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Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

přinášíme Vám první číslo v roce 
2022. Asi většina z nás doufala, že tento 
rok bude již klidnější. Že se nám podaří 
„ukočírovat“ pandemii nemoci covid 19 
a budeme se moci víceméně vrátit do 
starých kolejí. Bohužel i rok 2022 před 
nás staví různé výzvy. A tak tu po dvou 
letech s covidem opět máme jinou, ale 
neméně závažnou situaci, která ovliv-
ňuje naše životy. Věřme tedy, že se situ-
ace na Ukrajině co nejdříve uklidní. Je 
třeba být optimistou a věřit a doufat v 
brzké ukončení válečného sporu.

Ale každodenní život se samozřej-
mě nezastavil, a to ani ten pracovní, 
proto v MAS Blaník i nadále připra-
vujeme dotační období 2021 – 2027. 
Už dostáváme ze strany jednotlivých 
ministerstev konkrétnější informace k 
nastavení operačních programů. Vše se 
sice, stejně jako v minulém dotačním 
období, zpožďuje, ale už pilně pracuje-
me na přípravě akčních plánů, a to na 
Integrovaném regionálním operačním 
programu a Operačním programu Za-
městnanost +. V průběhu tohoto roku 
by měly být vypsány výzvy na podání 
těchto akčních plánů a po jejich schvá-

lení budeme moci  i my opět vypisovat 
výzvy v IROPu a realizovat aktivity v 
rámci projektu OPZ+. V novém období 
bude fungování jednotlivých operač-
ních programů nastaveno jinak, než jak 
tomu bylo doposud. Až budeme vědět 
přesný postup pro vypisování výzev a 
realizaci jednotlivých projektů, tak Vás 
budeme v některém z budoucích vydá-
ní našeho Newsletteru informovat. 

Ještě než Vám popřeji příjemné čte-
ní, tak jen pár řádků ke koncepci naše-
ho Newsletteru. Občas se k nám totiž 
dostanou otázky, proč je v něm uveden 
ten či onen článek.  Primárně je News-
letter MAS Blaník asi brán jako nástroj 
pro informování o tom, co se děje v 
MAS Blaník, jaké nové výzvy vypisuje-
me či případně jaké zajímavé projekty 
jsme podpořili. Tuto hlavní úlohu jistě 
Newsletter plní, ale chceme přinášet 
i nové a inovativní náměty, aktivity a 
projekty, které se na našem území ješ-
tě neobjevily či nerealizují. A proto si 
vždy vybereme jedno ústřední téma, o 
kterém se stránkách Newsletteru roze-
píšeme. A tak jsme psali například o té-
matu odpadů či nových možnostech v 
zemědělství. Chceme se zaměřit na té-
mata inovativních postupů ve veřejné 

správě, proto se v tomto čísle dočtete, 
co je to participativní rozpočet a kde už 
jej například používají, nebo jak mohou 
obce, města a mikroregiony nastoupit 
cestu k energetické decentralizaci.

Pokud byste pro nás měli nějaké ná-
měty či inspiraci na zajímavé projekty, 
o kterých jste četli, viděli jste je či jste se 
jich aktivně účastnili, budeme rádi. Sa-
mozřejmě i za zpětnou vazbu na vydání 
tohoto čísla Newsletteru.

Příjemné čtení!

Mgr. Jitka Fialová,
předsedkyně MAS Blaník, z.s.
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Novinky z MAS

25. ledna 2022 se sešla Členská schůze 
MAS Blaník v sále Spolkového domu ve 
Vlašimi. 
Členská schůze schválila:

• finanční plán pro 5. výzvu PRV ak-
tualizovaný z důvodu ukončení projek-
tů z předchozí výzvy a vrácení prostřed-
ků do alokace PRV;

• Nabídku dotačního poradenství 
MAS Blaník mimo oblast CLLD jakožto 
rozšíření stávajících aktivit kanceláře 
MAS Blaník o tuto vedlejší hospodář-
skou činnost. Personálně tuto činnost 
za kancelář MAS Blaník pokryje Moni-
ka Hlaváčková (nabídka je otištěna na 
zadní straně Newsletteru);

• přijetí tří nových členů: Klub Pa-
nenky ČR z.s., zastoupen paní Alenou 
Zemanovou, Římskokatolická farnost 
Veliš u Vlašimi, zastoupená panem Mi-
roslavem Auxtem, a STROM – Přátelé 
Blanického mlýna, z.s., zastoupen Ja-
nem Bláhou;

• Rozpočet na rok 2022 ve výši 3 538 
590 Kč. Vedle provozní dotace z MMR 

a členských příspěvků počítá rozpo-
čet nově také s příjmy z projektu MAP 
III, který je ještě v procesu schvalování 
na MŠMT, a z poskytování dotačního 
poradenství. Součástí rozpočtu je také 
plánovaná exkurze na MAS Hustopeč-
sko financovaná z Celostátní sítě pro 
venkov.

Členská schůze vzala na vědomí:
• přípravu animace OP TAK (Operač-

ní program Technologie a aplikace pro 
konkurenceschopnost), v němž bude 
MAS vyhledávat projekty žadatelů z řad 
podnikatelských subjektů z území, kte-
rým bude poskytovat pomoc při zpra-
cování žádostí o dotaci. Podporovány 
budou projekty ve výši do 2 milionů ko-
run s dotací 50 %. Předpokládá se pod-
pora spíše jednodušších projektů se 
zaměřením na technologické inovace;

• přípravu akčního plánu IROP 21-
27, pro který nyní kancelář MAS Blaník 
sbírá projektové záměry ze strany obcí, 
poskytovatelů sociálních služeb, škol a 

Členská schůze a novinky MAS Blaník
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vlastníků kulturních památek. Je důle-
žité, aby předkládané záměry ze strany 
potenciálních žadatelů byly realistické 
co do termínu realizace a výše dotace. 
Probíhají konzultace s ŘO IROP ohled-
ně kritérií přijatelnosti v jednotlivých 
oblastech podpory. Samotný progra-
mový dokument ještě není schválen 
EK, takže vyhlašování výzev se před-
pokládá až v průběhu roku 2023. Pro 
akční plán klade MAS důraz na projekty 
s realizací do konce roku 2024, protože 
pro následující roky lze navýšit alokaci 
na IROP v návaznosti na úspěšnost čer-
pání;

• o kontrole čerpání dotace na pro-
voz MAS ze strany MMR, která proběhla 
v listopadu 2021 a která nenašla žádné 
zásadní nedostatky, naopak kontroloři 
ocenili pečlivost kanceláře MAS Blaník 
při vedení veškeré dokumentace. 

Podrobný zápis z jednání Členské 
schůze je zveřejněn na www.masbla-
nik.cz. ◆

www.masblanik.cz
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7. února vyvrcholily několikaměsíční 
přípravy vyhlášením nové výzvy z Pro-
gramu rozvoje venkova, a žadatelé tak 
mohli začít předkládat své žádosti o do-
taci. Od začátku roku až do ukončení pří-
jmu žádostí o dotaci 1. dubna probíhaly 
v kanceláři MAS intenzívní konzultace 
s žadateli. Zájemci o finanční podporu 

měli také možnost zúčastnit se on-line 
seminářů, které proběhly 17. února. 

Během nich se potenciální žadatelé 
dozvěděli podrobnosti k podmínkám 
podání žádosti o dotaci a také praktické 
informace ke způsobu jejich zpracování, 
hodnocení a výběru. Zemědělci, podni-
katelé, obce a spolky z území MAS Bla-

V tuto chvíli kancelář MAS ze všech 
sil pracuje na administrativní kontrole 
všech přijatých žádostí o dotaci. Pro-
jekty, které splní požadované formální 
náležitosti, bude na přelomu května a 
června hodnotit Výběrová komise MAS. 
Ta také na základě přiděleného počtu 
bodů podle preferenčních kritérií se-
staví pořadí těchto projektů. Konečný 
výběr úspěšných žádostí o dotaci bude 

po schválení Výborem MAS zveřejněn v 
polovině června. 

Od roku 2018 podpořila MAS Blaník 
z Programu rozvoje venkova již 57 pro-
jektů v celkovém objemu přes 22 mili-
onů korun. Z toho již téměř 10 milionů 
korun bylo vyplaceno na účty žadatelů, 
zbývající projekty jsou v realizaci nebo 
čekají na dokončení kontrol žádostí o 
platbu. Jen od prosince do konce břez-

PRV: Vypsali jsme 5. dotační výzvu a pracujeme na 
kontrole předložených žádostí o dotaci 

ník podali do uzávěrky 1. dubna celkem 
52 žádostí o dotaci. Mezi nimi nyní MAS 
Blaník vybere ty projekty, které si mezi 
sebou rozdělí 9 053 985 Kč vyčleněných 
na tuto dotační výzvu. 

Následující tabulka ukazuje počty 
podaných žádostí o dotaci ve Výzvě č. 5 
podle jednotlivých oblastí podpory: 

na MAS Blaník zpracovala 12 dalších 
žádostí o platbu s celkovou dotací 2,77 
milionu korun, které nyní čekají na ko-
nečné schválení a vyplacení. O úspěš-
ném projektu obce Vracovice, které již 
byla z PRV vyplacena dotace na úpravu 
veřejného prostranství na konci roku 
2021, se více dočtete v tomto news-
letteru na str. 6. ◆

Novinky z MAS

Číslo a název fiche Počet podaných 
žádostí

Celková požadovaná 
dotace

Dostupná alokace MAS

1 ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov 19 5 638 951 Kč 2 250 000 Kč
2 Ať nám roste PRODUKCE 5 1 174 255 Kč 1 500 000 Kč
3 Na venkově se PODNIKÁ 6 2 421 255 Kč 2 000 000 Kč
6 Na venkově to ŽIJE 22 7 892 441 Kč 3 303 985 Kč

OPZ+: Připravujeme tříletý sociální projekt
MAS Blaník plánuje v letech 2023-25 
koordinovat projekt v objemu zhruba 
7 milionů korun, zaměřený na sociální 
tématiku. Proč se do toho pouštíme, 
když nepatříme mezi poskytovatele so-
ciálních služeb?

V končícím programovém období 
2014-20 vyhlašovala MAS Blaník z Ope-
račního programu Zaměstnanost (OPZ) 
dotační výzvy a podporovala sociální 
projekty jiných organizací. V novém 
období se ale nastavení programu vý-
razně změnilo a v novém OPZ+ namísto 

vyhlašování výzev budou místní akční 
skupiny realizovat vlastní projekty. 

Abychom co nejlépe naplnili cíle 
strategie rozvoje území MAS Blaník, 
rozhodli jsme se tento projekt vytvořit 
a realizovat ve spolupráci s partnery 
- zkušenými poskytovateli sociálních 
služeb.  O spolupráci projevili zájem 
Charita Vlašim, Diakonie ČCE a Život 
plus. Na společné schůzce ještě za 
účasti zástupců Odboru sociálního a 
zdravotního MěÚ Vlašim jsme vyde-
finovali oblasti, kterým se chceme ve 

společném projektu věnovat: 
- podpora aktivit Komunitního cen-

tra Zahrada zaměřených na mezigene-
rační aktivity a aktivizaci cílové skupiny 
seniorů a zdravotně postižených,

- podpora dětí a mládeže ze sociál-
ně slabších rodin včetně doučování,

- terénní vzdělávání seniorů v oblas-
ti telekomunikačních technologií.

Akční plán pro OPZ+ na celé obdo-
bí 2021-27, jakož i projekt na 2023-25, 
bude schvalovat Členská schůze MAS 
Blaník na červnovém jednání. ◆  
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Podporujeme rozvoj trhu s místními produkty

Jedním z výsledků jejich zapojení do 
mezinárodního projektu LIVERUR bylo 
i zprovoznění eshopu s regionálními 
potravinami www.regionalnispeciality.
cz. Celé fungování eshopu nám na se-
mináři podrobně představil jeho pro-
vozovatel Tomáš Zelený ze společnosti 
Šumavaprodukt s.r.o.

Po přestávce s ochutnávkou regi-

onálních dobrot z území MAS Blaník 
následovala dvouhodinová diskuse 
na mnohá témata, od marketingu a 
prodeje, využití prodejních automatů, 
online nástrojů a sdílených tržnic, přes 
vzdělávání a spolupráci všech aktérů v 
regionu až po agroturistiku a vznik spo-
lečné mapy místních producentů. 

Výsledkem semináře jsou mimo jiné 
následující úkoly:

- vytvoření dotazníku na producen-
ty a zpracovatele pro zmapování po-
třeb a možností v regionu (viz odkaz);

- vytvoření pracovní skupiny pro 
rozvoj místního trhu;

- vytvoření online mapy prodejů ze 
dvora a lokálních produktů.

Zápis ze semináře a odkazy na re-
levantní zdroje informací a online bro-
žury jsou k dispozici na https://www.
masblanik.cz/rozvoj-mistniho-trhu/. ◆

Vzniká online mapa místních farem a produktů

Novinky z MAS

V MAS Blaník jsme se rozhodli věnovat 
tématu lokálního trhu a krátkých do-
davatelských řetězců. O tomto tématu 
jsme podrobněji psali v Newsletteru č. 
1/2021 (ke stažení na www.masblanik.
cz). Abychom zjistili, jak postupovat ne-
boli o jaké aktivity je v našem regionu 
zájem, uspořádali jsme ve Vlašimi 22. 
2. 2022 s finanční podporou Celostátní 
sítě pro venkov Ministerstva zeměděl-
ství seminář „Jak rozvíjet trh s míst-
ními potravinami v Kraji blanických 
rytířů“. 

Že je o toto téma zájem, ukázala 
již hojná účast téměř 30 osob z řad ze-
mědělců, zpracovatelů, obchodníků i 
zástupců neziskových organizací a vý-
zkumných institucí.

Seminář otevřeli dvěma prezenta-
cemi manželé Ivo a Radana Šaškovi, 
kteří se rozvoji regionálního trhu věnují 
již desítky let v Pošumaví, působením 
v organizaích MAS Pošumaví, Turis-
tická oblast Pošumaví a Úhlava o.p.s. 

Chcete zjistit, kde koupit místní vejce, brambory, sýry, ovoce 
nebo jiné místní produkty? Brzy vám v tom pomůže online 
Mapa místních produktů, která bude pokrývat celý Kraj bla-
nických rytířů. Pro vytvoření mapy spojují své síly MAS Blaník, 
Kraj blanických rytířů, MAS Voticko a ČSOP Vlašim. Na jejich 
webových stránkách bude také mapa k dispozici.

Budeme rádi za každý tip na místní farmu, kde provozují 
prodej ze dvora, či jiného prodejce místních produktů, kte-
rý by neměl v mapě chybět. Svá doporučení prosím pište 
na kancelar@masblanik.cz. 

Rozvoj místního trhu je důležitý z mnoha hledisek: pod-
poruje vznik zajímavých pracovních míst, vytváří ceny příz-
nivé pro místní farmáře a zaručuje jim odbyt produkce, za-
ručuje lidem dostupnost zdravějších a čerstvějších potravin, 
upevňuje vztah lidí k místu, kde žijí, i k ostatním lidem v regi-
onu, čímž vytváří soudržnost místního společenství, zvyšuje 
jeho odolnost proti negativním vnějším vlivům (pandemie, 
válka) a celkově výrazně napomáhá rozvoji společenského 
života. Rozvoj lokálního trhu není jen o prodeji a nákupu 
zboží, je o komunikaci, spolupráci a doplňkových aktivitách, 
které hrají významnější roli, než se na první pohled zdá. ◆  

PROSÍME MÍSTNÍ ZEMĚDĚLCE, ZPRACOVATELE                           
A PRODUCENTY POTRAVIN O VYPLNĚNÍ 

ONLINE DOTAZNÍKU NA
WWW.MASBLANIK.CZ 

TEPRVE NA ZÁKLADĚ ZÍSKANÝCH DAT MŮŽEME NAVRHOVAT, KO-
ORDINOVAT A REALIZOVAT DALŠÍ AKTIVITY. 

https://sumavaprodukt.regionalnispeciality.cz/
https://sumavaprodukt.regionalnispeciality.cz/
https://www.masblanik.cz/rozvoj-mistniho-trhu/
https://www.masblanik.cz/rozvoj-mistniho-trhu/
https://www.masblanik.cz/wp-content/uploads/2021/04/Newsletter-MAS-Blanik-1_2021_maly.pdf
https://www.masblanik.cz/wp-content/uploads/2021/04/Newsletter-MAS-Blanik-1_2021_maly.pdf
https://www.masblanik.cz/dotaznik-pro-zemedelce-k-rozvoji-mistniho-trhu/
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Projekty podpořené MAS

Dotace pomohla zrekonstruovat 
veřejné prostranství v Malovidech
Program rozvoje venkova se standardně zaměřuje především na zemědělské, popř. podnikatelské projekty. 
Teprve od roku 2020 bylo možné v tomto programu přes MAS žádat také o financování projektů na rozvoj 
spolkového života a života v obcích. Projekt obce Vracovice patřil mezi první takto podpořené projekty z MAS 
Blaník. O úspěšném projektu na pořízení venkovního mobiliáře a herních prvků na náves v Malovidech jsme 
si povídali s místostarostkou Vracovic, paní Lenkou Šimánkovou.

mají jasně vymezenou kruhovou ná-
ves, která je přirozeným centrem obce, 
vhodným pro pořádání různých spole-
čenských událostí, sousedských pose-
zení, akcí pro děti, rozsvěcení vánoční-
ho stromečku a podobně. Aby byl tento 
prostor pro tyto akce adekvátně vyba-
vený a hezky upravený, pořídili jsme v 
rámci projektu nový mobiliář sloužící 
zejména k sezení návštěvníků: pikniko-

vý stůl, kruhovou lavičku kolem stromu 
v centrální části návsi, šest běžných 
laviček volně rozmístěných v prostoru 
návsi a před kulturním domem a čtyři 
nové odpadkové koše. 

Důležitou součástí projektu byla 
také výměna herních prvků pro děti.  
Původních herních prvků v parku neby-
lo mnoho, zároveň byly již velmi zasta-
ralé. Tyto prvky nyní nahradila moderní 

Proč jste se v rozhodli podat žádost 
o dotaci právě v této úplně nové 
oblasti podpory?

Když jsme se o této dotační možnosti 
z MAS Blaník dozvěděli, původně jsme 
měli zájem ji využít k rekonstrukci naší 
myslivecké klubovny. Protože se ale 
jednalo o nový dotační titul, probíhaly 
v něm časté úpravy pravidel. Podle teh-
dejší verze nebylo možné do projektů 
zahrnout zařízení kuchyňky, proto jsme 
původní záměr odložili. 

V roce 2019, těsně před vyhlášením 
výzvy z PRV, se nám nicméně podařilo 
vykoupit od soukromých majitelů vět-
šinu pozemků, na nichž se rozkládá 
náves v místní části Malovidy. To nám 
umožnilo začít konečně uvažovat nad 
úpravami tohoto prostranství, což do té 
doby po desítky let nebylo možné. Pro-
to jsme veškerou energii věnovali na 
přípravu tohoto projektu, který typově 
dobře vyhovoval nastavení výzvy.

Co bylo konkrétní náplní tohoto 
projektu?

Po vykoupení pozemků jsme osadili 
novou zeleň, která vytvořila v parku 
příjemná prostranství, celkově se také 
usnadnila údržba tohoto prostoru. Byl 
tedy čas uvažovat nad obměnou mobi-
liáře.  Právě k tomu jsme využili dotační 
výzvu MAS Blaník.

Výhodou Malovid je, že skutečně 

www.obecvracovice.cz

Název projektu: Úprava veřejného prostranství v Malovidech
Žadatel: Obec Vracovice 
Termín realizace: 1. 3. 2021 – 30. 6. 2021
Dotační program: Program rozvoje venkova (PRV)
Výše dotace: 239 870,- Kč

https://obecvracovice.cz/
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dvouvěžová prolézací sestava, tabule s 
počítadlem a dvě pružinová houpadla. 

Mysleli jsme zároveň i na cyklisty, 
kteří využívají frekventovanou cyklo-
trasu Benešov – Pravonín. Těm kromě 
nových laviček a odpadkových košů 
poslouží také stojany na kola, díky kte-
rým se u nás také nyní mnohem častěji 
zastavují.

Vybavení pořízené z dotace jsme 
pak ještě z vlastních zdrojů doplnili 
o další prvky ve stejném stylu, aby se 
sjednotil vzhled celého prostranství.  

Co pro vás při zpracování žádosti o 
dotaci a realizaci projektu předsta-
vovalo největší problém?

Proces zpracování žádosti o dotaci byl 
poměrně zdlouhavý. Podání žádosti o 
dotaci proběhlo v červnu 2020. Věděli 
jsme, že bez přidělení dotace bychom 
projekt nerealizovali, tak jsme čekali 
skoro rok na podpis dohody o poskyt-
nutí dotace. Přetrvávající pocit nejisto-
ty pramenil i z toho, že šlo o nový do-
tační titul, u něhož v průběhu přípravy 
žádosti došlo k několika změnám pra-
videl. Jakmile však padlo konečné roz-
hodnutí, projekt bylo už možno realizo-
vat velmi rychle. K dokončení realizace 
došlo na začátku léta 2021 a veškeré 
vybavení tak bylo hned použitelné pro 
obyvatele Malovid i Vracovic. 

Problematické pak bylo ještě za-
účtování přijaté dotace, kde bylo třeba 
si vyjasnit rozdělení výdajů do správ-
ných kategorií. Vše bylo pro obec o 
to komplikovanější, že s tímto typem 
dotace neměla doposud zkušenosti. 
Přesto se nakonec vše podařilo úspěš-
ně zpracovat a na konci roku 2021 byla 
dotace vyplacena. 

Podmínkou přidělení podpory byl 
soulad s platným plánem rozvoje 
obce. Představovala tato podmín-
ka pro vás překážku, nebo naopak 
výhodu? 

Obec dokončila aktuální plán rozvoje 
obce na konci roku 2019, takže v době 
podání žádosti o dotaci měla již strate-
gický dokument připravený. Naše obec 

tento dokument nevyužívá jen jako po-
vinnou náležitost pro žádosti o dotaci, 
ale přijde nám vhod také při plánování 
investic. Dokument v obci neleží ladem, 
zastupitelstvo s ním průběžně pracuje. 
Na přelomu roku nám také usnadňuje 
bilancování, co se vše podařilo zreali-
zovat, a v rámci dalšího plánování také 
dokument průběžně aktualizujeme. Je 
pravda, že se nám lépe daří dokončo-
vat menší projekty s nižšími výdaji, ať 
už pořizování vybavení obecního ma-
jetku nebo třeba nákup traktůrku pro 
udržování travnatých ploch. 

U finančně náročnějších akcí se za 
loňský rok podařilo uskutečnit výměnu 
veřejného osvětlení za úspornější vari-
antu. Protože jsme pořizovali jen malý 
počet lamp, nebylo bohužel možné pro-
jekt podpořit z příslušného dotačního 
titulu.  Druhou velkou akcí bylo pořízení 
nového hasičského auta z krajské dota-
ce na HZS. Obec se také z vlastních pro-
středků pustila do rekonstrukcí křížků 
a pomníků a do výstavby komunikací u 

novostaveb ve Vracovicích. S těmito vše-
mi záměry náš plán rozvoje obce počítal 
a zjednodušil nám jejich  přípravu. 

Co vnímáte jako hlavní přínos to-
hoto projektu z PRV? 

Výhodou naší obce je to, že obyvate-
lé obou místních částí často zavítají k 
sousedům, užitek z upraveného pro-
stranství tak mají nejen malovidští, ale i 
vracovičtí obyvatelé. Množství pořáda-
ných akcí se jistě v nadcházejícím roce 
ještě rozroste se skončením pandemie 
koronaviru. V obou místních částech 
se zároveň čile staví nové domy, takže 
zrekonstruované zázemí pro společen-
ský život určitě využijí i nově příchozí 
obyvatelé.

Nabyté zkušenosti se chystá obec 
využít v nové žádosti o dotaci v PRV, 
v níž se vrací ke svému prvotnímu zá-
měru zrekonstruovat mysliveckou klu-
bovnu a tím opět zkvalitnit zázemí pro 
aktivity místních spolků. ◆

Projekty podpořené MAS
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Participativní rozpočet: když občané 
rozhodnou, na co půjdou obecní peníze

Participativní rozpočtování před-
stavuje inovativní nástroj zlepšující ko-
munikaci mezi obcí a občany při rozho-
dování o rozdělení financí z obecního 
rozpočtu. Občané či obyvatelé města 
mohou aktivně vstoupit do rozpočto-
vého procesu a ovlivnit tak, na co bu-
dou vynaloženy veřejné finance. Zpra-
vidla je vyčleněna malá část rozpočtu 
obce, která participativnímu rozpočto-
vání podléhá. Občané nejdřív mohou 
dávat návrhy a následně hlasováním 
určit, na co mají být vyčleněné peníze 
vynaloženy.

6 DŮVODŮ PRO PARTICIPATIVNÍ 
ROZPOČET

1. Umožňuje občanům spoluvytvá-
řet budoucí tvář obce. Obyvatelé vědí, 
co jim v obci schází a co potřebuje vy-
lepšit a mohou se podílet na řešení.

2. Vrací lidem důvěru v politiky a ve-
řejným činitelům umožňuje efektivně 
spolupracovat s občany. Pokud mají 
lidé možnost zapojit se konstruktivně 
do debaty s radnicí, neupadají do skep-
se nebo apatie.

3. Je studnice nových nápadů. 
Umožňuje využití kreativního potenci-
álu obyvatel.

4. Ukazuje, že spolupráce mezi rad-
nicemi a občany může být plodná. Ak-
tivní občané získají vhled do fungování 
obce, radnice se naučí lépe s občany 

komunikovat a vycházet jim vstříc.
5. Otevírá celospolečenský dialog o 

nejpotřebnějších investicích a nejlep-
ším využití veřejných peněz. Přemýš-
lení o potřebách jednotlivých zájmo-
vých skupin i o rozvoji celé obce dává 
lidem příležitost k lepšímu uspořádání 
hodnotového žebříčku i vyšší sociální 
citlivosti.

6. Prohlubuje vztah obyvatel k mís-
tu, kde žijí, a vytváří odpovědné na-
kládání se společnými statky. Aby se 
jakýkoli projekt uskutečnil, musí se s 
ním identifikovat dostatečně velká část 
komunity – a vědomí toho, že jsme roz-
hodli „my“, je i vědomím odpovědnosti 
za to, jak bude se společným majetkem 
nakládáno v budoucnosti.

AGORA CE: PODPORA RADNICÍM I 
ZAPOJENÍ MLÁDEŽE

Podpoře zavádění participativních roz-
počtů se věnuje nevládní organizace 
Agora CE. Na webu www.participativ-
ni-rozpocet.cz nabízí mnoho případo-
vých studií z měst a obcí v ČR, Sloven-
sku a Polsku, rozhovory s koordinátory 
participativních rozpočtů a ke stažení 
také Metodiku tvorby participativní-
ho rozpočtu pro města v ČR.  Agora 
CE nabízí obcím dílčí konzultace i kom-
plexní asistenci při zavádění participa-
tivního rozpočtu. 

Agora CE připravila i vzdělávací 
workshop pro mládež ve věku 13 – 19 
let o tom, jak funguje participativní 
rozpočet v jejich městě, jak se do něj 
mohou zapojit i to, jak jinak se mohou 
aktivně občansky angažovat. Pod ve-
dením lektorů se zamyslí nad tím, jaké 
problémy ve svém městě vnímají a ty 
pak ve skupinách rozpracují jako ná-
vrhy do participativního rozpočtu. Na 
workshopu spolupracují také přímo s 
koordinátorem participativního roz-
počtu města, který jim pomáhá zpra-
covat nápad do realizovatelné podoby. 
Své návrhy pak prezentují politickým 
představitelům, kteří jim dají důležitou 
zpětnou vazbu. Workshop tak jedineč-
ným způsobem otevírá na lokální úrov-
ni dveře ke komunikaci mladé genera-
ce a místních politických představitelů.

V posledních pěti letech se zvyšuje počet obcí, kde je praxe participativního rozpočtu zaváděna. Na území 
České republiky jej do roku 2020 realizovalo 122 obcí. Nejúspěšnější obce dosahují více jak pěti podaných 
návrhů na 1000 obyvatel, přičemž nejvíce aktivních lidí najdeme mezi obyvateli menších obcí. Podíl parti-
cipativního rozpočtu z celkových výdajů obcí činil v roce 2020 většinou maximálně 0,5%. Konkrétní podoby 
procesu participativního rozpočtování se mohou lišit, nicméně účinek je zpravidla stejný: dochází k většímu 
zapojení občanů do veřejného dění, k posílení důvěry a spolupráce s radnicí i upevnění vazeb v rámci komunity.

https://www.participativni-rozpocet.cz/
https://www.participativni-rozpocet.cz/
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Zruč nad Sázavou 
a její participativní 
rozpočet 
Zruč nad Sázavou má necelých 5 ti-
síc obyvatel a leží nedaleko za hranicí 
MAS Blaník. Radnice se snaží o větší 
zapojení komunity do veřejného dění. 
Participativní rozpočet zde byl poprvé 
schválen pro rok 2021, kdy bylo z roz-
počtu vyčleněno 200 000 Kč. Zjednodu-
šenou formou občané v aplikaci mobil-
ního rozhlasu hlasovali o návrzích dvou 
projektů, které navrhlo město. Zvítězil 
projekt malého dětského hřiště u cyk-
lostezky, které bude dokončeno v ná-
sledujících měsících.

S ohledem na zájem občanů byla 
pro rok 2022 zdvojnásobena částka 
participativního rozpočtu a došlo k 
rozšíření možnosti zapojení veřejnosti, 
která už může podávat vlastní návrhy 
na projekty do výše 400 000 Kč. Před-
mětem projektu musí být konkrétní in-
vestiční záměr, který bude sloužit oby-
vatelům města, např. úprava veřejného 
prostranství, obnova mobiliáře, úprava 
veřejných budov, obnova či doplnění 
sportovišť, dětských hřišť, parků apod.

,,Díky participativnímu rozpočtu 
máme možnost více vtáhnout Zručáky 
do dění ve městě a zároveň dát prostor 
skvělým nápadům na projekty“, říká 
starosta města Martin Hujer. 

Přijaté návrhy jsou posuzovány radni-
cí podle daných pravidel, načež dojde k 
jejich prezentaci a občané o nich budou 
během května hlasovat přes aplikaci mo-
bilního rozhlasu a sběrem hlasů v info-
centru.  Starosta Hujer by i s ohledem na 
aktuální situaci rád udržel participativní 
rozpočet pro další roky alespoň ve výši, 
která je stanovena pro letošní rok. 

Inspirace odjinud

Jak se staví k participativnímu rozpočtu Jak se staví k participativnímu rozpočtu 
starostky a starostové na území MAS Blaníkstarostky a starostové na území MAS Blaník?

Na našem území není participativní rozpočet používán v žádné obci. Je 
pravda, že velká většina obcí na našem území jsou tak malé, že je pro ně 
tento nástroj zbytečný. Zeptali jsme proto představitelů větších obcí, měs-
tysů a měst, jaký mají názor na participativní rozpočet a zda zvažují jeho 
zavedení do praxe. 

Petra Bartoníčková, starostka Načeradce:
V obci se dlouhodobě snažíme o zapojení občanů při tvorbě rozpočtu, ale 
nejedná se přímo o participativní rozpočet. Občané mohou v průběhu tvorby 
rozpočtu dávat vlastní podněty, které obec dle možností zohledňuje, nicmé-
ně zájem občanů spíše klesá. V případě zavedení participativního rozpočto-
vání mám obavu z další administrativní zátěže obecního úřadu, která je v 
současné době poměrně vysoká.

Václav Fejtek, starosta Louňovic pod Blaníkem:
S participativním rozpočtem aktuálně nepočítáme. Za limit tohoto přístupu 
považuji zejména další administrativní zátěž obce. Dlouhodobě pracujeme s 
komunitou, zpracovali jsme dotazníkové šetření i komunitní setkání, při kte-
rém občané mohli vyjádřit své požadavky na investice v obci. Všechny pláno-
vané investice máme zahrnuty v aktuálním Programu rozvoje obce.

Petr Košťál, starosta Dolních Kralovic:
V Dolních Kralovicích mají občané možnost kontaktovat zástupce obce emai-
lem či telefonem, a také to často dělají. Řešíme problémy a podněty v rámci 
zastupitelstva a rady obce, a to právě na základě komunikace s našimi obča-
ny. Rovněž s komunitou konzultujeme i větší projektové záměry. Participa-
tivní rozpočtování vnímám pozitivně, nicméně považuji ho za vhodnější pro 
větší obce nad 5000 obyvatel. V obci naší velikosti jsme schopni požadavky 
přicházející z komunity řešit napřímo bez dalšího administrativního procesu.

Do uzávěrky tohoto čísla newsletteru jsme bohužel nezískali vyjádření 
starosty Vlašimi Luďka Jeništy ani starosty Trhového Štěpánova Jose-
fa Korna, kteří reprezentují jediná dvě města v našem území. Zejména 
Vlašim svou velikostí (jakož i velikostí úřadu a rozpočtu) již odpovídá 
městům, které participativní rozpočet často realizují. Pro menší obce se 
opravdu může jednat o administrativní zátěž neúměrně vysokou přínosu 
pro obec. 
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Krajské dotace na participativní rozpočtyKrajské dotace na participativní rozpočty
Zavádění participativních rozpočtů v našem regionu podporuje i Stře-
dočeský kraj, který zřídil Středočeský fond na podporu participativních 
rozpočtů obcí a měst. Do fondu je až do 28.června 2024 možné podávat 
žádosti na realizaci participativního rozpočtu v obci/městě. Částka ve 
výši do 50 000 Kč může být použita na přípravu participativního rozpočtu 
(např. na zřízení vlastní sw platformy participativního rozpočtu) i na rea-
lizaci vybraných projektů. Kraj plánuje na tuto výzvu každoročně vyčlenit 
2 000 000 Kč ze svého rozpočtu.
Více na www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/
stredocesky-fond-na-podporu-participativnich-rozpoctu-obci-a-mest

Cvičební workoutová stezka Stará Boleslav složená z různých street workou-
tových prvků, určených pro děti i dospělé včetně seniorů, byla realizována z 
participativního rozpočtu města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav v roce 
2019. V roce 2021 vybralo 1043 hlasujících 6 projektů v hodnotě téměř dva a 
půl milionu korun, mezi nimi například podporu biodiverzity ve městě po-
mocí nektarodárných rostlin a hmyzích domků. 

Benešov hodnotí 
participativní 
rozpočet úspěšně
Stejně jako ve Zruči i v Benešově pro-
běhl 1. ročník participativního roz-
počtování vloni. Město z rozpočtu na 
rok 2021 vyčlenilo půl milionu korun a 
rovnou přistoupilo k plné variantě, kdy 
občané města předkládají své návr-
hy projektů radnici. Ze 17 doručených 
návrhů postoupilo do veřejného hlaso-
vání osm, zbylé neprošly posouzením 
souladu s pravidly. 
567 hlasujících vybralo k realizaci tři 
projekty: lezeckou stěnu v areálu Sla-
dovka, nové lavičky s opěradly na ve-
řejných místech a veřejné ohniště na 
Sladovce. Oba projekty ze Sladovky 
byly v roce 2021 dokončeny, instalace 
laviček musela počkat na rok 2022 z 
důvodu covidového zdržení na straně 
dodavatele.
„Radnice vyhodnotila první ročník par-
ticipativního rozpočtu jako úspěšný a 
rozhodla o pokračování a zdvojnásobe-
ní částky na jeden milion korun,“ říká 
Iva Lajpertová, projektová manažerka 
na benešovské radnici. Harmonogram 
je stejný jako ve Zruči: nyní probíhá 
kontrola podaných návrhů a v květnu 
proběhne hlasování. „Letos podali ob-
čané Benešova 13 návrhů, tedy méně 
než vloni, ale odpovídá to trendu, který 
je vidět ve většině měst s participativ-
ními rozpočty,“ dodává Ljapertová. ◆

Žďár nad Sázavou má participativní 
rozpočet už od roku 2016. Mezi první 
projekty patřilo oživení atria pomocí 
vodního pítka, knihobudky a úpravy 
povrchu (viz obrázek). V roce 2021 si 
dalo město pauzu, aby dokončilo rea-
lizaci již vybraných projektů, a zaháji-
lo výběr nových pro rok 2022. Ze šesti 
návrhů postoupily ke hlasování dva. 
Vyhrál projekt Využití vody ze Staviště: 
vodní hřiště a brouzdaliště na soutoku 
Sázavy. Z 351 hlasů bylo 316 platných, 
výše projektů byla do 600 tisíc korun. 
Nadále plánuje město otevírat partici-
pativní rozpočet každé dva roky.

https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-na-podporu-participativnich-rozpoctu-obci-a-mest
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-na-podporu-participativnich-rozpoctu-obci-a-mest
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Zvyšující se ceny energií už snad pře-
svědčily každého, že energeticky 
úsporná opatření jsou nyní i pro obce 
prioritou číslo jedna. Na území MAS 
Blaník už mnoho obcí realizovalo pro-
jekty na zateplení veřejných budov, 
zvýšení efektivity jejich vytápění či na-
příklad instalaci energeticky úsporné-
ho veřejného osvětlení. 

Je však dobré si přiznat, že ve 
srovnání s mnohými jinými regiony 
jsme spíše na začátku a že potenciál 
energetických úspor a využití obno-
vitelných zdrojů energie máme ještě 
obrovský. Zároveň startuje na finan-
ce velmi štědré období, kombinující 
Operační program Životní prostředí, 
Modernizační fond, Národní plán ob-
novy, Novou zelenou úsporám a další 
zdroje a je pravděpodobné, že se ta-
ková příležitost už nebude opakovat. 
Kdo nestihne nyní naskočit na vlak 
směřující k energetické decentraliza-
ci, založené na úspornosti, regionální 
spolupráci a vlastní výrobě elektřiny, 
může za pár let splakat nad výdělkem.  

Komplexní projekty
Prvním trendem, do kterého nás tla-
čí dotační tituly, jsou tzv. komplexní 
projekty. Už nestačí vyměnit okna a 
zateplit střechu, je potřeba přidat říze-
né větrání s rekuperací tepla, zastínění 
oken, zelenou střechu, využití dešťov-
ky, FV panely apod. A hlavně to mít vše 
dohromady promyšlené a propočítané.  
Takovéto komplexní projekty snížení 
energetické náročnosti veřejných 
budov bude podporovat například 
Operační program Životní prostře-
dí a Modernizační fond v programu 
ENERGov.

Vlastní výroba energie
Druhým trendem je výroba energie 
směřující alespoň k částečné soběstač-
nosti. Kolik metrů čtverečních vhod-
ných střech máte na veřejných bu-

nou metodikou tzv. Akční plány pro 
udržitelnou energii a klima (známé 
pod angl. zkratkou SECAP), které pak 
pomáhají k získávání evropských do-
tací na jejich realizaci.

Komunitní energetika  
Obec může provázat svou energetickou 
infrastrukturu a své nemovitosti do jed-
noho sifistikovaně regulovaného celku, 
budoucnost však směřuje ještě o krok 
dál: k propojení veřejných, komerčních 
a soukromých subjektů do tzv. energe-
tických komunit. Jedná se o projekty 
sdružené výroby a spotřeby energie, 
jakási energetická družstva. Energie 
vyrobená z obnovitelných zdrojů, která 
není spotřebovaná přímo v místě výro-
by, je k dispozici ostatním členům ko-
munity, kteří ji čerpají přednostně před 
energií z distribuční soustavy. S finanč-
ní podporou vzniku energetických 
společenství do budoucna počítá 
opět Modernizační fond, konkrétně v 
programu KOMUENERG. 

Inspirovat se a začít
Někdy je těžké si zodpovědět otázku, 
čím a jak začít. K dispozici jsou samo-
zřejmě odborné firmy poskytující ener-
getické poradenství, audity a zpraco-
vání koncepcí. Tato prvotní investice 
nebude zanedbatelná, ale bez ní se 
nedostaví ony budoucí mnohem vyšší 
úspory. Důležité je se také inspirovat 
těmi, kteří už jsou o pár kroků dále.  A 
hlavně začít. 

Modernizační fond plánuje již letos 
deset výzev, včetně  podpory obecních 
fotovoltaických elektráren, moderniza-
ce veřejného osvětlení nebo energetic-
kých komunit. Důležitým úkolem ve-
dení obcí, měst a mikroregionů je tuto 
příležitost nezaspat.

MODERNIZAČNÍ FOND: www.sfzp.
cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-
-fond/programy/ 

Tipy pro obce

ENERGETIKA: hlavní je NEZASPAT
dovách? Jakou kapacitu by mělo mít 
bateriové úložiště, aby vše podstatné 
v obci fungovalo při výpadku proudu 
aspoň 24 hodin? Jsou ekonomicky 
rentabilní a ekologicky a společensky 
přijetelné i nějaké další možnosti, jako 
větrné turbíny nebo kogenerační jed-
notky v bioplynových stanicích?
Minimálně fotovoltaické instalace na 
střechách včetně bateriových úložišť 
jsou jednoduché projekty na schválení 
i realizaci a finance na ně nabízí napří-
klad Státní fond životního prostředí v 
programu RES+ z Modernizační fon-
du. Modernizační fond bude podpo-
rovat i radikální modernizaci soustav 
zásobování tepelnou energií, inovace 
ve veřejném osvětlení a další oblasti.

Energetický management
Každý jednotlivý projekt je užitečný a 
žádoucí, každý zateplený dům, každý 
fotovoltaický panel, každá úsporná 
žárovka. Jelikož možností, nápadů i 
dotačních titulů je více než kapacit na 
úřadech k jejich realizaci, je důležité vě-
dět, které projekty (a v jaké návaznosti 
a v jakém propojení) nám přinesou nej-
větší užitek. A to bez koncepce nejde. 

Energetický audit přesně spočítá 
potenciál úspor a výroby OZE, energe-
tická koncepce přetaví tento potenciál 
do realizovatelného plánu. Obce a měs-
ta obvykle nemají personální kapacitu 
se rozvoji energetiky koncepčně věno-
vat, proto je důležitý vznik pozice ener-
getického manažera. 

Například v Programu Efekt Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu je 
do 31.8.2022 otevřená dotační výzva 
na Zavedení systému hospodaření s 
energií v podobě energetického ma-
nagementu. Energetického manaže-
ra si takto mohou částečně zaplatit 
města, svazky obcí, ale například i 
školy či NNO. 

Tisíce měst a regionů po celé Ev-
ropě  včetně ČR zpracovávají jednot-

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/programy/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/programy/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/programy/
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022-zavedeni-systemu-hospodareni-s-energii-v-podobe-energetickeho-managementu
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Představení obce 
na území MAS Blaník

Obec TICHONICE
Nejsevernější výběžek území MAS Blaník tvoří území obce Tichonice, vklíněné mezi řeku Sázavu a dálnici D1, 
15 km severovýchodně od Vlašimi. Žije zde 207 obyvatel, a to včetně sedmi osad, které k Tichonicím náleží: 
Chochol, Kácovec, Kácovská Lhota, Licoměrsko, Pelíškův most, Mazourov, Soušice a Svárovna. O starostová-
ní a životě v Tichonicích jsme si povídali se starostou Jaroslavem Vaníkem.

Jak dlouho žijete v Tichonicích?  A 
jak dlouho jste starostou?

Já jsem rodák ze Soušic, které dnes 
spadají pod Tichonice, ale tehdy byly 
samostatné, spojily se až v 70. letech. 

Jak dlouho jste starostou a co vás 
vedlo k tomu, stát se starostou?

Starostou jsem od roku 2006, ale v za-
stupitelstvu jsem už od roku 1986 a byl 
jsem i ve funkci místostarosty před-
chozích starostů. Nikdo se tady do sta-
rostování nehrne, to je pravda, ale na 
druhé straně, kdyby mě to nebavilo, tak 
bych to nedělal. 

Co vnímáte jako největší aktuální 
problém v obci? Co teď vyžaduje 
nejvíc Vaší pozornosti?

Nejnáročnější je teď určitě příprava 
stavby čistírny odpadních vod. Máme 
hotový projekt a už i stavební povolení 
a čekáme teď, jestli se nám podaří zís-
kat dotaci. Dřív se na malé vesnice tyto 
dotace moc nedávaly, až od tří tisíc 
obyvatel, ale tak snad to vyjde. A pak se 
do toho pustíme.

Zvažovali jste také podporu sta-
veb domovních čistíren odpadních 
vod? Aktuálně na to mohou čerpat 
obce dotaci ze SFŽP.

Za předchozího starosty pana Novot-
ného jsme se zajímali i o tuto možnost, 
přispívat lidem na stavbu domovních 
čistíren, ale na jedné schůzce v Be-
nešově nám bylo řečeno, že bohužel, 
kdybychom nebyli na Benešovsku, tak 
bychom tu předčištěnou vodu z domá-
cích čistíren mohli pouštět do dešťové 
kanalizace, ale na Benešovsku v žád-
ném případě. Leda přímo do nějakého 
potoka. Takže oni povolují jen vsaková-
ní, pokud není v dosahu vodoteč, a teď 
si vezměte, jak jsou ty domy tady v obci 
namačkané, mají neodizolované skle-
py, tak by to vsakování vytopilo souse-
dovi sklep. Šlo by to leda u některých 
domů na okraji obce. Takže jsme od 

www.tichonice.cz

Příjezd do Tichonic s rekonstruovanou bývalou školou vlevo, dnes sídlem obecního úřadu Příjezd do Tichonic s rekonstruovanou bývalou školou vlevo, dnes sídlem obecního úřadu 

http://www.tichonice.cz
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toho upustili a jdeme směrem obecní 
čistírny. 

A druhá věc, co nás tlačí, je kůrovec 
v lese, protože máme 30 hektarů lesa a 
už je v podstatě pryč. Měli jsme tam as-
poň dobré borovice, ale dneska už i ty 
borovice odchází, takže z toho lesa za 
chvíli nebude vůbec nic. A někde nám 
už dokonce odchází i mladý, třicetiletý 
les. To je velký problém. 

Někteří majitelé lesů mají problém 
sehnat sadbu v současné situaci, 
jak jste na tom vy?

Se sadbou naštěstí problém nemáme, 
aspoň zatím, protože nás oslovil jeden 
podnikatel, že by nám stromky dal, tak-
že jediné, co musíme, je les rychle vyčis-
tit, což není snadné. Máme domluvené 
zapůjčení drtiče od pana Šternberka, 
ale zatím není volný. Měli bychom letos 
vysadit sedm tisíc stromků. 

Co je naopak věc, která se v Ticho-
nicích v poslední době nejvíc po-
vedla? Čím se obec může pochlu-
bit?

Co se nám povedlo, je oprava téhle bý-
valé školy, kde sídlí i úřad. Půlku udělal 
ještě můj předchůdce a druhou polovi-

nu jsem dokončoval už já. Podařilo se 
nám opravit rybník z dotace od Minis-
terstva zemědělství za zhruba milion 
osm set tisíc a z vlastních prostředků 
jsme u něj postavili takovou dřevěnou 
chatku, i pro společenské a spolkové 
setkávání. Ještě ale není dokončená, 
respektive vybavená. 

A ještě se nám povedlo, že máme 
vyasfaltované cesty ke všem osadám, 
tedy všechny cesty, které jsou na na-

šich pozemcích. K samotné obci Ti-
chonice máme totiž ještě sedm osad, 
čímž je to celé náročnější, cesty se musí 
udržovat, protože skoro v každé osadě 
bydlí někdo trvale hlášený, tak musí 
být vše sjízdné pro sanitku i v zimě. Měl 
jsem strach o ty asfaltové cesty, jak se 
teď těžilo dříví a byly hodně zatěžované 
i za mokra, ale naštěstí drží dobře. 

A poslední bych zmínil, že jsme z do-
tace opravili křížky a památník padlým. 
Ty křížky byly už rozsypané, v dezolát-
ním stavu.

Kam nebo na co byste pozval oby-
vatele regionu do Tichonic? 

Oblíbený u turistů je Sporthotel, který 
leží na hranici katastrů Tichonic a Káco-
va a kde je široké sportovní vyžití. Dále 
třeba vodáci se mohou v létě zastavit 
v občerstvení u Pelíškova mostu, což 
je místo na Sázavě, kde je starý mlýn 
a kdysi dávno byl most, protože tudy 
vedla solná stezka. 

Kdyby teď obec dostala volných 10 
milionů do svého rozpočtu navíc, 
na co byste je použili?

Určitě na tu čistírnu, to je teď úkol číslo 
jedna.

Představení obce na území MAS

Položení věnce k rekonstruovanému památníku Položení věnce k rekonstruovanému památníku 
padlým při příležitosti oslav 120. výročí SDHpadlým při příležitosti oslav 120. výročí SDH

Rekonstruovaný rybník u osady Chochol Rekonstruovaný rybník u osady Chochol 
s dřevostavbou pro spolkové využitís dřevostavbou pro spolkové využití
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Fond na podporu obecního bydlení 1.2.2022 - 16.12.2022

Spolufinancování investičních projektů obcí na pořízení sociálních bytů a sociál-
ních domů pro nízkopříjmové domácnosti a dostupných bytů a dostupných domů 
pro nájemníky bez omezení.

Žadatelé: obce

Infrastrukturní fond - podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol 4.4.2022 - 31.8.2022

Fond je zaměřen na spolufinancování investičních projektů obcí a DSO v oblasti 
školství, které byly podpořeny z vybraných dotačních titulů MMR, MF a MŠMT.

Žadatelé:
Obce, DSO

Fond cyklistické infrastruktury 16.3.2022 - 8.8.2022

Výstavba cyklistické infrastruktury na dálkových páteřních trasách; Výstavba 
cyklistické infrastruktury na vybraných páteřních regionálních trasách;

Žadatelé: 
Obce, DSO

Fond na podporu výsadby stromů 1.3.2022 - 16.12.2022

Fond je zaměřen na spolufinancování projektů obcí a DSO podpořených ze SFŽP z 
výzev č. 9/2019 a 4/2021.

Žadatelé:
Obce, DSO

Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP 10.1.2022 - 16.12.2022

Dotace jsou poskytovány na projektovou přípravu dokumentace v oblasti životního 
prostředí, vzdělávání, cyklostezek, revitalizace měst a obcí. 

Žadatelé: Obce, DSO a jejich příspěv-
kové organizace

Fond na podporu participativních rozpočtů obcí a měst 8.3.2021 - 28.6.2024

Dotace na přípravu participativního rozpočtu (např. na zřízení vlastní sw platformy) 
a dále na realizaci vybraných projektů ve výši max. 50 000 Kč. 

Žadatelé: Obce

Fond obnovy venkova 6.4.2021 - 28.6.2024

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci dopravní a technické  infrastruktu-
ry, občanské vybavenosti a veřejných prostranství, ve výši 1000 Kč/ 1 obyv. 

Žadatelé: Obce do 2000 obyv.

Aktuální dotace 
Středočeského  kraje

Kotlíkové dotace změnily pravidla
Vzhledem k aktuální mezinárodní situaci rozhodlo MŽP o některých úpravách popory v rámci kotlíkových dotací v 
nové připravované výzvě, která bude vyhlášena během června letošního roku. Tyto úpravy se týkají navýšení pod-
pory pro tepelná čerpadla z původních 130 000 Kč na nových 180 000 Kč (nebo 95 % ze způsobilých výdajů dílčího 
projektu) a omezení podpory pro plynové kondenzační kotle max. částkou 100 000 Kč a pouze na ty žádosti, kde 
výměna byla již realizována nebo závazně objednána do 30. 4. 2022.

Odkazy na jednotlivé dotační tituly
najdete na www.masblanik.cz 

http://www.masblanik.cz
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Kancelář MAS Blaník

Adresa: Palackého náměstí 65, 258 01 Vlašim
Konzultační hodiny: úterý a čtvrtek od 8:30 do 12:30 hod.
Po dohodě lze domluvit i jiný termín.

Mgr. Jitka Fialová, předsedkyně spolku MAS a animační pracovník OP VVV
tel. 737 505 605, e-mail: info@masblanik.cz

Mgr. Tomáš Kramár, vedoucí zaměstnanec SCLLD MAS Blaník
tel. 703 355 807, e-mail: kancelar@masblanik.cz

Mgr. Hana Bohatová, expert PRV
tel.: 722 901 927, e-mail: hana.bohatova@masblanik.cz

Mgr. Anna Dufková, expert IROP, MAP III
tel.: 603 462 529, e-mail: anna.dufkova@masblanik.cz

Bc. Monika Hlaváčková, dotační poradenství, administrativa
tel.: 735 046 027, e-mail: monika.hlavackova@masblanik.cz

Vydává MAS Blaník, z. s. Adresa: Palackého nám. 65, Vlašim 258 01, www.masblanik.cz. Redakce Newsletteru: kancelář MAS Blaník, 
e-mail: kancelar@masblanik.cz, tel. 703 355 807
MAS Blaník je sdružení zástupců veřejného (obce, mikroregiony), soukromého (fyzické osoby, podnikatelské subjekty) a neziskového 
sektoru, které připravuje a realizuje strategii rozvoje území obcí okolo bájné hory Blaník.
1/2022 – vychází v dubnu 2022 | Uzávěrka příštího čísla bude 15. 6. 2022

Zastavte se u nás 
probrat svůj 
projektový záměr



DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

KONZULTACE 
PROJEKTOVÉHO 

ZÁMĚRU

ZPRACOVÁNÍ 
A PODÁNÍ 

ŽÁDOSTI O DOTACI

ADMINISTRACE
PROJEKTU

Konzultace 
projektového záměru,
výběr a seznámení 
s podmínkami 
konkrétního 
dotačního titulu, 
konzultace obsahu 
žádosti o dotaci vč. 
dokládaných příloh.

Konzultaci předchází telefonní
nebo e-mailová komunikace 
s klientem, na jejímž základě 
budou připraveny podklady 
pro  konzultaci. Na základě kon-
zultace bude klientovi zasláno 
shrnutí a nabídka služeb včetně 
konkrétní cenové nabídky sta-
novenné dle rozsahu služeb.

Zpracování žádosti 
o dotaci, konzultace 
příloh, konzultace 
s poskytovatelem 
dotace, podání žádosti 
o dotaci vč. příloh 
zpracovaných klientem 
a další následné kroky 
související s projektem.

Zpracování a podání 
žádosti o změnu, žádos-
ti o platbu, závěrečné 
zprávy, monitorova-
cích zpráv vč. doplnění 
případných nedostatků, 
konzultace s poskyto-
vatelem dotace, kon-
zultace v rámci plnění 
udržitelnosti a povinné 
publicity.

Podmínkou zpracování žádosti 
je doložení  všech podkladů ne-
zbytných k vypracování žádosti 
a zároveň dodání všech doku-
mentů stanovených pravidly 
dotačního titulu. MAS přijímá 
klienty ke zpracování žádosti 
o dotaci dle aktuální možné 
kapacity.

Služby jsou poskytovány prů-
běžně v rámci celé realizace 
projektu. Rozsah služeb je 
individuální dle potřeb daného 
projektu a náročnosti zpracová-
ní dokumentace. 

Konzultace týkající se výzev administrovaných MAS Blaník v operačních programech IROP, PRV, OP ŽP a OP TAK 
poskytujeme vždy zdarma.

CENA: 
• člen MAS Blaník zdrama*
• nečlen 500 Kč / balíček 
V případě mimořádného rozsahu 
konzultace + 500 Kč/hod.

CENA: 
• krajské dotace od 5 000 Kč
• národní dotace od 10 000 Kč
Nižší administrativní náročnost  
žádosti může být v ceně zohledněna.

CENA: 
• balíček  10 hod.  4 000 Kč
• hodinová sazba 500 Kč
Počet balíčků na projekt není 
omezen.

kontakt: Monika Hlaváčková | mob.: 735 046 027 
email: monika.hlavackova@masblanik.cz  
www.masblanik.cz

* Za člena MAS Blaník je zde považována také každá obec, která uhradila příspěvek na provoz MAS Blaník 
na roky 2021–23 stanovený dle počtu obyvatel.


