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ZÁPIS Z WORKSHOPU pro žadatele v rámci příprav výzvy MAS Vladař 
který se konal dne 7. 3. 2023 od 15.30 hodin v Kadani 

 

„CLLD - IROP 3 Vzdělávání“ 
 
 
Přítomni:  Žadatelé, zpracovatelé projektových záměrů dle prezenční listiny 

(originál je archivován v kanceláři MAS Vladař) 

   Zástupci MAS Vladař:   manažer IROP - p. Andrea Nipauerová 
   Zástupci MAP Kadaňsko:  p. Meniecová Anna 
        p. Zárybnický Martin 
 

 
Program semináře: 
 
„Infrastruktura základních a mateřských škol“ 
 
 15:30 – 15:40 Prezence a zahájení semináře 
 15:40 – 17:00 Představení výzvy 

 název výzvy „ŘO IROP“ a vazba na MAS Vladař 
 směrnice „Interní postupy“ MAS Vladař 
 termíny, harmonogram výzev pro rok 2023 - 2024  
 dokumenty 
 podporované aktivity 
 způsobilost výdajů 
 a další potřebné informace 

 17:00 – 17:30 Závěr, diskuse 
 

Úvod 
 

Workshop navazoval na ukončenou pracovní skupinu financování místních akčních plánů Kadaňsko. Dnešním tématem 
a hlavním programem bylo pracovní setkání v rámci mapování absorbční kapacity území MAP Kadaňsko a dalších 
školských zařízeních (ZŠ a MŠ) v rámci území MAS Vladař pro nové programové období CLLD IROP 3 – Vzdělávání. 

 
Průběh workshopu 

 
Na úvod p. Nipauerová přivítala všechny přítomné. 
 
Jak již bylo uvedeno výše, workshop se konal s vazbou na potřebnost aktuálního mapování a stavu potřeb v rámci 
území MAS Vladař, které je v této části provázáno s místním akčním plánem Kadaňsko a to i s vazbou na již dostupné 
informace ze strany ŘO IROP, který chystá vyhlásit a otevřít svou výzvu pro CLLD / SC 5.1. Na základě často kladených 
dotazů ze strany zástupců a tak i potenciálních žadatelů byl sestaven program a také připravena prezentace. 
 
Informace byly cíleny a mají vazbu na: 

 projektové záměry MAP a jejich případné podporované aktivity 
 strategické dokumenty 
 oprávnění žadatelé 
 termíny (vyhlášení a otevření výzev MAS) a harmonogram výzev na 2023 / 2024 
 dostupné informace v programovém dokumentu IROP 
 výše dotace a spoluúčast žadatele 
 rozdělení regionů PR a MRR 
 dostupnost dokumentů a informací IROP a MAS Vladař 
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V průběhu workshopu byly řešeny dotazy s výše uvedenou tematikou. 
 
 

Závěr 
  
Po ukončení workshopu byly ještě jednou předány informace s kým se kontaktovat v rámci dotazů a potřeb v součinnosti 
operačního programu IROP – výzvy MAS Vladař. Prezentace z dnešní akce bude veřejně dostupná na stránkách 
www.vladar.cz a také bude přítomným zaslána na uvedený e-mail. 
 
Na závěr bylo ještě upřesněno, že toto dnešní setkání je pracovního charakteru a samotný seminář pro žadatele a 
příjemce bude spojen s avízem vyhlášení a otevření výzvy MAS, kdy o termínu, místu a způsobu pořádání semináře 
budeme opět včas informovat. 
 
Nyní je doporučeno sledovat jak stránky MAS Vladař, tak stránky IROP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Podbořanech, dne 9. 3. 20203 
 
 
 
Za MAS Vladař:  p. Andrea Nipauerová 

manažer operačního programu IROP, podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: příloha č. 1. – prezentace 
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