MAS VLADAŘ o.p.s.
Sídlo: Karlovarská 6, 364 55 Valeč, kancelář: Masarykovo náměstí 22, Podbořany
IČ: 264 04 818
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

ZÁPIS ZE SEMINÁŘE v rámci vyhlášených výzev operačního programu IROP, MAS
Vladař o.p.s.
který se konal dne 5. 11. 2019 od 09.00 a od 12.30 hodin v kanceláři MAS Vladař, v Podbořanech

Přítomni:

Žadatelé, zpracovatelé projektových záměrů dle prezenční listiny (originál je
archivován v kanceláři MAS Vladař)

Zástupci MAS Vladař: manažer IROP - p. Andrea Nipauerová
Program semináře:

- pozvánka dostupná na www.vladar.cz
- příloha č. 1. tohoto zápisu
Úvod - prezence

Seminář se konal v návaznosti na již vyhlášené výzvy, viz níže uvedené, a seminář byl rozdělen do dvou
přednáškových bloků. Přítomní se zapsali na prezenční listinu a měli k dispozici si odebrat vytištěné materiály
k dnešnímu semináři, jako je prezentace, textace výzvy MAS Vladař, směrnice č. 02 – hodnotící kritéria „FNaP“
a „VH“, příloha č. 35 „Postup pro práci s modulem veřejné zakázky“.
1. BLOK
13. výzva MAS Vladař – IROP 1 - aktivita Bezpečnost dopravy
2. BLOK
12. výzva MAS Vladař – IROP 1 - aktivita Telematika
Na stránkách MAS Vladař www.vladar.cz byla zveřejněna pozvánka včetně programu, kde byla také uvedena
kontaktní osoba, kde se mohli zájemci / žadatelé na seminář přihlásit.

1. BLOK semináře
Zahájení semináře - průběh semináře
Na úvod p. Nipauerová přivítala všechny přítomné. Seminář MAS Vladař pořádá pro zájemce / žadatele, kteří
mají zájem o podání žádosti o podporu, aby bylo možné jim předat potřebné informace jednak, které jsou
součástí podmínek a pravidel výzvy a jednak součinnost s podáním žádosti v ELE podobě přes systém
MS2014+ / ISKP14+.
Poté byl seminář zahájen a to 1. blokem, který byl zaměřen na 13. výzvu IROP 1 (bezpečnost dopravy) dle
připravené prezentace, která byla v tištěné podobě rozdána všem přítomným a dále bude vložena na webové
stránky www.vladar.cz do sekce aktualit k pozvánkám na seminář výzvy a také do sekce k vyhlášeným
výzvám.
Na zahájení prezentace o výzvách proběhlo jejich představení v základních datech, jako je představení výzvy
– číslo registrace v systému, datum a čas zahájení příjmu žádostí včetně ukončení příjmu žádostí o podporu,
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dále finanční alokace výzev, minimální a maximální finanční částky na 1 projekt / žádost, vazba na výzvu ŘO
IROP a další, více v prezentaci / přílohy ke stažení zde:
http://vladar.cz/13-vyzva-mas-vladar-irop-zvyseni-podilu-udrzitelnych-forem-dopravy-iii-irop1-vypis-text102.html
Po té se již pokračovalo dle prezentace v předávání informací o samotných aktivitách, které podléhají
vyhlášeným výzvám MAS Vladař v součinnosti s pravidly a podmínkami s vazbou na výzvu ŘO IROP.
Žadatelé měli možnost v průběhu školení se dotazovat dle svých potřeb a svého záměru na vše co souvisí
s vyhlášenou výzvou. V průběhu prezentace byly také představeny směrnice č. 01 a č. 02, které jsou součástí
vyhlášených výzev, kdy se jedná o kritéria hodnocení FNaP a věcného hodnocení včetně hodnotících kritérií
jednotlivých administrativních kroků a dokumentu interních postupů, kde jsou uvedeny potřebné informace a
pravidla pro vyhlašování výzev, jejich hodnocení, ošetření střetu zájmu atd., ostatní naleznou žadatelé v
samotném dokumentu, který je veřejně dostupný. V návaznosti na uvedené směrnice výzvy byly již řešeny i
konkrétní dotazy ze strany žadatelů. V průběhu byly také ukazovány potřebné webové odkazy, kde žadatelé
naleznou vše potřebné a to nejen na stránkách MAS Vladař, ale i na stránkách operačního programu IROP, a
to na www.vladar.cz kde jsou uloženy potřebné informace a dokumenty, jak se zde orientovat v rámci
operačního programu IROP a kde na stránkách https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty naleznou všechny potřebné informace a dokumenty v rámci výzvy
ŘO IROP „č. 53 – Udržitelná doprava – integrované projekty – CLLD“ a kde naleznou potřebné přílohy u
vyhlášených výzev.
Dále bylo všem přítomným ukázáno / promítnuto a vysvětleno, že je nutné dávat si pozor při zadávání zakázek
do modulu „Veřejné Zakázky“, jelikož v této části žadatelé dost často chybují při zadávání žádosti o podporu
a správné určení / zařazení STAVU „VZ“ a ADMINISTRATIVNÍHO STAVU „VZ“, k dispozici měli v tištěné
podobě také výtah o těchto částech z přílohy č. 35 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce – „Postup pro
práci s modulem veřejné zakázky“.
Závěr, diskuse
V další části byl dán prostor k diskuzi a dalším dotazům, které vyplynuly z předaných informací. Nejčastější
dotazy byly namířeny na způsobilost výdajů, u 13. výzvy IROP 1, kdy je důležité neopomenout ze strany
žadatelů tyto kapitoly dokumentu Specifická pravidla pro žadatele a příjemce – 53. výzva, v kterých se také
často objevují neshody a nesoulad informací, které je nutné uvádět ve Studii proveditelnosti.
http://www.irop.mmr.cz/getmedia/a6c20724-399c-4f97-bad5-9677f459d70e/Specificka-pravidla_SC12_CLLD_53_v-1-3.pdf.aspx?ext=.pdf
Kapitoly:
3.4.2 Podporované aktivity
3.4.5 Způsobilé / Nezpůsobilé výdaje
Podání žádosti v ISKP14+
Pak se již pokračovalo v představení systému MS2014+ / ISKP14+, přes který žadatelé podávají své žádosti
o podporu. Pro některé žadatele byla tato část pouze jako opakování, jelikož mají zřízený přístup a se
systémem mají zkušenosti. I přesto bylo žadatelům nabídnuto, že je možné si na MAS Vladař domluvit
samotné školení v systému, kdy je vhodné nejlépe do 20. 11. 2019 (z důvodu termínu ukončení příjmu žádostí
o podporu, které je 2. 12. 2019) zaslat svůj požadavek v součinnosti se zaškolením pro žadatele na e-mail
MAS Vladař, aby bylo možné tento seminář připravit a uspořádat.
Přestávka – občerstvení, ukončení semináře
Po ukončení 1. části semináře byl dán prostor na přestávku a zahájila se příprava na přípravu semináře 2.
BLOK, který je zaměřen na 12. výzvu IROP 1.
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2. BLOK semináře
Zahájení semináře - průběh semináře
Seminář byl 30 minut po zahájení zrušen, pro neúčast zaregistrovaných zájemců „žadatelů / příjemců o
podporu“ této výzvy.

V Podbořanech, dne 11. 11. 2019

Příloha:

příloha č. 1. – pozvánka na seminář (str. 4. a 5. zápisu)
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POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
v rámci vyhlášených výzev MAS Vladař o.p.s.
12. výzva MAS Vladař – IROP 1
aktivita Telematika
13. výzva MAS Vladař – IROP 1
aktivita Bezpečnost dopravy
MAS Vladař o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na seminář k výše vyhlášeným výzvám,
k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního
programu „IROP“

Termín konání:

05. 11. 2019

Místo konání:

kancelář MAS Vladař – Masarykovo náměstí 22, Podbořany
(prostory kanceláře MAS naleznete v 1. patře budovy)

Program semináře:
1. BLOK
13. výzva MAS Vladař – IROP 1
aktivita Bezpečnost dopravy
Čas zahájení, ukončení:
09:00 – 09:10
09:10 – 10:30

10:30 - 11:30
11:30 – 12:00

09.00 – 12.00 hodin

Prezence
Zahájení semináře
Představení výzvy (název výzvy, vazba na výzvu „ŘO IROP“, oprávnění
žadatelé, podporované aktivity, míra podpory, cílové skupiny, a další potřebné
údaje)
Podání žádosti v ISKP14+
Závěr, diskuse
občerstvení, ukončení semináře
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2. BLOK
12. výzva MAS Vladař – IROP 1
aktivita Telematika
Čas zahájení, ukončení:
12:30 – 12:40
12:40 – 14:00

14:00 - 15:00
15:00 – 15:30

12.30 – 15.30 hodin

Prezence
Zahájení semináře
Představení výzvy (název výzvy, vazba na výzvu „ŘO IROP“, oprávnění
žadatelé, podporované aktivity, míra podpory, cílové skupiny, a další potřebné
údaje)
Podání žádosti v ISKP14+
Závěr, diskuse
občerstvení, ukončení semináře

Potvrzení účasti:
Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na semináři, nejpozději do 31. 10. 2019, na e-mail:
andrea.nipauerova@vladar.cz
V případě, že do uvedeného termínu registrace nebude potvrzená žádná účast ze strany žadatelů
/ příjemců, bude seminář ZRUŠEN.

V Podbořanech dne 22. října 2019
Ing. Josef Ryšavý

Andrea Nipauerová

vedoucí pracovník SCLLD

manažer IROP – CLLD MAS Vladař
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