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 Z JEDNÁNÍ ROZHODOVACÍ KOMISE MAS Vladař
který se konal dne 23. 03. 2020 od 09.00 hodin a 25. 03. 2020 od 9.00 hodin prostřednictvím online konference
Přítomni:

členové komise dle prezenční listiny
předseda Rozhodovací komise MAS
(prezenční listina vyhotovena dle zvoleného systému komunikace - meet.google.com)

Zástupci MAS Vladař:

vedoucí pracovník SCLLD
manažer IROP

- ing. Josef Ryšavý
- p. Andrea Nipauerová

Program jednání:
1. Prezence
2. Jednání Rozhodovací komise, výběr projektů
Předání potřebných informací a dokumentů v rámci zahájení Výběru projektů, které budou doporučeny /
nedoporučeny k financování
Vytvoření seznamu vybraných / nevybraných / náhradních projektů, které budou doporučeny /
nedoporučeny k financování
Operační program IROP:
„10. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení III. (IROP5)“
3. Závěr, diskuse
Prezence, úvod – jednání 23. 3. 2020
Dne 23. 3. 2020 před zahájením jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, (dále jen „RK MAS“), se slova ujal p.
Ryšavý a vysvětlil, jakým způsobem budeme nyní spolupracovat a jak bude probíhat jednání Rozhodovací
komise MAS po dobou vyhlášeného nouzového stavu, dále všech nařízeních a opatřeních vlády České
republiky. V současné chvíli si společně vyzkoušíme jednání formou online konference prostřednictvím služby
meet.google.com. Přítomní, tedy přihlášení do služby „meet“ souhlasili a bylo zahájeno jednání „RK MAS“.
Dne 23. 3. 2020 se podařilo přihlásit těmto členům „RK MAS“:
 Ing. Karel Honzl
 Ing. Čestmír Novák
 Jaromír Kubelka
 Miroslav Dorňák
Dne 23. 3. 2020 se podařilo přihlásit těmto zástupcům MAS Vladař:
 Ing. Josef Ryšavý
 Andrea Nipauerová
Jelikož „RK MAS“ nebyla usnášeníschopná, pokračovala další část jednání formou diskuse a návrhu na nový
termín jednání, který bude opět probíhat přes službu meet.google.com, kdy nový termín byl navrhnut a
odsouhlasen na 25. 3. 2020 od 9.00 hod., kdy p. Ryšavý zašle všem členům opět přístupová data a termín
online konference.
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Prezence, úvod – jednání 25. 3. 2020
Před zahájením jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, (dále jen „RK MAS“), byl p. Nipauerovou zapsán
seznam přihlášených členů RK MAS včetně zástupců MAS Vladař do připravené prezenční listiny, viz níže
uvedené.
Dne 25. 3. 2020 se podařilo přihlásit těmto členům „RK MAS“:
 Ing. Karel Honzl
 Ing. Čestmír Novák
 Antonín Stádnický
 Jaromír Kubelka
 Miroslav Dorňák
 Jan Fronc
Dne 25. 3. 2020 se podařilo přihlásit těmto zástupcům MAS Vladař:
 Ing. Josef Ryšavý
 Andrea Nipauerová
Poté již jednání „RK MAS“ vedl předseda „RK MAS“, ing. Karel Honzl. Předseda „RK MAS“ vyzval přítomné,
zda mají nějaký návrh na změnu programu jednání. Jelikož nikdo nepodal návrh na změnu ani na doplnění
programu jednání, předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení.
Hlasování, usnesení:
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s programem jednání:
Celkem přítomných členů:

6 členů „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

6
0
0

Dále bylo navrženo, že zapisovatelem jednání „RK MAS“ bude p. Nipauerová, ověřovateli zápisů budou p.
Novák a p. Kubelka.
Hlasování, usnesení:
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s návrhem zapisovatele a
ověřovatelů dnešního jednání „RK MAS“:
Celkem přítomných členů:

6 členů „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

6
0
0
Jednání Rozhodovací komise, výběr projektů
Operační program IROP

„10. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení III. (IROP5)“
Po proběhlém hlasování dostala slovo p. Nipauerová, která představila projekty, v součinnosti s přijatou
žádostí o podporu. Do 10. výzvy MAS Vladař (IROP 5 – aktivita ZŠ) bylo podáno devět žádostí o podporu.
Projekty byly představeny dle dostupných informací a dokumentů, které jsou součástí podané žádosti o
podporu, převážně se čerpalo ze studie proveditelnosti, které byly všem členům „RK MAS“ zaslány
s pozvánkou na jednání.
Předseda RK MAS přednesl předaný seznam projektů doporučených k financování ze strany Výběrové komise
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MAS (dále jen „VK MAS“). Poté se překročilo již k samotnému jednání.
Byla přednesena výše stanovené alokace CZV (celkové způsobilé výdaje), která byla určena pro 10. výzvu
MAS Vladař.
-

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu „10. výzva MAS Vladař
– IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)““ byla
odsouhlasena v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 15.161.547,00 Kč

-

Modifikace 10. výzvy byla schválena a provedena u 10. výzvy IROP 5 na celkovou výši (95% alokace pro
MAS + 5% spoluúčast žadatele): 17.898.426,09 Kč

-

Celková alokace, která bude čerpána v součinnosti s přijatými žádostmi a navýšením alokace 10.
výzvy (modifikace), které splnily formální hodnocení a přijatelnost projektu a věcné hodnocení bude v
celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 17.889.426,09 Kč

-

Převis alokace výzvy, tedy částka, která po výše uvedené modifikace stále chybí s vazbou na potřebné
čerpání alokace u 10. výzvy IROP 5, v součinnosti s podanými žádostmi o podporu: 4.287.783,88 Kč

I přesto je alokace 10. výzvy IROP 5 stále nedostačující pro možnost podpoření dalších projektů / žádostí o
podporu. Tato část byla řešena na jednání Valné hromady MAS, které proběhlo 12. 12. 2019, kdy byl dán
návrh na možnost provést změnu strategie SCLLD MAS Vladař a to podání žádosti o změnu na ŘO IROP o
přesunu zbývající alokace z IROP 1 ve výši 2.922.720,80 Kč (pozn.: 95 %) do fiše IROP 5. Valná hromada
MAS tento návrh podpořila a usnesením o hlasování tuto část schválila. Dne 19. 12. 2019 se konalo jednání
„RK MAS“, kde byl tento návrh také podpořený. Bylo schváleno usnesení, že všichni přítomní souhlasí, že
bude podána žádost o změnu, aby bylo možné podpořit další z podaných žádostí u 10. výzvy IROP 5, které
splní podmínky všech potřebných administrativních kroků hodnocení a dále pověřuje pracovníky MAS Vladař,
aby provedli veškeré potřebné kroky k podání a dořešení potřebné žádosti o změnu s vazbou na SCLLD MAS
Vladař – finanční plánování a čerpání v IROP.
V současné chvíli probíhá schvalovací proces na ŘO IROP k podané změně žádosti. Jakmile bude žádost
schválena ze strany ŘO IROP bude možné provést potřebný krok modifikace 10. výzvy a navýšit ji o další
částku a to 2.922.720,80 Kč (pozn.: 95 %). Po té je možné ukončit proces hodnocení Výběru projektů ze strany
„RK MAS“, zaslání výsledků hodnocení žadatelům a předání projektů na CRR k ZOZ (závěrečné ověření
způsobilosti).
Přítomní členové „RK MAS“ souhlasili s tímto postupem a pan předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení.
Hlasování, usnesení:
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s tím, že po úspěšném schválení
podané žádosti o změnu ze strany ŘO IROP, pověřují zástupce MAS Vladař k dalším potřebným
administrativním krokům s pojených s provedením modifikace 10. výzvy IROP 5:
Celkem přítomných členů:

6 členů „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

6
0
0

I přes výše uvedené nebude alokace 10. výzvy dostatečná k tomu, aby bylo možné podpořit všechny přijaté
žádosti o podporu a proto bude ze strany „RK MAS“ řešen seznam „Náhradních projektů“, příloha č. 2.
tohoto zápisu včetně sestaveného a schváleného seznamu vybraných projektů, příloha č. 1. tohoto zápisu,
kdy pořadí projektů bude řešen podle:
1. výběr projektů dle nejvyššího možného dosaženého počtu bodů v rámci věcného hodnocení
2. při rovnosti dosaženého počtu bodů u projektů, kde celková alokace může podpořit pouze jeden z projektů,
je rozhodující pořadí příjmu žádostí o podporu v systému MS2014+ / ISKP14+
V případě, že by ŘO IROP neschválil MAS Vladař podanou žádost o změnu v rámci přesunu finanční částky
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z fiše IROP 1 na IROP 5, pozbyde níže uvedené hlasování o usnesení s vazbou na sestavení seznamu
náhradních projektů a vybraných projektů, které budou doporučeny k financování ze strany „RK MAS“ svou
platnost a „RK MAS“ bude muset svolat nové jednání, kde bude sestaven seznam náhradních projektů a
vybraných projektů k financování dle platné alokace 10. výzvy MAS Vladař.
O slovo se přihlásil p. Kubelka, který uvedl, že se nebude moci zúčastnit hlasování o výběru projektů a to
z důvodu možného střetu zájmu, jelikož ZŠ a MŠ Vroutek má v 10. výzvě IROP 5 také podanou žádost o
podporu a p. Kubelka je statutárním zástupcem města Vroutek, které je zároveň zřizovatelem ZŠ a MŠ
Vroutek. Přítomní vzali tuto informaci na vědomí.
Poté se překročilo k sestavení seznamu vybraných projektů / žádostí, které budou předány a doporučeny k
financování na CRR (IROP) a sestavení seznamu náhradních projektů.
Vybrané projekty / žádosti určené k financování dle předaného seznamu projektů ze strany „VK MAS“,
členové „RK MAS“ zařadili na seznam vybraných projektů, a to dle alokace výzvy a dle celkových
způsobilých výdajů žádosti. Takto budou projekty / žádosti označeny a určeny k financování:
1) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012285
Název projektu:

Modernizace odborných učeben v ZŠ Manětín

Žadatel:

Základní škola Manětín, příspěvková organizace

Bodové hodnocení:

dosažený celkový počet 60 bodů

Výše alokace CZV uvedená v žádosti:

2.617.447,00 Kč

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 4.
Hlasování, usnesení:
Předseda RK MAS dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí se zařazením výše uvedeného
projektu / žádosti na seznam vybraných projektů, který bude doporučen k financování dle uvedeného pořadí:
4. Modernizace odborných učeben v ZŠ Manětín
Žadatel: Základní škola Manětín, příspěvková organizace
Celkem přítomných členů:
Celkem ve střetu zájmu:

6 členů „RK MAS“
1 člen „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

5
0
0

2) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012286
Název projektu:

Učebna pro výuku přírodních věd

Žadatel:

Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny

Bodové hodnocení:

dosažený celkový počet 55 bodů

Výše alokace CZV uvedená v žádosti:

2.936.176,02 Kč

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 5.
Tel.: +420 353 399 708, E-mail: vladar@vladar.cz, WWW: www.vladar.cz
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Hlasování, usnesení:
Předseda RK MAS dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí se zařazením výše uvedeného
projektu / žádosti na seznam vybraných projektů, který bude doporučen k financování dle uvedeného pořadí:
5. Učebna pro výuku přírodních věd
Žadatel: Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny
Celkem přítomných členů:
Celkem ve střetu zájmu:

6 členů „RK MAS“
1 člen „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

5
0
0

3) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012290
Název projektu:

Přírodovědné předměty v moderním pojetí

Žadatel:

Základní škola Žatec, Komenského alej, 749, okres Louny

Bodové hodnocení:

dosažený celkový počet 55 bodů

Výše alokace CZV uvedená v žádosti:

2.987.526,00 Kč

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 6.
Hlasování, usnesení:
Předseda RK MAS dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí se zařazením výše uvedeného
projektu / žádosti na seznam vybraných projektů, který bude doporučen k financování dle uvedeného pořadí:
6. Přírodovědné předměty v moderním pojetí
Žadatel: Základní škola Žatec, Komenského alej, 749, okres Louny
Celkem přítomných členů:
Celkem ve střetu zájmu:

6 členů „RK MAS“
1 člen „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

5
0
0

4) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012295
Název projektu:

Jazyková učebna s novými technologiemi

Žadatel:

Základní škola Žatec, Komenského alej, 749, okres Louny

Bodové hodnocení:

dosažený celkový počet 55 bodů

Výše alokace CZV uvedená v žádosti:

2.579.193,50 Kč

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 7.
Hlasování, usnesení:
Předseda RK MAS dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí se zařazením výše uvedeného
Tel.: +420 353 399 708, E-mail: vladar@vladar.cz, WWW: www.vladar.cz
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projektu / žádosti na seznam vybraných projektů, který bude doporučen k financování dle uvedeného pořadí:
7. Jazyková učebna s novými technologiemi
Žadatel: Základní škola Žatec, Komenského alej, 749, okres Louny
Celkem přítomných členů:
Celkem ve střetu zájmu:

6 členů „RK MAS“
1 člen „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

5
0
0

5) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012303
Název projektu:

Učebna cizích jazyků a informatiky

Žadatel:

Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny

Bodové hodnocení:

dosažený celkový počet 55 bodů

Výše alokace CZV uvedená v žádosti:

2.976.683,19 Kč

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 8.
Hlasování, usnesení:
Předseda RK MAS dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí se zařazením výše uvedeného
projektu / žádosti na seznam vybraných projektů, který bude doporučen k financování dle uvedeného pořadí:
8. Učebna cizích jazyků a informatiky
Žadatel: Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny
Celkem přítomných členů:
Celkem ve střetu zájmu:

6 členů „RK MAS“
1 člen „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

5
0
0

6) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012420
Název projektu:

Vybudování multifunkční učebny na základní škole Tuchořice

Žadatel:

Základní škola a Mateřská škola Tuchořice, okres Louny,
příspěvková organizace

Bodové hodnocení:

dosažený celkový počet 95 bodů

Výše alokace CZV uvedená v žádosti:

992.126,19 Kč

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 1.
Hlasování, usnesení:
Předseda RK MAS dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí se zařazením výše uvedeného
projektu / žádosti na seznam vybraných projektů, který bude doporučen k financování dle uvedeného pořadí:
Tel.: +420 353 399 708, E-mail: vladar@vladar.cz, WWW: www.vladar.cz
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1. Vybudování multifunkční učebny na základní škole Tuchořice
Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Tuchořice, okres Louny, příspěvková organizace
Celkem přítomných členů:
Celkem ve střetu zájmu:

6 členů „RK MAS“
1 člen „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

5
0
0

7) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012430
Název projektu:

Modernizace odborné výuky na ZŠ Petrohrad

Žadatel:

Obec Petrohrad

Bodové hodnocení:

dosažený celkový počet 80 bodů

Výše alokace CZV uvedená v žádosti:

1.465.033,00 Kč

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 2.
Hlasování, usnesení:
Předseda RK MAS dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí se zařazením výše uvedeného
projektu / žádosti na seznam vybraných projektů, který bude doporučen k financování dle uvedeného pořadí:
2. Modernizace odborné výuky na ZŠ Petrohrad
Žadatel: Obec Petrohrad
Celkem přítomných členů:
Celkem ve střetu zájmu:

6 členů „RK MAS“
1 člen „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

5
0
0

8) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012457
Název projektu:

Modernizace odborné výuky na ZŠ Chbany

Žadatel:

Základní škola a Mateřská škola Chbany, okres Chomutov,
příspěvková organizace

Bodové hodnocení:

dosažený celkový počet 75 bodů

Výše alokace CZV uvedená v žádosti:

2.637.798,00 Kč

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 3.
Hlasování, usnesení:
Předseda RK MAS dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí se zařazením výše uvedeného
projektu / žádosti na seznam vybraných projektů, který bude doporučen k financování dle uvedeného pořadí:
3. Modernizace odborné výuky na ZŠ Chbany
Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace
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Celkem přítomných členů:
Celkem ve střetu zájmu:

6 členů „RK MAS“
1 člen „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

5
0
0

Vybrané projekty / žádosti určené k financování dle předaného seznamu projektů ze strany „VK MAS“,
členové „RK MAS“ zařadili na seznam náhradních projektů, a to dle alokace výzvy a dle celkových
způsobilých výdajů žádosti. Takto budou projekty / žádosti označeny a určeny k financování:
1) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012475
Název projektu:

Venkovní víceúčelová učebna a bezbariérové sociální zařízení

Žadatel:

Základní škola a Mateřská škola Vroutek, okres Louny
- příspěvková organizace

Bodové hodnocení:

dosažený celkový počet 55 bodů

Výše alokace CZV uvedená v žádosti:

2.994.227,07 Kč

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 1.
Hlasování, usnesení:
Předseda RK MAS dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí se zařazením výše uvedeného
projektu / žádosti na seznam náhradních projektů, který bude doporučen k financování dle uvedeného pořadí:
1. Venkovní víceúčelová učebna a bezbariérové sociální zařízení
Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Vroutek, okres Louny – příspěvková organizace
Celkem přítomných členů:
Celkem ve střetu zájmu:

6 členů „RK MAS“
1 člen „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

5
0
0

Po ukončeném hlasování p. Kubelka byl opět přítomen dalšímu průběhu jednání „RK MAS“.
Závěr, diskuse
O slovo se přihlásil p. Fronc. Otázka směřovala k operačnímu programu PRV a stav hodnocení přijatých
žádostí u 4. výzvy MAS Vladař – PRV. Na dotaz odpověděl p. Ryšavý, který uvedl potřebné informace, v jakém
stavu je hodnocení přijatých žádostí.
Dále p. Fronc požádal o informace ke Grantovým výzvám pro rok 2020. Kdy opět odpověděl p. Ryšavý i
s vazbou na současný stav České republiky. Finanční alokace máme jako MASky krajem přislíbené. Nyní však
čekáme na to, jak vše dopadne a zda kraje nakonec nepřistoupí k tomu vyčlenit tyto finance na jiné potřeby
s vazbou na nouzový stav České republiky a řešení epidemie koronaviru.
Dále byla podána otázka s vazbou na to, jaké jsou možnosti a co může MAS Vladař podniknout k tomu, aby
byl projekt 10. výzvy IROP 5 – ZŠ a MŠ Vroutek také finančně podpořen a nemusel tak být na seznamu
náhradních projektů. K tomu se vyjádřila p. Nipauerová, která vysvětlila, že v současné chvíli musíme vyčkat,
až se vyhlásí plánované výzvy pro rok 2020 a dle čerpání v těchto výzvách budeme pak schopni zjistit zbývající
stav alokací jednotlivých fiší IROP a po té s orgány MAS Vladař řešit jak využijeme zbytek financí.
Tel.: +420 353 399 708, E-mail: vladar@vladar.cz, WWW: www.vladar.cz
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Jelikož už nebyl dán žádný dotaz, jednání bylo ukončeno.
Na závěr jednání předseda „RK MAS“ poděkoval všem přítomným za spolupráci, a dále uvedl, že zápis z
jednání včetně seznamu vybraných projektů doporučených k financování a včetně seznamu náhradních
projektů bude předán / zaslán členům „RK MAS“ co nejdříve, a to ve lhůtě do 2 pracovních dní od
konaného jednání, kdy lhůta na případné podání připomínek běží od předání opět 3 pracovní dny.
Dále ještě s pomocí zástupců MAS Vladař vysvětlil, že v současné chvíli, po dobu trvání nouzového
stavu ČR a vazbou na nařízení vlády, budeme řešit výstupy ke schválení zápisu trochu neobvykle, a to
formou mailové korespondence, kdy tuto část bude zajišťovat určený zapisovatel nebo zástupci MAS
Vladař (ing. Josef Ryšavý nebo p. Nipauerová Andrea). Žádáme tedy všechny členy, aby dodržovali uvedené
lhůty v zaslaných mailech a pokyny, které tam budou vždy jasně uvedeny. Děkujeme. Tyto výstupy se pak
budou muset také dokládat archivovat.

V Podbořanech, dne 26. 03. 2020
Ing. Čestmír Novák a p. Jaromír Kubelka
členové Rozhodovací komise MAS – ověřovatelé, podpis:

p. Andrea Nipauerová
manažer operačního programu IROP – zapisovatel, podpis:

Za Rozhodovací komisi MAS Vladař:
ing. Karel Honzl
předseda Rozhodovací komise MAS,

podpis:

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1.
1x dokument schválený „Seznam vybraných projektů doporučených k financování“
Příloha č. 2.
1x dokument schválený „Seznam náhradních projektů doporučených k financování“
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