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MAS Region Kunětické hory, z.s.  
vyhlašuje výzvu k výběru partnera s finančním příspěvkem pro realizaci 
projektu „Komunita pro komunitu“ financovaného z OPZ+ v rámci výzvy 

MPSV  
 
 
 
 
 

 
Základní informace o projektu: 
Území MAS Region Kunětické hory se dá charakterizovat jako území vhodné pro 
rezidenční bydlení. I díky své poloze mezi dvěma krajskými městy počet obyvatel v 
regionu roste. Poměrně rychlý nárust obyvatel způsobuje mimo jiné odcizení lidí mezi 
sebou, ztrátu identity s obcí, rozpory mezi starousedlíky a novými obyvateli. Do regionu 
se stěhují mladé rodiny s dětmi, početnou složku obyvatel tvoří také senioři. Nelze však 
ani zapomínat na např. zdravotně postižené, sociálně znevýhodněné. Každá složka 
obyvatel vč. těch ekonomicky aktivních má své specifické potřeby, na které by měl být 
brán zřetel, aby životní úroveň obyvatel přinejmenším neklesala, natož aby docházelo k 
jejich sociálnímu vyloučení. Bohužel, ne ve všech obcích, příp. místních částech je 
komunitní život dostatečný, aby k tomuto nedocházelo. Po covidových letech navíc v 
komunitních aktivitách dochází k útlumu i tam, kde byl komunitní život pestrý. 

Cílem projektu je tyto problémy změnit. Od partnera s finančním příspěvkem tohoto 
projektu očekáváme poskytnutí „know how“ pro realizaci plánovaných aktivit (viz příloha 
č. 2 výzvy) a pro práci s cílovou skupinou (viz příloha č. 2 výzvy) a dále zajištění 
pracovní síly pro realizaci aktivit.  

Očekávaná realizace projektu: cca 1.1.2023 – 31.12.2025. 

Území MAS Region Kunětické hory:  
Obce Borek, Bukovina nad Labem, Časy, Čeperka, Dašice, Dříteč, Hrobice, Choteč, 
Kostěnice, Kunětice, Lány u Dašic, Libišany, Moravany, Němčice, Opatovice nad Labem, 
Podůlšany, Ráby, Rokytno, Sezemice, Slepotice, Spojil, Srch, Staré Hradiště, Staré 
Ždánice, Stéblová, Úhřetická Lhota, Újezd u Sezemic, Vysoká nad Labem. 
 
Termín příjmu přihlášek pro partnerství s finančním příspěvkem:  
7.7. – 14.7.2022 
 
Způsob zaslání přihlášky: 
Nejpozději 14.7.2022 zašlete vyplněný formulář (přihlášku), který je součástí této výzvy 
(viz příloha č. 1 výzvy), a to včetně příloh na e-mail: holeckova.masrkh@email.cz. Na 
přihlášky zaslané po termínu nebude brán zřetel. 
 
Kontakt pro dotazy: 
Manažer pro SCLLD:  
Ing. Kristýna Holečková: holeckova.masrkh@email.cz, 774 293 556 
 
Hodnocení přihlášek (požadavky) – pokud z přihlášky, příp. příloh nebudou 
patrné informace pro vyhodnocení, může si je Kancelář MAS dodatečně vyžádat: 
1. kolo: Formální podmínky na partnera s finančním příspěvkem 
(vyhodnocovány Kanceláří MAS, jejich nesplnění vede k vyřazení přihlášky): 

1. Uchazeč musí být právnická osoba, která je registrovaným subjektem v ČR, tj. 
osoba která má vlastní IČ, nebo fyzická osoba působící jako osoba samostatně 
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výdělečně činná, která má registrované podnikání v ČR. Fyzická osoba, která není 
samostatně výdělečně činná, nemůže být do projektu zapojena. – Bude 
kontrolováno přes ARES na základě v přihlášce uvedeného IČ. 

2. Uchazeč musí prokazatelně existovat (mít IČ) minimálně 3 roky před 1.7.2022. – 
Bude kontrolováno přes ARES na základě v přihlášce uvedeného IČ. 

3. Uchazeč musí právním formou spadat mezi oprávněné subjekty, viz tabulka níže.– 
Bude kontrolováno přes ARES na základě v přihlášce uvedeného IČ. 

Pojem Definice 

Dobrovolné svazky 
obcí 

Dobrovolné  svazky  obcí  dle  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  
obcích  (obecní zřízení) 

Nestátní neziskové 
 organizace 

 spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník 

 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 

 ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník 

 církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 
Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud 
poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby 
nebo sociálně právní ochranu dětí 

 nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené 
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Obce Obce  dle  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  
zřízení),  včetně zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným 
obecním úřadem a stanovení obcí 
s rozšířenou působností 

Obchodní korporace Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o 
obchodních korporacích: 
 Obchodní společnosti 

o veřejná obchodní společnost 
o komanditní společnost 
o společnost s ručením omezeným 
o akciová společnost 
o evropská společnost 
o evropské hospodářské zájmové sdružení 

 Družstva 
o družstvo 
o evropská družstevní společnost 

OSVČ Osoba  samostatně  výdělečně  činná  dle  zákona  č.  155/1995  
Sb.,  o důchodovém pojištění 

Příspěvkové 
organizace zřízené 
kraji a obcemi 

Organizace    zřízené    územními    samosprávnými    celky    
dle    zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, a to pro takové činnosti v působnosti 
územních samosprávných celků, které jsou zpravidla neziskové 
a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou 
právní subjektivitu. 

4. Uchazeč: 
 není v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či proti nim není vedeno 

insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);  

 nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo nemá nedoplatek 
na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na 
sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;  

 nebyl na něj vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské 
komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná 
se společným trhem;  

 nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 
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výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;  

 není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 
1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nebo jím ovládaná 
osoba vlastní podíl  

 nepředstavuje alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a to 
i v případě, kdy je obchodní společnost ve svěřenském fondu, jehož 
zakladatelem, správcem, obmyšleným nebo jinou osobou ve smyslu 
zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, je veřejný 
funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů.  

– Bude deklarováno čestným prohlášením, které je součástí přihlášky. MAS si 
vyhrazuje po výběru partnerů s finančním příspěvkem případné doložení dalších 
průkazných dokumentů od vybraných partnerů.  

5. Uchazeč musí mít na území MAS Region Kunětické hory sídlo/provozovnu nebo 
zde prokazatelně působit. – Bude kontrolováno na základě informací uvedených 
v přihlášce příp. jejich přílohách.  

 
2. kolo: Kritéria výběru partnera s finančním příspěvkem (Jsou za ně 
přidělovány body na základě v přihlášce, případně jejích přílohách uvedených 
informacích. Projekty jsou Kanceláří MAS řazeny dle počtu bodů od nejvíce 
bodově ohodnocené po nejméně, v případě rovnosti bodů je dána přednost 
uchazečům se zkušenostmi s realizací více aktivit): 

1. Historie partnera – uchazeč dostane bod za každý celý rok od získání IČ od dne 
podání přihlášky. 

2. Lokální partnerství (uchazeč musí mít na území MAS Region Kunětické hory 
sídlo/provozovnu nebo zde prokazatelně působit, přičemž v tomto druhém případě 
musí působení na území MAS Region Kunětické hory doložit v přihlášce či jejich 
přílohách) – uchazeč se sídlem/provozovnou na území MAS RKH dostává 2 body, 
uchazeč s prokazatelnou působností dostává 1 bod. 

3. Zkušenosti partnera (uchazeč musí mít zkušenosti s realizací aktivit a prací 
s cílovou skupinou /není potřeba mít zkušenosti se všemi aktivitami a cílovými 
skupinami/, které jsou v souladu se zamýšlenými aktivitami a cílovými skupinami 
projektu OPZ+ /seznam součástí výzvy viz příloha č. 2/ a tyto zkušenosti popíše – 
uchazeč za každou popsanou zkušenost s aktivitou, která zároveň obsahuje práci 
alespoň s jednou cílovou skupinou, dostane 1 bod. 

 
3. kolo: Výběr partnerů představenstvem 
Představenstvo vybere max. 3 uchazeče s nejvyšším počtem bodů.  
Představenstvo si vymezuje právo opakování výzvy v případě nových podmínek ze strany 
MPSV, kteří přihlášení či vybraní uchazeči neplní, nebo v případě dodatečného zjištění 
negativních recenzí o uchazeči. 

 
Přílohy výzvy: 
Příloha č. 1: Formulář (přihláška) pro účastníky výzvy 
Příloha č. 2: Plánované aktivity a cílové skupiny projektu  

 
 
 
 
                 ……………………………………………………………………  

   Jozef Petrenec 
                  předseda MAS Region Kunětické hory, z.s. 
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