Jiří Hodinka
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

starosta.sl@centrum.cz
pondělí 22. října 2018 9:53
jiri.hodinka@gmail.com
Re: Finální návrh výzvy č. 1 k IROP pro základní školy

Ahoj,
souhlasím s návrhem usnesení.
Martin Malina - starosta obce
Odesláno z mobil. zařízení Huawei

-------- Původní zpráva -------Předmět: RE: Finální návrh výzvy č. 1 k IROP pro základní školy
Odesílatel: Jiří Hodinka
Komu: jiri.hodinka@gmail.com,'Alžběta Kolářová - informace DSO Nová Lípa' ," 'Bc. Jan Brožek'" ,'ČSOP Pacov - 2' ,'Eva
Zadražilová' ," 'Ing. Lukáš Vlček'" ," 'Ing. Lukáš Vlček 2'" ,'Karel Štefl' ,'Martin Malina' ,'Obec Hořepník - starosta' ,'Obec Košetice obecní'
Kopie: "'Lucie Hlavinková, DiS. 2'" ,'Lucie Benáková'

Dobrý den,
omlouvám se za další e-mail, ale kolegyně zjistily, že jsem Vám poslal předposlední verzi interních postupů, v příloze
zasílám poslední verzi, kde jsou upraveny kosmeticky pouze odstavce, gramatika, obsah apod. Jinak znění je
totožné.
Tímto se omlouvám.

s pozdravem a přáním hezkého dne

Bc. Jiří Hodinka
Tel.: 776 615 478
E-mail: jiri.hodinka@gmail.com

From: Jiří Hodinka <jiri.hodinka@gmail.com>
Sent: Tuesday, October 16, 2018 9:31 PM
To: Alžběta Kolářová - informace DSO Nová Lípa <alzbeta.kolarova@seznam.cz>; Bc. Jan Brožek
<starosta@mestocernovice.cz>; ČSOP Pacov - 2 <brazdova.lucie@email.cz>; Eva Zadražilová
<eva.zadrazilova@tiscali.cz>; Ing. Lukáš Vlček <starosta@mestopacov.cz>; Ing. Lukáš Vlček 2
<vlceklukas@seznam.cz>; Karel Štefl <starosta@pocatky.cz>; Martin Malina <starosta.sl@centrum.cz>; Obec
Hořepník - starosta <starosta@horepnik.cz>; Obec Košetice - obecní <obec@kosetice.cz>
Cc: Lucie Hlavinková, DiS. 2 <lucie.hlavinkova@viarustica.cz>; Lucie Benáková <lucie.benakova@viarustica.cz>
Subject: Finální návrh výzvy č. 1 k IROP pro základní školy
Importance: High
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Vážení členové Rady Via rustica z.s.,
po již několikrát opakovaném řešení výzvy č. 1 Vám zasílám finální návrh výzvy včetně kritérií hodnocení pro
schválení výkonným orgánem Via rustica z.s. V tomto finálním znění disponujeme schválením k vypsání ze strany
řídícího orgánu MMR včetně navržených termínů. Co se týká příloh, jsou přílohy převzaty z programu zaměřeného
právě na infrastrukturu pro základní vzdělávání a není zájmem MAS tuto výzvu stavět ještě složitěji, než jsou
dokumenty standardního programu IROP.

Kancelář MAS zadává výzvu včetně příloh do MS2014+ po vypořádání připomínek ŘO IROP do 2 pracovních dnů od
schválení výzvy odpovědným orgánem MAS a zasílá výzvu MAS nejpozději 7 pracovních dní před termínem
vyhlášení výzvy k odsouhlasení v MS2014+ na ŘO IROP. V okamžiku vyhlášení výzvy dojde k uveřejnění výzvy na
webových stránkách MAS a dále dojde k rozeslání informací napříč celým územím přes datové schránky obcí a dále
pak i přímo na e-maily všech školských subjektů.
Postup a harmonogram výzvy:
- v úterý 16. 10. zaslat výzvu vč. příloh a interních postupů Radě ke schválení s termínem schválení do pátku
19. 10.
- v pondělí 22. 10. a v úterý 23. 10. zadat výzvu do MS2014+ a současně odeslat na ŘO IROP (tj. min. 7
pracovních dní před termínem vyhlášení).
- ve čtvrtek 1. 11. v 11:00 hod. vyhlásit výzvu a současně zahájit příjem žádostí.
- v pátek 30. 11. v 11.00 hod. ukončit výzvu a příjem žádostí.
Prosím o Vaše vyjádření a schválení níže uvedeného usnesení.
Návrh usnesení:
Rada Via rustica z.s. schvaluje aktualizaci interních postupů k programu IROP a administrativním procesům Via
rustica z.s. Rada Viarustica schvaluje výzvu č. 1 k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního
operačního programu s názvem ,,MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání“ včetně
souvisejících dokumentů – ,,Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu“ a ,,Věcné hodnocení
žádosti o podporu“.

Dále bych Vás chtěl také požádat, zda by bylo možné z Vaší strany si z minulých jednání projít návrh na výpočet
členských příspěvků pro členské mikroregiony, popř. navrhnout alternativní řešení proti mému návrhu. Tento návrh
členských příspěvků byl již 3x předložen a bohužel pokaždé v rámci jednání odložen na příště (princip příspěvků
zasílám níže). Prosím tedy, abychom se k tomuto tématu koncem října sešli a zároveň probrali další budoucí
fungování spolku zejména z pohledu finančních záležitostí. Bohužel, jak jsem již několikrát avizoval, opětovně se
nacházíme na pokraji problému s ufinancováním spolku a obávám se, že bychom již nemuseli v průběhu příštího
roku reálně již fungovat či existovat. Zde prosím o návrh Vašich termínů pro jednání ohledně dalšího fungování
MAS.
Stav žádosti o režie je v administraci po prvním připomínkovém kole. Zde bohužel předpokládám, jak je obvyklé,
minimálně tři kola připomínek než dojde ke schválení či zamítnutí žádosti o dotaci. V případě, že dojde k zamítnutí,
je možné celou žádost opětovně předložit k realizaci do 29.6.2019.
Žádost o dotaci je v celkových nákladech cca 14,5 mil. Kč na období od 1.7.2015 do 31.12.2023.
Návrh výpočtu členských příspěvků:
Navržený výpočet členských příspěvků na MAS Via rustica z.s. pro veřejný sektor – členské mikroregiony. Členské
příspěvky jsou navrženy v obdobném řešení jako v minulém plánovacím období 2007 – 2013. Zároveň je nutné
poukázat na vlastní spoluúčast ve výši 5 % ze schválené výše režijních nákladů pro MAS.
Celková schválená výše režijních výdajů MAS: 14 184 709,- Kč

Dotace:
13 475 473,- Kč


Vlastní zdroje:

709 236,- Kč
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Celková schválená alokace pro IROP:
42 235 000,- Kč
Celková schválená alokace pro PRV - výzvy:
36 528 000,- Kč
Celková schválená alokace pro PRV – spolupráce:
1 743 000,- Kč
Celkem:
94 690 709,- Kč
Navržený přepočet členských příspěvků ve vztahu ke schváleným výším dotací:

U projektů IROP se odhaduje podíl žadatelů veřejného sektoru a sektoru NNO na 100 %, tedy v celkové dotaci cca
42 235 000,- Kč


U projektů PRV se odhaduje podíl žadatelů veřejného sektor a sektoru NNO v oblasti lesních cest na 100 %, tedy
26 528 000,- Kč



U projektů PRV se odhaduje podíl žadatelů veřejného sektoru a sektoru NNO v oblasti lesní techniky na 50 %, tedy
2 500 000,- Kč



U projektů PRV se odhaduje podíl žadatelů veřejného sektoru a sektoru NNO v oblasti nezemědělského podnikání
na 0%, tedy 0,- Kč



U projektů PRV – spolupráce je spolufinancování ve výši 10 %, tedy 174 300,- Kč



Celkově se veřejnému sektoru a sektoru NNO rozdělí dle odhadu 71 263 000,- Kč



Výpočet členského příspěvku:
o

Míra rizika nezpůsobilých výdajů a neuznatelnosti výdajů spolupráce: 5 % (odhad 50 000,- Kč za celé období)
– viz zkušenost z minulého období 2007 – 2013

o

Na alokaci 71 437 300,- Kč se odhaduje náklad (709 236 + 174 300) x 1,05 = 927 712,- Kč

o

Z výše uvedeného tedy plyne, že pro každých přidělených 100,- Kč na dotaci je odhadovaný náklad MAS
v rámci režijních výdajů dle vzorce:
x = 100/71263000*927712 = 1,30,- Kč

Předem děkuji za spolupráci a rychlou reakci na výše uvedená témata.

s pozdravem a přáním hezkého dne

Bc. Jiří Hodinka
Tel.: 776 615 478
E-mail: jiri.hodinka@gmail.com
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