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 vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s.
„8. výzva MAS Vladař – IROP – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje
kulturního dědictví I. (IROP6)“
který se konal dne 08. 04. 2019 od 09.00 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
Program semináře:

manažer IROP - p. Andrea Nipauerová

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

Seminář se konal v návaznosti na již vyhlášenou 8. výzvu IROP 6 / výzva č. 55 MAS Vladař, která je
zaměřena na „integrované záchranné složky - IZS“. 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.
Průběh semináře
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+.
Na úvod p. Nipauerová přivítala všechny přítomné a omluvila p. Ryšavého, který se nemohl zúčastnit dnešního
semináře, kdy měl přednést ve svém bloku seznámení se systémem ISKP 14+ včetně registrace nových
žadatelů, přes který budou žadatelé podávat své žádosti. I přesto bude navázáno na plánovaný bod programu
semináře, který bude zahájen dle programu semináře (od 10.40 hod.), kdy p. Nipauerová přes webové stránky
spustí systém ISKP14+ a v základních krocích bude informovat přítomné, jakým způsobem probíhá podání
žádosti, a na co žadatelé nesmí zapomenout, jako je uvedení „veřejných zakázek“ / stav ukončená /
plánovaná, dále nahrávání příloh, vypracování studie proveditelnosti, vložení elektronického podpisu. Po
shrnutí důležitých bodů bylo ještě přítomným oznámeno, že pokud někdo ze žadatelů nemá zatím zřízenou
registraci v systému ISKP14+, což bude nutné řešit jako 1. krok. V případě jakékoliv pomoci popřípadě
individuálního poradenství v této části mohou žadatelé kontaktovat p. Ryšavého, který za MAS Vladař o.p.s.
zajišťuje v tomto směru technickou podporu.
Po té byl zahájen seminář dle připravené prezentace, která byla v tištěné podobě rozdána 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 výzvě proběhlo její představení v základních datech, jako je představení výzvy –
číslo registrace v systému, datum a čas zahájení příjmu žádostí včetně ukončení, dále finanční alokace, vazba
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na výzvu ŘO IROP a další (více v prezentaci / přílohy ke stažení http://www.vladar.cz/8-vyzva-mas-vladarirop-zefektivneni-prezentace-posileni-ochrany-a-rozvoje-kulturniho-dedictvi-i-irop6-vypis-text-84.html
Dále byly předány informace o samotné aktivitě, která podléhá vyhlášené výzvě 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 kontrolních listů a dokumentu interních postupů, kde jsou uvedeny
potřebné kroky 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.
Dále bylo přítomným ukázáno, kde jsou na stránkách www.vladar.cz 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-55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty
naleznou
všechny potřebné informace a dokumenty v rámci výzvy ŘO IROP „č. 55 – Kulturní dědictví – integrované
projekty CLLD“ a kde naleznou potřebné přílohy u vyhlášených výzev.
Závěr
Na závěr byla ještě řešena konkrétněji aktivita „Památky“ v součinnosti s podáním žádosti o podporu do
systému ISKP14+ a to na základě položených dotazů ze strany přítomných „žadatelů“, které vyplynuly
z úvodního představení systému ISKP14+. Dále byla řešena část způsobilosti výdajů včetně vypracování
osnovy studie proveditelnosti. Žadatelé byli opětovně upozorněni, že je nutné vypracovat předepsanou
Osnovu studii proveditelnosti upravenou / doplněnou o potřebné informace ze strany MAS Vladař.
Po ukončení semináře byly ještě jednou předány informace s kým se kontaktovat v rámci technické podpory
v systému MS204+/ ISKP14+ a s kým v rámci dotazů a potřeb v součinnosti operačního programu IROP –
výzvy MAS Vladař. Na závěr bylo zopakováno, že prezentace ze semináře bude veřejně dostupná na
stránkách www.vladar.cz a též bude přítomným zaslána mailem.
Seminář byl ukončen ve 11.50 hodin.

V Podbořanech, dne 10. 04. 2019

Příloha:

příloha č. 1. – pozvánka na seminář
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POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
v rámci vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s.
„8. výzva MAS Vladař – IROP – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje
kulturního dědictví I. (IROP6)“
MAS Vladař o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na seminář k vyhlášené výzvě,
k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního
programu „IROP“

Termín konání:

08. 04. 2019

Místo konání:

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

Čas zahájení, ukončení: 09.00 – 11.45 hodin
Program semináře:
09:00 – 09:10
09:10 – 10:10

10:10 - 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 11:45

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

Potvrzení účasti:
Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na semináři, nejpozději do 03. 04. 2019, na e-mail:
andrea.nipauerova@vladar.cz
V Podbořanech dne 21. března 2019
Ing. Josef Ryšavý

Andrea Nipauerová

vedoucí pracovník SCLLD

manažer IROP – CLLD MAS Vladař
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