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ZÁPIS Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS v rámci předání žádostí 
určených k věcnému hodnocení vyhlášených výzev MAS Vladař o.p.s. v operačním 

programu IROP 
 

 
který se konal dne 18. 11. 2019 od 14.00 hodin v kanceláři MAS Vladař 

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

   předseda Výběrové komise MAS  - p. Jiří Kříž 
   vedoucí pracovník SCLLD   - ing. Josef Ryšavý 
   manažer IROP     - p. Andrea Nipauerová 
   manažer OPZ     - sl. Dana Lněníčková 
 
Program pracovního jednání: 
 
1. Prezence 
 
2. Předání potřebných informací a dokumentů v rámci zahájení Věcného hodnocení přijatých 

žádostí operačního programu IROP 
 
předání projektů / žádostí, které byly úspěšně vyhodnoceny v rámci formálního hodnocení a přijatelnosti 
projektů členům Výběrové komise MAS (hodnotitelům) včetně potřebné dokumentace 
 
Operační program IROP: 
 
„11. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení IV. (IROP5)“ 

 
3. Seminář v rámci vyhlášených výzev MAS Vladař o.p.s. 

 
Představení výzev, směrnice č. 01 „Interní postupy“ MAS Vladař, směrnice č. 02 „Kritéria hodnocení 
FNaP a věcného hodnocení“, kontrolní listy a jejich vyplnění, další potřebné údaje 
 
„12. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II. (IROP1)“ 
 
„13. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)“ 

 
4. Věcné hodnocení přijatých žádostí do výzvy „Podpora komunitního života na venkově 2019 PK“ 
 
5. Závěr, diskuse 
 

 
1. Prezence, úvod a zahájení pracovního jednání 

 
Před zahájením pracovního jednání se zúčastnění podepsali na prezenční listinu. 
 
Předsedovi a členům Výběrové komise MAS byla mailem zaslána pozvánka na pracovní jednání MAS 
Vladař, a to v součinnosti s proběhlým a ukončeným hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti 
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projektů (dále jen FNaP) – přijatých žádostí, aby bylo možné předat tyto projekty předsedovi Výběrové 
komise MAS, a mohlo se tak zahájit věcného hodnocení projektů – přijatých žádostí. 
 
Na zahájení jednání bylo předsedovi Výběrové komise MAS a přítomným členům oznámeno, že byly již 
rozeslány pozvánky na hodnotící jednání všem členům Výběrové komise MAS a též metodikovi CRR - Ing. 
Modrovičové. 
 
Dále byly všichni přítomní informováni, že zápis v rámci operačního programu grantové výzvy Plzeňského 
kraje, která je součástí dnešního jednání bude řešen samostatně a nebude součástí tohoto zápisu, který se 
bude týkat pouze operačního programu IROP – 11. výzva IROP 5. S čímž všichni přítomní souhlasili. Poté 
se již překročilo k dalšímu bodu jednání. 
 

 
2. Předání potřebných informací a dokumentů v rámci zahájení Věcného hodnocení přijatých 

žádostí operačního programu IROP 
 

Operační program IROP 
 

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

 
 Předání potřebných informací a dokumentů v rámci zahájení Věcného hodnocení přijatých 

žádostí operačního programu IROP 
 Předání projektů / žádostí, které byly úspěšně vyhodnoceny v rámci formálního hodnocení a 

přijatelnosti projektů členům Výběrové komise MAS (hodnotitelům) včetně potřebné 
dokumentace 

 
Předsedovi Výběrové komise MAS byly předány projekty – žádosti o podporu, které byly úspěšně 
vyhodnoceny v rámci formálního hodnocení a přijatelnosti projektů, aby bylo možné zahájit další krok 
hodnocení, a to samotné věcné hodnocení projektů – žádostí o podporu, které jsou uvedeny v tabulce na 
straně 2. „seznam žádostí o podporu v rámci úspěšného hodnocení FNaP vyhlášené výzvy MAS Vladař 
o.p.s.“. 

 
SEZNAM ŽÁDOSTÍ o podporu v rámci úspěšného hodnocení „FNaP“ vyhlášené 

výzvy MAS Vladař o.p.s. 
 

„11. výzva MAS Vladař IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5)“ 

 
 

 
PZN.: Žádosti jsou seřazeny v pořadí dle příjmu, tedy podání žádosti do systému MS2014+ / ISKP14+ ze strany žadatele. Originál 

podepsaného dokumentu je archivován v kanceláři MAS Vladař. 

 
11. výzva MAS Vladař je zaměřena na podporu těchto aktivit – Infrastruktura středních škol a vyšších 
odborných škol. 

Registrační číslo projektu 
(dle systému MS2014+ / 

ISKP14+) 

Název projektu 
(dle podané žádosti a registrace projektu / žádosti v systému 

MS2014+ / ISKP14+) 

Žadatel 
(jméno žadatele / název žadatele) 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/
0012470 

Pořízení laboratoře a techniky pro zemědělské a 
technické obory vzdělání 

Obchodní akademie a 
Střední odborná škola 

zemědělská a ekologická, 
Žatec, příspěvková 

organizace 
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Předsedovi Výběrové komise MAS byly předány tyto dokumenty, které se musí použít v rámci 
věcného hodnocení, zaměřené na aktivitu „– Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ 
(v elektronické a tištěné podobě): 

 
 Směrnice č. 01 „Interní postupy MAS Vladař o.p.s pro hodnocení a výběr projektů, ošetření 

zamezení střetu zájmů – operační program IROP“ (verze 03/2019, platná a účinná dnem 28. 1. 2019) 
 
Dostupná v elektronické podobě ve složce pro hodnocení Výběrové komise MAS a také jako 
povinná příloha vyhlášené výzvy MAS Vladař, která je dostupní zde: 

 
http://www.vladar.cz/11-vyzva-mas-vladar-irop-zvyseni-kvality-a-dostupnosti-infrastruktury-pro-vzdelavani-a-

celozivotni-uceni-iv-irop5-vypis-text-97.html 
 
Bylo připomenuto, že výtah z „IP“ MAS Vladař z kapitoly 4.2 „Věcné hodnocení“ je součástí předané 
prezentace v rámci již proběhlého školení členů VK MAS Vladař pro možnost provádět věcné 
hodnocení. Upravuje se termín vyhotovení hodnotícího posudku VH, a to, určený hodnotitel 
vypracuje hodnotící posudek nejpozději do data jednání VK MAS – hodnotící jednání. V tomto 
případě, tedy do 1. 12. 2019. 
 

 Směrnice č. 02 „Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí a Kritéria pro věcné hodnocení 
projektů – operační program IROP“ (verze 03/2019, platná a účinná dnem 28. 01. 2019) 
 
Dostupná v elektronické podobě ve složce jako přílohy výzvy pro hodnocení Výběrové komise MAS 
a také jako povinná příloha vyhlášené výzvy MAS Vladař, která je dostupná zde: 
 

http://www.vladar.cz/11-vyzva-mas-vladar-irop-zvyseni-kvality-a-dostupnosti-infrastruktury-pro-vzdelavani-a-
celozivotni-uceni-iv-irop5-vypis-text-97.html 

 
 HODNOTÍCÍ LIST k vypracování hodnotícího posudku věcného hodnocení: aktivita „Technika 

pro integrovaný záchranný systém“ (platný od 03. 09. 2019) 
 
Předán v tištěné podobě, dostupný v elektronické podobě ve složce pro hodnocení Výběrové komise 
MAS. 
 

 Etický kodex (Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti osoby podílející se na hodnocení nebo výběru předložené 

Žádosti o podporu v rámci výzvy SCLLD MAS Vladař o.p.s.) 
 
Předán v tištěné podobě, kdy členové Výběrové komise po představení projektů / žádostí o podporu, 
které jsou součástí věcného hodnocení, etické kodexy podepsali a předali manažerovi operačního 
programu IROP, p. Nipauerové, k založení a archivaci v kanceláři MAS Vladař. 

 
 Dokumenty, které jsou nedílnou součástí referenčních dokumentů hodnotícího posudku 

věcného hodnocení vložené jako povinné i nepovinné přílohy ze strany žadatelů v systému 
MS2014+ / ISKP14+ u jednotlivých registrovaných žádostí o podporu (viz výše uvedená tabulka – 

str.2.) 
 
Dostupné v elektronické podobě ve složce pro hodnocení Výběrové komise MAS. 

 
Předseda Výběrové komise MAS převzal výše uvedenou dokumentaci a projekty – žádosti o podporu, které 
byly úspěšně vyhodnoceny v rámci formálního hodnocení a přijatelnosti projektů (FNaP) a ten je dále předal 
hodnotitelům k vypracování dílčího hodnocení – hodnotící posudek věcného hodnocení – tedy členům 
Výběrové komise MAS včetně potřebné dokumentace (v tištěné a elektronické podobě dle výše uvedených dokumentů). 
 
Žádost o podporu byla předsedou Výběrové komise MAS Vladař přiřazena těmto hodnotitelům 
k vypracování hodnotícího posudku věcného hodnocení: 
 
 Pořízení laboratoře a techniky pro zemědělské a technické obory vzdělání 
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Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012470 
Žadatel:    Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a  

ekologická, Žatec, příspěvková organizace 
Dílčí hodnocení vypracují hodnotitelé: p. Monika Heidenreichová, p. Ladislav Kubiska 
 
 

3. Seminář v rámci vyhlášených výzev MAS Vladař o.p.s. 
 

 Představení výzev, směrnice č. 01 „Interní postupy“ MAS Vladař, směrnice č. 02 „Kritéria 
hodnocení FNaP a věcného hodnocení“, kontrolní listy a jejich vyplnění, další potřebné údaje 

 
„12. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II. (IROP1)“ 
 
„13. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)“ 

 
Průběh školení vedla p. Nipauerová dle připravené prezentace, která bude také v elektronické podobě 
předána všem členům „VK MAS“. 
 
Školení bylo směřováno na platné a schválené dokumenty MAS Vladař, které se musí použít v rámci 
věcného hodnocení vyhlášené výzvy č. 12 / IROP 1 a výzvy č. 13 / IROP 1. 
 
Byly prezentovány potřebné platné a schválené dokumenty, které jsou nedílnou součástí: 
 
A) společné pro výzvy č. 12 / IROP 1 a výzvy č. 13 / IROP 1 
 
 č. 01 „Interní postupy MAS Vladař o.p.s. pro hodnocení a výběr projektů, ošetření zamezení střetu 

zájmů“ Operační program IROP, dále jen „IP MAS IROP“ (verze 03/2019, platná a účinná dnem 28. 01. 2019) 
 Etický kodex, originál dokumentu bude předán k podpisu na pracovním jednání „VK MAS“ a pracovníků 

MAS Vladař při předání zhodnocených přijatých žádostí výše uvedených výzev k věcnému hodnocení 
(Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti osoby podílející se na hodnocení nebo výběru předložené Žádosti o podporu v rámci 
výzvy SCLLD MAS Vladař o.p.s.) 

 Schválené dokumenty ŘO IROP 
 Směrnice č. 02 „Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí a Kritéria pro věcné hodnocení 

projektů – operační program IROP“ příslušné výše uvedeným výzvám 
 Textace výzev 

 Povinné přílohy dle textace výzvy MAS 
 
B) výzva č. 12 / IROP 1 
 
 Kontrolní list k hodnocení (zatím pracovní verze, která byla zaslána ke kontrole a schválení na CLLD IROP) – 

formální hodnocení a přijatelnost projektu (dále jen „FNaP“) pro aktivitu Telematika pro veřejnou dopravu 
 Kontrolní list k věcnému hodnocení (zatím pracovní verze, která byla zaslána ke kontrole a schválení na CLLD 

IROP) (dále jen „VH“) pro aktivitu Telematika pro veřejnou dopravu 
 Formulář pro vypracování podkladu pro „VH“ ze strany určených hodnotitelů, pro aktivitu Telematika pro 

veřejnou dopravu 
 Hlasovací listina „VH“ 
 
C) výzva č. 13 / IROP 1 
 
 Kontrolní list k hodnocení (zatím pracovní verze, která byla zaslána ke kontrole a schválení na CLLD IROP) – 

formální hodnocení a přijatelnost projektu (dále jen „FNaP“) pro aktivitu Bezpečnost dopravy 
 Kontrolní list k věcnému hodnocení (zatím pracovní verze, která byla zaslána ke kontrole a schválení na CLLD 

IROP) (dále jen „VH“) pro aktivitu Bezpečnost dopravy 
 Formulář pro vypracování podkladu pro „VH“ ze strany určených hodnotitelů, pro aktivitu Bezpečnost 

dopravy 
 Hlasovací listina „VH“ 
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4. Věcné hodnocení přijatých žádostí do výzvy „Podpora komunitního života na venkově 2019 PK“ 

 
Dále byly všichni přítomní informováni, že zápis v rámci operačního programu grantové výzvy Plzeňského 
kraje, která je součástí dnešního jednání bude řešen samostatně a nebude součástí tohoto zápisu, který se 
bude týkat pouze operačního programu IROP – 11. výzva IROP 5. S čímž všichni přítomní souhlasili. Poté 
se již překročilo k dalšímu bodu jednání. 

 
Závěr, diskuse 

 
Na závěr školení bylo připomenuto, že dne 29. 11. 2019 je ukončen termín příjmu žádostí o podporu 
v systému MS2014+ u 12. výzvy MAS Vladař / IROP 1 a dne 2. 12. 2019 u 13. výzvy MAS Vladař / IROP 1, 
kdy bude následně zahájeno hodnocení FNaP a během tohoto období bude připraven návrh termínu 
pracovního jednání členů „VK MAS“ včetně termínu pro hodnotící jednání „VK MAS“. 
 
Dále bylo všem přítomným ještě zopakováno, že dne 2. 12. 2019 se koná hodnotící jednání Výběrové 
komise MAS Vladař, a to od 14.00 hodin v prostorách kanceláří MAS Vladař v Podbořanech. Kdy do té doby 
určení hodnotitelé u 11. výzvy IROP 5 vypracují své hodnotící posudky, a to nejpozději k datu 1. 12. 2019. 
Na tomto jednání se vyhodnotí předané hodnotící posudky věcného hodnocení žádostí o podporu a budou 
vypracovány kontrolní listy, které budou poté nahrány jako přílohy u zadaného konečného hodnocení 
v systému MS2014+ u jednotlivých žádostí o podporu. 
 
Poté bylo všem poděkováno za jejich účast a pozornost a bylo předáno slovo sl. Lněníčkové a p. Ryšavýmu, 
aby se překročilo k dalšímu bodu programu jednání a to č. 4. Věcné hodnocení přijatých žádostí do výzvy 
„Podpora komunitního života na venkově 2019 PK“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
příloha č. 1. - prezentace ze školení 12. výzva MAS Vladař / IROP 1 a 13. výzva MAS Vladař / IROP 1  

(samostatný dokument) 
 
 
 
 
 
 
V Podbořanech, dne 19. 11. 2019 
 
 
 
Za MAS Vladař:  Projektový manažer IROP, podpis: 
 
 
 
 
   Předseda Výběrové komise MAS, podpis: 
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