MAS VLADAŘ o.p.s.
Sídlo: Karlovarská 6, 364 55 Valeč, kancelář: Masarykovo náměstí 22, Podbořany
IČ: 264 04 818
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

ZÁPIS Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS v rámci předání žádostí
určených k věcnému hodnocení v operačním programu IROP a HODNOTÍCÍHO JEDNÁNÍ
v rámci věcného hodnocení operačního programu PRV
který se konal dne 24. 04. 2020 od 11.00 hodin prostřednictvím online konference
Přítomni:

členové Výběrové komise dle prezenční listiny
(prezenční listina vyhotovena dle zvoleného systému komunikace - meet.google.com)

vedoucí pracovník SCLLD
manažer IROP
manažer PRV

- ing. Josef Ryšavý
- p. Andrea Nipauerová
- sl. Gubíková Kristýna
- p. Miluše Kulhánková

Program jednání:
1. Prezence – záznam do prezenční listiny s vazbou na přihlášené členy přes službu meet / online konference
2. Předání potřebných informací a dokumentů v rámci zahájení Věcného hodnocení přijatých žádostí
operačního programu IROP
Předání potřebných informací a dokumentů v rámci zahájení Výběru projektů, které budou doporučeny /
nedoporučeny k financování
Vytvoření seznamu vybraných / nevybraných / náhradních projektů, které budou doporučeny / nedoporučeny
k financování
Operační program IROP:
„13. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)“
3. Věcné hodnocení Žádostí o dotaci v rámci 4. Výzvy PRV
Předání vyplněných kontrolních listů manažerům PRV – CLLD MAS Vladař ke zpracování do tabulek pro online
hlasování, vzhledem vyhlášenému nouzovému stavu v ČR.
Hlasování a schválení vyplněných kontrolních listů a udělených bodů žadatelům věcného hodnocení v rámci
vyplnění ano/ne/zdržuji se hlasování do zaslaných tabulek.
Sestavení seznamu seřazených projektů (dle výsledků věcného hodnocení)
4. Závěr, diskuse
1. Prezence, úvod
Před zahájením jednání Výběrové komise MAS Vladař, (dále jen „VK MAS“), byl p. Nipauerovou zapsán seznam
přihlášených členů VK MAS včetně zástupců MAS Vladař do připravené prezenční listiny, viz níže uvedené.
Dne 24. 4. 2020 se podařilo přihlásit těmto členům „RK MAS“:
 Martina Bartošová
 Olga Šoltésová
 Zdeněk Ornst
 Vladislav Syrovátka
 Oto Trapp
 Ladislav Kubiska
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Dne 24. 4. 2020 se podařilo přihlásit těmto zástupcům MAS Vladař:
 Ing. Josef Ryšavý
 Andrea Nipauerová
 Kristýna Gubíková
 Miluše Kulhánková
Před zahájením samotného jednání, p. Nipauerová a p. Ryšavý přivítali přítomné, a na úvod uvedli pár organizačních
záležitostí s vazbou i na program jednání, a to v součinnosti s operačními programy, které jsou dnes součástí jednání
Výběrové komise MAS, bude zápis rozdělen. Jako návrh bylo uvedeno, že za zápis z IROP bude zodpovídat manažer
operačního programu (p. Nipauerová), a za zápis z PRV bude zodpovídat manažer operačního programu (sl. Gubíková
a p. Kulhánková).
Poté pokračovala v jednání p. Bartošová, která požádala o přednesení programu jednání a vyzvala přítomné, zda má
někdo návrh na změnu nebo doplnění. Dále bylo předneseno, že zapisovatelem za IROP je navržena p. Nipauerová,
za PRV sl. Gubíková a p. Kulhánková, jako ověřovatelé zápisu PRV jsou dále navrženi p. Kubiska a p. Šoltésová.
Jelikož nikdo z přítomných nevznesl žádné námitky ani změnu nebo doplnění programu jednání, přešlo se k hlasování
o usnesení.
Hlasování, usnesení:
p. Bartošová dala hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s programem jednání, dále s navrženými
zapisovateli a ověřovateli dnešního zápisu, dle výše uvedeného:
Celkem přítomných členů:

6 členů „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

6
0
0

O slovo se přihlásila p. Nipauerová, která uvedla, že v součinnosti s proběhlým a ukončeným hodnocením formálních
náležitostí a přijatelnosti projektů (dále jen FNaP) – přijatých žádostí, byla již rozeslána pozvánka na hodnotící jednání
všem členům VK MAS a též metodikovi CRR Karlovy Vary - Ing. Modrovičové, které se bude konat 7. 5. 2020 opět
formou online jednání, kdy bude zaslána přes GOOGLE kalendář pozvánka s přesnou adresou připojení na „meet“.
Jelikož nikdo z přítomných neuvedl, že by mohl být ve střetu zájmu vůči podaným žádostem o podporu 13. výzvy IROP
1 a členové VK MAS podepsali Etické kodexy, mohlo být překročeno k dalšímu bodu jednání.
2. Předání potřebných informací a dokumentů v rámci zahájení Věcného hodnocení přijatých žádostí
operačního programu IROP
Operační program IROP
„13. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)“



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

Předsedkyni 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 str. 3. „seznam žádostí o podporu v rámci
úspěšného hodnocení FNaP vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s.“.
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SEZNAM ŽÁDOSTÍ o podporu v rámci úspěšného hodnocení „FNaP“ vyhlášené výzvy MAS
Vladař o.p.s.
„13. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)“
Registrační číslo projektu

Název projektu

Žadatel

(dle systému MS2014+ / ISKP14+)

(dle podané žádosti a registrace projektu
žádosti v systému MS2014+ / ISKP14+)

(jméno žadatele / název žadatele)

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012748

Chodník - Žatecká, Holedeč

Obec Holedeč

Rekonstrukce a doplnění chodníků u
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012778 křižovatky silnic III/22417 a III/22423
v Radonicích

Obec Radonice

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012911

Chodník ke škole ve Valči

Obec Valeč

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012912

Bezpečné zastávky Rvenice

Město Postoloprty

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.

13. výzva MAS Vladař je zaměřena na podporu těchto aktivit – Bezpečnost dopravy
Předsedkyni Výběrové komise MAS byly předány tyto dokumenty, které se musí použít v rámci věcného
hodnocení, zaměřené na aktivitu „Bezpečnost dopravy“ (v elektronické 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 jako povinná příloha vyhlášené výzvy MAS Vladař, která je dostupná zde:
http://vladar.cz/soubory/texty/text_00102/498_interni-postupy_irop_2014-2023_verze-3_final.pdf
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 7. 5. 2020.


Směrnice č. 02 „Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí a Kritéria pro věcné hodnocení projektů –
operační program IROP“ (verze 01/2019, platná a účinná dnem 17. 09. 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://vladar.cz/soubory/texty/text_00102/495_kriteria-fnap-2Cvecne-hod__irop-1_vyzva-13_final.pdf


HODNOTÍCÍ LIST k vypracování hodnotícího posudku věcného hodnocení: aktivita „Bezpečnost dopravy“
(platný od 21. 11. 2019)

Předán 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 elektronické podobě včetně představení projektů / žádostí o podporu, které jsou součástí věcného hodnocení,
členové Výběrové komise etické kodexy podepsali a předali manažerovi operačního programu IROP, p. Nipauerové k
založení a archivaci v kanceláři MAS Vladař.
Tel.: +420 353 399 708, E-mail: vladar@vladar.cz, WWW: www.vladar.cz

Stránka 3 z 3

MAS VLADAŘ o.p.s.
Sídlo: Karlovarská 6, 364 55 Valeč, kancelář: Masarykovo náměstí 22, Podbořany
IČ: 264 04 818
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93


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. 3.)

Dostupné v elektronické podobě ve složce pro hodnocení Výběrové komise MAS.
Předsedkyně VK MAS převzala výše uvedené informace k projektům – žádostem o podporu, které byly úspěšně
vyhodnoceny v rámci formálního hodnocení a přijatelnosti projektů (FNaP) a dále je předala hodnotitelům k vypracování
hodnotící posudku věcného hodnocení – tedy členům VK MAS včetně potřebné dokumentace (v elektronické podobě dle
výše uvedených dokumentů).

Žádosti o podporu byly předsedkyní VK MAS Vladař přiřazeni těmto hodnotitelům k vypracování hodnotícího posudku
věcného hodnocení:
Viz příloha č. 1. zápisu – tabulka přiřazených hodnotitelů pro hodnocení žádosti o podporu hodnocení – 13. výzva MAS
Vladař IROP 1
3. Věcné hodnocení žádostí o dotaci v rámci 4. výzvy PRV
Zápis této části jednání a uvedeného programu jednání je řešen samostatně a není součástí zápisu z pracovního
jednání VK MAS a zástupců MAS Vladař operačního programu IROP.
4. Závěr, diskuse
O slovo se přihlásil p. Ryšavý, který pro informaci všem uvedl, že v současné době nouzového stavu České republiky
a veškerých nutných opatřeních s vazbou na COVID – 19, již máme informaci z Ústeckého kraje, že jsou v současné
chvíli pozastaveny dotační tituly s vazbou na podporu rozvoje komunitního života na venkově a finanční prostředky,
které byly MASkám Ústeckého kraje přislíbeny na rok 2020, se nyní použijí na nákup potřebných ochranných pomůcek
a desinfekčních prostředků. V případě, že by v této souvislosti došlo k jakýmkoliv změnám, budeme opět všechny
informovat.
O slovo se přihlásila p. Nipauerová, která už jen zopakovala, že dne 7. 5. 2020 se koná hodnotící jednání Výběrové
komise MAS Vladař, a to od 10.00 hodin formou online jednání. Do té doby určení hodnotitelé 13. výzvy IROP 1
vypracují hodnotící posudky, a to nejpozději k datu 6. 5. 2020. Na jednání budou pak vyhotoveny kontrolní listy, které
budou poté nahrány jako přílohy u zadaného konečného hodnocení v systému MS2014+ u jednotlivých žádostí o
podporu. Dále uvedla, že během dnešního dne budou určeným hodnotitelům zaslány potřebné výstupy v elektronické
podobě opět přes GOOGLE disk, kde jsou vytvořeny složky k jednotlivým žádostem o podporu.
Na závěr jednání bylo všem poděkováno za jejich účast a pozornost.

V Podbořanech, dne 28. 04. 2020

Za MAS Vladař:
p. Andrea Nipauerová
manažer operačního programu IROP – zapisovatel, podpis:

Přílohy zápisu:
příloha č. 1. zápisu

Digitálně podepsal
Andrea
Andrea Nipauerová
2020.04.28
Nipauerová Datum:
22:37:20 +02'00'

1x tabulka přiřazených hodnotitelů pro hodnocení žádosti o podporu hodnocení – 13. výzva
MAS Vladař IROP 1
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