
 

 

 

   1 MAS Bobrava, z.s. 

IČ: 038 89 076 

Vnitřní 49/18 

664 48 Moravany 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAS BOBRAVA Z.S. 
 

Konání: 8. 9. 2021, 7:04 – 10.9.2021, 12:00 

Forma jednání: elektronická forma  

Zasláno: všem členům Řídícího výboru MAS  

 

1. Úvod 

Jednání Řídícího výboru se zúčastnili:  
∙ Obec Střelice, zastoupená Jiřím Vašulínem 

∙ Obec Nebovidy, zastoupená Milanem Mojžíšem  
∙ Lukáš Dvořák 

∙ Roman Valla 

∙ TJ Sokol Ostopovice, zastoupená Jiřím Maiwaelderem 

 

Jednání Řídícího výboru se nezúčastnili: 
∙ Jan Vondrák 

∙ Obec Moravany, zastoupená Helenou Kadlečíkovou 

 

Dne 8. 9. 2021 v 7:04 hod. byl všem členům Řídícího výboru MAS rozeslán níže přiložený e-mail:  

 

Vážení členové Řídícího výboru MAS, 
 

s pověřením předsedkyně Vás žádám o schůzi formou per rollam.  
 

IROP – schválení harmonogramu výzev IROP na rok 2021, chválení 5. výzvy IROP (bezpečnost dopravy) 
 

V programovém období 2014-2020 plánuje MAS vyhlásit poslední výzvu zbylou alokaci (1 408 930,78 Kč). Aby 
bylo možné výzvu vyhlásit, je nezbytné schválit harmonogram výzev IROP pro rok 2021 a samotné znění finální 
verze 5. výzvy IROP.  

 

• Usnesení ŘV 63. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Řídící výbor MAS schvaluje/ neschvaluje 
harmonogram výzev IROP na rok 2021.  

• Usnesení ŘV 63. 2. 2021 z hlasování by znělo následovně: Řídící výbor MAS schvaluje/ neschvaluje 5. 
výzvu IROP.  
 

 

Prosím o vyjádření se k výše uvedeným usnesením prostřednictvím e-mailu následovně: 
SCHVALUJI/NESCHVALUJI/ZDRŽUJI SE, a to do pátku. 10.9.2021, do 12:00 hod. Děkuji. 
 

 



 

 

 

   2 MAS Bobrava, z.s. 

IČ: 038 89 076 

Vnitřní 49/18 

664 48 Moravany 

 

S pozdravem 

 

Ing. Martina Stará 
stara@masbobrava.cz / +420 737 112 985 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
 
 

2. Hlasování o schválení harmonogramu výzev IROP pro rok 2021. 
 

Usnesení č. ŘV 63.1.2021 

Řídící výbor schvaluje harmonogram výzev IROP pro rok 2021. 

SCHVALUJI: 5  NESCHVALUJI: 0  ZDRŽUJI SE: 0  
Schváleno 

 

Usnesení č. ŘV 63. 1. 2021 bylo přijato dne 10. 9. 2021 po uplynutí lhůty pro vyjádření se, a to počtem 5 platných 
hlasů, tedy nadpoloviční většiny Řídícího výboru MAS.  

 

3. Hlasování o schválení 5. výzvy IROP. 
 

Usnesení č. ŘV 63.2.2021 

Řídící výbor schvaluje 5. výzvu IROP. 

SCHVALUJI: 5  NESCHVALUJI: 0  ZDRŽUJI SE: 0  
Schváleno 

 

Usnesení č. ŘV 63. 2. 2021 bylo přijato dne 10. 9. 2021 po uplynutí lhůty pro vyjádření se, a to počtem 5 platných 
hlasů, tedy nadpoloviční většiny Řídícího výboru MAS.  
 

Zapsal Mgr. Jiří Hrubý  

 

 

Ověřila Bc. Helena Kadlečíková 

 

 

Mgr. Jiří Hrubý
Digitálně podepsal Mgr. Jiří Hrubý 

Datum: 2021.09.13 14:54:44 

+02'00'

Bc. Helena 

Kadlečíková

Digitálně podepsal Bc. 

Helena Kadlečíková 

Datum: 2021.09.13 

18:04:39 +02'00'

mailto:stara@masbobrava.cz
http://masbobrava.cz/
http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=36


 

 

 

   3 MAS Bobrava, z.s. 

IČ: 038 89 076 

Vnitřní 49/18 

664 48 Moravany 

 

 

Usnesení:  
Usnesení č. ŘV 63.1.2021 

Řídící výbor schvaluje harmonogram výzev IROP pro rok 2021. 

Usnesení č. ŘV 63.2.2021 

Řídící výbor schvaluje 5. výzvu IROP. 

 

 

 

 

 

 



Registrační číslo strategie: CLLD_15_01_227

Název MAS: MAS Bobrava, z.s

Kraj: Jihomoravský

Alokace výzvy 

Plánovaný 
měsíc a rok 
vyhlášení 
výzvy

Plánovaný 
měsíc a rok 
zahájení  
příjmu žádostí 
o podporu

Plánovaný měsíc a rok 
ukončení příjmu žádostí 
o podporu 

Celková alokace 

(CZK)
Počet projektů

Průměrná velikost 

projektu

Výzva č. 53 Udržitelná doprava - 

integrované projekty CLLD

MAS Bobrava - IROP - výzva č. 4 

Zvýšení podílu udržitelných forem 

dopravy

1. Bezpečnost dopravy

2. Cyklodoprava

  

Opatření 1                           

Strategický cíl 1: Zajištění celkové bezpečnosti v území

Specifický cíl 1.1: Bezpečná doprava

09/2021 09/2021 11/2021 1 408 930,78   2       704 465,39 Kč 
Předpokládané zasedání VK k VH 

- začátek prosince 2021

Odhad

Harmonogram výzev pro rok 2021 - CLLD

PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj

SC 4.1 (kolové výzvy MAS)

Poznámka
Číslo a název výzvy 
ŘO IROP

Název výzvy MAS, popř. číslo Aktivita Opatření/Podopatření Isg

MAS



Operační program

Specifický cíl IROP

Číslo výzvy ŘO IROP

Číslo výzvy MAS

Opatření integrované strategie 

Podopatření integrované 

strategie

Druh výzvy 

Datum a čas vyhlášení výzvy 

MAS

Datum a čas zpřístupnění 

formuláře žádosti o podporu v 

MS2014+

Datum a čas zahájení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

Datum a čas ukončení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

MAS Bobrava, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného

místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Bobrava na období 2014 – 2020“

vyhlašuje

5. výzvu k předkládání žádostí o podporu

z Integrovaného regionálního operačního programu

 

s názvem

„MAS Bobrava - IROP - výzva č. 5 Zvýšení podílu udržitelných

 forem dopravy“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 „Udržitelná doprava- integrované projekty CLLD.“

5

53. výzva IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA -UDRŽITELNÁ DOPRAVA -  INTEGROVANÉ PROJEKTY 

CLLD - SC 4.1

Identifikace výzvy

Termíny

01.01.2014

8.11.21 12:00

N/R

27.9.21 12:00

Kolová

27.9.21 12:00

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 

oblastech a aktivizace místního potenciálu

Integrovaný regionální operační program

1.Bezpečná doprava

1.1.1: Bezpečnost cyklistické dopravy

1.1.3: Zvyšování bezpečnosti komunikací



Alokace výzvy MAS (CZV)

Míra podpory z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj a 

státního rozpočtu pro projekt

minimální výše CZV na projekt 200 000,00 Kč

Forma podpory

Minimální a maximální výše 

celkových způsobilých výdajů 

projektu

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se 

aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu 

může být stanoveno nejdříve na 01.01.2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn 

před tímto datem.

Datum ukončení realizace 

projektu
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.

Datum zahájení realizace 

projektu

maximální výše CZV na projekt 1 100 000,00 Kč

1 408 930,780 Kč

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 % 

Státní rozpočet - 0 %

Podpora

30.06.2023

Aktivita Bezpečnost dopravy

- Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních 

komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně 

přechodů pro chodce a míst pro přecházení

- Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám 

Aktivita Bezpečnost dopravy 

Nezakládá veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 

unie

Aktivita Cyklodoprava    

Nezakládá veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 

unie

Zacílení podpory

Dotace – ex-post financování 

Podmínky veřejné podpory



1 Bezpečnost dopravy

2 Cyklodoprava

1 Plná moc

2 Zadávací a výběrová řízení

3 Doklady o právní subjektivitě žadatele – příloha zrušena

4 Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena

Společné pro všechny aktivity                                                           

- obyvatelé

- návštěvníci

- dojíždějící za prací a službami

- uživatelé veřejné dopravy

Aktivita Bezpečnost dopravy

7 50 01 – Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě                                                                           

Aktivita Cyklodoprava

7 61 00 – Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras                

7 64 01 – Počet parkovacích míst pro jízdní kola

Náležitosti žádosti o podporu

Podporované aktivity

Indikátory

Oprávnění žadatelé

Společné pro všechny aktivity

- kraje

- obce

- dobrovolné svazky obcí

- organizace zřizované nebo zakládané kraji

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi

- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Aktivita Bezpečnost dopravy

- provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční 

dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti)

Cílová skupina

Území realizace 

Území  MAS  vymezené  ve  schválené  strategii  CLLD MAS Bobrava, z.s. 

V odůvodněných případech je možný  přesah realizace projektu za hranice vymezeného území 

MAS,  např. pokračování výstavby či modernizace úseku komunikace pro pěší nebo cyklisty za 

hranicí MAS. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

- Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám 

veřejné hromadné dopravy

- Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a 

III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu,

přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na 

bezbariérové komunikace pro pěší

- Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy

(bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné 

osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů)

Aktivita Cyklodoprava

- Výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným 

nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k 

dopravě do zaměstnání, škol a za službami

- Výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v 

přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo 

C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

- Realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních 

komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro 

cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do 

zaměstnání, škol a za službami

Typy podporovaných projektů

Věcné zaměření



5 Studie proveditelnosti

6 Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility

7 Čestné prohlášení o skutečném majiteli

8
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo 

veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

9

Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně 

stavební povolení nebo souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní 

smlouva nahrazující stavební povolení

10
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 

nebo pro ohlášení stavby

11 Položkový rozpočet stavby

12 Doklady k výkupu nemovitostí – příloha zrušena

13 Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

14 Smlouva o spolupráci

Informace o křížovém 

financování

Pokud je některá povinná příloha pro žadatele nerelevantní, žadatel nahraje jako přílohu 

dokument, ve kterém uvede zdůvodnění nedoložení povinné přílohy.   

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve 

Specifických pravidlech výzvy č. 53  (verze 1.4, platnost od 08.10.2019) IROP v kapitole 3.4.3 

(Bezpečnost dopravy) a 3.5.3 (Cyklodoprava)

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-53-udrzitelna-doprava-integrovane-projekty.

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a 

příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 53 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení 

výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.14, platnost od 01.03.2021), Specifickými pravidly (verze 

1.4, platnost od 08.10.2019). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce 

řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.

Všechny způsobilé výdaje projektu jsou zúženy pouze na aktivity 3.4 Bezpečnost dopravy a 

3.5 Cyklodoprava dle Specifických pravidel výzvy č. 53 IROP.

Povinné přílohy

Věcná způsobilost

 ŘO IROP má možnost provádět změny ve výzvě. O změně pravidel výzvy jsou žadatelé a 

příjemci informováni prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň zveřejněna na webových 

stránkách http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy.

Podmínky pro případnou změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole 2.2 Obecných pravidel. Změny 

ve výzvě se nevztahují na žádosti o podporu, které již žadatelé podali 

https://irop.mmr.cz/getmedia/14a42545-b286-467f-aea2-454db3f4e429/Obecna-pravidla-

IROP_vydani-1-14_final.pdf.aspx?ext=.pdf.

01.01.2014 - 30.06.2023

Další detaily výzvy

Provádění změn výzvy

Časová způsobilost

Křížové financování není možné

Způsobilé výdaje

Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na výzvu, to znamená, že podpořeny 

budou projekty do maximální finanční výše alokace výzvy. A to tak, že Řídící výbor MAS 

Bobrava, z.s., bude přidělovat finanční prostředky z alokace výzvy projektům sestupně dle 

bodového hodnocení (viz níže) až do vyčerpání celkové alokace na výzvu.

Žádosti o podporu podané v této výzvě projdou ze strany MAS Bobrava, z.s.:

1. Hodnocením formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti: 

Příjmy projektu
Projekty nemohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení.

Projekty mohou vytvářet příjmy podle čl. 65 odst. 8 Obecného nařízení – jiné peněžní příjmy.



1 Příloha č.1 Kritéria formálního  hodnocení a přijatelnosti

2 Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení

Kritéria pro výběr projektů jsou uvedena v příloze č. 1 Kritéria formálního hodnocení a 

přijatelnosti a v příloze č. 2 Kritéria věcného hodnocení této výzvy.

1. Hodnocením formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti: 

- pro kladné hodnocení je nutnost splnit veškerá stanovená kritéria (viz Příloha č. 1 Kritéria 

formálního hodnocení a přijatelnosti této výzvy);                                    

2. Věcným hodnocením: 

-pro kladné hodnocení je nutnost získat min. 45 bodů z celkových 90 bodů ze všech kritérií 

(viz Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení této výzvy);                                                    

3. Výběrem projektů: 

- v případě vyšší alokace projektů, které splnily podmínky obou výše zmíněných hodnocení, 

než je celková alokace výzvy, můžou být takové projekty zařazeny na seznam tzv. náhradních 

projektů. Náhradním projektem je hraniční projekt, popřípadě další projekt ve výzvě MAS, 

který splnil podmínky věcného hodnocení. MAS určí max. 2 náhradní projekty, bez ohledu na 

alokaci výzvy MAS. MAS bude vybírat náhradní projekty v souladu s Minimálními požadavky 

ŘO IROP k implementaci CLLD, verze 1.4. Závěrečné ověřené způsobilosti projektů provádí 

Centrum pro regionální rozvoj (CRR). 

                                             

Žadatel má možnost podat žádost o přezkum hodnocení. Postup pro tento případ je uveden v 

Interních postupech MAS Bobrava, z.s, verze 3, ze dne 13.11.2019, kapitola č. 5 „Přezkum 

hodnocení projektů“.  

Bližší informace o způsobu hodnocení projektů jsou uvedeny v kapitole 4 „Hodnocení a výběr 

projektů“ Interních postupů MAS Bobrava, z.s. verze 3, ze dne 13.211.2019. Interní postupy 

MAS Bobrava, z.s., jsou dostupné zde:

http://www.masbobrava.cz/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/Intern%C3%AD-

postupy-MAS-Bobrava-z.s._IROP_verze3-FINAL.pdf

Hodnocení projektů bude probíhat podle výše uvedené verze, tj. verze platné ke dni vyhlášení 

výzvy. 

Způsob hodnocení projektů

Kritéria pro hodnocení projektů

Další specifika výzvy

Seznam příloh výzvy

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  https://mseu.mssf.cz

Výzva je vyhlášena na zbylou alokaci MAS v programovém období 2014 - 2020. V případě 

nevyčerpání alokace ve výzvě MAS již nebude možné vyhlásit další výzvu.

Forma a způsob podání žádosti 

o podporu

Kontakty pro poskytování 

informací

Pracovníci MAS Bobrava, z.s., poskytující informace při zpracování žádosti o podporu a 

posouzení jejího souladu s výzvou MAS:  

                                                                                                                                                                                                        

Manažer MAS:                                                                                  

Ing. Martina Stará                                                                                 

stara@masbobrava.cz                                                                             

 +420 737 112 985                                                                         

www.masbobrava.cz

Odkaz na Obecná a Specifická 

pravidla výzvy ŘO IROP
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy 



  

 

 

 

 

 

MAS Bobrava, z.s. 
 

 

 

 

 

5. výzva k předkládání žádostí o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu 
 

 

 

 

 

MAS Bobrava – IROP – výzva č. 5 Zvýšení podílu 

udržitelných forem dopravy 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 1  

 

KRITÉRIA FORMÁLNÍHO HODNOCENÍ A PŘIJATELNOSTI  

 

PLATNOST OD 27. 9. 2021



 
 
 
 

2 
 

*O/N Napravitelná/nenapravitelná kritéria 

 

OBECNÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI  

SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY AKTIVITY 

Č. Název kritéria Hodnocení  Zdroj informací O/N* Funkce 

OP1 Projekt je svým zaměřením v 

souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy MAS 

ANO – Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a 

podporovanými aktivitami výzvy MAS 

NE – Projekt je svým zaměřením v rozporu s cíli a 

podporovanými aktivitami výzvy MAS 

Žádost o podporu 

Výzva MAS 

O Vylučovací 

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ   

SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY AKTIVITY 

Č. Název kritéria Hodnocení  Zdroj informací O/N* Funkce 

FN1 Žádost o podporu je podána 

v předepsané formě 

 

ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané 

formě a obsahově splňuje všechny náležitosti 

NE – Žádost o podporu není podána 

v předepsané formě výzvy MAS nebo obsahově 

nesplňuje všechny náležitosti 

Žádost o podporu 

Výzva MAS 

O Vylučovací 

FN2 Žádost o podporu je podepsána 

oprávněným zástupcem žadatele 

 

ANO – Žádost v elektronické podobě je podepsána 

statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem 

NE – Žádost v elektronické podobě není podepsána 

statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem 

Žádost o podporu  

 

O Vylučovací 

FN3 Jsou doloženy všechny povinné 

přílohy a obsahově splňují 

náležitosti, požadované v 

dokumentaci k výzvě MAS 

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné́ 

přílohy a obsahově splňují náležitosti  

NE – K žádosti nejsou doloženy všechny povinné́ 

přílohy a obsahově splňují náležitosti 

 

Žádost o podporu  

Povinné přílohy Žádosti o 

podporu (oblast Náležitosti 

žádosti o podporu) 

Specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce pro 53. výzvu IROP 

(kapitola 3.4.3, 3.5.3) 

O Vylučovací 
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OP2 Projekt je v souladu s 

podmínkami výzvy MAS 

ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS 

NE – projekt není v souladu s výzvou MAS 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

Výzva MAS 

O Vylučovací 

OP3 Žadatel splňuje definice 

oprávněného příjemce pro 

specifický cíl 1.2 a výzvu MAS 

ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného 

příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu 

NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného 

příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

Výzva MAS (oblast Zacílení 

podpory) 

N Vylučovací 

OP4 Projekt respektuje minimální a 

maximální hranici celkových 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny 

ANO – Projekt respektuje minimální a maximální 

hranici celkových způsobilých výdajů 

NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální 

hranici celkových způsobilých výdajů 

Text výzvy MAS (oblast Podpora) 

Žádost o podporu 

O Vylučovací 

OP5 Projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny 

ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů 

NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů 

NERELEVANTNÍ – Limity způsobilých výdajů nejsou 

stanoveny 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

Specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce pro 53. výzvu IROP 

(kapitola 3.4.5, 3.5.5)  

O Vylučovací 

OP6 Výsledky projektu jsou 

udržitelné 

ANO – Žadatel popsal zajištění udržitelnosti výsledků 

pro udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení 

financování 

NE – Žadatel nepopsal zajištění udržitelnosti 

výsledků pro udržitelnost projektu min. 5 let od 

ukončení financování 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

O Vylučovací 

OP7 Projekt nemá negativní vliv na 

žádnou z horizontálních priorit 

IROP (udržitelný rozvoj, rovné 

příležitosti a zákaz diskriminace, 

rovnost mužů a žen) 

ANO – Projekt nemá negativní vliv na žádnou z 

horizontálních priorit IROP (tj. má pozitivní nebo 

neutrální vliv) 

NE – Projekt má negativní vliv na minimálně jednu z 

horizontálních priorit IROP 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

O Vylučovací 
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OP8 Potřebnost realizace projektu je 

odůvodněná 

ANO – Žadatel popsal odůvodnění potřebnosti 

realizace projektu 

NE – Žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti 

realizace projektu 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

O Vylučovací 

OP9 Statutární zástupce žadatele je 

trestně bezúhonný 

ANO – žadatel – statutární zástupci nebo osoba 

pověřená uvedla čestné prohlášení (dotační podvod, 

poškozování zájmů EU) 

NE – žadatel neuvedl čestné prohlášení (dotační 

podvod, poškozování zájmů EU) 

Žádost o podporu N Vylučovací 

OP10 Projekt je v souladu s 

integrovanou strategií CLLD 

ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií – 

Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS 

Bobrava 

NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií – 

Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS 

Bobrava 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

Strategie CLLD MAS Bobrava 

(kap. 4.4.1 Strategický cíl 1: 

Zajištění celkové bezpečnosti 

v území, kap. 4.7.1 Programové 

rámce) 

N Vylučovací 

*O/N Napravitelná/nenapravitelná kritéria 

 

SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ CLLD PRO SC 1.2 IROP – ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY 

SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY AKTIVITY 

Č. Název kritéria Hodnocení Zdroj informací O/N* Funkce 

S1 Žadatel má zajištěnou 

administrativní, finanční a 

provozní kapacitu k realizaci a 

udržitelnosti projektu 

ANO – Žadatel popsal zajištění realizace a udržitelnosti ve 

studii proveditelnosti a v žádosti o podporu 

NE – Žadatel nepopsal zajištění realizace a udržitelnosti ve 

studii proveditelnosti a v žádosti o podporu 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

O Vylučovací 

S2 Projekt je v souladu s Dopravní 

politikou ČR 2014-2020 

ANO – Ze studie proveditelnosti vyplývá, že projekt je v 

souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

O Vylučovací 
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NE – Ze studie proveditelnosti nevyplývá, že je projekt v 

souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020 

S3 Projekt přispívá k eliminaci 

negativních vlivů dopravy na 

životní prostředí 

ANO – Ve studii proveditelnosti je popsán příspěvek 

projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí, 

zejména na ovzduší, ve srovnání s výchozím stavem a 

zmírňující a kompenzační opatření, která jsou součástí 

projektu; je doloženo, že projekt nepůsobí negativně na 

soustavu Natura 2000; v případě projektu cyklostezky je 

doloženo, že její technické řešení je navrženo s ohledem na 

ochranu přírody a krajiny v dotčeném území 

NE – Ve studii proveditelnosti není popsán příspěvek 

projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

O Vylučovací 

AKTIVITA – BEZPEČNOST DOPRAVY  

S4 Projekt přispívá ke zvýšení 

bezpečnosti 

ANO – Ve studii proveditelnosti je popsaný příspěvek 

projektu ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve srovnání se 

stávajícím stavem. (Za stávající stav se rozumí stav před 

realizací projektu.)  

NE – Ve studii proveditelnosti není popsaný příspěvek 

projektu ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve srovnání se 

stávajícím stavem. (Za stávající stav se rozumí stav před 

realizací projektu.) 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu 

Bezpečnost dopravy 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

O Vylučovací 

AKTIVITA – CYKLODOPRAVA 

S5 Projekt je v souladu s Národní 

strategií rozvoje cyklistické 

dopravy ČR pro léta 2013–2020 

ANO – Ze studie proveditelnosti vyplývá, že projekt je v 

souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR 

pro léta 2013-2020 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

O Vylučovací 
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NE – Ze studie proveditelnosti nevyplývá, že je projekt v 

souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR 

pro léta 2013-2020 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu 

Cyklodoprava 

*O/N Napravitelná/nenapravitelná kritéria 

 

 

 



  
 
 
 

 

 

 

 

MAS Bobrava, z.s. 
 

 

 

 

 

5. výzva k předkládání žádostí o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu 
 

 

 

 

 

MAS Bobrava – IROP – výzva č. 5 Zvýšení podílu 

udržitelných forem dopravy 
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KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ – SPOLEČNÁ PRO VŠECHNA KRITÉRIA  

Číslo  Kritéria věcného hodnocení  Hodnocení (bodová kritéria) Zdroj informací Proveditelnost 

K1 Výše způsobilých výdajů na 

projekt v čase podání 

žádosti o podporu 

15 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou k datu podání žádosti nižší 

než 500 000 Kč  

10 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou k datu podání žádosti nižší 

než 900 000 Kč a vyšší nebo rovno 500 000 Kč 

0 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou k datu podání žádosti 900 

000 Kč a více 

Žádost o podporu  

Studie proveditelnosti 

Hospodárnost  
 

K2 V projektu jsou uvedena 

rizika v realizační fázi i ve 

fázi udržitelnosti a způsoby 

jejich eliminace 

V případě, že u všech tří tvrzení je odpověď ANO, žadatel získá:  

15 bodů: 

- V projektu jsou uvedena min. tři rizika jak v realizační 

fázi, tak i ve fázi udržitelnosti.  

- V projektu je uveden ke každému riziku i způsob 

eliminace tohoto rizika.  

- V projektu jsou uvedena ke každé oblasti (technická, 

finanční, právní i provozní) min. 3 rizika. 

V případě, že je u jednoho z následujících tří tvrzení odpověď NE, 

žadatel získá:  

10 bodů: 

- V projektu jsou uvedena min. tři rizika jak v realizační 

fázi, tak i ve fázi udržitelnosti.  

- V projektu je uveden ke každému riziku i způsob 

eliminace tohoto rizika.  

- V projektu jsou uvedena ke každé oblasti (technická, 

finanční, právní i provozní) min. 3 rizika. 

V případě, že je alespoň u dvou tvrzení odpověď NE, žadatel získá:  

0 bodů: 

Žádost o podporu  

Studie proveditelnosti 

Proveditelnost  
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- V projektu jsou uvedena min. tři rizika jak v realizační 

fázi, tak i ve fázi udržitelnosti.  

- V projektu je uveden ke každému riziku i způsob 

eliminace tohoto rizika.  

- V projektu jsou uvedena ke každé oblasti (technická, 

finanční, právní i provozní) min. 3 rizika. 

 

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ – AKTIVITA BEZPEČNOST DOPRAVY  

Číslo  Kritéria věcného hodnocení  Hodnocení (bodová kritéria) Zdroj informací Proveditelnost 

K3 Projekt zajišťuje bezbariérový 

přístup k zastávkám veřejné 

hromadné dopravy 

10 bodů – Projekt zajišťuje přístup k 1 a více zastávkám veřejné 

dopravy 

0 bodů – Projekt nezajišťuje přístup k zastávce veřejné dopravy 

Studie proveditelnosti Potřebnost  
 

K4 Projekt zahrnuje veřejné 

osvětlení komunikace pro pěší, 

nebo další bezpečnostní prvky  

10 bodů – Projekt zahrnuje realizaci/modernizaci veřejného 

osvětlení vybudované komunikace pro pěší, nebo 

bezpečnostních prvků (viz Specifická pravidla výzvy, kap. 3.4.5 

Způsobilé výdaje, podkapitola Způsobilé výdaje na hlavní 

aktivity projektu, Stavba, Výdaje na realizaci prvků zvyšujících 

bezpečnost pěší dopravy) 

0 bodů – Projekt nezahrnuje realizaci/modernizaci veřejného 

osvětlení vybudované komunikace pro pěší, nebo 

bezpečnostních prvků  

Studie proveditelnosti 

 

Potřebnost  
Efektivnost  

K5 Projekt zajišťuje přístup k 

přechodům pro chodce nebo 

místům pro přecházení 

15 bodů – Projekt zajišťuje přístup ke 2 a více přechodům nebo 

místům pro přecházení 

10 bodů – Projekt zajišťuje přístup k 1 přechodu nebo místu pro 

přecházení 

0 bodů – Projekt nezajišťuje přístup k přechodu nebo místu pro 

přecházení 

Studie proveditelnosti Potřebnost  
Efektivnost 
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K6 Součástí projektu jsou úpravy 

venkovního prostranství spojené 

s výsadbou zeleně (stromy a 

keře) 

5 bodů – Projekt zahrnuje úpravy venkovního prostranství 

spojené s výsadbou stromů a keřů 

0 bodů – Projekt nezahrnuje úpravy venkovního prostranství 

spojené s výsadbou stromů a keřů 

Studie proveditelnosti 

 

Efektivnost 

K7 Plocha nově 

vybudovaných/rekonstruovaných 

komunikací pro pěší v součtu 

různých úseků 

20 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování 

nových/rekonstruovaných chodníků o ploše větší než 150 m2 

10 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování 

nových/rekonstruovaných chodníků o ploše 30,01 m2 - 150 m2  

0 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování 

nových/rekonstruovaných chodníků o ploše 0 m2 - 30 m2  

Studie proveditelnosti 

Projektová dokumentace 

Efektivnost 

 
KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ – AKTIVITA CYKLODOPRAVA  

Číslo  Kritéria věcného 

hodnocení  

Hodnocení (bodová kritéria) Zdroj informací Proveditelnost 

K8 Projekt je navržen k 

propojení území se 

systémem integrované 

dopravy 

10 bodů – Projekt zahrnuje realizaci cyklostezky směřující bezprostředně 

k přestupnímu uzlu/stanici/zastávce veřejné dopravy obsluhované 

linkami v systému integrované dopravy (systému integrovaných veřejných 

služeb v přepravě cestujících ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb.) 

0 bodů – Projekt nezahrnuje realizaci směřující bezprostředně k 

přestupnímu uzlu/stanici/zastávce veřejné dopravy obsluhované linkami v 

systému integrované dopravy 

Studie proveditelnosti Efektivnost 

K9 Projektem řešená 

cyklostezka je 

napojena na stávající 

cyklistickou 

infrastrukturu 

10 bodů – Projektem řešená cyklostezka se přímo napojuje na stávající 

liniovou cyklistickou infrastrukturu 

0 bodů – Projektem řešená cyklostezka se přímo nenapojuje na stávající 

liniovou cyklistickou infrastrukturu 

Studie proveditelnosti Efektivnost 

K10 Součástí projektu jsou 

úpravy venkovního 

15 bodů – Projekt zahrnuje úpravy venkovního prostranství ve vazbě na 

budování drobné infrastruktury - min. 2 typy drobné infrastruktury  

Studie proveditelnosti 

 

Efektivnost 
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prostranství ve vazbě 

na budování drobné 

infrastruktury (stojany 

pro kola, odpočívadla a 

jejich vybavení 

lavičkami, stolky, 

osvětlením, 

informačními tabulemi 

a přístřešky) 

10 bodů – Projekt zahrnuje úpravy venkovního prostranství ve vazbě na 

budování drobné infrastruktury - min. 1 typ drobné infrastruktury  

0 bodů – Projekt nezahrnuje úpravy venkovního prostranství ve vazbě na 

budování drobné infrastruktury 

K11 Součástí projektu jsou 

úpravy venkovního 

prostranství spojené s 

výsadbou zeleně 

(stromy a keře) 

5 bodů – Projekt zahrnuje úpravy venkovního prostranství spojené s 

výsadbou stromů a keřů 

0 bodů – Projekt nezahrnuje úpravy venkovního prostranství spojené s 

výsadbou stromů a keřů 

Studie proveditelnosti Efektivnost 

K12 Délka nově 

vybudovaných 

cyklostezek 

20 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování nových cyklostezek v 

délce větší než 500 m v součtů různých úseků 

10 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování nových cyklostezek v 

délce 300–500 m v součtů různých úseků 

0 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování nových cyklostezek v 

délce do 300 v součtů různých úseků 

Studie proveditelnosti 

Projektová dokumentace 

Efektivnost 

 

 

Název Počet kritérií Maximální bodový zisk Minimální počet bodů pro kladné věcné hodnocení 

Bezpečnost dopravy 7 90 bodů 45 bodů 

Cyklodoprava 7 90 bodů 45 bodů 
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stara@masbobrava.cz

Od: lukin.dvorak@gmail.com
Odesláno: pátek 10. září 2021 7:17
Komu: Roman Valla
Kopie: stara@masbobrava.cz; starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; 

jvasulin@streliceubrna.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; vondrak@bodlas.cz; 
hruby@masbobrava.cz; kovarikova@masbobrava.cz; Hana Skalníková

Předmět: Re: ŘV per rollam 8.9. - 10.9.2021

Dobrý den, 
  
Usnesení ŘV 63.1.2021.......SCHVALUJI 
Usnesení ŘV 63.2.2021.......SCHVALUJI 
 
S pozdravem  
 
 
Ing. Lukáš Dvořák 
Kout 47/23 
Ořechov, 664 44 
IČ: 04557280 
DIČ: CZ9501254191 
tel.: +420 604 738 496 
e-mail: lukin.dvorak@gmail.com 

 



1

stara@masbobrava.cz

Od: MaiwaelderJ@ohla-zs.cz
Odesláno: středa 8. září 2021 8:00
Komu: stara@masbobrava.cz
Předmět: Odpověď: ŘV per rollam 8.9. - 10.9.2021

Hezký den,  

 Usnesení ŘV 63. 1. 2021 z hlasování harmonogram výzev IROP na rok 2021.  
 Usnesení ŘV 63. 2. 2021 z hlasování výzvu IROP.  

   
Schvaluji 
Jiří Maiwaelder 

T.J. Sokol Ostopovice 
 
 
 
 
Od:        <stara@masbobrava.cz>  
Komu:        <starosta@moravanyubrna.cz>, "'Roman Valla'" <roman.valla.cz@gmail.com>, <starosta@nebovidyubrna.cz>, 
<jvasulin@streliceubrna.cz>, <jmaiwaelder@ohlzs.cz>, <vondrak@bodlas.cz>, <lukin.dvorak@gmail.com>  
Kopie:        <hruby@masbobrava.cz>, <kovarikova@masbobrava.cz>, "'Hana Skalníková'" <skalnikova@masbobrava.cz>  
Datum:        08.09.2021 07:04  
Předmět:        ŘV per rollam 8.9. - 10.9.2021  

 

Vážení členové Řídícího výboru MAS, 
  
s pověřením předsedkyně Vás žádám o schůzi formou per rollam.  
  
IROP – schválení harmonogramu výzev IROP na rok 2021, schválení 5. výzvy IROP (bezpečnost dopravy) 
  
V programovém období 2014-2020 plánuje MAS vyhlásit poslední výzvu na zbylou alokaci (1 408 930,78 
Kč). Aby bylo možné výzvu vyhlásit, je nezbytné schválit harmonogram výzev IROP pro rok 2021 a samotné 
znění finální verze 5. výzvy IROP.  
  

 Usnesení ŘV 63. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Řídící výbor MAS schvaluje/ neschvaluje 
harmonogram výzev IROP na rok 2021.  

 Usnesení ŘV 63. 2. 2021 z hlasování by znělo následovně: Řídící výbor MAS schvaluje/ neschvaluje 
5. výzvu IROP.  

   
Prosím o vyjádření se k výše uvedeným usnesením prostřednictvím e-mailu následovně: 
SCHVALUJI/NESCHVALUJI/ZDRŽUJI SE, a to do pátku 10.9.2021, do 12:00 hod. Děkuji. 
  
S pozdravem 

  
Ing. Martina Stará 
stara@masbobrava.cz / +420 737 112 985 
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MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
 [příloha Harmonogram výzev IROP 2021.xlsx odstraněna uživatelem Jiri Maiwaelder/ohlzs] [příloha 5. 
výzva IROP_final.zip odstraněna uživatelem Jiri Maiwaelder/ohlzs]  
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stara@masbobrava.cz

Od: Starosta obce Nebovidy u Brna <starosta@nebovidyubrna.cz>
Odesláno: středa 8. září 2021 7:33
Komu: stara@masbobrava.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 'Roman Valla'; 

jvasulin@streliceubrna.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; vondrak@bodlas.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com

Kopie: hruby@masbobrava.cz; kovarikova@masbobrava.cz; 'Hana Skalníková'
Předmět: Re: ŘV per rollam 8.9. - 10.9.2021

Dobré ráno všem, 
  
Usnesení ŘV 63.1.2021.......SCHVALUJI 
Usnesení ŘV 63.2.2021.......SCHVALUJI 
  
 
S pozdravem 
 
 
Milan Mojžíš 
starosta obce 
_________________________ 
 
Obecní úřad Nebovidy 
Nebovidy 78, 664 48 Moravany u Brna 
Telefon/Fax: +420 547 244 355 
GSM: +420 725 111 409 
e-mail: starosta@nebovidyubrna.cz 
e-mail: obec@nebovidyubrna.cz 
http://www.nebovidyubrna.cz 
  
From: stara@masbobrava.cz  
Sent: Wednesday, September 8, 2021 7:04 AM 
To: starosta@moravanyubrna.cz ; 'Roman Valla' ; starosta@nebovidyubrna.cz ; jvasulin@streliceubrna.cz ; 
jmaiwaelder@ohlzs.cz ; vondrak@bodlas.cz ; lukin.dvorak@gmail.com  
Cc: hruby@masbobrava.cz ; kovarikova@masbobrava.cz ; 'Hana Skalníková'  
Subject: ŘV per rollam 8.9. - 10.9.2021 
  
Vážení členové Řídícího výboru MAS, 
  
s pověřením předsedkyně Vás žádám o schůzi formou per rollam.  
  
IROP – schválení harmonogramu výzev IROP na rok 2021, schválení 5. výzvy IROP (bezpečnost dopravy) 
  
V programovém období 2014-2020 plánuje MAS vyhlásit poslední výzvu na zbylou alokaci (1 408 930,78 Kč). Aby 
bylo možné výzvu vyhlásit, je nezbytné schválit harmonogram výzev IROP pro rok 2021 a samotné znění finální verze 
5. výzvy IROP.  
  

 Usnesení ŘV 63. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Řídící výbor MAS schvaluje/ neschvaluje 
harmonogram výzev IROP na rok 2021.  

 Usnesení ŘV 63. 2. 2021 z hlasování by znělo následovně: Řídící výbor MAS schvaluje/ neschvaluje 5. výzvu 
IROP.  
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Prosím o vyjádření se k výše uvedeným usnesením prostřednictvím e-mailu následovně: 
SCHVALUJI/NESCHVALUJI/ZDRŽUJI SE, a to do pátku 10.9.2021, do 12:00 hod. Děkuji. 
  
S pozdravem 
  
Ing. Martina Stará 
stara@masbobrava.cz / +420 737 112 985 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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stara@masbobrava.cz

Od: Roman Valla <roman.valla.cz@gmail.com>
Odesláno: středa 8. září 2021 8:34
Komu: stara@masbobrava.cz; starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; 

jvasulin@streliceubrna.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; vondrak@bodlas.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com

Kopie: hruby@masbobrava.cz; kovarikova@masbobrava.cz; 'Hana Skalníková'
Předmět: Re: ŘV per rollam 8.9. - 10.9.2021

Dobré ráno, 

Usnesení ŘV 63.1.2021.......SCHVALUJI 
Usnesení ŘV 63.2.2021.......SCHVALUJI 
  
 
S pozdravem 
 
Roman Valla 
 
 

From: "stara@masbobrava.cz" <stara@masbobrava.cz> 
Date: Wednesday, 8 September 2021 at 07:04 
To: "starosta@moravanyubrna.cz" <starosta@moravanyubrna.cz>, Roman Valla 
<roman.valla.cz@gmail.com>, "starosta@nebovidyubrna.cz" <starosta@nebovidyubrna.cz>, 
"jvasulin@streliceubrna.cz" <jvasulin@streliceubrna.cz>, "jmaiwaelder@ohlzs.cz" 
<jmaiwaelder@ohlzs.cz>, "vondrak@bodlas.cz" <vondrak@bodlas.cz>, "lukin.dvorak@gmail.com" 
<lukin.dvorak@gmail.com> 
Cc: "hruby@masbobrava.cz" <hruby@masbobrava.cz>, "kovarikova@masbobrava.cz" 
<kovarikova@masbobrava.cz>, 'Hana Skalníková' <skalnikova@masbobrava.cz> 
Subject: ŘV per rollam 8.9. - 10.9.2021 
 
Vážení členové Řídícího výboru MAS, 
  
s pověřením předsedkyně Vás žádám o schůzi formou per rollam.  
  
IROP – schválení harmonogramu výzev IROP na rok 2021, schválení 5. výzvy IROP (bezpečnost dopravy) 
  
V programovém období 2014-2020 plánuje MAS vyhlásit poslední výzvu na zbylou alokaci (1 408 930,78 Kč). Aby 
bylo možné výzvu vyhlásit, je nezbytné schválit harmonogram výzev IROP pro rok 2021 a samotné znění finální verze 
5. výzvy IROP.  
  

 Usnesení ŘV 63. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Řídící výbor MAS schvaluje/ neschvaluje 
harmonogram výzev IROP na rok 2021.  

 Usnesení ŘV 63. 2. 2021 z hlasování by znělo následovně: Řídící výbor MAS schvaluje/ neschvaluje 5. výzvu 
IROP.  

  
Prosím o vyjádření se k výše uvedeným usnesením prostřednictvím e-mailu následovně: 
SCHVALUJI/NESCHVALUJI/ZDRŽUJI SE, a to do pátku 10.9.2021, do 12:00 hod. Děkuji. 
  
S pozdravem 
  
Ing. Martina Stará 
stara@masbobrava.cz / +420 737 112 985 
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MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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stara@masbobrava.cz

Od: Jiří Vašulín <jvasulin@streliceubrna.cz>
Odesláno: středa 8. září 2021 7:42
Komu: stara@masbobrava.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 'Roman Valla'; 

starosta@nebovidyubrna.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; vondrak@bodlas.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com

Kopie: hruby@masbobrava.cz; kovarikova@masbobrava.cz; 'Hana Skalníková'
Předmět: RE: ŘV per rollam 8.9. - 10.9.2021

Dobrý den, 
  
Usnesení ŘV 63.1.2021.......SCHVALUJI 
Usnesení ŘV 63.2.2021.......SCHVALUJI 
  
 
S pozdravem 
                            Jiří Vašulín, místostarosta obce Střelice 

 

From: stara@masbobrava.cz [mailto:stara@masbobrava.cz]  
Sent: Wednesday, September 8, 2021 7:04 AM 
To: starosta@moravanyubrna.cz; 'Roman Valla' <roman.valla.cz@gmail.com>; starosta@nebovidyubrna.cz; 
jvasulin@streliceubrna.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; vondrak@bodlas.cz; lukin.dvorak@gmail.com 
Cc: hruby@masbobrava.cz; kovarikova@masbobrava.cz; 'Hana Skalníková' <skalnikova@masbobrava.cz> 
Subject: ŘV per rollam 8.9. - 10.9.2021 
 
Vážení členové Řídícího výboru MAS, 
 
s pověřením předsedkyně Vás žádám o schůzi formou per rollam.  
 
IROP – schválení harmonogramu výzev IROP na rok 2021, schválení 5. výzvy IROP (bezpečnost dopravy) 
 
V programovém období 2014-2020 plánuje MAS vyhlásit poslední výzvu na zbylou alokaci (1 408 930,78 Kč). Aby 
bylo možné výzvu vyhlásit, je nezbytné schválit harmonogram výzev IROP pro rok 2021 a samotné znění finální verze 
5. výzvy IROP.  
 

 Usnesení ŘV 63. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Řídící výbor MAS schvaluje/ neschvaluje 
harmonogram výzev IROP na rok 2021.  

 Usnesení ŘV 63. 2. 2021 z hlasování by znělo následovně: Řídící výbor MAS schvaluje/ neschvaluje 5. výzvu 
IROP.  

 
Prosím o vyjádření se k výše uvedeným usnesením prostřednictvím e-mailu následovně: 
SCHVALUJI/NESCHVALUJI/ZDRŽUJI SE, a to do pátku 10.9.2021, do 12:00 hod. Děkuji. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Martina Stará 
stara@masbobrava.cz / +420 737 112 985 
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MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
 


