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ZÁPIS ZE SEMINÁŘE pro žadatele v rámci vyhlášené výzvy MAS Vladař 
který se konal dne 17. 5. 2021 od 09.00 hodin prostřednictvím videokonference 

 

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

 
Přítomni:  Žadatelé, zpracovatelé projektových záměrů dle prezenční listiny (originál je  

   archivován v kanceláři MAS Vladař) 

   Zástupci MAS Vladař: manažer IROP   - p. Andrea Nipauerová 
 

 
Program semináře: - pozvánka dostupná na www.vladar.cz 
   - příloha č. 1. tohoto zápisu 
 
 

 
Úvod 

 
Seminář se konal v návaznosti na již vyhlášenou 16. výzvu IROP 1 / výzva č. 53 MAS Vladař, která je zaměřena na 
„podporu bezpečnosti v dopravě“. 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. 
 
Paní Nipauerová provedla záznam do připravené prezentace, kdo se na seminář přihlásil a provedla fotografii, tedy 
„print screen“ obrazovky jako další záznam. 

 
Průběh semináře 

 
Na úvod p. Nipauerová přivítala všechny přítomné. Dále všechny informovala, z jakého důvodu se tento seminář pro 
žadatele pořádá, jeho návaznost na výzvu a strategii SCLLD. Seminář je pořádán pro zájemce / žadatele, kteří budou 
podávat žádost o podporu, a cílem je předat jim tak potřebné informace jednak, které jsou součástí podmínek a pravidel 
výzvy a jednak součinnost s podáním žádosti v ELE podobě přes systém MS2014+ / ISKP14+. 
 
Dále informovala přítomné o organizačních záležitostech, jak bude probíhat prezentace semináře s vazbou na 
videokonferenci, jako je: 

 V průběhu prezentace si vypnout kamery, mikrofony, ať nás nic z okolí neruší a máme plynulý přenos přes 
internet 

 V průběhu výkladu / prezentace se vždy na chvíli odmlčím z důvodu pořizování print screenu obrazovky, vždy 
vám tato skutečnost bude oznámena, v případě zájmu, můžete v této fázi zapnout své kamery 

 V případě dotazů můžete kdykoliv v průběhu prezentace 
o psát do chatu 
o nebo se přihlásit pomocí „ručičky“ 
o popřípadě si zapnout mikrofon a učinit dotaz přímo 

 Do chatu napište kontaktní údaje, jako je telefonní kontakt a e-mail, kdo máte zájem o školení do systému 
ISKP14+ (školení u nás zajišťuje pan ředitel – ing. Josef Ryšavý, tak jako případnou technickou pomoc již při 
samotné práci v systému) 

 
Po té p. Nipauerová zahájila seminář, který probíhal dle připravené prezentace, která byla přihlášeným zájemcům 
zaslána prostřednictvím mailové korespondence včetně všech výstupů, které mají vazbu na 16. výzvu IROP 1 a 
samotnou prezentaci. Dále bude vložena na webové stránky www.vladar.cz do sekce aktualit k pozvánkám na seminář 
výzvy a také do sekce k vyhlášeným výzvám. 
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Byl přednesen program semináře. Bylo jen upozorněno na to, že jsou do průběhu semináře navrženy 2 přestávky, které 
mohou být časově posunuty s vazbou na to, jak se jaký daný úsek semináře bude konkrétně časově ubírat. Uvedené 
časy jednotlivých úseků programu jsou orientační, ale bude samozřejmě snaha co nejvíce je dodržovat. 
 
 
Byla zahájena 1. část prezentace. 
 
Proběhlo představení výzvy v základních datech, jako je číslo registrace v systému, datum a čas zahájení příjmu žádostí 
včetně ukončení, dále finanční alokace, vazba na výzvu ŘO IROP, míra podpory, více viz prezentace. Dále byly 
uvedeny potřebné webové odkazy jednak na 16. výzvu MAS Vladař IROP, viz níže uvedené i v tomto zápisu, dále 
potřebné odkazy na dokumenty jak na stránkách MAS Vladař tak na stránkách MMR / IROP. 
 

https://www.vladar.cz/16-vyzva-mas-vladar-irop-zvyseni-podilu-udrzitelnych-forem-dopravy-iv-irop1-vypis-text-
154.html 

 
Byl představen celkový cíl dané výzvy a jeho podstata, včetně upozornění na to, že 53. výzva IROP CLLD, má více 
podporovaných aktivit, ale naše 16. výzva IRPO 1 je zaměřena pouze na podporu jedné aktivity, a to bezpečnost 
dopravy. Bylo upřesněno a vysvětleno co se přesně skrývá za pojmem „Místo realizace projektů a jeho dopad v území“, 
dále byli řešeni oprávnění žadatelé. V 1. části semináře bylo vysvětleno dělení na Hlavní a Vedlejší aktivity projektu a 
jejich procentuální podíl, který je nutno dodržet v poměru minimálně 85% na HA projektu a maximálně 15% na VA 
projektu. Dále tento poměr je potřebný k tomu, aby žadatelé ve správnost pak rozdělili výdaje do žádosti o podporu, 
do rozpočtu (jak v žádosti o podporu tak ve stavebním rozpočtu – POZOR!!!) a finančního plánu projektu. 
 
Byl dán prostor k diskusi a případným dotazům. Jelikož zatím nikdo neměl konkrétní dotaz, byla ukončena 1. část 
prezentace a semináře. Byla vyhlášena přestávka v časovém rozmezí od 10.18 do 10.35 hodin. 
 
 
Byla zahájena 2. část prezentace. 
 
V této části byla věnována pozornost k povinným přílohám, které jsou dány: 

 textací 16. výzvy MAS Vladař 
 dokumentem Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, platná verze 1.4, od 8. 10. 2019 
 dokumentem Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, platná verze 1.14, od 1. 3. 2021 

 
I když jsou v prezentaci uvedeny jen některé povinné přílohy, a to především ty, kde žadatelé nejvíce chybují nebo mají 
k těmto přílohám nejvíce dotazů, byly prezentovány dle dokumentu Specifická pravidla pro žadatele a příjemce všechny 
uvedené povinné přílohy. U každé z nich byla uvedena konkrétní vazba na případnou studii proveditelnosti, žádost o 
podporu a dále případní vazba na Obecná pravidla pro žadatele a příjemce. 
 
Dále bylo vysvětleno a upozorněno na to, že pokud se některá z daných příloh na žadatele konkrétně nevztahuje, 
žadatel tuto přílohu nepřeskakuje, ale nahraje jí taky a uvede v ní textovou část o její NERELEVANTNOSTI. Dále 
bylo poukázáno také na to, že v případě, kdy je žadatel vyzván na případné doplnění žádosti o podporu nejen v procesu 
hodnocení, žádné již vložené dokumenty ze systému NEMAŽE a NEPŘEPISUJE, vždy je nutné vytvořit přílohu 
NOVOU a vložit ji pod další nadcházející pořadové číslo. Na závěr tohoto bylo ještě uvedeno, že pokud žadatel na 
základě výzvy k doplnění své žádosti o podporu bude řešit jakékoliv doplnění v dokumentech, tam kde je daným 
hodnotitelem vyzván, aby doplněné informace barevně zvýraznil pro jejich rychlejší zpětnou kontrolu po doplnění, dále 
může také uvést své změny do textové části (například vytvoření „průvodní zprávy“ k doplnění, kde opět žadatel uvede, 
na základě zaslaných kritérií, které je nutné doplnit nebo upravit dle hodnotitele daného kroku hodnocení, kde a jak 
provedl nebo doplnil potřebné změny či úpravy). 
 
Dále bylo několikrát upozorněno na to, že přílohu Studie proveditelnosti, je nutné převzít osnovu, která byla 
upravená MAS Vladař a je dostupná v přílohách vyhlášené 16. výzvy na webových stránkách www.vladar.cz 
 
Víc detailně, se přednášející zaměřila konkrétně na samostatný modul „Veřejné zakázky“ a dále přílohu č. 11. Položkový 
rozpočet stavby, ke žadatelé často chybují. 
 
Dále byly zmíněny tyto přílohy, kde žadatelé naleznou jednak detailní pomůcku a pomocnou „ruku“ v zdávání žádosti o 
podporu do systému ISKP14+ a jednak přílohy, kde mají více podrobně uvedeny potřebné informace k dalším 
potřebným zpracováním požadovaných informací: 
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 příloha č. 1. specifických pravidel pro žadatele o podporu (zde je metodická příručka, krok za krokem, jak se 
zadává ŽoP do systému ISKp14+) 

 příloha č. 3 specifických pravidel pro žadatele a příjemce (zde žadatelé naleznou podrobné informace 
k vykazování potřebných indikátorů, ke kterým se zavazují je naplnit) 

 příloha č. 16 obecných pravidel pro žadatele a příjemce (partnerská smlouva, kterou žadatelé využijí v případě, 
že je součástí žádosti o podporu smlouva o spolupráci, tedy že se jedná o partnerský „projekt“, kde jsou 
například 2 statutární zástupci, tedy 2 obce, kdy žadatelem a oprávněným zástupcem jednat a řešit ŽoP je vždy 
jen jedna z partnerských obcí) 

 příloha č. 3 obecných pravidel pro žadatele a příjemce (kdy se jedná o metodickou příručku, jak správně 
pracovat s modulem Veřejné zakázky a jak správně zadávat „VZ“, které jsou součástí ŽoP) 

 přílohy 16. výzvy, které jsou dané MAS Vladař 
o směrnice č. 01 – Interní postupy IROP (v IP MAS Vladař jsou uvedeny všechny kroky s vazbou na 

jednací řád MAS Vladař, ale také na pravidla a termíny v celém procesu hodnocení FNaP a VH, dále 
povinnosti a vazby jednotlivých orgánů MAS Vladař a také zapojených pracovníků v rámci operačního 
programu IROP) 

o směrnic č. 02 – Kritéria pro hodnocení FnaP a VH (tato směrnice je rozdělena do dvou samostatných 
dokumentů s vazbou na hodnocení FNaP a hodnocení VH, kde se žadatelé dozvědí, jaké kritéria je 
nutné splnit pro to, aby žádost o podporu úspěšně splnila všechny kroky hodnocení na MAS Vladař) 

o Kontrolní listy 15. výzvy IROP 1 MAS Vladař (budou teprve vytvořeny, kdy se jedná o vazbu na kritéria 
uvedená ve směrnici č. 02, jakmile budou vyřešeny, tedy budou schváleny ŘO IROP, opět budou 
zveřejněny na stránkách MAS Vladař a manažer IROP bude o této skutečnosti opět informovat) 

 
Byl dán prostor k diskusi a případným dotazům. 
 
DOTAZ: 
Je možné, aby žadatel podal žádost o podporu na výstavbu / modernizaci komunikace pro pěší a řešil tam trasu i v další 
obci? 
 
ODPOVĚĎ: 
Ano. Žadatel pak musí správně vybrat uvedenou variantu, která se na něj vztahuje, a to A) nebo B). 
 
A. Žadatel, tedy v tomto případě obec, může podat žádost o podporu pouze 1 a řešit „chodníky“ v „hlavní“ 

obci a zároveň v ostatních obcích, které jsou v ORP dané obce (tedy části dané „hlavní“ obce). Není potřeba 
pak tyto části dělit na etapy. Jen se v žádosti o podporu a studii proveditelnosti uvede přesný rozpis, kde dojde 
k dané výstavbě nebo modernizaci s vazbou na projektovou dokumentaci – „situace“. 

 
B. V případě, kdy se „chodníky“ budou řešit v rámci dvou nebo více obcí, to znamená, že se jedná o 

samostatné obce, které nejsou v jednom ORP, žadatel podává také pouze 1 žádost, ale POZOR, tady je 
právě  povinnou přílohou Partnerská smlouva / Smlouva o spolupráci, která stanovuje zejména práva a povinnosti 
žadatele a ostatních obcí, způsob finančního a majetkoprávního vypořádání mezi zúčastněnými stranami v období 
přípravy, realizace a udržitelnosti projektu (využít lze vzor Partnerské smlouvy, který je přílohou č. 16 Obecných 
pravidel). Případné finanční zapojení druhé obce by se tak řešilo v rámci té smlouvy o spolupráci, pro projekt by 
byla „plátcem i příjemcem“ pouze 1 obec. 

 
Jelikož nikdo již neměl další dotaz, byla ukončena 2. část prezentace a semináře. Byla vyhlášena přestávka 
v časovém rozmezí od 11.58 do 12.15 hodin. 
 
 
Byla zahájena 3. část prezentace. 
 
V této části byla věnována pozornost především na dělení podporovaných aktivit HA nebo VA na způsobilé a 
nezpůsobilé výdaje, kdy jsme se v prezentaci vrátili částečně do 1. části prezentace, kde jsme hovořili o hlavních a 
vedlejších podporovaných aktivitách i s vazbou na potřebné dělení rozpočtových položek jak ve stavebním rozpočtu, 
tak v rozpočtu, který je součástí žádosti o podporu. 
 
Dále se podrobněji řešila část „Indikátory“, jednak bylo čerpáno ze specifických pravidel, tak z přílohy č. 3. MP 
specifických pravidel pro žadatele a příjemce. 
 
V další fázi byl řešen celkový postup pro hodnocení a výběr projektů, kdy byli všichni upozorněni na to, že neprobíhá 
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proces hodnocení a kontroly pouze na MAS Vladař, ale také na ŘO IROP a to konkrétně na CRR, kdy se jedná o 
Závěrečné ověření způsobilosti projektů / dané žádosti o podporu, v čemž žadatelé často chybují a zaměří se na 
kontrolu a plnění kritérií dané výzvou MAS Vladař a opomenou, že stejnou pozornost je nutné věnovat také kritériím 
dané CRR, kdy zmíněná kritéria jsou uvedena v dokumentu Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, kapitola 5 / 
podkapitola 5.2 / Hodnocení žádosti o podporu na CRR. 
 
Na závěr prezentace bylo sděleno něco málo informací o systému ISKP14+, kdy v úvodu a zahájení semináře byli 
žadatelé vyzváni k tomu, že kdo bude mít zájem o seminář přímo do systému, ať uvede své údaje, kdy se zatím přihlásil 
1x zájemce. Termín a systém školení bude řešen samostatně a zájemcům budou zaslány potřebné informace mailem. 
 
Dále jsou v prezentaci uvedeny webové odkazy na edukační videa MMR / IROP, které jsou tvořena jako pomocná 
výuková videa zaměřena v jednotlivých krocích na zadání žádosti o podporu do systému IKSP14+ / MS2014+. Žadatelé 
mohou využít tyto výukové materiály s vazbou na přílohu č. 1. Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, kdy se 
jedná o příručku pro žadatele a příjemce podpory, opět s vazbou na zadávání žádostí o podporu do systému. 
 
Tím byla ukončena 3. část prezentace a byl dán prostor k dalším dotazům. 
 

 
Závěr 

  
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 také bude 
přítomným zaslána na uvedený e-mail. 
 
Seminář byl ukončen v 13.07 hodin. 

 
Zhodnocení semináře 

 
Pořádání seminářů má stále svou logiku a opodstatnění. I když s některými žadateli probíhá již komunikace v rámci 
příprav jejich projektů / žádostí o podporu, stále je co řešit, a to jak v návaznosti na začínající zpracování potřebné 
studie proveditelnosti a samotné podání žádosti do systému MS2014+ / ISKP14+, ale také ujasnění některých pravidel 
vyplývajících z dokumentu „Specifická pravidla pro žadatele a příjemce“ a „Obecná pravidla pro žadatele a příjemce“, 
samotný systém hodnocení přijatých žádostí, veřejné zakázky a výběrová řízení a samozřejmě povinnosti v době 
udržitelnosti. Veškeré informace a vazby budou vždy uvedeny na stránkách MAS Vladař a to v sekci IROP nebo 
formu článku nebo přímo na konkrétní stránce webu 16. výzvy IROP 1 a to jak: 

 Výstupy ze semináře 
 Průběh celého hodnocení na MAS Vladař 
 Veškeré změny, které se budou případně řešit v průběhu hodnocení nebo ještě otevření výzvy pro příjem 

žádostí 
 Vazby a povinnosti žadatelů nebo již příjemců, jako je povinná publicita projektu, udržitelnost a vše co pro 

žadatele a příjemce v IROP u vyplývá v každém stádiu dané žádosti 
 A další potřebné kroky nebo informace 

 
 
 
V Podbořanech, dne 25. 05. 2021 
 
 
Za MAS Vladař: 
 
p. Andrea Nipauerová 

manažer operačního programu IROP, podpis: 
 
 
 
Příloha: příloha č. 1. – pozvánka na seminář 
  příloha č. 2. – prezentace ze semináře 
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POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 

v rámci vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s. 
 

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

 
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:  17. 05. 2021 
 

Místo konání:   bez osobní účasti - online konference „meet“ 

 

https://meet.google.com/cjd-bqtn-gpg?authuser=0 
 

Čas zahájení, ukončení: 09.00 – 14.00 hodin 

 

 
Program semináře, online konference: 
 
Seminářem Vás provede p. Nipauerová Andrea - manažer IROP MAS Vladař. 
 

 Prezence a zahájení semináře 
 Představení výzvy (název výzvy, vazba na výzvu „ŘO IROP“) 

o směrnice č. 01 „Interní postupy“ MAS Vladař 
o směrnice č. 02 „Kritéria hodnocení FNaP a věcného hodnocení“ včetně vazby na hodnotící kritéria 

CRR 
o dokumenty příslušné 16. výzvě IROP 1 MAS Vladař a 53. výzvě IROP, projekty CLLD 
o podporované aktivity 
o způsobilost výdajů 
o a další potřebné informace 

 Závěr, diskuse 
 
 
Potvrzení účasti: 
 
Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na semináři, nejpozději do 14. 05. 2021, na e-mail: 
andrea.nipauerova@vladar.cz 
 
 
V Podbořanech dne 28. dubna 2021 Andrea Nipauerová 
 manažer IROP – CLLD MAS Vladař 

 

mailto:vladar@vladar.cz
http://www.vladar.cz/
https://meet.google.com/cjd-bqtn-gpg?authuser=0
mailto:andrea.nipauerova@vladar.cz

