
Výběr partnera 30.6.2022 

Kancelář MAS – L. Beranová, P. Šústal 

Došly dvě žádosti na partnera dne 29. 6. 2022 od SVČ Inspiro Tišnov a od OCH Tišnov. Akční plán a 

rozpočet dle vzoru dodány. 

Kontrola přijatelnosti: 

OCH Tišnov 

oprávněný žadatel - NNO  

Akční plán je zaměřen na aktivity č. 1 až 3. 

Cílové skupiny 

1. Senioři, dospělí se zdravotním/sociálním znevýhodněním – zprostředkovávání dobrovolnické 

práce, cca 50 osob/rok; pro aktivitu 1 a 2 

2. osoby s vysokou mírou chudoby (lidé bez domova, matky samoživitelky, nízkopříjmové 

rodiny) – materiální pomoc, cca 50 osob/rok; pro aktivitu 1 a 2 

3. osoby v postproduktivním věku, senioři – sociální práce pro pacienty domácího hospice a 

jejich rodiny, cca 70 pacientů a jejich rodin/rok; pro aktivitu 3 

Území MAS Brána Vysočiny, z.s. 
1 období realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025;  

2 období realizace: 1. 1. 2026 – 31. 12. 2028. 

1. období realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025 je maximální výše přímých výdajů projektu (osobní 
náklady) stanovena do výše 3 000 000 Kč.  1 641 600 Kč 
2. období realizace: 1. 1. 2026 – 31. 12. 2028 je maximální výše přímých výdajů projektu (osobní 
náklady) stanovena do výše 2 000 000 Kč.  1 756 800 Kč 
 

SVČ Inspiro  

oprávněný žadatel  - příspěvková organizace obce 

Akční plán je zaměřen na aktivity č. 4 až 6.  

Cílové skupiny 

CS- Rodiny s dětmi – dětský klub cca 50 dětí/rok, doprovod dětí 4 doprovody/den, komunitní 

tábory 3 turnusy po 25 dětech/rok; pro aktivitu 4 až 6 

Území MAS Brána Vysočiny, z.s. 
 

1 období realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025;  

1. období realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025 je maximální výše přímých výdajů projektu (osobní 
náklady) stanovena do výše 3 000 000 Kč.  – 2 773 320  
 
30.6.2022 byl partner ohodnocen kanceláří MAS dle kritérií níže a žadatelé (potenciální partneři) 

budou seřazeni dle získaných bodů.  Bude vybrán jeden partner na realizaci aktivit 1-3 a jeden 

partner na realizaci aktivit 4-6.  

 



SVČ Inspiro  
 
 

1.  Délka působení v území 

 

1999 – nad 10 let 10 bodů 

2.  Aktivita na území dané 

MAS 

služby poskytuje na území 

MAS 

 10 bodů 

3.  Zkušenosti s prací s cílovou 

skupinou 

s cílovou skupinou 

uvedenou v akčním plánu 

již žadatel pracoval 

10 bodů 

4.  Navazující projekt na 

realizované aktivity 

v rámci CLLD 

V období 2014-2020 

žadatel realizoval stejný 

projekt 

 10 bodů 

5.  Délka realizace aktivity u 

partnera ve vztahu 

k projektu 

Projekt žadatele bude na 

roky 2023-2025 a i na roky 

2026-2028 

0 bodů 

6.  Partner MAS Ano  10 bodů 

7.  Účast v pracovní skupině k 

přípravě SCLLD 2021+ 

Ano, účastnil se 10 bodů 

 

60 bodů 
 
OCH Tišnov 

1.  Délka působení v území 

 

2007 - nad 10 let  10 bodů 

2.  Aktivita na území dané 

MAS 

služby poskytuje na území 

MAS 

 10 bodů 

3.  Zkušenosti s prací s cílovou 

skupinou 

s cílovou skupinou 

uvedenou v akčním plánu 

již žadatel pracoval 

10 bodů 

4.  Navazující projekt na 

realizované aktivity 

v rámci CLLD 

V období 2014-2020 

žadatel realizoval stejný 

projekt 

 0 bodů 

5.  Délka realizace aktivity u 

partnera ve vztahu 

k projektu 

Projekt žadatele bude na 

roky 2023-2025 a i na roky 

2026-2028 

10 bodů 

6.  Partner MAS Ano  10 bodů 

7.  Účast v pracovní skupině k 

přípravě SCLLD 2021+ 

Ano, účastnil se 10 bodů 

 

60 bodů 
 
V případě rovnosti bodů jednotlivých žadatelů u dané aktivity bude vybrán ten partner, jehož výška 

financí alokovaná na aktivitu přepočtená na jednu podpořenou osobu z cílové skupiny bude nižší. 

Není relevantní, na každé aktivity 1.-3. a 4.-6. se nahlásila jedna organizace. 

 

Jako partner MAS do OP Z + na  realizaci aktivit Vybudování dobrovolnického centra Koordinátor 

sbírek Paliativní a hospicová péče byla vybrána OCH Tišnov. 



Jako partner MAS do OP Z +na realizaci aktivit Komunitní tábory Dětský klub Doprovod dětí ze škol na 

kroužky SVČ Inspiro Tišnov. 

 

V Tišnově 30.6.2022 

Zapsala: L. Beranová 
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