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Finanční partner z plánovaného projektu MAS OPZ+  

– Podpora volnočasových aktivit dětí a dospívajících (komunitní venkovské tábory) 

Preferenční kritéria výběru partnera1 

Žadatel je oprávněnou osobou finančního partnera v souladu s výzvou MAS Bohumínsko, z.s.  
- vylučovací kritérium 

Datum vzniku subjektu - žadatel má min. 3 letou historii před vyhlášením výzvy OPZ+ pro MAS Bohumínsko, 
z.s. z OPZ+ (tzn. před 1. 7. 2022)2  
- vylučovací kritérium  

Dodržení principu CLLD - žadatel má sídlo v území MAS Bohumínsko  anebo je na území MAS Bohumínsko 
aktivní  
- vylučovací kritérium 

Žadatel popsal a doložil celoroční činnost s dětmi a mládeží za roky 2021 a 2022 
(Podmínkou je prokazatelná celoroční práce s dětmi a mládeží, která nemá charakter jednorázového 
dodavatelského vztahu.)  
- vylučovací kritérium 

Žadatel uvedl stručný popis aktivit komunitního tábora na území MAS pro všechny roky z plánovaného období 
realizace (2023 - 2025) 

Žadatel uvedl odpověď týkající se prokazatelné personální kapacity ANO 
Žadatel uvedl odpověď týkající se prokazatelné personální kapacity NE a uvedl informaci o jejím zajištění 
k aktivitám. 
- splněné kritérium  
Žadatel neuvedl odpověď týkající se prokazatelné personální kapacity -  
- vylučovací kritérium 

Jaké typy aktivit pro děti a mládež žadatel v posledních třech letech žadatel realizoval3:  

Kroužky pro děti a mládež + 15 bodů 

Jednorázové akce pro děti a mládež + 5 bodů 

Nepobytové tábory + 5 bodů 

Žádné 0 bodů 

Finanční náročnost partnera 

Celkové přímé náklady do 150 000 Kč 5 bodů 

Celkové přímé náklady v rozmezí 150 001 Kč – 300 000 Kč 10 bodů 

Celkové přímé náklady v rozmezí 300 001 Kč – 500 000 Kč 15 bodů 

Typ partnera 

Příspěvková organizace zřízená obcí, svazkem obcí nebo krajem. 5 bodů 

Nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s., církev a církevní právnická osoba, 
nadace, nadační fond). 

10 bodů 

 

                                                           
1 V případě shodného počtu dosažených bodů rozhoduje výše finanční náročnosti projektu (preferován projekt s vyšší finanční 
náročností). 
2 Viz bod 3.2 Výzvy MAS. 
3 Zaškrtněte alespoň jednu z možností. Můžete zaškrtnout více možností najednou. 


