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ZÁPIS Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ MAS VLADAŘ A VÝBĚROVÉ KOMISE MAS v rámci 
předání žádostí určených k věcnému hodnocení vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s. 

 

„1. výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi I. (IROP3)“ 

 
 

který se konal dne 27. 03. 2018 od 14.00 hodin v kanceláři MAS Vladař 
 
 
Přítomni:  členové Výběrové komise MAS dle prezenční listiny 
   (originál prezenční listiny je archivován v kanceláři MAS Vladař) 

   předseda Výběrové komise MAS  - p. Monika Heidenreichová 
   vedoucí pracovník SCLLD   - ing. Josef Ryšavý 
   manažer IROP     - p. Andrea Nipauerová 
 
Program pracovního jednání: 

 
 Prezentace a zahájení pracovního jednání 

 Předání potřebných informací a dokumentů v rámci zahájení Věcného hodnocení přijatých žádostí 
 Předání projektů – žádostí, které byly úspěšně vyhodnoceny v rámci formálního hodnocení a přijatelnosti 

projektů členům Výběrové komise MAS (hodnotitelům) včetně potřebné dokumentace 
 Přiřazení žádostí o podporu k věcnému hodnocení hodnotitelům 
 Závěr, diskuse 
 

Úvod 
 
Předsedovi a členům Výběrové komise MAS byla mailem zaslána pozvánka na pracovní jednání MAS 
Vladař a to v součinnosti s již proběhlým a ukončeným hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti 
projektů (dále jen FNaP) – přijatých žádostí, aby bylo možné předat tyto projekty předsedovi Výběrové 
komise MAS, a mohlo se tak zahájit věcného hodnocení projektů – přijatých žádostí. 
 
Dále bylo na úvod ještě předneseno, že bude do programu jednání vložen další bod, a to školení členů 
Výběrové komise MAS Vladař pro 3. výzvu MAS Vladař – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP 5)“. 
 

Průběh jednání 
 
Na zahájení jednání bylo předsedkyni Výběrové komise MAS oznámeno, že po ukončeném formálním 
hodnocení a přijatelnosti projektů byly již rozeslány pozvánky na jednání všem členům Výběrové komise 
MAS a též metodikovi CRR - Ing. Modrovičové. 
 
Předsedovi výběrové komise MAS byly předány projekty – žádosti, které byly úspěšně vyhodnoceny v rámci 
formálního hodnocení a přijatelnosti projektů, aby bylo možné zahájit další krok hodnocení a to samotné 
věcné hodnocení projektů – žádostí, které jsou uvedeny v tabulce na straně 2 „seznam žádostí o podporu 
v rámci úspěšného hodnocení FNaP vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s.“  
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SEZNAM ŽÁDOSTÍ o podporu v rámci úspěšného hodnocení „FNaP“ vyhlášené 
výzvy MAS Vladař o.p.s. 

 
„1. výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 

inkluzi I. (IROP3)“ 
 

 

 
PZN.: Žádosti jsou seřazeny v pořadí dle příjmu, tedy podání žádosti do systému MS2014+ / ISKP14+ ze strany žadatele. Originál 

podepsaného dokumentu je archivován v kanceláři MAS Vladař. 

 
Dále byly předány předsedovi výběrové komise MAS tyto dokumenty, které se musí použít v rámci 
věcného hodnocení (v elektronické podobě, kontrolní list pro věcné hodnocení a etický kodex též v tištěné podobě): 
 

 Směrnice č. 01 „Interní postupy MAS Vladař o.p.s pro hodnocení a výběr projektů, ošetření 
zamezení střetu zájmů – operační program IROP“ (verze 02/2018, platná a účinná dnem 22. 1. 2018) 

 Směrnice č. 02 „Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí a Kritéria pro věcné hodnocení projektů 
– operační program IROP“ (verze 01/2017, platná a účinná dnem 29. 11. 2017) 

 Kontrolní list k věcnému hodnocení: aktivita „Rozvoj komunitních center“ (platný od 21. 12. 2017) 
 Etický kodex (Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti osoby podílející se na hodnocení nebo výběru předložené Žádosti o 

podporu v rámci výzvy SCLLD MAS Vladař o.p.s.) 
 Formulář pro vyhotovení zápisu z jednání výběrové komise MAS včetně prezenční listiny 
 Dokumenty, které jsou nedílnou součástí referenčních dokumentů kontrolních listů věcného 

hodnocení vložené jako povinné i nepovinné přílohy ze strany žadatelů v systému MS2014+ / 
ISKP14+ u jednotlivých registrovaných žádostí o podporu (viz.výše uvedená tabulka – str.2.) 

 
Předseda výběrové komise MAS převzal veškerou uvedenou dokumentaci. Dále předal projekty – žádosti, 
které byly úspěšně vyhodnoceny v rámci formálního hodnocení a přijatelnosti projektů (FNaP) 
členům Výběrové komise MAS (hodnotitelům) včetně potřebné dokumentace (v elektronické podobě, 

kontrolní list pro věcné hodnocení a etický kodex též v tištěné podobě): 
 

 Směrnice č. 01 „Interní postupy MAS Vladař o.p.s pro hodnocení a výběr projektů, ošetření 
zamezení střetu zájmů – operační program IROP“ (verze 02/2018, platná a účinná dnem 22. 1. 2018) 

 Směrnice č. 02 „Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí a Kritéria pro věcné hodnocení projektů 
– operační program IROP“ (verze 01/2017, platná a účinná dnem 29. 11. 2017) 

 Kontrolní list k věcnému hodnocení: aktivita „Rozvoj komunitních center“ (platný od 21. 12. 2017) 
 Etický kodex (Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti osoby podílející se na hodnocení nebo výběru předložené Žádosti o 

podporu v rámci výzvy SCLLD MAS Vladař o.p.s.) 
 Dokumenty, které jsou nedílnou součástí referenčních dokumentů kontrolních listů věcného 

hodnocení vložené jako povinné i nepovinné přílohy ze strany žadatelů v systému MS2014+ / 
ISKP14+ u jednotlivých registrovaných žádostí o podporu (viz.výše uvedená tabulka – str.2.) 

 
 
 
 
 

Registrační číslo projektu 
(dle systému MS2014+ / 

ISKP14+) 

Název projektu 
(dle podané žádosti a registrace projektu / žádosti v systému 

MS2014+ / ISKP14+) 

Žadatel 
(jméno žadatele / název žadatele) 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008025 

Komunitní centrum PL Petrohrad 
Psychiatrická léčebna 

Petrohrad, příspěvková 
organizace 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008026 

Komunitní centrum "ROHÁČEK" LEADER ACADEMY o.p.s. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0008039 

Rekonstrukce objektu č. p. 1667 Husova, Kadaň 
na Komunitní centrum 

Město Kadaň 
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Žádosti o podporu byly předsedou Výběrové komise MAS Vladař přiřazeny těmto hodnotitelům k věcnému 
hodnocení: 
 
 Komunitní centrum PL Petrohrad 

Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008025 
Žadatel:    Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace 
Dílčí hodnocení vypracují hodnotitelé: p. Monika Heidenreichová 
     p. Zdeněk Ornst 
 
 Komunitní centrum "ROHÁČEK" 

Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008026 
Žadatel:    LEADER ACADEMY o.p.s. 
Dílčí hodnocení vypracují hodnotitelé: p. Jiří Kříž 
     p. Oto Trapp 
 
 Rekonstrukce objektu č. p. 1667 Husova, Kadaň na Komunitní centrum 

Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008039 
Žadatel:    Město Kadaň 
Dílčí hodnocení vypracují hodnotitelé: p. Ladislav Kubiska 
     p. Stanislav Raul 
 
Dále bylo členům Výběrové komise včetně předsedy, předán formulář „Etický kodex“, který na místě 
podepsali, a předali zpět, zástupci MAS Vladař k archivaci, který musí být podepsán před samotným 
zahájením věcného hodnocení žádostí o podporu. 
 

Školení členů „VK“ pro 3. výzvu MAS Vladař – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP 5)“. 

 
Podrobnosti uvádí samostatný zápis ze školení členů Výběrové komise MAS, v rámci možnosti zahájení 
věcného hodnocení vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s. po ukončení příjmu žádostí o podporu v systému 
MS2014+ a úspěšného ukončení formálních náležitostí a přijatelnosti projektů. 
 

Závěr pracovního jednání 
 
Na závěr pracovního jednání Výběrové komise MAS a pracovníků MAS Vladař, bylo ještě připomenuto, že 
věcné hodnocení musí být ukončeno před hodnotícím jednání Výběrové komise MAS Vladař, které se koná 
dne 10. 04. 2018. Na tomto jednání se vyhodnotí předané kontrolní listy věcného hodnocení žádostí o 
podporu. Po té se všichni zúčastnění rozloučili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Podbořanech, dne 27. 03. 2018 
 
 
 
Za MAS Vladař:  Projektový manažer IROP, podpis: 

mailto:vladar@vladar.cz
http://www.vladar.cz/

