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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ROZHODOVACÍ KOMISE MAS Vladař 
který se konal dne 18. 03. 2021 od 09.00 hodin prostřednictvím videokonference 

 
 
Přítomni:  členové komise dle prezenční listiny (originál je archivován v kanceláři MAS Vladař) 
   předseda Rozhodovací komise MAS 
 

   Zástupci MAS Vladař: vedoucí pracovník SCLLD - ing. Josef Ryšavý 
      manažer IROP   - p. Andrea Nipauerová 
 

Program jednání: 
 
1. Úvod „online konference - meet“ 
 
2. Čerpání v operačním programu IROP 

 
(přehled celkového čerpání operačního programu IROP v programovém období 2014 – 2020, možnosti využití 
zbývajících alokací na jednotlivých opatřeních s vazbou pouze na operační program IROP) 

 
3. 16. výzva IROP 1, operační program IROP 

 
(textace výzvy, kritéria hodnocení FNaP a VH, termíny vyhlášení a otevření výzvy pro možnost podání žádostí o 
podporu, alokace 16. výzvy IROP 1) 
 

4. Závěr, diskuse 
 
 

1. Prezence, úvod online konference – meet“ 
 
Na úvod přivítala všechny přítomné p. Nipauerová Andrea. Dále uvedla pár organizačních záležitostí a sdělila, že 
vzhledem k nepříznivému epidemiologickému vývoji, dále nařízení a opatření vlády České republiky není možné 
setkání realizovat v prezenční formě. Hlasování o návrzích vzniklých během online setkání se bude hlasovat 
korespondenční formou – emailem. Po ukončení jednání bude postupováno dle platných interních postupů MAS 
Vladař o.p.s. s vazbou na operační program IROP, kdy bude pouze na víc rozeslán email s návrhy usnesení všem 
členům Rozhodovací komise MAS, bez ohledu na účast/neúčast na online setkání. K přijetí usnesení je třeba 
nadpoloviční většiny členů Rozhodovací komise MAS. 
 
Před zahájením jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, (dále jen „RK MAS“), byl p. Nipauerovou zapsán seznam 
přítomných členů RK MAS na videokonferenci včetně zástupců MAS Vladař do připravené prezenční listiny. 
 
Poté již jednání „RK MAS“ vedl předseda „RK MAS“, ing. Karel Honzl. Předseda „RK MAS“ přednesl program jednání 
a vyzval přítomné, zda mají nějaký návrh na změnu či doplnění. O slovo se přihlásil p. Ryšavý, který požádal o zařazení 
dalšího bodu do programu jednání – Aktuality SCLLD MAS Vladař. Jelikož nikdo další nepodal návrh na změnu ani 
na 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. Ryšavýho a program jednání bude mít tyto změny v pořadí bodů dnešního jednání: 
 
1) bod 4. Aktuality SCLLD MAS Vladař 
2) bod 5. Závěr, diskuse 
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Celkem „online“ přítomných členů: 6 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  6 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování: 0 
 
Dále bylo navrženo, že zapisovatelem jednání „RK MAS“ bude p. Nipauerová, ověřovateli zápisů budou p. Novák 
a p. Kubelka. 
 
Hlasování, usnesení: 
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s návrhem zapisovatele a ověřovatelů 
dnešního jednání „RK MAS“: 
 
Celkem „online“ přítomných členů: 6 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  6 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování: 0 
 
 

2. Čerpání v operačním programu IROP 
 

(přehled celkového čerpání operačního programu IROP v programovém období 2014 – 2020, možnosti využití 
zbývajících alokací na jednotlivých opatřeních s vazbou pouze na operační program IROP) 

 
Slovo dostala p. Nipauerová, která představila kompletní přehled čerpání finančních alokací v operačním 
programu IROP, programové období 2014 – 2020, dle připravené tabulky, která byla také zaslána členům „RK 
MAS“ s pozvánkou na jednání. Konkrétně se řešily tyto části a jejich vzájemné vazby: 

 Přehled čerpání za jednotlivé fiše IROP 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 Vliv na zbývající alokace daných fiší IROP s vazbou na podání žádosti o platbu ze strany žadatele 

jednotlivých projektů (žádostí o podporu), což znamená: 
 Podrobný rozpočet celkových způsobilých výdajů (dále jen CZV) a následná kontrola ze strany 

ŘO IROP 
 Schválení CZV na daném projektu s vazbou na podanou žádost o platbu 
 Vystavení pokynu k platbě ze strany ŘO IROP, kde je uvedena skutečná částka čerpání, tedy 

vyplacení dotace žadateli 
 Přesná data o skutečném čerpání / vyplacení dotace žadatelům na jednotlivých projektech, je čerpána 

z výše uvedeného dokumentu „Pokyn k platbě“ 
 Tyto částky jsou potom v tabulce vedeny jako skutečnost, tedy vyplacená částka 
 Zazávazkované částky (alokace) jednotlivých fiší a uvedených projektů jsou částky, které mají vazbu zatím 

na schválenou žádost o podporu, což znamená, že projekty jsou ve fyzické realizaci a žádost o platbu 
budou teprve žadatel podávat po ukončení realizace daného projektu 

 Vyplacení dotace s vazbou na schválené „CZV“ podané žádosti o podporu se může měnit na základě 
podané žádosti o platbu, kterou kontroluje a schvaluje ŘO IRIOP, ta se může měnit s vazbou na: 

 Krácení dotace ze strany ŘO IROP, což znamená, že při tzv. vyúčtování skutečné investice do 
realizace projektu „CZV“ může dojít i v této části k neuznatelným nákladům a je vyplacena tedy 
„krácená dotace“ 

 Tzv. vyúčtování skutečné investice do realizace projektu „CZV“, kdy žadatel má u některých 
investic (musí být součástí schváleného rozpočtu žádosti o podporu) menší náklady, než bylo 
prvotně uvedeno v tzv. předběžném rozpočtu / plánovaném rozpočtu realizace projektu a tím je 
vyplacena žadateli skutečně vyúčtovaná částka, která je ponížena o výše uvedené 

 Z toho tedy vyplývá, pak uvedená část v přehledu tabulky čerpání IROP proč se nám na některých 
fiších a projektech mění pak vyplacená částka „CZV“ oproti původně schváleným částkám „CZV“ 
podané žádosti o podporu 

 K datu poslední aktualizace čerpání financí v IROP, což je ke dni 16. 3. 2021, máme stav zbývající celkové 
částky / alokace na operačním programu IROP MAS Vladař, tedy částku ve výši 95% (skutečné čerpání 
bez 5% účasti žadatele) celkem: 4.325.628,70 Kč 

 Bližší informace viz v příloze č. 1. tohoto zápisu, tabulka čerpání IROP v programovém období 2014 – 
2020 
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Po vysvětlení a prezentování výše uvedeného, byl tedy dán prostor k diskuzi na téma rozdělení alokací na 
plánované výzvy, které se mohou dle pravidel IROP vyhlásit nejpozději k datu 15. 11. 2021 a příjem žádostí do 
případně vyhlášené výzvy MAS Vladař, může být nejpozději do 15. 12. 2021. V současné chvíli máme plánovanou 
pouze 16. výzvu IROP 1 na podporu aktivit s vazbou na bezpečnost v dopravě, viz Harmonogram výzev na rok 
2021, kdy původně uvedená alokace v harmonogramu byla k datu jeho zveřejnění, a to k 15. 12. 2020, kdy se od 
té doby změnilo stav čerpání s vazbou na výše uvedené = podané žádosti o platbu a jejich následné vyplacení ze 
strany ŘO IROP. 
 

Takže stav je nyní takový (95%): IROP 1  zbývá 3.914.120,96 Kč 
     IROP 2  zbývá 0,83 Kč   (zůstane na opatření) 
     IROP 3  zbývá 157.195,49 Kč 
     IROP 4  zbývá 46.322,47 Kč 
     IROP 5  zbývá 207.989,78 Kč 
     IROP 6  zbývá 00,00 Kč 

     Celkem tedy zbývá 4.325.628,70 Kč 
 
O slovo se přihlásil p. Ryšavý. Do diskuze přednesl další téma, a to o možnosti vyhlášení výzvy ve fiši IROP 5, 
která je cílena na podporu aktivit vzdělávání, kdy by se jednalo o možnost podpořit projekt přímo s vazbou 
neformálního vzdělávání. Jde o projekt, který by se realizoval v Žatci a měl by pokračování v projektech města 
Žatce „Věda na kouli“, kdy by se jednalo o další propojení a rozvíjení aktivit tak rozsáhlého projektu, které můžeme 
spojit i s podpořeným projektem, tedy žádostí o podporu, který bude financován přes 3. výzvu IROP 5 MAS Vladař, 
kdy se jedná o realizace projektu Robotického centra. P. Ryšavý předal potřebné další informace a bylo tak 
předáno slovo všem členům, aby se vyjádřili, popřípadě kladli své otázky k daným tématům v rámci diskuse. 
 
Přítomní vyjádřili svůj souhlas s podpořením uvedeného projektu, jak prezentoval p. Ryšavý. Dále p. Novák uvedl, 
že to vidí jako dobrou myšlenku, jelikož tyto aktivity a projekty v Žatci, mají pozitivní dopad nejen na další 
vzdělávání žáků a návštěvníků kroužků, ale i dospělých. P. Honzl též vyjádřil podporu i s vazbou na přednes pana 
Nováka. 
 
Vznikla tedy diskuse a debata jakým způsobem zacílit a rozdělit zbývající celkovou alokaci na IROP do jednotlivých 
výzev. Na dotazy tohoto tématu bylo p. Nipauerovou a p. Ryšavým vysvětleno, že jelikož v současné době probíhá 
stále ze strany žadatelů vyúčtování rozpočtů schválených žádostí o podporu „CZV“ s vazbou na podání žádosti o 
platbu, je stále možné a reálné, že se nám může zbývající alokace na IROP stále ještě změnit, tedy navýšit o 
případné krácení dotace jednotlivých projektů nebo ponížení vyplacení dotace z důvodu nižších nákladů na dané 
investice rozpočtu ze strany žadatelů. Doporučují tedy s vyhlášením a otevřením výzvy počkat zhruba na léto 2021 
(tedy předběžně, že by vyhlášení a otevření výzvy pro příjem žádostí by byl v měsíci 08 – 09 /2021 s platností 
otevření výzvy pro příjem žádosti na 2 měsíce). V této části než se bude moci výzva vůbec vyhlásit a otevřít musí 
nejdříve dojít k podání žádosti o změnu SCLLD MAS Vladař / změna finančních plánů a čerpání IROP + 
jednotlivých fiší na ŘO IROP, kdy by tedy došlo k přesunu zbývajících alokací u výše uvedených fiší IROP v tabulce 
do IROP 5 a až po schválení ze strany ŘO IROP může být teprve administrativně řešeno vyhlášení a otevření 
dané výzvy, která by tedy byla v pořadí již 17-tá. 
 
Ze strany přítomných členů byl dán tento návrh: 

 Vyhlášení a otevření 16. výzvy IROP 1 na alokaci 3.400.00,00 Kč (95%, bez 5% spoluúčasti žadatele) 
 Vyhlášení a otevření 17. výzvy IROP 5 na „předběžnou zbývající“ alokaci 925.628,70 Kč (95%, bez 5% 

spoluúčasti žadatele) 
 alokace 17. výzvy bude upravena dle skutečnosti při podání žádosti o změnu SCLLD MAS Vladař 

(viz výše uvedené vysvětlení – p. Nipauerová a p. Ryšavý), z tohoto důvodu uvedeno „předběžně 
zbývající“ alokace 

 
Jelikož už neměl nikdo další dotazy, pan předseda přednesl usnesení, o kterém se bude hlasovat formou PER 
ROLLAM. 
 
Návrh hlasování, usnesení: 
Předseda „RK MAS“ dá hlasovat formou PER ROLLAM, že všichni členové souhlasí s níže uvedenými body tohoto 
usnesení: 

- alokace 16. výzvy IROP 1 bude v celkové výši 3.400.000,00 Kč (částka uvedena ve výši 95% - vyplacení 
dotace, bez 5% spoluúčasti žadatele) 

- provedení aktualizace harmonogramu výzev IROP na rok 2021, zařazení 17. výzvy IROP 5 s vazbou na 
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podporu aktivit neformálního vzdělávání a úprava alokace 16. výzvy IROP 1 
- RK MAS pověřuje p. Nipauerovou a p. Ryšavýho k přípravě a podání potřebné žádosti o změnu SCLLD 

MAS k potřebným přesunům finančních plánů IROP, a to takto: 
o Přesun alokace z IROP 1, IROP 3, IROP 4 na IROP 5 (viz uvedené částky v příloze č. 1. tabulky 

čerpání a výše uvedené částky v tomto zápise) 
o Podání žádosti o změnu SCLLD MAS Vladař předběžně v období 05 – 06 / 2021 s vazbou na 

možné další navýšení alokace IROP 5 v důsledku probíhajícího čerpání, tedy skutečného 
vyplacení dotace ze strany ŘO IROP s vazbou na podané žádosti o platbu ze strany žadatelů, kdy 
bude potom stanovená skutečná alokace 17. výzvy IROP 5 

o K přípravě potřebných dokumentů k vyhlášení a otevření 17. výzvy IROP 5 v období 08 – 09 / 
2021, kdy bude nejprve potřebná dokumentace (kritéria hodnocení, kontrolní listy k hodnocení 
FNaP a VH, textace výzvy) zaslána členům RK MAS k posouzení a konečnému odsouhlasení 
prostřednictvím mailové korespondence 

o K potřebné komunikaci s řídícími orgány IROP a zapracování případně zaslaných připomínek ze 
strany CLLD IROP a HELP IROP u 17. výzvy IROP 5, a to pouze pokud připomínky nebudou 
zásadního charakteru, jako je: 

 odstranění navrženého kritéria hodnocení FNaP / VH 
 zapracování nového kritéria hodnocení FNaP / VH 
 změna min. a max. hranice alokace výzvy 

 
Celkem přítomných členů: 9 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  viz PER ROLLAM 
PROTI hlasovalo:  viz PER ROLLAM 
ZDRŽEL se hlasování: viz PER ROLLAM 
 
Vysvětlení k hlasování o usnesení a platnosti hlasů: Výsledek platných hlasů bude upřesněn v příloze č. 2. 
tohoto zápisu a to s vazbou na systém hlasování, který proběhne formou PER ROLLAM, kdy vše bude zasláno 
členům „RK MAS“ mailovou korespondencí včetně veškerých pokynů jak hlasovat. 
 
 

3. 16. výzva IROP 1, operační program IROP 
 

(textace výzvy, kritéria hodnocení FNaP a VH, termíny vyhlášení a otevření výzvy pro možnost podání žádostí o 
podporu, alokace 16. výzvy IROP 1) 

 
„16. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1)“ 

 
Slovo bylo předáno p. Nipauerové, která přednesla návrh připraveného textu výzvy včetně potřebných navazujících 
dokumentů (text výzvy, směrnice č. 02 kritéria pro hodnocení FNaP a VH), které byly členům RK MAS zaslány 
mailem již k posouzení a přípravě případných dotazů, změn před jednáním RK MAS. 
 
Postup administrativních kroků pro úspěšné vyhlášení výzev IROP: 

 Vypracování textu výzvy včetně směrnice č. 02 kritéria pro hodnocení FNaP a VH 
 Schválení návrhu ze strany RK MAS Vladař 
 Zaslání výzvy a navazujících dokumentů na CLLD IROP ke kontrole a schválení (v případě zaslaných 

připomínek ze strany CLLD IROP, jejich zapracování ze strany manažera IROP a opětovné zaslání ke 
kontrole a schválení) 

 Po schválení ze strany CLLD IROP, zadání všech textací a příloh do systému MS2014+ a zaslání ke 
kontrole a schválení na HELP IROP 

 Po schválení ze strany HELP IROP v MS2014+, může být výzva v systému otevřena a dle data uvedeného 
ve výzvě bude vyhlášena a zpřístupněna žadatelům 

 
Členové RK MAS dostali prostor k dotazům a diskusi v rámci výše uvedeného. Bylo řešeno a diskutováno: 

 Termín vyhlášení a otevření příjmu žádostí o podporu 16. výzvy IROP 1 
 Vyhlášení a otevření výzvy pro příjem žádostí bud s vazbou na délku trvajícího administrativního 

procesu MAS Vladař / ŘO IROP, předpoklad vyhlášení a otevření výzvy je v období 04 – 05 / 2021 
 Délka otevřené výzvy pro příjem žádostí o podporu 

 Délka platnosti otevření výzvy pro příjem žádostí bude 2 měsíce (od data vyhlášení a otevření) 
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 Kritéria hodnocení FnaP a VH 
 Směrnice č. 02 kritérií hodnocení FNaP a VH zachováme tak jak jsou připravené ze strany zástupců 

MAS Vladař 
 
Jelikož už neměl nikdo další dotazy, pan předseda přednesl usnesení, o kterém se bude hlasovat formou PER 
ROLLAM. 
 
Návrh hlasování, usnesení: 
Předseda „RK MAS“ dá hlasovat formou PER ROLLAM, že všichni členové souhlasí s navrženou textací níže 
uvedené výzvy IROP včetně potřebných dokumentů dle výše uvedeného. Dále všichni souhlasí s tím, že pověřují 
manažera IROP, p. Nipauerovou a vedoucího pracovníka SCLLD, ing. Josefa Ryšavého, k tomu, že u uvedené 
výzvy zapracují případně zaslané připomínky ze strany řídících orgánů CLLD IROP a HELP IROP, a to pouze 
pokud připomínky nebudou zásadního charakteru, jako je: 

- odstranění navrženého kritéria hodnocení FNaP / VH 
- zapracování nového kritéria hodnocení FNaP / VH 
- změna min. a max. hranice alokace výzvy 

 
Výzva IROP 2021: 

 
„16. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1)“ 

 
Min. částka na projekt: 500.000,00 Kč, Max. částka na projekt: ve výši celkové alokace výzvy v Kč. 
Schválení textace výzvy včetně navazujících dokumentů a zaslání ke kontrole a schválení na řídící orgány IROP. 
Schválení a zapracování případných změn (připomínek) požadovaných ze strany CLLD IROP a HELP IROP. 
Vyhlášení a otevření výzvy v systému MS2014+. 
 
Celkem přítomných členů: 9 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  viz PER ROLLAM 
PROTI hlasovalo:  viz PER ROLLAM 
ZDRŽEL se hlasování: viz PER ROLLAM 
 
Vysvětlení k hlasování o usnesení a platnosti hlasů: Výsledek platných hlasů bude upřesněn v příloze č. 2. 
tohoto zápisu a to s vazbou na systém hlasování, který proběhne formou PER ROLLAM, kdy vše bude zasláno 
členům „RK MAS“ mailovou korespondencí včetně veškerých pokynů jak hlasovat. 
 
 

4. Aktuality SCLLD MAS Vladař 
 
Slovo bylo předáno p. Ryšavému, který informoval o současně probíhající realizaci SCLLD MAS Vladař 
v programovém období 2014 – 2020, kdy se na závěr ještě vyhlašují výzvy na zbývající alokace v operačních 
programech PRV a IROP. Dále informoval o: 

 Vyhlášení 5. výzvy PRV 
 Zatím bylo celkem přijato 13 žádostí 
 Konec příjmu žádostí o podporu je stanoven výzvou k datu 21. 3. 2021 
 Po té bude zahájena kompletní administrativní část přijatých žádostí – hodnocení na MAS 

 MAS Vladař o.p.s byla schválena standardizace MAS s vazbou na programové období 2021 – 2027 
 Nyní již můžeme podat aktualizaci SCLLD MAS Vladař, na které se od roku 2020 intenzivně 

pracuje nejen s partnery MAS 
 Současně máme v našem území 50 obcí, kdy: 

o 2 obce z našeho území „odešly“, a to Toužim a Žlutice 
o 2 obce se k našemu území „připojily“, a to Břvany a Lipno 

 Pro informaci, dne 30. 3. 2021 se koná Valná hromada NS MAS 
 Zahájením dubna 2021, pokud současná epidemiologická situace v ČR dovolí, jsou plánované schůzky 

v území MAS Vladař, které by měli být zacíleny především na současné a budoucí investice, celkový 
rozvoj území, regionální rozvoj území. 

 Máme aktuálně vytvořený přehled plánovaných projektů a investic v území ze stran obcí, spolků, 
organizací, kdy jich je v současné době kolem 300. 
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5. Závěr, diskuse 
 
O slovo se přihlásil p. Ryšavý, který na závěr uvedl, již nyní můžeme přemýšlet opět o kritériích hodnocení (FNaP 
a VH), a to pro nové programové období na novou SCLLD a další projekty chystané v našem území. Tato kritéria 
by nám měli opět „co nejlépe“ určit a vyhodnotit podpoření toho projektu, který bude v našem území MAS Vladař 
opravdu co nejvíce potřený, užitečný a bude mít ten správný dopad. 
 
O slovo se přihlásila p. Nipauerová, která předala informace o současném stavu realizace projektu obce Lišany, 
který je pod 5. výzvou IROP 1 – zvýšení bezpečnosti v dopravě. V obci Lišany došlo bohužel k úmrtí starosty. Nyní 
již bylo ustanoveno nové zastupitelstvo včetně nového statutárního zástupce a v současné chvíli je v jednání, 
jakým způsobem se bude nadále pokračovat v projektu, tedy schválené žádosti o podporu ve výši CZV 
3.000.000,00 Kč na MAS Vladař a ŘO IROP, který je ve fyzické realizaci a projekt je cca z 1/3 proveden - 
zrealizován. K tomuto se vyjádřil p. Novák, že považuje za důležité, aby si p. Nipauerová domluvila schůzku na 
obci a řešila se zástupci vše osobně. Dále se vyjádřil p. Ryšavý, že budeme tuto část řešit, a to určitě schůzkou 
na obci, kdy se prvotně domluví s novým panem starostou p. Ryšavý, jako ředitel MAS Vladař o.p.s., aby zároveň 
projednal vše potřebné v rámci partnerství a spolupráce s MAS Vladař a zároveň probere vše potřebné k výše 
uvedenému projektu obce Lišany v 5. výzvě IROP 1 s vazbou na schválenou žádost o podporu v IROP a 
probíhající fyzickou realizaci projektu. 
 
V rámci bodu diskuse, bylo řešeno vše potřebné u jednotlivých bodů programu. Jelikož již už nebyl dán žádný bod 
do diskuse nebo dotaz, jednání bylo ukončeno. 
 
Na závěr jednání předseda „RK MAS“ poděkoval všem přítomným za spolupráci a přístup, poděkoval p. 
Nipauerové a p. Ryšavému za přípravu dnešního jednání a dále uvedl, že zápis z jednání včetně potřebných 
výstupů budou zaslány mailovou korespondencí. 
 
Dále ještě bylo zopakováno, že v současné chvíli, po dobu trvání všech nařízení vlády a omezení v ČR, 
budeme řešit výstupy ke schválení zápisu formou mailové korespondence, kdy tuto část bude zajišťovat 
určený zapisovatel nebo zástupci MAS Vladař (ing. Josef Ryšavý nebo p. Nipauerová Andrea). Žádáme tedy 
všechny členy, aby dodržovali uvedené lhůty v zaslaných mailech a pokyny, které tam budou vždy jasně uvedeny. 
Děkujeme. Tyto výstupy se pak budou muset také dokládat archivovat. 

 
V případě, kdy členové RK MAS při hlasování PER ROLLAM neuvedou do své zpětné odpovědi žádné připomínky 
k výstupům – zápis z jednání včetně příloh, bude předseda „RK MAS“ považovat zápis za schválený všemi členy 
orgánu. 
 
 
V Podbořanech, dne 22. 03. 2021 

 
Ing. Čestmír Novák a p. Jaromír Kubelka   p. Andrea Nipauerová 

členové Rozhodovací komise MAS – ověřovatelé, podpis:  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 tabulka čerpání IROP v programovém období 2014 – 2020, pod názvem v ele podobě 
 „čerpání alokací IROP 2014-2020_jednání RK MAS 18.3.21“ 
Příloha č. 2. 1x seznam platných hlasů členů RK MAS (hlasování formou PER ROLLAM) 
Příloha č. 3. textace 16. výzvy IROP 1 
 Osnova studie proveditelnosti_verze MAS Vladař 
 Směrnice č. 02 „kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí“ a „kritéria věcného hodnocení“ 
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