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ZÁPIS ZE SEMINÁŘE pro žadatele v rámci vyhlášené výzvy MAS Vladař 
který se konal dne 29. 11. 2021 od 09.00 hodin v kanceláři MAS Vladař 

 

„17. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení V. (IROP5)“ 

 
 
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 17. výzvu IROP 5 / výzva č. 68 MAS Vladař, která je zaměřena na 
„podporu aktivit pro základní školy a neformálního vzdělávání“. 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. Dále bylo v návaznosti na současnou situaci v České republice – vyhlášený nouzový stav – zajištěna 
také možnost a využití online prostředí, přes aplikaci GOOGLE meet. 

 
Průběh semináře 

 
Seminář je rozdělen na 2 bloky, 1. BLOK je zaměřen pro aktivitu základních škol a je naplánován na dopolední čas, 2. 
BLOK je zaměřen pro aktivitu neformálního vzdělávání a je naplánován na odpolední čas. 
 

1. BLOK 
Aktivita „Infrastruktura základních škol“ 

 
Čas zahájení, ukončení 09.00 – 12.00 

 
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+. 
 
Po té p. Nipauerová zahájila seminář, který probíhal dle připravené prezentace, a byl zároveň i online – GOOGLE meet, 
prezentace bude také vložena na webové stránky www.vladar.cz do sekce aktualit k pozvánkám na seminář výzvy a 
také do sekce k vyhlášeným výzvám. 
 
Na zahájení prezentace o výzvě proběhlo její představení v základních datech, jako je představení výzvy – číslo 
registrace v systému, datum a čas zahájení příjmu žádostí včetně ukončení, dále finanční alokace, vazba na výzvu ŘO 
IROP a další (více v prezentaci / přílohy ke stažení – https://www.vladar.cz/17-vyzva-mas-vladar-irop-zvyseni-kvality-
a-dostupnosti-infrastruktury-pro-vzdelavani-a-celozivotni-uceni-v-irop5-vypis-text-164.html 
 
Žadatelé měli možnost v průběhu školení se dotazovat dle svých potřeb a svého záměru na vše co souvisí s vyhlášenou 
výzvou. V průběhu prezentace byly také představeny směrnice č. 01 a č. 02, kdy se jedná o kritéria hodnocení FNaP a 
věcného hodnocení, kdy kontrolní listy budou nyní ještě řešeny s ŘO IROP (běžný postup – kontrola + schválení), 
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jakmile budou dostupné, budou opět zveřejněny a přidány k přílohám 17. výzvy IROP 5 na našich webových stránkách,  
dále byl řešen dokument interních postupů operačního programu IROP, kde jsou uvedeny potřebné kroky a pravidla 
pro vyhlašování výzev, jejich hodnocení, ošetření střetu zájmu atd., ostatní naleznou žadatelé v samotném dokumentu, 
který je veřejně dostupný. V návaznosti na uvedené směrnice výzvy byly již řešeny i konkrétní dotazy ze strany žadatelů. 
Konkrétně se řešil systém a průběh hodnocení na MAS Vladař, dále hodnocení na ŘO IROP – závěrečné ověření 
způsobilosti, kdy veškeré informace jsou také začleněny v prezentaci. 
 
Po vyčerpání potřebných informací a dotazů ze strany žadatelů, se navázalo na představení systému ISKP14+, přes 
který budou žadatelé podávat své žádosti. Zúčastnění měli již provedenou registraci v systému, a také někteří v něm 
běžně pracují. Na úvod byly tedy řečeny informace jak podat žádost do výzvy MAS Vladař, jakým způsobem se 
v systému zadávají / vyhledávají potřebná data a další informace v rámci podání žádosti. 
 
Dále bylo přítomným ukázáno, kde jsou na stránkách www.vladar.cz uloženy potřebné informace a dokumenty, jak se 
zde orientovat v rámci operačního programu IROP a kde na stránkách https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-
68-zvysovani-kvality-a-dostupnosti-infrast naleznou všechny potřebné informace a dokumenty v rámci výzvy ŘO IROP 
„č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení – integrované projekty CLLD“. 
 
Dále bylo žadatelům představeno přes webové stránky MAS Vladař, kde naleznou vyhlášené výzvy včetně potřebných 
příloh. 
 

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 11.45 hodin. 
 

2. BLOK 
Aktivita „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ 

 
Čas zahájení, ukončení 12.30 – 15.30 

 
Na seminář nedorazil nikdo z registrovaných zájemců ani se online nepřipojil. Manažerka IROP vyčkala do 13.10 hodin 
a po té se seminář zrušil. I přesto budou na stránkách MAS Vladař zveřejněny podklady a informace, které byly 
připraveny pro tuto část semináře – 2. BLOK. 

 
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 mají co řešit, a to jak v návaznosti na začínající zpracování studie 
proveditelnsoti a samotné podání žádosti do systému MS2014+ / ISKP14+, ale dále 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. Proto bude i s vazbou na často kladené dotazy ze strany žadatelů a zpracovatelů žádosti o podporu vše 
uvedeno u článku na webových stránkách MAS Vladař včetně potřebných odpovědí / vyjádření. 
 
 
V Podbořanech, dne 1. 12. 20201 
 
 
Za MAS Vladař:  p. Andrea Nipauerová 

manažer operačního programu IROP – zapisovatel, podpis: 
 
 
Příloha: příloha č. 1. – pozvánka na seminář 
  Příloha č. 2. - prezentace „seminář_17. výzva_IROP 5_žadatelé“ 
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POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 
v rámci vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s. 

 

„17. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení V. (IROP5)“ 

 

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:  29. 11. 2021 
 

Místo konání:   kancelář MAS Vladař, Masarykovo náměstí 22, Podbořany 
    (prostory kanceláře MAS naleznete v 1. patře) 

 
Čas zahájení, ukončení: 09.00 – 15.30 hodin 
 

 
Program semináře – 1. BLOK, 2. BLOK: 
 
Seminářem Vás provede p. Nipauerová Andrea - manažer IROP MAS Vladař. 
 

1. BLOK 
Aktivita „Infrastruktura základních škol“ 

 
Čas zahájení, ukončení 09.00 – 12.00 

 

 09:00 – 09:10 Prezence a zahájení semináře 
 09:10 – 11:00 Představení výzvy (název výzvy, vazba na výzvu „ŘO IROP“) 

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

hodnotící kritéria CRR 
 dokumenty příslušné 17. výzvě IROP 5 MAS Vladař a 68. výzvě IROP, projekty 

CLLD 
 podporované aktivity 
 způsobilost výdajů 
 a další potřebné informace 

 11:00 – 11:30 Podání žádosti v ISKP14+ 
 11:30 – 12:00 Závěr, diskuse 
 
 
Pozn.: v průběhu semináře bude zajištěno drobné občerstvení. 
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2. BLOK 

Aktivita „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ 
 

Čas zahájení, ukončení 12.30 – 15.30 
 

 12:30 – 12:40 Prezence a zahájení semináře 
 12:40 – 14:30 Představení výzvy (název výzvy, vazba na výzvu „ŘO IROP“) 

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

hodnotící kritéria CRR 
 dokumenty příslušné 17. výzvě IROP 5 MAS Vladař a 68. výzvě IROP, projekty 

CLLD 
 podporované aktivity 
 způsobilost výdajů 
 a další potřebné informace 

 14:30 – 15:00 Podání žádosti v ISKP14+ 
 15:00 – 15:30 Závěr, diskuse 
 
 
Pozn.: v průběhu semináře bude zajištěno drobné občerstvení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Potvrzení účasti 1. BLOK a 2. BLOK: 
 
Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na semináři, nejpozději do 22. 11. 2021, na e-mail: 
andrea.nipauerova@vladar.cz 
 
 
 
 
V Podbořanech dne 10. listopadu 2021 Andrea Nipauerová 
 manažer IROP – CLLD MAS Vladař 
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