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Zasedání rozhodovací komise MAS VLADAŘ 

Místo konání: Valeč – muzeum a restaurace 
Den konání:  29.6.2017 

Podpis prezentace: 

Zúčastnění svými podpisy na prezentační listině potvrdili svou účast na dnešním zasedání. 

Zahájení: 

Dnešní zasedání zahájil p. Fronc a bylo překročeno k samotnému programu dnešního 
zasedání. 

Na úvod byl odsouhlasen počet členů, kdy nepřítomen byl 1 člen – p. Honzl 

Body jednání 

- 20.8.2017 končí mandát některým členům komisí, bude nutné svolat Valnou 
hromadu MAS a uskutečnit novou volbu. RK ukládá J. Ryšavému připravit program, 
a termín VH MAS Vladař na příští jednání RK.

- Aktualizace Partnerů MAS – J. Ryšavý představil 4 žádosti o schválení partnerství s 
MAS Vladař. Jedná se o :

o Město Postoloprty
o SILENT SENIOR RAČETICE o.p.s. – provozovatel soc. služeb se 

zaměřením na lidi v důchodovém věku. Oblast působnosti Račetice a okolí.
o Eintopf s.r.o. – podnikající subjekt v tisku a reklamních předmětech. 

Působnost Podbořany.
o LEADER ACADEMY o.p.s. – Obecně prospěšná organizace působící v 

oblasti vzdělávání na venkově. Sídlo – Valeč. 
Žádost o schválení partnerství jednomyslně schválena. 

- Informace k operačnímu programu PRV jsou dostupné na portálu farmáře, který je
bude od 1.10.2017 uzavřen pro možnost podání žádostí – MAS Vladař plánuje
vyhlašovat výzvu v nejbližším možném termínu po schválení SCLLD MAS Vladař tj.
leden 2018.

- V programovém rámci IROP bude možné podávat žádosti po schválení SCLLD
řídícím orgánem
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- P. Fronc navrhuje pozvat manažery mikroregionů v návaznosti na upřesnění 
připravených projektových záměrů a způsobilosti výdajů. J. Ryšavý je se zástupci 
mikroregionů v kontaktu individuálně. 

- Administrace pro občany na „zelenou úsporám“ 
- V rámci diskuse a Připomínka k fichi PR3, Kritérium zaměstnanosti. Vzhledem 

k požadavku ŘO na splnění min. závazku ze strany MAS RK požaduje větší váhu kritéria 
(min ¼ možných bodů). J. Fronc navrhuje do 15.8.2017 připomínkovat bodový systém fichí. 

 
Závěr: 
 
Na závěr schůze pan Fronc všem poděkoval za dnešní účast a tím zasedání ukončil. 
 
Dále byly všichni přítomní, seznámeni s dnešním hostem, kdy byl pozván pan Mach za 
organizaci JOB ASISTENT, Teplice, který přednesl prezentaci projektů, které v současné 
době buď již probíhají, nebo budou probíhat na území MAS Vladař. Dále pan Mach 
informoval o kontaktních osobách v rámci prezentovaných projektů, na koho je možné se 
obrátit v případě zájmu zapojení se do této spolupráce. 
 
Byly prezentovány mimo jiné i projekty, které jsou ve spolupráci s MAS Vladař jako je např. 
„Cesta za prací“, „Čas na změnu“, „MAMA club“ a další. 
 
Po prezentaci projektů byla dnešní schůze ukončena. 
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