
 

KORESPONDENČNÍ JEDNÁNÍ RADY SPOLKU VIA RUSTICA Z.S. 

Zápis 

Termín jednání:  7. 5. až 12. 5. 2020, 12:00 hod. 

Program jednání: 

1. Schválení 4. a 5. výzvy MAS Via rustica z.s. pro IROP 

2. Schválení kritérií pro hodnocení projektů v rámci 4. a 5. výzvy IROP 

Zúčastnění členové: 

Veřejný sektor (celkem 2 hlasující členové) 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 

- Svazek obcí mikroregionu Stražiště, Ing. Lukáš Vlček 

- Hořepnický region, Vladimír Kotýnek 

Soukromý sektor (celkem 4 hlasující členové) 

Zájmová skupina – životní prostředí: 

- ZO ČSOP Pacov, Mgr. Lucie Hovorková 

Zájmová skupina – podnikání: 

- Eva Zadražilová 

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas: 

- Ing. Veronika Starková 

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra: 

- Jakub Novák, DiS. 

Zapisovatel:  Lucie Hlavinková 

Ověřovatel zápisu: Ing. Lukáš Vlček 

Průběh jednání 

Dne 7. 5. 2020 zaslala Lucie Hlavinková všem členům rady spolku Via rustica z.s. informace a 

podklady ke korespondenčnímu jednání a hlasování dle výše uvedeného programu. Termín pro 

korespondenční hlasování byl od čtvrtka 7. 5. do úterka 12. 5. 2020, 12:00 hod. 

Ve stanovené lhůtě své stanovisko prostřednictvím e-mailu zaslalo celkem 6 členů rady spolku (viz 

přehled zúčastněných členů výše). Rada spolku tak byla usnášeníschopná. 

Výsledky jednání 

Rada spolku projednala body dle programu, k nimž přijala příslušná usnesení – viz dále. 

Ad 1. Schválení 4. a 5. výzvy MAS Via rustica z.s. pro IROP 

Souhrn informací:  

Během dubna 2020 kancelář spolku řešila připomínky Řídícího orgánu IROP k podkladům pro 

vyhlášení letošních výzev pro IROP, konkrétně výzvu č. 4 „MAS Via rustica – IROP Podpora sociálního 

bydlení II.“ a výzvu č. 5 „MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání 

III.“. Dne 7. 5. 2020 vydal Řídící orgán IROP souhlas s vypořádáním a zapracováním připomínek 

k oběma výše uvedeným výzvám (viz přílohu č. 1 a 2). 

V obou výzvách je uplatněna veškerá zbývající alokace na příslušná opatření, kterou má MAS pro 

toto programové období k dispozici. Výše celkových způsobilých výdajů na projekt byla stanovena 

obdobně jako v předchozích výzvách. Termín vyhlášení obou výzev je stanoven na 22. 5. 2020, termín 

ukončení příjmu žádostí obou výzev je stanoven na 22. 6. 2020. 

Finální znění výzev (viz přílohu č. 3 a 4) musí schválit rada spolku, následně musí být min. 7 

pracovních dní před termínem vyhlášení zadány do elektronického systému MS2014+.  



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Via rustica z.s., náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 

IČ: 269 82 170; ID datové schránky: yagian6 

http://www.viarustica.cz 

Usnesení k bodu č. 1: 

✓ Rada spolku schvaluje výzvu č. 4 „MAS Via rustica – IROP Podpora sociálního bydlení II.“ a 

výzvu č. 5 „MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání III.“. 

Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel se 0 

Ad 2. Schválení kritérií pro hodnocení projektů v rámci 4. a 5. výzvy IROP 

Souhrn informací 

Součástí podkladů pro vyhlášení výzev IROP uvedených v bodě 1 jsou kritéria pro hodnocení 

projektů, a to kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria pro věcné hodnocení. Tato kritéria 

prošla připomínkovým řízením Řídícího orgánu IROP společně s výzvami, byla tedy ze strany ŘO 

odsouhlasena dne 7. 5. 2020. Finální verzi kritérií (viz přílohy č. 5 až 8) opět musí schválit rada spolku, 

kritéria budou následně zadána do systému MS2014+.  

Usnesení k bodu č. 2: 

✓ Rada spolku schvaluje finální verze kritérií pro hodnocení projektů v rámci výzvy č. 4 „MAS 

Via rustica – IROP Podpora sociálního bydlení II.“ a výzvy č. 5 „MAS Via rustica – IROP – 

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání III.“. 

Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel se 0 

Zapsáno po ukončení korespondenčního jednání, dne 12. 5. 2020. 

Podpis zapisovatele: Lucie Hlavinková …………………………………………………… 

Podpis ověřovatele: Ing. Lukáš Vlček …………………………………………………… 

 


