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 Vladař
který se konal dne 26. 10. 2020 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:

manažer IROP

- p. Andrea Nipauerová

Program jednání:
1. Prezence
2. Jednání Rozhodovací komise, výběr projektů
Předání potřebných informací a dokumentů v rámci zahájení Výběru projektů, které budou doporučeny /
nedoporučeny k financování
Vytvoření seznamu vybraných / nevybraných / náhradních projektů, které budou doporučeny /
nedoporučeny k financování
Operační program IROP:
„14. výzva MAS Vladař – IROP – IROP 4 – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit
v oblasti sociálního podnikání III.“
3. Navýšení finanční alokace 14. výzvy IROP 4
Předání informací o možnosti navýšení finanční alokace 14. výzvy IROP 4 formou podání žádosti o změnu
SCLLD MAS Vladař (přesun potřebné alokace z fiše IROP 3 na IROP 4)
4. Závěr, diskuse
Prezence, úvod
Před zahájením jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, (dále jen „RK MAS“), se přítomní zapsali na prezenční
listinu a podepsali etické kodexy v rámci výběru projektů, které budou předmětem dnešního jednání.
Na úvod přivítala všechny přítomné p. Nipauerová. Dále uvedla, že s vazbou na současnou situaci v České
republice – Nouzový stav a postupně se stále zpřísňujících opatření ze dne na den, bylo pro ty členy, kteří
neměli možnost dnes dorazit osobně, opět prostřednictvím GOOGLE meet vytvořena adresa pro online
připojení, které bude využito – připojil se 1 člen „RK MAS“, p. vojta.
Poté již jednání „RK MAS“ vedl předseda „RK MAS“, ing. Karel Honzl. Předseda „RK MAS“ vyzval přítomné,
zda mají nějaký návrh na změnu programu jednání. O slovo se přihlásila p. Nipauerová, která požádala o
doplnění 3. bodu programu jednání – Navýšení alokace 14. výzvy IROP 4 a to o část „Navýšení alokace 15.
výzvy IROP 2, navýšení finanční alokace fiše IROP 1, vyhlášení výzvy v 1. čtvrtletí roku 2020“. Jelikož nikdo
další nepodal návrh na změnu, ani na další doplnění programu jednání, předseda „RK MAS“ dal hlasovat o
usnesení.
Hlasování, usnesení:
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí jak s programem jednání, tak s jeho
doplněním dle návrhu p. Nipauerové a program jednání bude mít tyto změny v doplnění 3. bodu jednání:
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1) bod 3.

Navýšení finanční alokace 14. výzvy IROP 4
Navýšení finanční alokace 15. výzvy IROP 2
Navýšení finanční alokace fiše IROP 1, vyhlášení výzvy v 1. čtvrletí roku 2020

Celkem přítomných členů:

5 členů „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

5
0
0

Dále bylo navrženo, že zapisovatelem jednání „RK MAS“ bude p. Nipauerová, ověřovateli zápisů budou p.
Stádnický a p. Fronc.
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:

5 členů „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

5
0
0
Jednání Rozhodovací komise, výběr projektů
Operační program IROP

„14. výzva MAS Vladař – IROP – IROP 4 – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání III.“
Po proběhlém hlasování dostala slovo p. Nipauerová, která představila projekty, v součinnosti s přijatou
žádostí o podporu. Do 14. výzvy MAS Vladař (IROP 4 – aktivita Sociální podnikání) byly podány dvě žádosti
o podporu. Projekty byly představeny dle dostupných informací a dokumentů, které jsou součástí podané
žádosti o podporu, převážně se čerpalo ze studie proveditelnosti, které byly všem členům „RK MAS“ zaslány
s pozvánkou na jednání.
Předseda RK MAS přednesl předaný seznam projektů doporučených k financování ze strany Výběrové komise
MAS (dále jen „VK MAS“). Poté se překročilo již k samotnému jednání.
Byla přednesena výše stanovené alokace CZV (celkové způsobilé výdaje), která byla určena pro 14. výzvu
MAS Vladař.
-

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu „14. výzva MAS Vladař
– IROP – IROP 4 – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
III.“ byla odsouhlasena v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 2.105.263,16 Kč

-

Převis alokace výzvy, tedy částka, která v současné chvíli chybí s vazbou na potřebné čerpání alokace u
14. výzvy IROP 4, v součinnosti s podanými žádostmi o podporu: 1.402.754,84 Kč

-

Celková alokace, která by byla potřebná pro čerpání v součinnosti s přijatými žádostmi 14. výzvy,
které splnily formální hodnocení a přijatelnost projektu a věcné hodnocení je v celkové výši (95% alokace pro
MAS + 5% spoluúčast žadatele): 3.508.018,00 Kč

Jelikož je překročena určená výše alokace výzvy, která byla určena pro 14. výzvu MAS Vladař – IROP 4, byl
dán návrh na možnost provést změnu strategie SCLLD MAS Vladař a to formou podání žádosti o změnu na
ŘO IROP o přesunu potřebné alokace z IROP 3 ve výši finančního převisu výzvy a to 1.402.754,84 Kč (pozn.:
100 %, dále bude částka s ohledem na zaokrouhlování při převádění finančních částek v systému MS2014+
dle potřeb zaokrouhlena na potřebnou sumu, zde by mělo být dostačující 1.403.000,00 Kč) do fiše IROP 1.
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Správní rada MAS tento návrh podpořila a usnesením o hlasování tuto část schválila a to na jednání v 08/2020.
Předseda „RK MAS“ dal tedy hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí, že bude podána žádost o
změnu, aby bylo možné podpořit další z podaných žádostí u 14. výzvy IROP 4, které splní podmínky všech
potřebných administrativních kroků hodnocení a dále pověřuje pracovníky MAS Vladař, aby provedli veškeré
potřebné kroky k podání a dořešení potřebné žádosti o změnu s vazbou na SCLLD MAS Vladař – finanční
plánování a čerpání v IROP.
Přítomní členové „RK MAS“ souhlasili s tímto postupem a pan předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení.
Hlasování, usnesení:
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s tím, že bude podána žádost o
změnu pro potřebné navýšení alokace 14. výzvy IROP 4 dle výše uvedeného a dále, že po úspěšném
schválení podané žádosti o změnu ze strany ŘO IROP, dále pověřují zástupce MAS Vladař k dalším
potřebným administrativním krokům s pojených s provedením potřebné modifikace 14. výzvy IROP 4:
Celkem přítomných členů:

5 členů „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

5
0
0

Až bude vše potřebné vyřešené a bude možné provést modifikaci 14. výzvy IROP 4, po té je možné ukončit
proces hodnocení Výběru projektů ze strany „RK MAS“, zaslání výsledků hodnocení žadatelům a předání
projektů na CRR k ZOZ (závěrečné ověření způsobilosti).
V případě, že by ŘO IROP neschválil MAS Vladař podanou žádost o změnu v rámci přesunu finanční částky
z fiše IROP 3 na IROP 4, pozbyde níže uvedené hlasování o usnesení s vazbou na sestavení seznamu
vybraných projektů, které budou doporučeny k financování ze strany „RK MAS“ svou platnost a „RK MAS“
bude muset svolat nové jednání, kde bude sestaven seznam náhradních projektů a vybraných projektů
k financování dle platné alokace 14. výzvy MAS Vladař.
Výsledkem jednání „RK MAS“ bude tedy sestavený a schválený seznam vybraných projektů, příloha č. 1.
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+
O slovo se přihlásila p. Nipauerová, která přednesla vyjádření k výběru projektů informace zaslané panem
Novákem, který se bohužel jednání nemohl osobně zúčastnit, že nesouhlasí s potvrzením podpoření projektu
pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0014866 - Jsme Café ve Spolku a začínáme sociálně
podnikat, kdy jako důvod uvádí, že v současné době nevidí udržitelnost takového projektu reálné už s vazbou
na danou lokalitu / území, kde má podnik vzniknout a naplňovat svůj cíl podnikání. Ze svých zkušeností ví, že
podobné podnikatelské aktivity se zde bohužel neudrží moc dlouho a spolky nebo organizace, které je vedou,
jsou pak většinou donuceni tuto činnost ukončit.
Přítomní vzali tuto informaci na vědomí. P. Nipauerová k tomuto ještě uvedla, že žadatel uvádí potřebné plány
na dobu udržitelnosti a tím se zavazuje k jejímu plnění a to min. na 5 let jak je uvedeno v pravidlech IROP a
podmínek podání žádosti o podporu. Tudíž je předpoklad, že si je žadatel tak vysokého a dlouhodobého
závazku skutečně vědom a to ve všech směrech a to i na celkové náklady provozu včetně udržení počtu
zaměstnanců a jejich výši mezd, protože jinak se v opačném případě vystavuje nebezpečí, že bude muset
vracet celou výši vyplacené finanční částky – podpory a dále se vystavuje i k udělení případné pokuty za
nedodržení stanovených limitů celkové udržitelnosti projektu.
Jelikož výsledky hlasování, tedy platné hlasy se mohou počítat pouze od těch členů, kteří jsou osobně přítomni
na jednání, není možné oficiálně započítat tento hlas do části hlasování, bod „PROTI hlasovalo“.
Poté se překročilo k sestavení seznamu vybraných projektů / žádostí, které budou předány a doporučeny k
financování na CRR (IROP).
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Vybrané projekty / žádosti určené 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 budou projekty / žádosti označeny a určeny k financování:
1) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0014580
Název projektu:

Vznik nového sociálního podniku - šicí dílna v Žatci

Žadatel:

ALFA STYLE, s.r.o.

Bodové hodnocení:

dosažený celkový počet 50 bodů

Výše alokace CZV uvedená v žádosti:

1.494.389,00 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. Vznik nového sociálního podniku - šicí dílna v Žatci
Žadatel: ALFA STYLE, s.r.o.
Celkem přítomných členů:

5 členů „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

5
0
0

2) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0014866
Název projektu:

Jsme Café ve Spolku a začínáme sociálně podnikat

Žadatel:

CuatroM s.r.o.

Bodové hodnocení:

dosažený celkový počet 50 bodů

Výše alokace CZV uvedená v žádosti:

2.013.629,00 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. Jsme Café ve Spolku a začínáme sociálně podnikat
Žadatel: CuatroM s.r.o.
Celkem přítomných členů:

5 členů „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

5
0
0
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Navýšení finanční alokace 14. výzvy IROP 4, Navýšení finanční alokace 15. výzvy IROP 2, Navýšení
finanční alokace fiše IROP 1, vyhlášení výzvy v 1. čtvrletí roku 2020
Předseda „RK MAS“ uvedl, že část tohoto bodu, tedy navýšení finanční alokace 14. výzvy IROP 4 bylo již
řešeno v bodě 2. programu jednání z důvodu sestavení seznamu výběru projektů. Bude se tedy rovnou
pokračovat v další části, a to navýšení finanční alokace 15. výzvy IROP 5 a předal slovo p. Nipauerové.
Podané žádosti o podporu v 15. výzvě jsou nyní ve fázi závěru věcného hodnocení projektů, kdy nyní budou
výsledky zaslány žadatelům. Jelikož i na této výzvě došlo k převisu alokace, dáváme návrh na její navýšení a
to opět přesunem z fiše IROP 3 na IROP 2, a to v potřebné výši 256.366,31 Kč (pozn.: 100 %, dále bude
částka s ohledem na zaokrouhlování při převádění finančních částek v systému MS2014+ dle potřeb
zaokrouhlena na potřebnou sumu, zde by mělo být dostačující 257.000,00 Kč). Správní rada MAS tento návrh
podpořila a usnesením o hlasování tuto část schválila a to na jednání v 08/2020. Předseda „RK MAS“ dal tedy
hlasovat o usnesen, že všichni přítomní souhlasí, že bude podána žádost o změnu, aby bylo možné podpořit
další z podaných žádostí u 15. výzvy IROP 2, které splní podmínky všech potřebných administrativních kroků
hodnocení a dále pověřuje pracovníky MAS Vladař, aby provedli veškeré potřebné kroky k podání a dořešení
potřebné žádosti o změnu s vazbou na SCLLD MAS Vladař – finanční plánování a čerpání v IROP.
Přítomní členové „RK MAS“ souhlasili s tímto postupem a pan předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení.
Hlasování, usnesení:
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s tím, že bude podána žádost o
změnu pro potřebné navýšení alokace 15. výzvy IROP 2 dle výše uvedeného a dále, že po úspěšném
schválení podané žádosti o změnu ze strany ŘO IROP, dále pověřují zástupce MAS Vladař k dalším
potřebným administrativním krokům s pojených s provedením potřebné modifikace 15. výzvy IROP 2:
Celkem přítomných členů:

5 členů „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

5
0
0

Dále se pokračovalo částí Navýšení finanční alokace fiše IROP 1, vyhlášení výzvy v 1. čtvrletí roku 2020.
Zde by se řešilo posílení fiše IROP 1 ze zbývající alokace fiše IROP 3 a to odečtem finančních alokací, které
budou přesunuty na IRPO 2 a IROP 4. Poslední výzva v operačním programu IROP by se pak vyhlašovala
v opatření IROP 1 – zvýšení bezpečnosti dopravy a to až po schválení ze strany ŘO IROP změny SCLLD
MAS Vladař. Pokud by v této části při podání žádosti o změnu bylo ze strany ŘO IROP rozhodnuto finančně
jinak nebo by nějaká část nebyla schválena, je nutné svolat jednání RK MAS a vše řešit dle aktuálních stavů.
Plánovaná výzva by se zřejmě vyhlásila v 1. čtvrtletí roku 2020.
Jelikož nikdo z přítomných neměl v této části dotaz a nebyla podána ani žádná námitka, dal předseda „RK
MAS“ hlasovat o usnesení.
Hlasování, usnesení:
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s tím, že bude podána žádost o
změnu pro potřebné navýšení fiše / opatření IROP 1 ze zbývající alokace fiše / opatření IROP 3 dle výše
uvedeného a dále, že po úspěšném schválení podané žádosti o změnu ze strany ŘO IROP, dále pověřují
zástupce MAS Vladař k dalším potřebným administrativním krokům s pojených s vyhlášením výzvy IROP 1:
Celkem přítomných členů:

5 členů „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

5
0
0
Závěr, diskuse

Na závěr bylo ještě uvedeno, že ve fiši / opatření IROP 3 se již výzvy vyhlašovat nebudou, proto bylo přikročeno
k přesunu zbývající alokace dle výše uvedeného. Další potřebné informace o tomto kroku byli již zveřejněny i
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na webových stránkách MAS Vladař a proběhlo i rozeslání informací v celém území MAS Vladař. Více zde:
http://vladar.cz/aktualizace-harmonogramu-vyzev-irop-2020-informace-pro-uzemi-mas-vladar-vypis-clanek424.html
Na závěr jednání byl dán prostor k diskuzi.
O slovo se přihlásil pan Fronc, který informoval přítomné o přípravě vyhlášení výzvy v operačním programu
PRV s vazbou na článek 20.
Jelikož už nebyl dán žádný bod do diskuse nebo dotaz, jednání bylo ukončeno.
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 zaslán členům „RK MAS“ ve
lhůtě do 2 pracovních dní od konaného jednání, kdy lhůta na případné podání připomínek běží od
předání opět 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).

V Podbořanech, dne 27. 10. 2020

p. Antonín Stádnický a p. Jan Fronc
členové Rozhodovací komise MAS – ověřovatelé, podpis:

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.
1x dokument schválený „Seznam vybraných projektů doporučených k financování“

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

Stránka 6 z 3

