
MAS Vladař o.p.s

Přehled podaných a hodnocených žádostí o podporu v operačním 

programu IROP

období prosinec 2017 až listopad 2018



Čerpané finance z evropských fondů:

60 930 752,84 Kč

Žádosti v procesu hodnocení:

3 500 000,00 Kč



- 2 obce podpoří zvýšení bezpečnosti chodců

- 3 komunitní centra
zaměření na pomoc a sociální služby pro osoby sociálně vyloučené nebo 

ohrožené vyčleněním mimo běžný život, osoby se zdravotním postižením

- 1 robotické centrum, zájmové kroužky
vzdělávání dětí a mládeže, zaměření i na lepší se uplatnění na trhu práce

1 odborná učebna pracovních dílen
zaměřena na výuku řemeslných a technických oborů

6 odborných přírodovědných učeben
výuka předmětů Chemie, Fyziky, Matematiky, Přírodopisu, Ekologie,

Prvouka, Člověk a jeho svět, Biologie, s vazbou na digitální technologie

5 odborných jazykových učeben
zaměřených na výuku cizích jazyků a digitálních technologií

- 1 sociální podnik

podnik bude zaměstnávat osoby dlouhodobě evidované na ÚP



ZBÝVAJÍCÍ ALOKACE pro další výzvy

45 979 247,16 Kč



- alokace výzvy 15.000.000,00 Kč (CZV)

- počet žádostí 2 obec Lišany

obec Blažim

- celková alokace čerpání 3.590.563,00 Kč (CZV)

- zaměření žádostí zvýšení bezpečnosti chodců, výstavbou nových komunikací pro pěší 

včetně bezpečnostních prvků (přechod pro chodce, dopravní značení)

- stav žádostí (hodnocení) úspěšně splněny kroky hodnocení za MAS Vladař, nyní probíhá ZOZ na 

CRR Karlovy Vary

Výzvy MAS Vladař - IROP
(Integrovaný regionální operační program)

IROP 1 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
celková alokace 16.560.000,00 Kč (CZV)



- 1. výzva za IROP 2 bude vyhlášena v 02/2019

- alokace výzvy bude 3.310.000,00 Kč (CZV)

IROP 2 – Zvýšení připravenosti a řízení rizik a katastrof
alokace 3.310.000,00 Kč (CZV)

IROP 3 – Zvýšení kvality a dostupnost služeb vedoucí k sociální 

inkluzi
alokace 22.080.000,00 Kč (CZV)

- alokace výzvy 21.052.631,00 Kč (CZV)

- počet žádostí 3 Komunitní centrum PL Petrohrad

Komunitní centrum Roháček ve Valči

Komunitní centrum v Kadani

- celková alokace čerpání 19.122.789,50 Kč (CZV)



- zaměření žádostí KC PL Petrohrad (zaměření na sociální rehabilitaci současných a nových 

klientů v rámci setkávání se se sociálním pracovníkem a nacvičování 

dovedností nutné pro zvládání péče o vlastní osobu a soběstačnost)

KC Roháček ve Valči (zaměření pomoci a sociálních služeb pro osoby 

sociálně vyloučené nebo ohrožené vyčleněním mimo běžný život, osoby se 

zdravotním postižením)

KC Kadaň (cílem je vybudovat veřejné víceúčelové zařízení, kde se 

setkávají členové komunity za účelem realizace kvalitně koncipovaných 

sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních „volnočasových“ aktivit, a 

bude docházet ke zlepšení sociální situaci jednotlivců a komunity jako 

celku)

- stav žádostí (hodnocení) úspěšně splněny kroky hodnocení za MAS Vladař

Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí / 

převodu podpory nebo registračního listu: KC PL Petrohrad

KC Roháček Valeč

KC Kadaň



- alokace výzvy 7.000.000,00 Kč (CZV)

- počet žádostí 1 Bander Group s.r.o.

- celková alokace čerpání 3.500.000,00 Kč (CZV)

- zaměření žádostí cílem projektu realizace je vybudování samoobslužné auto myčky v Žatci, 

podnik bude zaměstnávat osoby dlouhodobě evidované na ÚP v Žatci

- stav žádostí (hodnocení) úspěšně splněny kroky hodnocení za MAS Vladař „FNaP“ a „VH“ následuje 

další administrativní krok „výběr projektu“

IROP 4 – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v 

oblasti sociálního podnikání
alokace 11.040.000,00 Kč (CZV)



aktivita NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

- alokace výzvy 6.000.000,00 Kč

- počet žádostí 1 Město Žatec

- celková alokace čerpání 6.000.000,00 Kč (CZV)

- zaměření žádostí Regionální technologické centrum robotiky s vazbou na klíčové kompetence 

přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními 

technologiemi ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce

- stav žádostí (hodnocení) úspěšně splněny kroky hodnocení za MAS Vladař

Projekt ve fyzické realizaci

IROP 5 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 

celoživotní učení
alokace 55.210.000,00 Kč (CZV)



aktivita ZÁKLADNÍ ŠKOLY

- Alokace výzvy 32.217.400,34 Kč

- počet žádostí 12 základní a mateřská škola Radonice

základní a mateřská škola Vroutek

základní škola Kadaň

základní škola Žatec

základní škola Lubenec

základní škola Lenešice

- celková alokace čerpání 32.217.400,34 Kč (CZV)

- zaměření žádostí 3. ZŠ Žatec

odborná učebna zaměřena na přírodní vědy a práci s digitálními 

technologiemi (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Prvouka, Přírodověda, Seminář 

z ekologie)

ZŠ Lubenec

odborná učebna přírodovědného vzdělávání (Chemie, Přírodní vědy a 

matematika)



1. ZŠ Kadaň
polytechnické vzdělávání (Řemeslné a technické obory – pracovní dílny)
odborná učebna přírodovědného vzdělávání (fyzika, chemie, přírodopis, člověk 
a jeho svět)

2. ZŠ Kadaň
odborná učebna jazykového vzdělávání (komunikace v cizích jazycích, práce s 
digitálními technologiemi)
odborná učebna přírodovědného vzdělávání (fyzika, chemie, přírodopis)

3. ZŠ Kadaň
odborná učebna jazykového vzdělávání (komunikace v cizích jazycích, práce s 
digitálními technologiemi)
odborná učebna přírodovědného vzdělávání (fyzika, chemie, biologie a 
matematika)

1. ZŠ Žatec
odborná učebna jazykového vzdělávání (komunikace v cizích jazycích, práce s 
digitálními technologiemi)

ZŠ Lenešice
odborná učebna jazykového vzdělávání (komunikace v cizích jazycích, práce s 
digitálními technologiemi)



ZŠ a MŠ Vroutek
odborná učebna jazykového vzdělávání (AJ / NJ, práce s digitálními 
technologiemi)

ZŠ a MŠ Radonice
odborná učebna přírodovědného vzdělávání (fyzika, chemie, přírodopis)

- stav žádostí (hodnocení) úspěšně splněny kroky hodnocení za MAS Vladař

11 žádostí Žádost o podporu splnila podmínky způsobilosti k 
financování po doplnění

1 žádost Žádost o podporu doporučená k financování

IROP 6 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví

alokace 2.210.000,00 Kč (CZV)

- 1. výzva za IROP 6 bude vyhlášena v 02/2019

- alokace výzvy bude 2.210.000,00 Kč (CZV)

Pozn.: CZV (celkové způsobilé výdaje = 95% dotace + 5% spoluúčast žadatele), ZOZ (závěrečné ověření způsobilosti),CRR (centrum regionálního rozvoje IROP), FNaP

(formální hodnocení a přijatelnost projektu, VH (věcné hodnocení)



Děkuji za pozornost 

Nipauerová Andrea
manažer operačního programu IROP

MAS Vladař o.p.s.

e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz web: www.vladar.cz

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

