
Výzva za účelem výběru partnerských organizací do OP Z + na období 2023-2028 v MAS Brána 

Vysočiny 

 

Oprávnění žadatelé 

• Obce; 

• Příspěvkové organizace obcí;  

• Dobrovolné svazky obcí;  

• Nestátní neziskové organizace;  

• Poskytovatelé sociálních služeb.  

 

Žadatel v akčním plánu popíše realizaci aktivity č. 1 až 3, případně 4 až 6. Akční plán musí být 

zaměřen na aktivity č. 1 až 3, nebo na aktivity č. 4 až 6.  

 

Podporované aktivity:  

1. Vybudování dobrovolnického centra 

2. Koordinátor sbírek 

3. Paliativní a hospicová péče 

4. Komunitní tábory 

5. Dětský klub 

6. Doprovod dětí ze škol na kroužky 

 

Cílové skupiny 

• Děti a dospívající;   

• Rodiny s dětmi;   

• Dospělí se zdravotním či sociálním znevýhodněním;   

• Osoby v postproduktivním věku a senioři;   

• Pečující osoby;   

• Osoby s vysokou mírou chudoby nebo zadlužení;   

• Osoby s nízkou sociální úrovní a s vysokou mírou izolace;   

• Nízkokvalifikované osoby a osoby obtížně (hůře) uplatnitelné na trhu práce;   

• Odborní pracovníci místních nno, obcí, dobrovolných spolků, zaměstnavatelů a podnikatelů;   

• Participující členové komunity.  

 

Území realizace  

• Území MAS Brána Vysočiny, z.s. 
• Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé. 

 

 

• Předpokládá se s realizace projektu v následujících termínech:  

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

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

 
Období realizace a přímé výdaje 

• 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. období realizace: 1. 1. 2026 – 31. 12. 2028 je maximální výše přímých výdajů projektu 
(osobní náklady) stanovena do výše 2 000 000 Kč.  

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 1 500 000 Kč.  
 

Potenciální partner se do výzvy na výběr partnerských organizací přihlásí emailem v období od 23. 6.-

29. 6. 2022, ve kterém pošle akční plán (včetně uvedených aktivit a cílových skupin) dle zadání a 

rozpočet. Email zašle na beranova@masbranavysociny.cz.  

Poté bude 30.6.2022 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.  

 

Bodovaná kritéria výběru partnerů s finanční účastí (max. 70 bodů) 

 

1.  Délka působení v území 

 

do 10 let – 5 bodů 

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 – 10 bodů 

6.  Partner MAS Ano – 10 bodů 

7.  Účast v pracovní skupině k přípravě 

SCLLD 2021+ 

Ano, účastnil se – 10 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.  

 

Přílohy výzvy 

akční plán – vzor 

Rozpočet - vzor 

 

Kontakt: 

PhDr. Libuše Beranová 

MAS Brána Vysočiny 

+420 777 706 722 

beranova@masbranavysociny.cz  

www.masbranavysociny.cz  
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