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 v rámci výběru projektů
doporučených k financování
„5. výzva MAS Vladař IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)“
který se konal dne 07. 09. 2018 od 09.00 hodin v kanceláři MAS Vladař
Přítomni:

členové komise dle prezenční listiny (originál je archivován v kanceláři MAS Vladař)
předseda Rozhodovací komise MAS
Zástupci MAS Vladař: vedoucí pracovník SCLLD
manažer IROP

- ing. Josef Ryšavý
- p. Andrea Nipauerová

Program jednání:
➢
➢

Prezentace
Jednání Rozhodovací
- Předání potřebných informací a dokumentů v rámci zahájení Výběru projektů, které budou
doporučeny k financování
- Vytvoření seznamu vybraných projektů doporučených k financování
Operační program IROP:
„5. výzva MAS Vladař IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)“
Operační program OPZ:
„3. výzva MAS Vladař OPZ - Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I.“
„4. výzva MAS Vladař OPZ - Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař I.“

➢
➢

Různé
Závěr, diskuse
Prezentace

Před zahájením jednání Rozhodovací komise Mas Vladař, se přítomní zapsali na prezenční listinu a podepsali
etické kodexy v rámci výběru projektů, které budou doporučeny k financování.
Pracovní jednání Rozhodovací komise
Jednání Rozhodovací komise zahájil předseda, ing. Karel Honzl. Na úvod bylo předáno slovo p. Nipauerové,
která sdělila, informace o probíhajícím a zároveň již ukončeném AdO (administrativní ověření výzev), kdy se
jedná o kontrolu ze strany ŘO IROP u 1. výzvy MAS Vladař – sociální infrastruktura, 3. výzvy MAS Vladař –
aktivita pro neformální vzdělávání (školy, školky), zda MAS Vladař v rámci vyhlášení výzev a řešení veškerých
potřebných administrativních kroků v rámci hodnocení přijatých žádostí, postupuje v souladu s určenými
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směrnicemi a osnovami. Dále byla předána informace o uskutečněné monitorovací návštěvě ze strany CRR
Karlovy Vary – IROP u hodnotícího jednání Výběrové komise MAS, která byla v rámci 4. výzvy MAS Vladař –
aktivita pro ZŠ a MŠ.
Po té opět pokračoval předseda „RK MAS“, který vyzval přítomné, zda mají nějaký návrh na změnu programu
jednání. P. Ryšavý požádal o provedení změny v programu jednání, a to před bod „Různé“ zařadit bod
„Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2018“. Jelikož nikdo nepodal již
žádný návrh ani námitku, bylo překročeno k hlasování, tedy ke schválení dnešního programu jednání „RK
MAS“.
Hlasování, usnesení:
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí se sestaveným programem jednání
včetně doplnění nového bodu, dle kterého bude dále pokračovat jednání „RK MAS“:
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 a ověřovatelem zápisu bude p.
Fronc a p. Vukliševič.
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

Operační program IROP:
„5. výzva MAS Vladař IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)“
Po proběhlém hlasování dostala slovo p. Nipauerová, která představila projekty v součinnosti s přijatými
žádostmi o podporu. Do 5. výzvy MAS Vladař (IROP 1 – bezpečnost dopravy) byly podány dvě žádosti o
podporu. Žadatelem je obec Blažim a obec Lišany. Projekty byly představeny dle připravené prezentace, více
v příloze č. 1. tohoto zápisu.
K tomuto bodu se vyjádřil p. Fronc, kdy bylo řešeno, proč v území MAS Vladař byly podány pouze dvě žádosti
o podporu do 5. výzvy MAS Vladař IROP 1 – bezpečnost dopravy. Uvedl, že v součinnosti s mylnou informací,
že žadatel je povinen řešit a uvádět přehled „mobility“ v daném úseku či obci, spousty žadatelů odradilo. P.
Nipauerová na toto reagovala, že to tak není, součástí žádosti o podporu je vypracování dokumentu dle
předepsané osnovy, a to přílohy č. 5. „KARTA SOULADU PROJEKTU S PRINCIPY UDRŽITELNÉ
MOBILITY“, kde je přesně specifikována potřeba informací a dále odkazy, kde je možné údaje zjistit, pokud
s nimi obec nedisponuje osobně. Účelem této Karty je doložit, že projekt je připraven v souladu s principy
udržitelné mobility.
Opět se pokračovalo v bodu jednání. Předseda Rozhodovací komise MAS (dále jen „RK MAS“) přednesl
předaný seznam projektu doporučeného k financování ze strany Výběrové komise MAS (dále jen „VK MAS“).
Po té se překročilo již k samotnému jednání.
Byla přednesena výše stanovené alokace CZV (celkové způsobilé výdaje), která byla určena pro 5. výzvu
MAS Vladař.

Tel.: +420 353 399 708, E-mail: vladar@vladar.cz, WWW: www.vladar.cz

Stránka 2 z 6

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

-

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu „5. výzva MAS Vladař
IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)“ byla odsouhlasena v celkové výši (95%
alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 15.000.000,00 Kč

-

Celková alokace, která bude čerpána v součinnosti s přijatými žádostmi, které splnily formální
hodnocení a přijatelnost projektu a věcné hodnocení bude v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast
žadatele): 3.590.563,00 Kč

-

Zbývající alokace výzvy, tedy nevyčerpaná částka alokace (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele):
11.409.437,00 Kč

Jelikož nebyla v důsledku doporučených projektů k financování překročena určená výše alokace výzvy,
nebude ze strany „RK MAS“ řešen seznam „Náhradních projektů“.
Zbývající alokace, které se v této výzvě nevyčerpala, tedy částka celkem 11.409.437,00 Kč, se přesouvá do
další výzvy MAS Vladař, která bude zaměřena na fiši IROP 1 / udržitelná doprava dle uvedených aktivit ve
schválené SCLLD MAS Vladař.
Výsledkem jednání „RK MAS“ bude tedy sestavený a schválený seznam vybraných projektů, příloha č. 2.
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+
Po té se překročilo k sestavení seznamu vybraných projektů / žádostí, které budou předány a doporučeny
k financování na CRR (IROP).
Vybraný projekt / žádost určená 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 bude projekt / žádost označen a určen k financování:
1) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008960
Název projektu:
Žadatel:
Bodové hodnocení:

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Lišany
obec Lišany
dosažený celkový počet 75 bodů

Výše alokace CZV uvedená v žádosti:

3.000.000,00 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:
1. Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Lišany
Žadatel:
Obec Lišany
Celkem přítomných členů:

6 členů „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

6
0
0
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2) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008959
Název projektu:
Žadatel:
Bodové hodnocení:

Výstavba chodníku v obci Blažim
obec Blažim
dosažený celkový počet 60 bodů

Výše alokace CZV uvedená v žádosti:

590.563,00 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. Výstavba chodníku v obci Blažim
Žadatel:
Obec Blažim
Celkem přítomných členů:

6 členů „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

6
0
0

Po té se překročilo k dalšímu části programu jednání – výběr projektů operačního programu OPZ.
Operační program OPZ:
„3. výzva MAS Vladař OPZ - Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I.“
„4. výzva MAS Vladař OPZ - Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař I.“
P. Ryšavý oznámil, že žadatelé u výše uvedených výzev operačního programu OPZ, jsou nyní postupně
informováni o výsledcích Věcného hodnocení, které proběhlo ze strany Výběrové komisem MAS, a které bylo
několikrát odročeno z důvodu náročnějšího hodnocení, dále potřeby využití externího experta. Po té, mají
možnost dotčení žadatelé podat žádost o přezkum proti výsledkům „VH“ nebo se této možnosti vzdát. Než
budou dořešeny tyto administrativní kroky, není možno postoupit žádosti k dalšímu kroku hodnocení, a to
Výběr projektů ze strany „RK MAS“. P. Ryšavý na závěr této části jednání zatím přednesl informace o
hodnocených žádostech v OPZ. Dále vysvětlil administrativní postup pro žádosti, které nesplnily Věcné
hodnocení.
„RK MAS“ bere výše uvedené na vědomí v rámci operačního programu OPZ.
P. Fronc na toto téma sdělil, že pokud je to možné v rámci součinnosti kritérií a systému hodnocení, tak
v území MAS Vladař by měli být podpořeny především ty projekty, které jsou zaměřené na vyloučené lokality
a malé obce, kde je v současné době stále nezaměstnanost, i přesto, že statistické údaje ze strany úřadů
vykazují trochu jiné hodnoty.
Na toto navázal p. Novák, který sdělil, že souhlasí s podpořením projektů u malých obcí a lokalit
s nezaměstnaností. Dále uvedl, že ale zase není úplně tak v naší moci, aby si právě tyto obce / lokality, kterých
se to hlavně týká, skutečně podaly žádost o podporu do výzev MAS Vladař, které jsou zaměřeny na tuto
tématiku.
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Po té se překročilo k dalšímu bodu programu jednání – podpora mikroregionů a místních akčních skupin
v Plzeňském kraji 2018.
Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2018
P. Ryšavý seznámil všechny přítomné, že hlavním cílem je poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora
mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2018, kdy se jedná o podporu fungování
mikroregionů, podporu fungování a rozvoje místních akčních skupin (MAS) a podporu vzniku a realizace
vlastních grantových programů MAS zaměřených na zajištění drobných akcí na území jednotlivých MAS s
cílem rozvoje a stabilizace společenského života zejména ve venkovských oblastech Plzeňského kraje.
MAS Vladař se přihlásila do tohoto dotačního titulu Plzeňského kraje, podala žádost a získala tak pro své
území dotaci.
MAS Vladař v září 2018 bude vyhlašovat výzvu zaměřenou na tuto tématiku a bude se jednat o podporu
společenského života zejména ve venkovských oblastech, která bude zaměřena na kulturu, sport, nejen dětí
a mládeže, ale všech věkových skupin.
„RK MAS“ bere výše uvedené na vědomí.
Různé
V další části jednání, dostal slovo p. Vopat, který předal potřebné informace ohledně operačního programu
PRV.
O postupu schvalování podaných Žádostí informoval členy komise manažer PRV Ladislav Vopat. K dnešnímu
dni obdržel výzvy k sepsání Dohod o přidělení dotace celkem 15 žadatelů, v dotační hodnotě 3,064 mil. Kč.
Dále probíhají kontroly na RO SZIF.
V rámci prováděných administrativních kontrol na RO SZIF a doplnění ŽoD u dvou žadatelů (Farm Poláky a
Michael Galus), bude nutné provést přepočet bodového hodnocení dle preferenčních kritérií a vytvořit nové
pořadí schválených žádostí.
Jednání Výběrové komise se uskuteční 10. 9. 2018. Projednání a schválení výsledků proběhne na dalším
jednání Rozhodovací komise (19. 9.).
Závěr:
Komise bere na vědomí informace k PRV. Návrh úprav preferenčních kritérií jednotlivých Fichí a úplné znění
Interních předpisů projedná komise na dalším zasedání.
Závěr jednání, diskuse
V rámci diskuse byly informace vyčerpány a řešeny v průběhu jednání u jednotlivých bodu programu jednání.
Před ukončením jednání byl všem přítomným již navrhnut další termín jednání, který je stanoven na 19. 9.
2018 od 9.00 hodin opět v prostorách kanceláře MAS Vladař – zasedací místnost. Nikdo z přítomných
členů Rozhodovací komise včetně předsedy neměl námitek, a tak je tento termín považován za schválený.
V rámci jednání budou řešeny operační programy IROP, PRV, OPZ. P. Nipauerová oznámila, že
v následujícím týdnu zašle kompletní pozvánku.
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 bude předán / zaslán členům „RK
MAS“ do 2 pracovních dní od konaného jednání, a lhůta na případné podání připomínek běží od předání 3
pracovní dny. V případě, kdy neobdrží předseda „RK MAS“ žádné připomínky, bude považovat zápis za
schválený všemi členy orgánu a obratem předává zápis a seznam projektů / žádostí zástupci MAS Vladař (ing.
Josef Ryšavý nebo p. Nipauerová Andrea).
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V Podbořanech, dne 10. 09. 2018

p. Fronc a p. Vukliševič
členové Rozhodovací komise MAS – ověřovatelé

Ověřovatelé nemají námitek k zápisu jednání.

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.
Příloha č. 2.

1x dokument „představení projektu přijaté žádosti – „RK MAS“ v rámci výběru projektů
doporučených k financování
1x dokument schválený „Seznam vybraných projektů doporučených k financování“
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