavební úpravy, nákup zařízení a vybavení, které vytvoří podmínky pro 
kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické 
základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. 
Jedná se jednak o podporu vzniku nové služby nebo vybudování nového zázemí pro stávající službu, která 
aktuálně funguje v nevyhovujících podmínkách.  
Příklad projektu: Rekonstrukce objektu a jeho adaptace na zřízení nízkoprahového centra pro děti a mládež / 
kontaktního centra nebo vybudování zázemí a nákupu vybavení pro služby osobní asistence. 
Projekt nesmí být zaměřen pouze na seniory, resp. senioři musí splňovat definici cílové skupiny. 
Pojem zázemí označuje prostory a/nebo vybavení prostor, která jsou nezbytná pro realizaci daných služeb či 
aktivit. Jedná se nejen o nákup či výstavbu prostor, ale i o jejich rekonstrukci a úpravy, případně se může 

jednat pouze o jejich vybavení, pokud příslušné prostory nebudou pořizovány.  
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Příjemci podpory: • nestátní neziskové organizace  

• obce  

• organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

• dobrovolné svazky obcí  

• organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými 
svazky obcí  

• církve  

• církevní organizace 
Minimální a maximální výše způsobilých 
výdajů 

Maximální a minimální výše způsobilých výdajů bude nastavena 
až ve výzvě MAS. 

Preferenční kritéria: 
/principy pro stanovení 
preferenčních kritérií/ 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky – indikátory 

Indikátory výstupu  

55401 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

67510 Kapacita služeb a sociální práce 

55402 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 
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Název specifického cíle strategie II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník 

Název opatření včetně číselného 
označení 

II. 3. Komunitní centrum 
Vazba na Programový dokument 
IROP 

Specifický cíl 4.1, prioritní osa 4, investiční priorita 9 d, tematický cíl 
IROP 2.1. 

Vymezení Opatření 

Popis 
opatření 
včetně cíle 

Cílem opatření je podpořit vznik „míst pro setkání“ (komunitních center) v obcích na území 
MAS Blaník, která budou poskytovat prostor pro setkávání komunity a zejména řešení 
aktuální obtížné sociální situace členů komunity. Centrum bude sloužit současně více cílovým 
skupinám k uspokojování jejich kulturních, vzdělávacích, sociálních potřeb. Cílem je zlepšení 
sociální situace komunity i prevence sociálně patologických jevů. Alokace MAS v době podání 
žádosti o dotaci umožňuje vznik pouze jednoho vzorového projektu. Cílem projektů nebude 
budování kulturních center nebo prostor pro masovou zábavu. 

Vazba na cíle SCLLD – odkaz na analytickou část strategie 

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

Podrobně viz kapitoly analytické části strategie 3.10. Život v obcích na str. 72 – 

73 a 3.12. Sociální služby na str. 77 – 78. 
Oblasti podpory/typy projektů 
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů IROP vycházejících z potřeb území) 
Cílem je podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem zejména sociálního začleňování a 
zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. 
Podporován bude nákup, rekonstrukce, stavební úpravy, pořízení vybavení objektů a souvisejících úprav 
venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem: 

• naplňování potřeb sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením v oblasti 
sociálních služeb a sociálního začleňování 

• realizací kulturních, sociálních, vzdělávacích a rekreačních aktivit pro členy komunity 

• vzájemné setkávání členů komunity a dalších obyvatel obce 

• zlepšení sociální situace komunity jako celku i jejích jednotlivých členů. 
Konkrétně tedy komunitní centrum bude  

• poskytovat kombinaci služeb a aktivit s cílem sociálního začleňování a prevence sociálního 
vyloučených, které budou poskytovány v podle zákona č.108/2006 o sociálních službách i mimo / nad 
jeho rámec 

• nabízet prostory pro setkávání, veřejná projednávání, volnočasové aktivity 

• umožňovat realizaci vzdělávacích aktivit s cílem sociální integrace a uplatnění na trhu práce. 

Definice příjemce dotace: • nestátní neziskové organizace  

• obce  

• organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

• dobrovolné svazky obcí  

• organizace zřizované nebo zakládané 
dobrovolnými svazky obcí  

• církve  

• církevní organizace 
Minimální a maximální výše způsobilých 
výdajů 

Maximální a minimální výše způsobilých výdajů bude nastavena 
až ve výzvě MAS. 
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Preferenční kritéria: 
/principy pro stanovení 
preferenčních kritérií/ 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky – indikátory 

Kód indikátoru Název 

55401 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

55402 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

67510 Kapacita služeb a sociální práce 
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Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280   
Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
pro území MAS Blaník. Dopracování strategie také podpořil dotací   
Středočeský kraj. 
 
 

 

Název specifického cíle strategie II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník 

Název opatření včetně číselného 
označení 

II. 4. Sociální bydlení - OPATŘENÍ ZRUŠENO 
Vazba na Programový dokument 
IROP 

Specifický cíl 4.1, prioritní osa 4, investiční priorita 9 d, tematický cíl 
IROP 2.1. 

Vymezení Opatření 

Popis 
opatření 
včetně cíle: 

Změnou SCLLD k datu 26.2. 2019 (datum schválení změny Členskou schůzí MAS) se dané 
opatření SCLLD z důvodu změny situace v území nebude realizovat. S ohledem na změnu 
situace zejména na trhu nemovitostí, která od doby schválení SCLLD proběhla není o budování 
sociálních bytů v území zájem. V území probíhala intenzivní animace se snahou o realizaci 
projektů týkajících se sociálního bydlení. Žadatelé byli aktivně vyhledáváni a proběhly i 
konkrétní konzultace se žadateli (např. Městys Čechtice, Diakonie CČE Vlašim), kteří s ohledem 
na finanční podmínky a náročnost od záměrů ustoupili. Opatření bylo pravidelně 
projednáváno orgány MAS, zejména Členskou schůzí a Výborem MAS. Informace o volných 
finančních prostředcích v tomto opatření pro region byly prezentovány rovněž na Setkání 
starostů 11.12.2018, ve Zpravodaji Města Vlašimi, na webu MAS. Zrušením tohoto opatření 
dojde k uvolnění finančních prostředků na pokrytí jiných potřeb MAS. 
Cílem tohoto opatření je zvýšit dostupnost bydlení pro jednotlivce a rodiny, kteří žijí 
v nevyhovujících, nejistých podmínkách, nebo jsou bez domova. Poskytnutím sociálního 
bydlení předcházíme mj. odloučení dětí od rodičů. Sociální bydlení v obcích je určeno pro 
řešení situace místních obyvatel, kdy cílovou skupinou jsou místní lidé a rodiny, které jsou 
v bytové nouzi, sociálně vyloučení nebo ohrožené sociálním vyloučením. 

Vazba na cíle SCLLD – odkaz na analytickou část strategie 

D – 4: Zajistit fungování rodiny a pokrytí základních životních potřeb jedinců i rodin, kteří se ocitli v obtížné 
situaci, a to prostřednictvím poskytnutí okamžité materiální pomoci. 
D-4-2 Podpora rodin a osob v obtížné životní situaci – zázemí; Ubytovna pro muže a ženy, noclehárna, Cvičné a 
malometrážní byty, podpora tzv. sociálního bydlení. 

Podrobně viz kapitola 3.12.2. Sociální bydlení analytické části strategie na str. 

84 – 86. 
Oblasti podpory/typy projektů 
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů IROP vycházejících z potřeb území) 
Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby 
sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení musí zajišťovat přístup a 
udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného bydlení“. 
Stanovení cílových skupin bude respektovat aktuálně platné podmínky IROP. 

Definice příjemce dotace: • obce  

• nestátní neziskové organizace 

• církve 

• církevní organizace 
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů Maximální a minimální výše způsobilých výdajů bude 

nastavena až ve výzvě MAS. 

Preferenční kritéria: 
/principy pro stanovení preferenčních kritérií/ 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky – indikátory 

Kód indikátoru Název 

55301 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

55310 Nárůst kapacity sociálních bytů 

55320 Průměrný počet osob využívající sociální bydlení 
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Název specifického cíle strategie II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník 

Název opatření včetně číselného 
označení 

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

Vazba na Programový dokument 
IROP 

Specifický cíl 4.1, prioritní osa 4, investiční priorita 9 d, tematický cíl 
IROP 2.4. 

Vymezení Opatření 

Popis 
opatření 
včetně cíle: 

Změnou SCLLD k datu 26.2. 2019 (datum schválení změny Členskou schůzí MAS) se dané 
opatření SCLLD z důvodu nezájmu území nebude realizovat. S ohledem na opatření II.5 
probíhala intenzivní animace v území, byly kontaktováni potenciální žadatelé z řad organizací 
o obcí. Konkrétně se například o možných záměrech jednalo například s obcemi Miřetice, 
Vracovice, Kondrac a Diakonií CČE Vlašim. Na podporu tohoto opatření byla ve dnech 
22.1.2019 – 23.2.2019 vyhlášena výzva, do které nebyla podána žádná žádost o podporu. 
Opatření byla zajištěna publicita ve Zpravodaji města Vlašimi, tiskovou zprávou, 
informováním na Setkání starostů 11.12.2018, projednáváním na Členské schůzi MAS. Jak je 
z výše uvedeného zřejmé, komunitní projednání opatření proběhlo několikrát, nicméně bez 
pozitivní zpětné vazby území. Změna byla komunitně projednána. 
Cílem tohoto opatření je podpořit vznik či rozvoj zařízení pro péči o tzv. dětské skupiny a pro 
péči o děti do tří let v obcích, které se potýkají s nedostatkem podobných zařízení či 
nedostatečnou kapacitou. Chceme zajistit kvalitní a dostupné služby péče o děti a odstranit 
bariéry vstupu na trh práce pro rodiče. 

Vazba na cíle SCLLD – odkaz na analytickou část strategie 

A-1 Prostřednictvím podpory podnikání (zejména drobného), vzniku pracovních míst, podpory realizace 
komplexních pozemkových úprav, podpory zajištění odpovídající územně plánovací dokumentace k podpoře 
rozvoje obce s ohledem na bydlení přilákat nové a udržet stávající obyvatele, vytvořit kvalitní podmínky pro 
život všech generací.  
A-1-5-Podpora zázemí a vybavení venkovských služeb (Pojízdné prodejny, lékárny a další služby; Lékařské 
ordinace; Knihovny; Školky, zařízení služeb péče o děti; Pošty nebo alternativní služby),  
B- 2 Přispět ke zvýšení kvality a obohacení výuky na školách prostřednictvím podpory preventivních, 
sportovních, kulturních a mezinárodních aktivit škol, dále podpory spolupráce vzdělávacích institucí, vědy a 
badatelské činnosti a podpory zvyšování kompetencí pedagogů. 
B-2-12  Podpora vzniku a fungování zařízení péče o děti do tří let věku (jesle) 

Podrobně viz kapitola 3.13.1. Předškolní vzdělávání na str. 87 – 88 analytické 

části strategie. 

Oblasti podpory/typy projektů 
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů IROP vycházejících z potřeb území) 
Podpora zařízení péče o děti do 3 let nebo dětských skupin v lokalitách s nedostatkem těchto kapacit. 
Podpořeny budou zejména stavební úpravy a rekonstrukce objektů, pořízení vybavení a kompenzačních 
pomůcek. Podporovány budou rovněž úpravy za účelem uzpůsobení prostor pro inkluzi (např. bezbariérovost).  
Příkladem projektu je rekonstrukce nevyužívaných prostor v obci a nákup vybavení pro zřízení dětské skupiny, 
včetně zahradních herních prvků a úprava zeleně v okolí budovy. 

Definice příjemce dotace: • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání 

• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

• obce  

• organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

• nestátní neziskové organizace  



 
 
 

84 
Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280   
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• církve 

• církevní organizace 
• zařízení péče o děti do 3 let 

Minimální a maximální výše způsobilých 
výdajů 

Maximální a minimální výše způsobilých výdajů bude nastavena 
až ve výzvě MAS. 

Preferenční kritéria: 
/principy pro stanovení 
preferenčních kritérií/ 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky – indikátory 

Kód indikátoru Název 

50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávací 
zařízení 

50120 Počet osob využívající zařízení péče o děti do tří let 

50020 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení 



 
 
 

85 
Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280   
Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
pro území MAS Blaník. Dopracování strategie také podpořil dotací   
Středočeský kraj. 
 
 

 

Název specifického cíle strategie II. Podpora investic pro rozvoj MAS Blaník 

Název opatření včetně číselného 
označení 

II. 6. Školství, vzdělávání 
Vazba na Programový dokument 
IROP 

Specifický cíl 4.1, prioritní osa 4, investiční priorita 9 d, tematický cíl 
IROP 2.4. 

Vymezení Opatření 

Popis 
opatření 
včetně cíle: 

Cílem tohoto opatření je přispět ke zlepšení kvality a obohacení výuky na školách a v rámci 
neformálního vzdělávání a tím přispět k vytvoření kvalitních podmínek života na venkově. 
Zajistit dostupné a kvalitní předškolní a základní vzdělávání v území, podpořit výuku klíčových 
kompetencí na základních školách i v neformálním prostředí (konkrétně komunikace v cizích 
jazycích, technických, řemeslných oborech, přírodních vědách a práce s digitálními 
technologiemi), doplňkově může opatření přispět k zajištění vnitřní konektivity škol a 
připojení k internetu. Opatření rovněž umožní zajistit dostupnou a kvalitní nabídku 
vzdělávacích aktivit pro mládež v rámci neformálního vzdělávání s důrazem na rozvoj 
klíčových kompetencí (konkrétně komunikace v cizích jazycích, technických, řemeslných 
oborech, přírodních vědách a práce s digitálními technologiemi). 

Vazba na cíle SCLLD 

B- 1 Efektivně propojit výuku s praxí skrze podporu spolupráce škol a jiných organizací.  
B-1-4Podpora mediální výchovy včetně technického vybavení. B-1-5- Podpora moderních technologií 
s využitím ICT ve výuce a jejich udržitelnost. 
B- 2 Přispět ke zvýšení kvality a obohacení výuky na školách prostřednictvím podpory preventivních, 
sportovních, kulturních a mezinárodních aktivit škol, dále podpory spolupráce vzdělávacích institucí, vědy a 
badatelské činnosti a podpory zvyšování kompetencí pedagogů. 
B-2-1 Podpora inklusivního vzdělávání a integrace 
B-2-11 Zlepšení školního prostředí (Prostorové úpravy; Nákup materiálu; Vybavení; Venkovní učebny, zahrady; 
Bezbariérový přístup; Bezpečností prvky; Zajištění podmínek pro děti se speciálními potřebami 
(hendikepované, nadané), zajištění podmínek pro výuku speciálních a specializovaných předmětů. 

Data viz kapitoly 3.13.1 Předškolní vzdělávání a 3.13.2 Základní vzdělávání na 

str. 87 – 94 analytické části strategie. 

Oblasti podpory/typy projektů 
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů IROP vycházejících z potřeb území) 
Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora mateřských škol v lokalitách s nedostatkem 
těchto kapacit. Podpořeny budou zejména stavební úpravy a rekonstrukce objektů, pořízení vybavení a 
kompenzačních pomůcek. Podporovány budou rovněž úpravy za účelem uzpůsobení prostor pro inkluzi (např. 
bezbariérovost). 
Podpora infrastruktury pro vzdělávání v základních školách – podporovány budou stavební úpravy, pořízení 
vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: 

o v oblastech komunikace v cizích jazycích, 
o v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, 
o  ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. 

Podpora infrastruktura pro zájmové, neformální vzdělávání v následujících klíčových kompetencích: 
o v oblastech komunikace v cizích jazycích, 
o v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, 
o  ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. 

Podporovány budou rovněž úpravy za účelem uzpůsobení prostor pro inkluzi (např. bezbariérovost) a zajištění 
vnitřní konektivity škol a připojení k internetu. 
Může se jednat například o rekonstrukci chemické laboratoře, nákup vybavení a zajištění bezbariérového 
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přístupu, případně v rámci sociální inkluze projekt na bezbariérovost školy (zpřístupnění jídelny, sociálního 
zařízení, nákup kompenzačních pomůcek) – nelze podpořit projekt spočívající pouze v bezbariérové úpravě 
sociálního zařízení. Dále se může jednat například o stavební úpravy a vybavení prostor pro pořádání kroužků 
pro děti se zaměřením na výuku jazyků / technických a řemeslných oborů a přírodních věd / dovedností 
práce s počítačem. Doplňkově: úprava zeleně v okolí budovy. 

Definice příjemce dotace: • školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního 
vzdělávání a vyšší odborné školy 

• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

• obce 

• organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

• nestátní neziskové organizace 

• církve  

• církevní organizace  
Minimální a maximální 
výše způsobilých výdajů 

Maximální a minimální výše způsobilých výdajů bude nastavena až ve výzvě MAS. 

Preferenční kritéria: 
/principy pro stanovení 
preferenčních kritérií/ 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS. 

Výsledky – indikátory 
Kód indikátoru Název 

50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

55020 Podíl tříletých umístěných v předškolním zařízení 

50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení 

50030 Podíl osob předčasně opouštějící vzdělávací systém 
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4.3. Programový rámec OP ZAM 

Tento programový rámec je zpracován v souladu s METODICKÝM POKYNEM PRO VYUŽITÍ 

INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 (verze listopad 2015), vydaným 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 10. listopadu 2015 a zároveň v souladu s informací ŘO OPZ 

pro MAS č. 1 – 9, zveřejněných na http://nsmascr.cz/informace-ro-opz-pro-mas/ 

http://nsmascr.cz/informace-ro-opz-pro-mas/
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Název specifického 
cíle strategie 

III. Rozvoj sociálního a komunitního potenciálu MAS Blaník 

Číslo opatření III. 1. 
Název opatření Hlídání dětí pracujícím rodičům 
Popis vazby opatření 
na specifický cíl 2.3.1. 
OPZ 

Opatření III. 1. je v souladu se specifickým cílem 2.3.1, neboť naplňuje jednu z jeho 
aktivit, a to podporu prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni. 

Popis cíle opatření Cílem opatření je umožnit rodičům malých dětí či osobám pečujícím o závislé osoby 

zlepšit uplatnění na trhu práce pomocí rozšíření nabídky péče o děti. MAS Blaník 

chce podpořit vznik zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících forem péče o 

děti. V území je prokazatelný nedostatek těchto kapacit (Více v Analytické části na 

str. 105) S novelou školského zákona se nedostatek kapacit ještě navyšuje a to tím, 

že jsou do školek regionu přijímány děti i dvouleté, za které se odečítá kapacita 

systémem 1 dvouleté dítě = 2 místa ve školce. 

Popis provázanosti 
navrhovaných 
opatření na cíle SCLLD 

B-2: Přispět ke zvýšení kvality a obohacení výuky na školách prostřednictvím 
podpory preventivních, sportovních, kulturních a mezinárodních aktivit škol, dále 
podpory spolupráce vzdělávacích institucí, vědy a badatelské činnosti a podpory 
zvyšování kompetencí pedagogů. 
B-2-12- Podpora vzniku a fungování zařízení péče o děti do tří let věku (jesle), 
B-3: Rozvíjet rodičovské kompetence a mezigenerační spolupráci, aktivizovat 
rodiče a prarodiče k zapojení do vzdělávacího procesu a spolupráce se 
vzdělávacími institucemi. 
B-3-1 – Podpora rodičovských kompetencí, mezigenerační spolupráce a spolupráce 
rodičů se školou – Hlídání dětí se zapojením seniorů 
D-1: Umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením kvalitní život 
prostřednictvím rozvoje dostupných sociálních služeb, domácí péče i prevence 
sociálního vyloučení. 
D-1-7 -Podpora generační a mezigenerační spolupráce (aktivní předávání zkušeností 
senioři-děti apod.) - organizovaná výpomoc v domácnosti a hlídání dětí "půjčovna 
babiček" 
D-8: Na trhu práce zlepšit postavení osob se zdravotním postižením, osob 
ohrožených sociálním vyloučením a osob znevýhodněných zejména 
prostřednictvím rozvoje nástrojů umožňujících sladit rodinný a pracovní život. 
D-8-1- vytváření pracovních míst (návyků) pro osoby se zdravotním postižením a 
osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby znevýhodněné na trhu práce, 
podpora opatření vedoucích ke slaďování pracovního a osobního života, podpora 
tzv. sociálního podnikání 
Vazba vyjadřuje i témata spolupráce, jak je definovali členové (i nečlenové) jako 
aktivity, které chtějí realizovat a kde předpokládající, že MAS bude podněcovat 
spolupráci a bude působit koordinačně mezi projekty realizovanými díky dotaci 
SCLLD a projekty, které již dnes v území realizovány jsou. Tak očekáváme 
synergický efekt. Město Vlašim navíc realizuje projekt MAP ORP Vlašim (Místní 
akční plán vzdělávání ORP Vlašim - CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000717) a 
propojuje subjekty této tematické oblasti. K provazování dochází na základě 
společné komunikace a setkávání se. Potřeba realizace výše uvedeného opatření 
OP ZAM vniká také v důsledku změn školského zákona – spádovost škol a školek, 
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přijímání dětí 2 letých a s tím související snižování kapacity (1 dvouleté dítě = 2 
místa ve školce). Region toto téma v současné době velmi intenzivně řeší. 

Popis provázanosti 
navrhovaných 
opatření, na ostatní 
operační programy 

Vazba na opatření SCLLD v IROP (SC 4. 1.): 

• Opatření - II. 5 Podpora dětských skupin a jiných zařízení péče o děti do 3 
let 

• Opatření - II. 6 Školství, vzdělávání 
V rámci opatření s vazbou na IROP předpokládáme vznik zařízení, která budou 
investičně připravena pro realizaci projektů tohoto opatření OP ZAM. Plánujeme 
vznik 1 zázemí pro 1 dětskou skupinu (s kapacitou 6 dětí) a zázemí pro 
volnočasové aktivity takto: 3 X ZŠ (15 + 25 +25 žáků), 1 X zařízení jiného typu (15 
žáků/účastníků). V těchto zařízeních může probíhat navazující projekt OP ZAM 
typu školní družina, školní klub, atp. 

Prioritizace 
navrhovaných 
opatření  

A - opatření financovaná z alokované částky 

Časový harmonogram 
realizace opatření ve 
vazbě na finanční 
plán 

Zapsáno ve formátu – měsíc/rok vyhlášení výzvy/plánovaná finanční alokace 

výzvy: 

10/2017 – výzva s alokací – 6 121 440,- Kč (EU, SR) 

08/2019 – výzva s alokací – 13 017 497,50,- Kč (EU, SR) 

Realizovány již byli 2 projekty (Dětská skupina ANNA a Montessori školička) 
Realizace aktivit – 2017 – 2020 (finanční prostředky budou uvolněny a 
zasílány k proplacení až v roce 2018). Dále předpokládáme realizaci 4 
navazujících projektů (DS ANNA, Montessori školička, Montessori jesle, 
Kondracký hlídáček) – čerpání dle průběžného harmonogramu konkrétních 
projektů. Realizace navazujících aktivit – 2020 – 2022 (finanční prostředky 
budou uvolněny a zasílány k proplacení až v roce 2020). 

Popis možných 
zaměření projektů  

Oblasti podpory 
Bude podporován vznik zařízení péče o děti, která napomohou rodičům lépe 
slaďovat osobní a pracovní život. 
Pro děti předškolního věku bude podporován vznik, transformace a provoz 
dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb. 
Pro děti mladšího školního věku bude podpořen vznik zařízení, která doplní 
chybějící kapacitu stávajících zařízení, a to např. zařízení typu školní družiny, školní 
kluby apod. V době školních prázdnin bude podporován provoz příměstských 
táborů. Předmětem dotace budou zejména provozní náklady spojené s realizací 
aktivit. 

Podporované cílové 
skupiny: 

• Osoby pečující o malé děti 

• Osoby navracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské 
dovolené 

• Osoby pečující o jiné závislé osoby 

Typy příjemců 
podpory: 

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

• Obce 

• Organizace zřizované obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení) 

• Svazky obcí 
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• Nestátní neziskové organizace 

• Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, 
společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, 
evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva – družstvo, sociální 
družstvo, evropská družstevní společnost) 

• OSVČ, obchodní korporace 

Absorpční kapacita 
MAS 

Již byly podpořeny 2 projekty týkající se hlídání dětí pro zaměstnané rodiče 

(dětské skupiny) – DS ANNA podpořila 10 osob (rodiče dětí) a Montessori 

školička 30 osob (rodiče dětí). – Financování projektů bylo za celkem cca 6 

mil. Do budoucna plánujeme podpořit 4 projekty s celkově podpořenými 

osobami 74 (DS ANNA – 10 osob, Montessori školička - 18 os., Montessori 

Jesle – 21 os., Kondracký hlídáček – 25 os.) Každý projekt za cca 3.25 mil. Kč 

(4 projekty za celkem cca 13 mil. Kč) 

Výčet možných realizátorů: Obce území ( Kondrac); neziskové organizace 
(Montessori Vlašim; Diakonie CCE Střední Čechy, pracoviště Vlašim) – tito s námi 
již konzultovali své záměry. 

 

Vliv opatření na 
naplňování 
horizontálních témat 
OPZ 

Udržitelný rozvoj/životní prostředí – neutrální vliv 

Rovnost žen a mužů – pozitivní vliv, opatření přispívá k možnosti rovného uplatnění 
na trhu práce a možnosti sladit pracovní a rodinný život 

Nediskriminace – neutrální vliv 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií 

U projektu je doloženo komunitní projednání napříč všemi dotčenými skupinami – 
včetně relevantních znevýhodněných skupin 

Indikátory Viz příslušná příloha. 
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Název specifického cíle 
strategie 

III. Rozvoj sociálního a komunitního potenciálu MAS Blaník 

Číslo opatření III. 2. 
Název opatření Činnost komunitních center 
Popis vazby opatření na 
specifický cíl 2.3.1. OPZ 

Opatření III. 2. je přímo v souladu se specifickým cílem 2.3.1, neboť činnosti 
komunitního centra podporují sociální začleňování osob sociálně vyloučeným či 
sociálním vyloučením ohroženým prostřednictvím aktivit na prevenci 
sociálního vyloučení. 

Popis cíle opatření 
 

Cílem opatření je podpořit nabídku aktivit v rámci tzv. "míst pro setkání" v 
obcích na území MAS Blaník. Komunitní centra budou poskytovat prostor pro 
setkávání komunity, vč. snahy o pomoc s řešením obtížné sociální situace jejích 
členů. Program centra by měl sloužit více cílovým skupinám k uspokojování 
jejich kulturních, výchovně/vzdělávacích, aktivizačních, sociálních potřeb. 
Celkovým cílem je zlepšení sociální situace komunity i prevence sociálně 
patologických jevů. Podporovány budou činnosti a aktivity v rámci centra (i 
v rámci aktivizace dobrovolnictví a neformálních programů skupin aktivních 
jednotlivců. Informace k sociálním službám a sociální situaci na území MAS 
Blaník naleznete v Analytické části na str. 76 – 81, dále také v Příloze č. 1 
Analytické části. 

Popis provázanosti 
navrhovaných opatření na cíle 
SCLLD 

A-5: Prostřednictvím budování „míst pro setkávání‟ působit preventivně 

proti sociálně-patologickým jevům, zlepšit sociální i zdravotní situaci místních 

obyvatel a současně umožnit integraci nově příchozích/přistěhovalců. 

A-5-1 Podpora míst pro setkávání v obcích (Investice, budování, vybavení) 

Spolkové domy; Adaptace nevyužívaných prostor pro multifunkční a komunitní 

centra 

B-4: Působit preventivně proti sociálně patologickým jevům prostřednictvím 

vytvoření dostatečné nabídky dostupných volnočasových aktivit pro všechny 

generace. 

B-4-1 Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit v regionu (Podpora 

dostupnosti – finanční; Podpora dostupnosti v obcích  - dopravní (např. 

Inovativních dopravních řešení); Podpora dostupnosti pro sociálně a zdravotně 

znevýhodněné (např. Bezbariérové vstupy); Podpora aktivit pro různé věkové 

kategorie (např. Studentský klub, rodinné centrum, atp.); Podpora vzdělávacích 

aktivit pro děti (kdy nositelem není školské zařízení); Podpora iniciativ dětí a 

mládeže 

D-1: Umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením kvalitní život 

prostřednictvím rozvoje dostupných sociálních služeb, domácí péče i 

prevence sociálního vyloučení. 

D-1-1 Rozvoj pečovatelské služby; 

D-1-2 Rozvoj osobní asistence; 

D-1-7 -Podpora generační a mezigenerační spolupráce (aktivní předávání 

zkušeností senioři-děti apod.) -organizovaná výpomoc v domácnosti a hlídání 

dětí "půjčovna babiček" 

D- 5: Působit preventivně proti sociálnímu vyloučení rodin a proti sociálně 
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patologickým jevům prostřednictvím rozvíjení rodičovských kompetencí a 

poskytování služeb cílených na podporu rodiny a jejích členů. 

D-5-1 Sanace rodiny a podpora rodičovství - (částečně se kryje s výchovou a 

vzděláváním – zde však cíleno na specifické skupiny – ohrožené, ve výchově a 

vzdělávání jde o celkovou populaci) Rozvoj rodičovských kompetencí; Rozvoj 

finanční gramotnosti; Rozvoj běžných dovedností v domácnosti (kurzy vaření, 

ručních prací, apod.); Cvičný byt; Rozvoj zdravotních a pečovatelských znalostí 

a dovedností; Nízkoprahové centrum; Logopedická péče; Přípravná třída ZŠ; 

Školní psycholog; Adiktologické služby (pro drogově závislé a jejich rodiny) 

D-7: Zlepšit dostupnost sociálních služeb prostřednictvím zvýšení zapojení 

obcí do řešení sociálně patologických jevů na jejich území. 

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

Vazba vyjadřuje i témata spolupráce, jak je definovali členové (i nečlenové) 

jako aktivity, které chtějí realizovat a kde předpokládající, že MAS bude 

podněcovat spolupráci a bude působit koordinačně mezi projekty 

realizovanými díky dotaci SCLLD a projekty, které již dnes v území realizovány 

jsou. Tak očekáváme synergický efekt. Aktivitu Spolkových domů dnes 

existujících i organizací poskytujících sociální služby máme dobře 

zmapovanou díky kalendáři akcí v rámci Kraje blanických rytířů nebo 

vydávání Newsletteru MAS Blaník. V rámci tohoto opatření chceme pomoci 

financovat rozvoj aktivit a nové aktivity v území v souladu s definici podpory 

komunitní práce. 

Popis provázanosti 
navrhovaných opatření, na 
ostatní operační programy 

Popis provázanosti navrhovaných opatření (včetně provázanosti na ostatní 

operační programy) 

Vazba na opatření SCLLD v IROP (4. 1): 

• II. 3 Komunitní centrum 
V rámci dotace IROP předpokládáme vznik 1 vzorového komunitního centra, 
které bude návazně moci využít dotaci OP ZAM pro neinvestiční aktivity – pro 
jeho program. Dále předpokládáme využití této dotace pro dnes již funkční 
Spolkové domy v regionu (Vlašim, Pravonín, Zdislavice, Studené), kdy dojde 
k rozšíření jejich současného programu a poskytovaných služeb v těchto 
domech. Máme také informace od škol regionu, že mají zájem v rámci školy 
vytvořit komunitní centrum (ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem, ZŠ Vlašim 
Vorlina). Stávající spolkové domy a školy jsou vhodně vybavené, ale jejich 
program není dostatečný, neodpovídá principům nastaveným ESF. Plánujeme 
v tom smyslu provázat činnosti obcí a poskytovatelů sociálních služeb regionu 
a formou neinvestičních aktivit působit v území preventivně. Přes aktivity 
tohoto opatření chceme ještě více dostat sociální pracovníky do terénu – ve 
spolupráci s obcemi. Role MAS spočívá u OP ZAM zejména v pomoci 
v koordinaci přípravy projektu, hledání partnerů a v neposlední řadě 
informovanosti veřejnosti o aktivitách projektů. 

Prioritizace navrhovaných 
opatření  

A (opatření financovaná z alokované částky) 

Časový harmonogram realizace 
opatření 

Zapsáno ve formátu – měsíc/rok vyhlášení výzvy/finanční alokace výzvy. 
10/2017 – výzva s alokací – 892 710,- Kč (EU, SR) 
02/2018 – výzva s alokací – 1 696 149,- Kč (EU, SR) 
Předpoklad realizace 3 projektů (1 obec; 2 NNO) – čerpání dle průběžného 
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harmonogramu konkrétních projektů. 
Realizace aktivit – 2017 – 2020 (finanční prostředky budou uvolněny a zasílány 
k proplacení až v roce 2018). 

Popis možných zaměření 
projektů  

Předmětem podpory je zahájení činnosti a podpora činnosti komunitních 

center. 

Komunitní centrum 

- Nabízí aktivity, které přispívají k sociálnímu začleňování a dále kulturní 
a multikulturní aktivity, výchovně/vzdělávací aktivity; podpora aktivit 
neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ, 
environmentální aktivity a jejich realizace v území; aktivity pro 
aktivizaci a zapojení dobrovolníků. 

- Komunitní centrum dává prostor pro komunitní projednávání, 
setkávání členů komunity, sousedství, obce. 

Osoby z cílových skupin jsou zapojovány do rozhodování a do přímé realizace 

opatření na úrovni sousedství, vyloučené lokality, obce, města, mikroregionu, a 

to s cílem získání lepšího přístupu těchto osob ke společenským zdrojům 

(sociální ochrana, bydlení, vzdělání, zaměstnání, možnost uplatňovat svá práva 

atd.). Aktivity realizované v komunitních centrech nejsou definovány jako úkon 

či činnost v zákoně č. 108/2006 Sb., mohou však být doplňkem registrovaných 

sociálních služeb.  

Podporované cílové skupiny: • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

• Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním 
onemocněním) 

• Osoby s kombinovanými diagnózami 

• Osoby pečující o malé děti 

• Osoby pečující o jiné závislé osoby 

• Rodiče samoživitelé 

• Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 

• Osoby ohrožené předlužeností 

• Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi 

• Osoby ohrožené vícenásobnými riziky 

Typy příjemců podpory a výše 
dotace dle příjemce: 

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

• Obce 

• Organizace zřizované obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení) 

• Nestátní neziskové organizace 

• Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní 
společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, 
evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, 
družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost) 

OSVČ 

Absorpční kapacita MAS  Předpokládáme podporu činnosti cca 3 komunitních center. Každé s okamžitou 
kapacitou cca 15 osob.  
Výčet možných realizátorů: Vlašim – Spolkový dům (Kulturní dům Blaník, 
příspěvková organizace), Farní Charita (NNO), Městys Louňovice pod Blaníkem 
– ve spolupráci se ZŠ a MŠ (obec); Město Trhový Štěpánov (Spolkový dům) - 
obec, Základní škola Vorlina Vlašim (škola)- tito s námi své záměry konzultovali. 
Celkové uznatelné výdaje každého projektu předpokládáme cca 892 tis. Kč, 



 
 
 

94 
Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280   
Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
pro území MAS Blaník. Dopracování strategie také podpořil dotací   
Středočeský kraj. 
 
 

bude se jednat o zpravidla dvouleté projekty (cca 450 tis. Kč/každý rok * 2 roky 
realizace). Finanční alokace byla stanovena na základě zkušenosti s podobnými 
projekty v rámci Spolkového domu Vlašim (kurzy, semináře), Podblanickem, z. 
s. (semináře pro studenty) a zkušeností ZO ČSOP Vlašim nebo Spolkového 
domu v Trhovém Štěpánově (realizace aktivit volnočasového charakteru). 
Dalším podkladem byly údaje od Farní Charity, která také konzultovala své 
záměry pro tuto výzvu a nacenila aktivity, které by mohly být uznatelné a jsou 
mimo rámec zákona o sociálních službách. 
Částka alokovaná pro projekty vychází tedy také z diskuse  a podkladů od 
organizací provozující spolkové domy v regionu, byť se doposud jednalo o 
aktivity zejména kulturního, společenského a volnočasového charakteru. 

Vliv opatření na naplňování 
horizontálních témat OPZ 
 

Udržitelný rozvoj/životní prostředí – neutrální vliv 

Rovnost žen a mužů – neutrální vliv 

Nediskriminace – pozitivní vliv, opatření přispívá ke snížení diskriminace 

cílových skupin a pomáhá začlenění různých skupin do společnosti 

prostřednictvím přímé komunitní práce. 

Principy pro určení 
preferenčních kritérií 

Projekt nabízí opatření umožňující sladění práce či jiné aktivity a rodiny 

Indikátory Viz specifická příloha. 
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Název specifického cíle 
strategie 

III. Rozvoj sociálního a komunitního potenciálu MAS Blaník 

Číslo opatření III. 3. 
Název opatření Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených 

osob mimo rámec zákona o sociálních službách 
Popis vazby opatření na 
specifický cíl 2.3.1. OPZ 

Opatření III. 3. je přímo v souladu se specifickým cílem 2.3.1, neboť podporuje 
aktivity na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučeným či 
sociálním vyloučením ohroženým prostřednictvím aktivit na prevenci 
sociálního vyloučení a také rozvijí nástroje k prevenci a řešení problému osob 
sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených s využitím znalosti 
lokálního prostředí. 

Popis cíle opatření 
v analytické části, která to řeší 

Cílem opatření je působit preventivně proti sociálnímu vyloučení rodin a 
jednotlivců a předcházet sociálně patologickým jevům prostřednictvím 
poskytování podpory a realizace programů cílených zejména na vzdělávání, 
asistenční a motivační programy pro rodiny, které mají v domácí péči osoby 
blízké nebo pro rodiny či osoby v bytové nouzi. Podporovány budou programy 
a aktivity spojené s prací s cílovou skupinou mimo režim zákona o sociálních 
službách. Podporovány budou programy a aktivity spojené s prací s cílovou 
skupinou. Informace k sociálním službám a sociální situaci na území MAS Blaník 
naleznete v Analytické části na str. 76 – 81, dále také v Příloze č. 1 Analytické 
části. 

Popis provázanosti 
navrhovaných opatření na cíle 
SCLLD 

B – 3: Rozvíjet rodičovské kompetence a mezigenerační spolupráci, 
aktivizovat rodiče a prarodiče k zapojení do vzdělávacího procesu a 
spolupráce se vzdělávacími institucemi. 
B-3-1 Podpora rodičovských kompetencí, mezigenerační spolupráce a 
spolupráce rodičů se školou (Zvýšení zájmu o školu; Podpora volnočasových 
NNO; Podpora spolupráce rodičů s dalšími aktéry ve výchově a vzdělávání; 
Podpora vzdělávání rodičů/prarodičů, dospělých – v oblasti rodičovských 
kompetencí – v oblasti přístupu k dětem, rodině, škole; Podpora aktivního 
rodičovství a participace rodičů – spolupráce rodičů a vzdělávacích institucí 
(např. vznik a fungování spolků při školách); Diskuzní besedy – odborné; 
Podpora komunitních aktivit -  např. Spolupráce školy a komunity, zapojení více 
generací – celá rodina/senioři z komunity; i pobytové kurzy, spolupráce rodičů 
a prarodičů se školou, školkou, aktivity pro děti…; Podpora mezigenerační 
spolupráce; Výměnné dovednostní projekty mezi mladými lidmi a seniory 
(např. Kavárna pro seniory s PC - mladí učí seniory na PC, senioři učí mladé 
vařit/šít; Hlídání dětí se zapojením seniorů (např. Burza kontaktů, zapojení 
menšin a migrantů) 
D-1: Umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením kvalitní život 

prostřednictvím rozvoje dostupných sociálních služeb, domácí péče i 

prevence sociálního vyloučení.  

D-1-3 Podpora domácí péče a rozvoj doprovázení rodin (např. při zahájení péče 

o osobu se zdravotním postižením, při péči o umírajícího člena rodiny apod.) 

D-5: Působit preventivně proti sociálnímu vyloučení rodin a proti sociálně 

patologickým jevům prostřednictvím rozvíjení rodičovských kompetencí a 

poskytování služeb cílených na podporu rodiny a jejích členů. 
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D-5-1 Sanace rodiny a podpora rodičovství - (částečně se kryje s výchovou a 

vzděláváním – zde však cíleno na specifické skupiny – ohrožené, ve výchově a 

vzdělávání jde o celkovou populaci) Rozvoj rodičovských kompetencí; Rozvoj 

finanční gramotnosti; Rozvoj běžných dovedností v domácnosti (kurzy vaření, 

ručních prací, apod.); Cvičný byt; Rozvoj zdravotních a pečovatelských znalostí 

a dovedností; Nízkoprahové centrum; Logopedická péče; Přípravná třída ZŠ; 

Školní psycholog; Adiktologické služby (pro drogově závislé a jejich rodiny) 

D-6: Zajistit poskytování kvalitních sociálních služeb prostřednictvím podpory 

a rozvoje lidských zdrojů z řad profesionálů, dobrovolníků i rodinných 

příslušníků pečujících o osoby blízké. 

Vazba vyjadřuje i témata spolupráce, jak je definovali členové (i nečlenové) 

jako aktivity, které chtějí realizovat a kde předpokládající, že MAS bude 

podněcovat spolupráci a bude působit koordinačně mezi projekty 

realizovanými díky dotaci SCLLD a projekty, které již dnes v území realizovány 

jsou. Tak očekáváme synergický efekt. Výše uvedená témata byla široce 

diskutována v rámci pracovní skupiny „Sociální služby“. Role MAS je zejména 

dávat místní aktéry dohromady s cílem aktivity realizovat. 

Popis provázanosti 
navrhovaných opatření, na 
ostatní operační programy 

Vazba na opatření SCLLD v IROP: 

• II. 2 Zázemí pro sociální služby 

• II. 3 Komunitní centrum 

• II. 6 Školství, vzdělávání 

V rámci IROP (SC 4.1) předpokládáme vznik 1 vzorového komunitního centra 

a 6 zázemí pro sociální služby. Na základě průzkumu území vznikl požadavek 

na tato zázemí: Zázemí pro odborné sociální poradenství (2 zázemí); Zázemí 

osobní asistence; Zázemí pro pečovatelskou službu; Zázemí pro Sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením; Zázemí pro 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

Poskytovatelé sociálních služeb regionu realizují celou školu aktivit mimo 

režim zákona o sociálních službách. Tyto aktivity pomáhají často předcházet 

tomu, že cílová skupina sociální intervenci (službu) potřebuje – př. zejména 

téma tzv. sanace rodiny. Chceme takové projekty podpořit a pomoci provázat 

aktivity regionu mezi různými aktéry. 

IROP pomůže vybudovat zázemí pro sociální služby, často ale vznikne i 

zázemí, které má přesahový dopad – př. přednášková/seminární místnost 

(třeba i z neuznatelných výdajů IROP), místnost na kurzy, atp. Díky OP ZAM 

sestavíme zajímavý program pro investice IROP (i nad rámec IROP). V rámci 

opatření II. 6 IROP vzniknou 4 zázemí pro vzdělávání, která půjde také 

z určitého % využití kapacity využívat pro jiné účely než vzdělávání dětí – 

například aktivity OP ZAM. Zázemí z opatření II.6 IROP lze využívat také pro 

celoživotní vzdělávání či vzdělávání v oblasti zaměstnanosti.  

Prioritizace navrhovaných 
opatření  

A (opatření financovaná z alokované částky) 

Časový harmonogram realizace Zapsáno ve formátu – měsíc/rok vyhlášení výzvy/finanční alokace výzvy. 
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opatření 10/2017 – výzva s alokací – 1 976 715,- Kč (EU, SR) 
02/2018 – výzva s alokací – 1 976 715,- Kč (EU, SR) 
Předpoklad realizace 3 víceletých projektů (3 NNO); případně více kratších 
projektů – čerpání dle průběžného harmonogramu konkrétních projektů. 
Realizace aktivit – 2017 – 2020 (finanční prostředky budou uvolněny a zasílány 
k proplacení až v roce 2018). 

Popis možných zaměření 
projektů  

Podporována budou projekty zaměřeny na následující aktivity: 

a) VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

b) AKTIVIZAČNÍ, ASISTENČNÍ A MOTIVAČNÍ PROGRAMY 

c) PROGRAMY PRO POSÍLENÍ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI 

d) PROGRAMY PRO PODPORU TZV. NEFORMÁLNÍCH PEČOVATELŮ a 

DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE 

e) PROGRAMY PRO OSOBY A RODINY OHROŽENÉ ZTRÁTOU BYDLENÍ 

Například se může jednat o tyto dále specifikované aktivity: 

Vzdělávání - Aktivity zaměřené na vzdělávání osob z cílových skupin, tj. 

zejména osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením; 

Doplňkově se může realizovat vzdělávání pracovníků organizací (NNO, obce 

atd. 4), např. formou krátkých workshopů, seminářů apod. šitých na míru 

konkrétním pracovníkům v území MAS podle jejich skutečných potřeb, a to v 

maximálním rozsahu do 24 hodin ročně (nikoli tedy realizace či vytváření 

ucelených komplexních vzdělávacích programů). 

Aktivizační, asistenční a motivační programy – musí přispívat k cíli podpořit 

sociální začlenění nebo prevenci sociálního vyloučení. Např. získávání 

základních sociálních a profesních dovedností, pracovní rehabilitace atd. 

Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových 

skupin - posilování finanční gramotnosti osob ohrožených předlužeností, 

dluhové poradenství atd.  

Aktivity zaměřené na podporu neformální péče (tj. péče poskytovaná v rámci 

rodin nebo komunit osobami blízkými nebo jinými); sdílené péče (tj. 

kombinace péče poskytované profesionálními poskytovateli a neformálními 

pečovateli); včetně rozvoje domácí paliativní péče (např. terénní mobilní týmy, 

vzdělávání a poradenství pro osoby pečující atd.). 

Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/ dostupného/ podporovaného/ 

prostupného bydlení jako prevence prostorového vyloučení vzniku sociálně 

vyloučených lokalit a bezdomovectví - preventivní, následné a doprovodné 

služby pro osoby ohrožené ztrátou bydlení, např. programy prevence ztráty 

bydlení a znovu začlenění do bydlení, aktivity k zabránění nedobrovolnému 

vystěhování osob z bydlení, participativní metody využívající spoluúčasti 

klientů na rozhodování a realizaci aktivit (institut domovníka, klientské 

domovní samosprávy), zavádění case managementu a jiných forem 

koordinace, zvyšování sociálních kompetencí vzhledem k bydlení, podpora 

ekonomického a ekologického životního stylu (omezení plýtvání, hospodárný 

životní styl), síťování a multidisciplinární spolupráce atd. Aktivity musí být vždy 

zaměřeny přímo na podporu cílové skupiny osob (klientů), nikoli na vytváření 
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nástrojů a systémů sociálního bydlení. 

Podporované cílové skupiny: • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené  

• Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním 
onemocněním)  

• Osoby s kombinovanými diagnózami  

• Osoby pečující o malé děti  

• Osoby pečující o jiné závislé osoby  

• Rodiče samoživitelé 

• Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané  

• Osoby ohrožené předlužeností  

• Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi  

• Osoby ohrožené vícenásobnými riziky 

Typy příjemců podpory: • Nestátní neziskové organizace 

Absorpční kapacita MAS  Minimálně 3 víceleté projekty realizující programy pro práci se skupinou 
sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách – každý 
projekt pro cca 20 účastníků s podporou 1,300 tis. Kč. Výčet možných 
realizátorů: Farní Charita, Magdalena, o. p. s., Pečovatelská služby okresu 
Benešov, Diakonie CCE (Vlašim) – všechno poskytovatelé sociálních služeb, 
všichni NNO. 

Vliv opatření na naplňování 
horizontálních témat OPZ 

Udržitelný rozvoj/životní prostředí – neutrální vliv 

Rovnost žen a mužů – neutrální vliv 

Nediskriminace – pozitivní vliv, opatření přispívá ke snížení diskriminace 

cílových skupin a pomáhá začlenění různých skupin do společnosti 

prostřednictvím přímé komunitní práce a také pomáhá ve zlepšení situace a 

předchází negativních jevů u výše jmenovaných cílových skupin 

Principy pro určení 

preferenčních kritérií 

Projekt nabízí opatření umožňující sladění práce či jiné aktivity a rodiny 

Indikátory Viz plán indikátorů 



 
 
 

99 
Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280   
Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
pro území MAS Blaník. Dopracování strategie také podpořil dotací   
Středočeský kraj. 
 
 

5. Vazba na horizontální témata 
V programovém období 2014—2020 musejí programy a projekty dodržovat horizontální priority: 

Rovné příležitosti a nediskriminace a udržitelný rozvoj. 

 

5.1. Udržitelný rozvoj 
Opatření ve vztahu k ochraně životního prostředí, účinnému využívání zdrojů, zmírňování 

klimatických změn a přizpůsobování se změně klimatu, odolnosti vůči živelným pohromám a prevenci 

a řízení rizik. Ve strategii MAS Blaník, z. s. jsou zejména podporována opatření, která mají minimálně 

neutrální vliv na udržitelný rozvoj. Kde to bude vhodné, budou preferovány projekty, které tam, kde 

je to z charakteru projektu vhodné: 

a. Kladou důraz na předcházení vzniku odpadu; 

b. obsahují opatření pro zajištění recyklace alespoň 6 složek odpadu; 

c. obsahují opatření pro efektivní nakládání s vodou (například řešení využití dešťové 

vody; znovu využití vody v oběhu); 

d. jsou v souladu s územím plánem a nevyžadují si další vyjmutí půdy ze Zemědělského 

půdního fondu nad rámec stanovený územním plánem; 

e. využívají tzv. brownfields i v širším smyslu využití chátrajících budov. 

f. obsahují protierozní opatření; 

g. upřednostňují zeleň před tradičními stavebními materiály (zelené střechy, fasády, 

travnaté plochy místo dlažby atp.). 

Uplatnění kritérií nesmí mít diskriminační charakter. 

5.2. Rovné příležitosti a ochrana před diskriminací 
Opatření, jež mají podporovat rovné příležitosti a zabránit diskriminaci na základě pohlaví, rasového 

nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální 

orientace. Ve strategii MAS Blaník, z. s. jsou zejména podporována tato opatření v oblasti „rovných 

příležitostí a ochranou před diskriminací“. 

Preferovány jsou projekty, u kterých, kde je to možné: 

a. u kterých je doloženo komunitní projednání napříč všemi dotčenými skupinami – 

včetně relevantních znevýhodněných skupin (dle charakteru projektu) 

b. s vazbou na bezbariérový přístup znevýhodněných skupin – v širším smyslu – jak 

fyzickém, tak dostupnosti na základě rasy, pohlaví, atp. 

Uplatnění kritérií nesmí mít diskriminační charakter. 

5.3. Rovnost žen a mužů 
Opatření přínosná k prosazování rovnosti žen a mužů. Ve strategii MAS Blaník, z. s. jsou zejména 

podporována tato opatření v oblasti „rovnosti mužů a žen“. Preferovány jsou projekty, které: 
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a. Nabízí opatření umožňující sladění práce a rodiny (jak v rámci projektu, tak v rámci činnosti 

projektového týmu, či zaměstnanců organizace – tj. řeší zaměstnavatel -  anebo při návštěvě 

konkrétních aktivit) – například dětský koutek, hlídání dětí, flexibilní pracovní úvazky, práce 

z domova, atp. 

Uplatnění kritérií nesmí mít diskriminační charakter. 

5.4. Inovace v PRV 
Preferovaná opatření v oblasti inovace PRV jsou definována pro každou fiši zvlášť formou 

preferenčních opatření. 

1. Zemědělství živí venkov: Projekt nabízí inovativní řešení koloběhu zdrojů v podniku (tj. 

efektivní řešení vstupů a výstupů do výroby) 

2. Ať nám roste produkce: Projekt nabízí inovativní řešení koloběhu zdrojů v podniku (tj. 

efektivní řešení vstupů a výstupů do výroby) 

3. Na venkově se PODNIKÁ: Projekt nabízí inovativní řešení koloběhu zdrojů v podniku (tj. 

efektivní řešení vstupů a výstupů do výroby) 

4. Poznejte to u nás v LESE: Projekt obsahuje inovativní opatření v oblasti návaznosti na jiné cíle 

cestovního ruchu anebo veřejnou dopravu. 


