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Výběr partnera s finančním příspěvkem pro 1. projekt MAS 

Vyškovsko, z.s. v rámci OPZ + na základě kritérií hodnocení 

subjektů 

 
Popis stanovení hodnotících kritérií a závěrečného vyhodnocení 

Analýza území MAS Vyškovsko, z.s. v rámci OPZ+ probíhala od listopadu roku 2021. Na 

základě setkání se starosty obcí a organizací z území MAS Vyškovsko, z.s. vyvstala potřeba 

podpořit sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené cílové skupiny, a to rodiny 

s dětmi, děti a mládež, seniory a zadlužené osoby. Byly definovány také oblasti podpory, kdy 

bylo spatřeno jako důležité zaměřit se na dluhové poradenství, podporu rodin, mezigenerační 

aktivity a bezpečnostní aktivity. Aktivity obsažené v těchto oblastech budou směřovat 

k psychosociální podpoře jedinců a prevenci před sociálně patologickými jevy. 

Na základě zjištěných potřeb cílových skupin na území MAS Vyškovsko, z.s. bylo vhodné 

najít adekvátní subjekt, který by mohl zajišťovat některé aktivity jakožto partner s finančním 

příspěvkem. Na území MAS Vyškovsko, z.s. působí organizace, které jsou zapojeny také do 

komunitního plánování sociálních služeb. 

Pro zhodnocení subjektů a potenciálního výběru partnera s finančním příspěvkem byla 

stanovena kritéria hodnocení (tab. 1). Kritéria hodnocení byla stanovena pracovníky MAS 

Vyškovsko, z.s. na základě požadavků transparentního výběru partnerů pro realizaci prvního 

projektu v období 2023–2025 v rámci OPZ+. MAS Vyškovsko, z.s. vycházela z předpokladu, 

že pro zdárné plnění aktivit projektu, vypracování akčního plánu i žádosti o podporu a dalších 

aktivit souvisejících s realizací projektu by bylo vhodné oslovit takový subjekt, který má 

zkušenosti s projektovým managementem, subjekt, který je spolehlivý, má vybudované 

kvalitní zázemí, dodržuje termíny, má dostatek zaměstnanců a minimálně 3letou historii. 

S tímto partnerem bude MAS spolupracovat pro delší časové období, a tak je nutný a důležitý 

i lidský faktor pro budování důvěry, prohlubování spolupráce a řešení projektových 

záležitostí. 

Subjekty byly osloveny telefonicky či e-mailovou korespondencí. Výběr oslovených probíhal 

jak dle poskytovaných aktivit na území MAS Vyškovsko, z.s. pro cílové skupiny, tak dle 

komunitního plánu sociálních služeb ORP Vyškov. Osloveny byly subjekty s dlouhodobou 

historií, které se orientují na podporované cílové skupiny a poskytují také aktivity nad rámec 

sociálních služeb. Setkání se mohly účastnit také další subjekty (viz Pozvánka na 

Informačním setkání organizací z území MAS v rámci přípravy Akčního plánu OPZ+ 

(zveřejněna na: https://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2021-2027/operacni-program-

zamestnanost)). 

S některými hodnocenými i dalšími organizacemi a MAS Vyškovsko, z.s. proběhla dodatečná 

konzultace, na které byly konzultovány oblasti podpory OPZ+ a případná možnost zapojení se 

do projektu bez partnerství (viz prezenční listiny k Setkání k projektu OPZ+). 

Vyhodnocení subjektů (viz prezenční listina ze dne 16. 3. 2022) na základě kritérií provedla 

MAS 20. 6. 2022 ve složení 3 hodnotitelů. V rámci vyhodnocení tabulek 2–9 je uveden malý 

komentář ke každému subjektu samostatně. Byl stanoven limit pro kladný výsledek 

hodnocení minimálně 65 bodů, u něhož byl zohledněn výše zmíněný předpoklad pro zdárné 
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plnění aktivit, vypracování akčního plánu i žádosti o podporu a dalších věcí souvisejících s 

realizací projektu v rámci partnerství v OPZ+. Tato bodová hranice byla naplněna pouze u 

jednoho subjektu, tj. u IQ Roma servis, z.s. Tento subjekt má již bohaté zkušenosti 

s poskytováním aktivit dluhového poradenství a podporou rodin s dětmi i mládeže 

v nepříznivé sociální situaci na území MAS Vyškovsko, z.s. Poskytuje tak aktivity, které jsou, 

dle analýzy MAS, jedny ze stěžejních pro podporu v rámci projektu OPZ+ v území MAS 

Vyškovsko, z.s. Tento argument lze také podložit informacemi, jenž vycházejí z Komunitního 

plánu sociálních služeb na území ORP Vyškov 2022-2024. IQ Roma servis, z.s. se aktivně 

podílí na zpracování akčního plánu i žádosti o podporu a průběžně s MAS konzultuje. Jedná 

se o subjekt, který má s projekty zkušenosti a na území MAS aktivně působí. IQ Roma servis, 

z.s. je schopna v rámci projektu zajistit aktivity v přibližné výši do 30 % rozpočtu na 1. 

projekt MAS Vyškovsko, z.s. v OPZ+. 

 
Tab. 1 Kritéria hodnocení 

1. Kritérium hodnocení: Subjekt je v území MAS Vyškovsko, z.s. nebo je 

na území MAS Vyškovsko, z.s. aktivní
1
 

Počet bodů 

Subjekt je v území MAS Vyškovsko, z.s. nebo je na území MAS Vyškovsko, 

z.s. aktivní 
10 

Subjekt není z území MAS Vyškovsko, z.s. a na území MAS Vyškovsko, z.s. 

není aktivní 
0 

 

2. Kritérium hodnocení: Subjekt s prokazatelnou dobou trvání své 

existence minimálně 3 roky před datem vyhlášení výzvy OPZ+ 
Počet bodů 

Subjekt má prokazatelnou dobu trvání své existence minimálně 3 roky před 

datem vyhlášení výzvy OPZ+ 
10 

Subjekt nemá prokazatelnou dobu trvání své existence minimálně 3 roky 

před datem vyhlášení výzvy OPZ+ 
0 

 

3. Kritérium hodnocení: Účast subjektu na „Informačním setkání 

organizací z území MAS v rámci přípravy Akčního plánu OPZ+“ dne 

16. 3. 2022 od 14:00 hod. 

Počet bodů 

Subjekt byl osloven a na setkání byl aktivní 10 

Subjekt byl osloven a na setkání byl pasivní 5 

Subjekt byl osloven, ale na setkání nepřišel 0 

 

4. Kritérium hodnocení: Odborná kvalifikace a kapacita subjektu 

(prokazatelná práce a zkušenost s podporovanou cílovou skupinou 

v regionu MAS, prokazatelná kvalifikovaná personální kapacita) 

Počet bodů 

Subjekt disponuje odbornou kvalifikací a kapacitou pro realizaci projektu 

(prokazatelná práce a zkušenost s více podporovanými cílovými skupinami v 

regionu MAS, prokazatelná kvalifikovaná personální kapacita) 

10 

Subjekt nedisponuje odbornou kvalifikací a kapacitou pro realizaci projektu 

(neprokazatelná práce a zkušenost s jednou podporovanou cílovou skupinou 

v regionu MAS, prokazatelná kvalifikovaná personální kapacita) 

5 

                                                 
1
 Aktivně působí na území MAS Vyškovsko, z.s. a realizuje zde aktivity pro cílovou skupinu/cílové skupiny 
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Subjekt nedisponuje odbornou kvalifikací a kapacitou pro realizaci projektu 

(neprokazatelná práce a zkušenost s podporovanou cílovou skupinou 

v regionu MAS, neprokazatelná kvalifikovaná personální kapacita) 

0 

 

5. Kritérium hodnocení: Rozsah a nabídka podporovaných aktivit 

subjektu na území MAS Vyškovsko, z.s. 
Počet bodů 

Subjekt nabízí dostatečný rozsah a nabídku podporovaných aktivit v rámci 

OPZ+ na území MAS Vyškovsko, z.s. 
10 

Subjekt nenabízí dostatečný rozsah a nabídku podporovaných aktivit na 

území MAS Vyškovsko, z.s. 
0 

 

6. Kritérium hodnocení: Zaslání vypracované části akčního plánu 

spolupracujícího subjektu včetně návrhu rozpočtu ve stanoveném 

termínu 

Počet bodů 

Subjekt zaslal kvalitně zpracovaný akční plán včetně rozpočtu ve 

stanoveném termínu 
20 

Subjekt zaslal kvalitně zpracovaný akční plán bez rozpočtu ve stanoveném 

termínu 
5 

Subjekt nezaslal akční plán ani rozpočet ve stanoveném termínu 0 

 

7. Kritérium hodnocení: Osobní pohovor a hodnocení odevzdaných 

podkladů – nastavení užší spolupráce 
Počet bodů 

Subjekt zaslal kvalitně zpracované podklady, osobní pohovor byl realizován 10 

Subjekt zaslal kvalitně zpracované podklady, ale osobní pohovor nebyl 

realizován 
5 

Subjekt nezaslal podklady pro hodnocení, nedostavil se na osobní pohovor 0 

 

8. Kritérium hodnocení: Součinnost při zpracování Akčního plánu OPZ+ Počet bodů 

Subjekt je součinný při zpracování Akčního plánu OPZ+ 10 

Subjekt není součinný při zpracování Akčního plánu OPZ+. 0 
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Tab. 2 Vyhodnocení osloveného subjektu dle posuzovaných kritérií - Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub 

PAPRSEK 

Subjekt 

Číslo hodnotícího kritéria/Počet bodů u hodnotících kritérií 

Součet bodů 

Pořadí dle 

získaných 

bodů 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Asociace rodičů a přátel 

zdravotně postižených dětí v 

ČR, z.s. Klub PAPRSEK 

10 10 0 10 10 0 0 0 40 

4. 

Komentář k hodnocení: 

1. Kritérium hodnocení: Ano subjekt je v území MAS Vyškovsko, z.s. nebo je na území MAS Vyškovsko, z.s. aktivní (sídlo 

a provozovna ve Vyškově). 

2. Kritérium hodnocení: Subjekt má prokazatelnou dobu trvání své existence minimálně 3 roky před datem vyhlášení výzvy 

(založen v roce 1993). 

3. Kritérium hodnocení: Subjekt se nezúčastnil Informačního setkání organizací v území MAS v rámci přípravy Akčního 

plánu OPZ+ dne 16. 3. 2022 od 14:00 hod., ačkoliv byl prostřednictvím e-mailu osloven. 

4. Kritérium hodnocení: Subjekt disponuje odbornou kvalifikací a kapacitou pro realizaci projektu (prokazatelná práce a 

zkušenost s více podporovanými cílovými skupinami v regionu MAS, prokazatelná kvalifikovaná personální kapacita): práce 

s cílovými skupinami: zdravotně a mentálně postižených, pečující osoby, rodiny zdravotně a mentálně postižených na území 

MAS Vyškovsko, z.s. 

5. Kritérium hodnocení: Subjekt nabízí dostatečný rozsah a nabídku podporovaných aktivit v rámci OPZ+ na území MAS 

Vyškovsko, z.s. – věnuje se vzniku koncepcí rehabilitačních programů péče o zdravotně postižené děti a mládeže v oblasti 

výchovně vzdělávací, zdravotní, sociální, pracovní a realizuje je. Dále organizuje odborné semináře, zajišťuje poradenství a 

kontaktní služby cílovým skupinám aj. 

6. Kritérium hodnocení: Subjekt nezaslal akční plán ani rozpočet ve stanoveném termínu – subjekt nejevil zájem o zapojení 

se do projektu OPZ+ jako partner (neúčast na setkání, neproběhla ani dodatečná komunikace s MAS). 

7. Kritérium hodnocení: Subjekt nezaslal podklady pro hodnocení, nedostavil se na osobní pohovor – subjekt nejevil zájem o 

zapojení se do projektu OPZ+ jako partner (neúčast na setkání, neproběhla ani dodatečná komunikace s MAS). 

8. Kritérium hodnocení: Subjekt není součinný při zpracování Akčního plánu OPZ+. 
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Tab. 3 Vyhodnocení osloveného subjektu dle posuzovaných kritérií - Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. – Azylový dům pro ženy a 

matky s dětmi v tísni 

Centrum sociálních služeb 

Vyškov, o.p.s. – Azylový 

dům pro ženy a matky 

s dětmi v tísni 

10 10 5 5 10 0 0 0 40 

4. 

Komentář k hodnocení: 

1. Kritérium hodnocení: Ano subjekt je v území MAS Vyškovsko, z.s. nebo je na území MAS Vyškovsko, z.s. aktivní 

(zařízení je situováno v městské části Vyškova Opatovice, vlastníkem domu je město Vyškov a provozovatelem Centrum 

sociálních služeb, o. p. s. Vyškov). 

2. Kritérium hodnocení: Subjekt má prokazatelnou dobu trvání své existence minimálně 3 roky před datem vyhlášení výzvy 

(služby Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni jsou poskytovány od roku 2007). 

3. Kritérium hodnocení: Subjekt se zúčastnil Informačního setkání organizací v území MAS v rámci přípravy Akčního plánu 

OPZ+ dne 16. 3. 2022 od 14:00 hod., ale byl spíše pasivní než aktivní. 

4. Kritérium hodnocení: Subjekt disponuje odbornou kvalifikací a kapacitou pro realizaci projektu (prokazatelná práce a 

zkušenost převážně s jednou cílovou skupinou v regionu MAS, prokazatelná kvalifikovaná personální kapacita): subjekt 

pracuje s cílovou skupinou: ohrožené ženy s dítětem/dětmi. 

5. Kritérium hodnocení: Subjekt nabízí dostatečný rozsah a nabídku podporovaných aktivit na území MAS Vyškovsko, z.s. – 

ohroženým matkám s dětmi napomáhá pomoci se zařadit do běžného života po dobu půl roku. Častokrát však nelze tuto 

cílovou skupinu podpořit více s nabízenými aktivitami, jelikož brzy z azylového domu odcházejí. 

6. Kritérium hodnocení: Subjekt nezaslal akční plán ani rozpočet ve stanoveném termínu – subjekt nejevil zájem o zapojení 

se do projektu OPZ+ jako partner (subjekt se účastnil setkání, nevylučuje se jiná spolupráce s MAS v rámci projektu OPZ+). 

7. Kritérium hodnocení: Subjekt nezaslal akční plán ani rozpočet ve stanoveném termínu – subjekt nejevil zájem o zapojení 

se do projektu OPZ+ jako partner (subjekt se účastnil setkání, nevylučuje se jiná spolupráce s MAS v rámci projektu OPZ+). 

8. Kritérium hodnocení: Subjekt není součinný při zpracování Akčního plánu OPZ+. 
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Tab. 4 Vyhodnocení osloveného subjektu dle posuzovaných kritérií - Charita Vyškov 

Charita Vyškov 10 10 10 10 10 0 0 0 50 

2. 

Komentář k hodnocení: 

1. Kritérium hodnocení: Ano subjekt je v území MAS Vyškovsko, z.s. nebo je na území MAS Vyškovsko, z.s. aktivní 

(zařízení se nachází ve Vyškově). 

2. Kritérium hodnocení: Subjekt má prokazatelnou dobu trvání své existence minimálně 3 roky před datem vyhlášení výzvy 

(subjekt svoji činnost provozuje od roku 1997). 

3. Kritérium hodnocení: Subjekt byl osloven a zúčastnil se Informačního setkání organizací v území MAS v rámci přípravy 

Akčního plánu OPZ+ dne 16. 3. 2022 od 14:00 hod., a byl aktivní. 

4. Kritérium hodnocení: Subjekt disponuje odbornou kvalifikací a kapacitou pro realizaci projektu (prokazatelná práce a 

zkušenost převážně s jednou cílovou skupinou v regionu MAS, prokazatelná kvalifikovaná personální kapacita): subjekt 

pracuje s cílovými skupinami: senioři, osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny 

s dítětem/dětmi, osoby s chronickým onemocněním, osoby s duševním onemocněním, osoby bez přístřeší, etnické menšiny, 

děti a mládež, osoby ohrožené závislostí, osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby ohrožené sociálním vyloučením žijící 

v komunitách aj. na území MAS Vyškovsko, z.s. 

5. Kritérium hodnocení: Subjekt nabízí dostatečný rozsah a nabídku podporovaných aktivit v rámci OPZ+ na území MAS 

Vyškovsko, z.s. – poskytuje centrum denních služeb, centrum duševního zdraví
2
, domácí hospicovou péči, domácí zdravotní 

péči, chráněné bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby, podporu pro pečující i pozůstalé aj. 

6. Kritérium hodnocení: Subjekt nezaslal akční plán ani rozpočet ve stanoveném termínu – subjekt jevil zájem o zapojení se 

do projektu OPZ+ v rámci podpory duševního zdraví (možnost navázat na fungující Centrum duševního zdraví) jako partner 

(subjekt se účastnil setkání, nezaslal však slíbené požadované podklady a rozpočet. Nevylučuje se jiná spolupráce s MAS 

v rámci projektu OPZ+). 

7. Kritérium hodnocení: Subjekt nezaslal akční plán ani rozpočet ve stanoveném termínu – subjekt jevil zájem o zapojení se 

do projektu OPZ+ v rámci podpory duševního zdraví (možnost navázat na fungující Centrum duševního zdraví) jako partner 

(subjekt se účastnil setkání, nezaslal však slíbené požadované podklady a rozpočet. Žádný další pohovor nebyl realizován. 

Nevylučuje se jiná spolupráce s MAS v rámci projektu OPZ+). 

8. Kritérium hodnocení: Subjekt není součinný při zpracování Akčního plánu OPZ+. 

  

                                                 
2
 Podpora duševního zdraví byla již po analyzování území spatřena jako jedna z možných aktivit, kterými se projekt OPZ+ může ubírat. 



 

7 

 

Tab. 5 Vyhodnocení osloveného subjektu dle posuzovaných kritérií - IQ Roma servis, z.s. 

IQ Roma servis, z.s. 10 10 10 10 10 20 10 10 90 

1. 

Komentář k hodnocení: 

1. Kritérium hodnocení: Ano subjekt je v území MAS Vyškovsko, z.s. nebo je na území MAS Vyškovsko, z.s. aktivní 

(subjekt má pobočku ve Vyškově). 

2. Kritérium hodnocení: Subjekt má prokazatelnou dobu trvání své existence minimálně 3 roky před datem vyhlášení výzvy 

(subjekt vznikl v roce  1997). 

3. Kritérium hodnocení: Subjekt byl osloven a zúčastnil se Informačního setkání organizací v území MAS v rámci přípravy 

Akčního plánu OPZ+ dne 16. 3. 2022 od 14:00 hod., a byl aktivní. 

4. Kritérium hodnocení: Subjekt disponuje odbornou kvalifikací a kapacitou pro realizaci projektu (prokazatelná práce a 

zkušenost s více podporovanými cílovými skupinami v regionu MAS, prokazatelná kvalifikovaná personální kapacita). 

Subjekt pracuje s cílovými skupinami: osoby zadlužené nebo ohrožené zadlužeností, osoby v nepříznivé životní situaci, 

Romové, děti a mládež z rodin sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, rodiny s dětmi v nepříznivé 

situaci a senioři na území MAS Vyškovsko, z.s. 

5. Kritérium hodnocení
3
: Subjekt nabízí dostatečný rozsah a nabídku podporovaných aktivit v rámci OPZ+ na území MAS 

Vyškovsko, z.s. – poskytuje pomoc v oblasti dluhového poradenství (řešit dluhy a exekuce), pomáhá osobám komunikovat 

s úřady, pomáhá rodičům a pěstounům komunikovat se školami, podporuje rodiny při péči a výchově, pomáhá doučovat i 

s úkoly dětem z ohrožených rodin, pomáhá efektivně dětem trávit čas, aby nedocházel ok rozvoji sociopatologických jevů, 

pořádá kulturní a vzdělávací semináře aj. 

6. Kritérium hodnocení: Subjekt zaslal kvalitně zpracovaný akční plán včetně rozpočtu ve stanoveném termínu – subjekt 

jevil zájem o zapojení se do projektu OPZ+ v rámci aktivit dluhového poradenství a podpory rodin (možnost navázat na již 

fungující aktivity IQ Roma servis, z.s.) jako partner (subjekt se účastnil setkání, zaslal slíbené požadované podklady a 

rozpočet). 

7. Kritérium hodnocení: Subjekt zaslal kvalitně zpracovaný akční plán včetně rozpočtu ve stanoveném termínu – subjekt 

jevil zájem o zapojení se do projektu OPZ+ v rámci aktivit dluhového poradenství a podpory rodin (možnost navázat na již 

fungující aktivity IQ Roma servis, z.s.) jako partner (subjekt se účastnil setkání, zaslal slíbené požadované podklady a 

rozpočet). 

8. Kritérium hodnocení: Subjekt je součinný při zpracování Akčního plánu OPZ+. 

                                                 
3
 Dluhové poradenství a podpora rodin byly již po analyzování území spatřeny jako důležité a potřebné oblasti podpory aktivit pro cílové skupiny z území MAS 

Vyškovsko, z.s.   
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Tab. 6 Vyhodnocení osloveného subjektu dle posuzovaných kritérií - Maják - středisko volného času Vyškov, příspěvková organizace 

Maják - středisko volného 

času Vyškov, příspěvková 

organizace 

10 10 10 5 10 0 0 0 45 

3. 

Komentář k hodnocení: 

1. Kritérium hodnocení: Ano subjekt je v území MAS Vyškovsko, z.s. nebo je na území MAS Vyškovsko, z.s. aktivní 

(subjekt se nachází ve Vyškově). 

2. Kritérium hodnocení: Subjekt má prokazatelnou dobu trvání své existence minimálně 3 roky před datem vyhlášení výzvy 

(subjekt vznikl v roce 2000). 

3. Kritérium hodnocení: Subjekt byl osloven a zúčastnil se Informačního setkání organizací v území MAS v rámci přípravy 

Akčního plánu OPZ+ dne 16. 3. 2022 od 14:00 hod., a byl aktivní. 

4. Kritérium hodnocení: Subjekt disponuje odbornou kvalifikací a kapacitou pro realizaci projektu (prokazatelná práce a 

zkušenost převážně s jednou cílovou skupinou v regionu MAS, prokazatelná kvalifikovaná personální kapacita): subjekt 

pracuje s cílovou skupinou: děti a mládež na území MAS Vyškovsko, z.s. 

5. Kritérium hodnocení: Subjekt nabízí dostatečný rozsah a nabídku podporovaných aktivit v rámci OPZ+, subjekt poskytuje 

aktivity pro děti a mládež: tábory, volnočasové aktivity, dětské dopravní hřiště, kroužky. 

6. Kritérium hodnocení: Subjekt nezaslal akční plán ani rozpočet ve stanoveném termínu – subjekt nejevil zájem o zapojení 

se do projektu OPZ+ v rámci podpory jako partner (subjekt se účastnil setkání, nezaslal však požadované podklady a rozpočet. 

Nevylučuje se jiná spolupráce s MAS v rámci projektu OPZ+). 

7. Kritérium hodnocení: Subjekt nezaslal akční plán ani rozpočet ve stanoveném termínu – subjekt nejevil zájem o zapojení 

se do projektu OPZ+ v rámci podpory jako partner (subjekt se účastnil setkání, nezaslal však požadované podklady a rozpočet. 

Nevylučuje se jiná spolupráce s MAS v rámci projektu OPZ+). 

8. Kritérium hodnocení: Subjekt není součinný při zpracování Akčního plánu OPZ+. 
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Tab. 7 Vyhodnocení osloveného subjektu dle posuzovaných kritérií - Mateřské centrum Radost, z.s. 

Mateřské centrum Radost, 

z.s. 
10 10 0 5 10 0 0 0 35 

5. 

Komentář k hodnocení: 

1. Kritérium hodnocení: Ano subjekt je v území MAS Vyškovsko, z.s. nebo je na území MAS Vyškovsko, z.s. aktivní 

(subjekt se nachází ve Vyškově). 

2. Kritérium hodnocení: Subjekt má prokazatelnou dobu trvání své existence minimálně 3 roky před datem vyhlášení výzvy 

(subjekt vznikl v roce 2001). 

3. Kritérium hodnocení: Subjekt byl osloven, ale nezúčastnil se Informačního setkání organizací v území MAS v rámci 

přípravy Akčního plánu OPZ+ dne 16. 3. 2022 od 14:00 hod. 

4. Kritérium hodnocení: Subjekt disponuje odbornou kvalifikací a kapacitou pro realizaci projektu (prokazatelná práce a 

zkušenost převážně s jednou cílovou skupinou v regionu MAS, prokazatelná kvalifikovaná personální kapacita): subjekt 

pracuje s cílovou skupinou: rodiny s dětmi/matky s dětmi na území MAS Vyškovsko, z.s. 

5. Kritérium hodnocení: Subjekt nabízí dostatečný rozsah a nabídku podporovaných aktivit v rámci OPZ+, subjekt poskytuje 

aktivity pro matky/rodiny s dětmi. 

6. Kritérium hodnocení: Subjekt nezaslal akční plán ani rozpočet ve stanoveném termínu – subjekt nejevil zájem o zapojení 

se do projektu OPZ+ v rámci podpory jako partner (subjekt se nezúčastnil setkání, nezaslal žádné podklady a rozpočet. 

Nekontaktoval dodatečně MAS.  Nevylučuje se jiná spolupráce s MAS v rámci projektu OPZ+). 

7. Kritérium hodnocení: Subjekt nezaslal akční plán ani rozpočet ve stanoveném termínu – subjekt nejevil zájem o zapojení 

se do projektu OPZ+ v rámci podpory jako partner (subjekt se nezúčastnil setkání, nezaslal žádné podklady a rozpočet. 

Nekontaktoval dodatečně MAS.  Nevylučuje se jiná spolupráce s MAS v rámci projektu OPZ+). 

8. Kritérium hodnocení: Subjekt není součinný při zpracování Akčního plánu OPZ+. 
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Tab. 8 Vyhodnocení osloveného subjektu dle posuzovaných kritérií - Klub maminek Pohádka 

Klub maminek Pohádka  10 10 10 5 10 0 0 0 45 

3. 

Komentář k hodnocení: 

1. Kritérium hodnocení: Ano subjekt je v území MAS Vyškovsko, z.s. nebo je na území MAS Vyškovsko, z.s. aktivní 

(subjekt se nachází v Rousínově). 

2. Kritérium hodnocení: Subjekt má prokazatelnou dobu trvání své existence minimálně 3 roky před datem vyhlášení výzvy 

(fungují od roku 2006). 

3. Kritérium hodnocení: Subjekt byl osloven, zúčastnil se Informačního setkání organizací v území MAS v rámci přípravy 

Akčního plánu OPZ+ dne 16. 3. 2022 od 14:00 hod., a byl aktivní. 

4. Kritérium hodnocení: Subjekt disponuje odbornou kvalifikací a kapacitou pro realizaci projektu (prokazatelná práce a 

zkušenost převážně s jednou cílovou skupinou v regionu MAS, prokazatelná kvalifikovaná personální kapacita): subjekt 

pracuje s cílovou skupinou: rodiny s dětmi/matky s dětmi na území MAS Vyškovsko, z.s. 

5. Kritérium hodnocení: Subjekt nabízí dostatečný rozsah a nabídku podporovaných aktivit v rámci OPZ+, subjekt poskytuje 

aktivity pro matky/rodiny s dětmi. 

6. Kritérium hodnocení: Subjekt nezaslal akční plán ani rozpočet ve stanoveném termínu – subjekt nejevil zájem o zapojení 

se do projektu OPZ+ jako partner (subjekt se zúčastnil setkání a nezaslal žádné podklady a rozpočet. Nevylučuje se však jiná 

spolupráce s MAS v rámci projektu OPZ+, jelikož proběhla osobní konzultace ohledně OPZ+ později). 

7. Kritérium hodnocení: Subjekt nezaslal akční plán ani rozpočet ve stanoveném termínu – subjekt nejevil zájem o zapojení 

se do projektu OPZ+ jako partner (subjekt se zúčastnil setkání a nezaslal žádné podklady a rozpočet. Nevylučuje se však jiná 

spolupráce s MAS v rámci projektu OPZ+, jelikož proběhla osobní konzultace ohledně OPZ+ později). 

8. Kritérium hodnocení: Subjekt není součinný při zpracování Akčního plánu OPZ+. 
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Tab. 9 Vyhodnocení osloveného subjektu dle posuzovaných kritérií - PIAFA Vyškov, z.ú. 

PIAFA Vyškov, z.ú. 10 10 0 10 10 0 0 0 40 

4. 

Komentář k hodnocení: 

1. Kritérium hodnocení: Ano subjekt je v území MAS Vyškovsko, z.s. nebo je na území MAS Vyškovsko, z.s. aktivní 

(subjekt se nachází ve Vyškově). 

2. Kritérium hodnocení: Subjekt má prokazatelnou dobu trvání své existence minimálně 3 roky před datem vyhlášení výzvy 

(ústav vznikl v roce 1994). 

3. Kritérium hodnocení: Subjekt byl osloven, ale nezúčastnil se Informačního setkání organizací v území MAS v rámci 

přípravy Akčního plánu OPZ+ dne 16. 3. 2022 od 14:00 hod. 

4. Kritérium hodnocení: Subjekt disponuje odbornou kvalifikací a kapacitou pro realizaci aktivit projektu (dostatečné know-

how) – lze podložit délkou fungování a nabídkou aktivit pro cílovou skupinu: zdravotně a mentálně postižení, pečující osoby, 

děti, mládež a rodiny zdravotně a mentálně postižených na území MAS Vyškovsko, z.s. 

5. Kritérium hodnocení: Subjekt nabízí dostatečný rozsah a nabídku podporovaných aktivit v rámci OPZ+, subjekt poskytuje 

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

terapeutické dílny, hiporehabilitaci, canisterapii, fyzioterapii aj. 

6. Kritérium hodnocení: Subjekt nezaslal akční plán ani rozpočet ve stanoveném termínu – subjekt nejevil zájem o zapojení 

se do projektu OPZ+ jako partner (subjekt se nezúčastnil setkání, nezaslal žádné podklady a rozpočet. Nevylučuje se však jiná 

spolupráce s MAS v rámci projektu OPZ+, jelikož proběhla osobní konzultace ohledně OPZ+ později). 

7. Kritérium hodnocení: Subjekt nezaslal akční plán ani rozpočet ve stanoveném termínu – subjekt nejevil zájem o zapojení 

se do projektu OPZ+ jako partner (subjekt se nezúčastnil setkání, nezaslal žádné podklady a rozpočet. Nevylučuje se jiná 

spolupráce s MAS v rámci projektu OPZ+, jelikož proběhla osobní konzultace ohledně OPZ+ později). 

8. Kritérium hodnocení: Subjekt není součinný při zpracování Akčního plánu OPZ+. 

 

 



 

 

Pozvánka na 

Informačním setkání organizací z území MAS v rámci přípravy 

Akčního plánu OPZ+ 

 

Jménem MAS Vyškovsko, z.s. bychom Vás chtěli pozvat na veřejné „Informační setkání 

organizací z území MAS v rámci přípravy Akčního plánu OPZ+“, které proběhne ve 

středu 16. 3. 2022 od 14:00 hod v budově OÚ Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109.  

Rádi bychom s Vámi prodiskutovali možnosti Vašeho zapojení a podpory aktivit v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+). Jakožto žadatelé v OPZ+ budeme 

zpracovávat šestiletý Akční plán a projekt na období 2023–2025. Informace k OPZ+, včetně 

informací ohledně podporovaných: cílových skupin, oblastí a aktivit naleznete, na webových 

stránkách MAS: https://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2021-2027/operacni-program-

zamestnanost. 

Pojďme se společně nad možnostmi zamyslet. Možná právě Vás napadnou aktivity, které 

bude možné díky OPZ+ podpořit. 

Účast na plánovaném setkání nám můžete sdělit telefonicky na telefonním čísle 725 137 765 

či prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu masvyskovsko@seznam.cz. 

 

S pozdravem a přáním hezkého dne za MAS Vyškovsko, z.s. 

 

Ing. Pavla Sadloňová 

projektová manažerka 

 

V Rostěnicích dne 10. 3. 2022 

 

https://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2021-2027/operacni-program-zamestnanost
https://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2021-2027/operacni-program-zamestnanost







