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4. 1. ŘÍDÍCÍ A REALIZAČNÍ STRUKTURA MAS 
 
MAS Sdružení SPLAV od roku 2009 každoročně obnovuje certifikát jakosti ISO 9001 v systému 
managementu kvality v oblastech: 
- implementace programu LEADER (realizace SCLLD) 
- realizace vlastní a podpora vnější projektové činnosti 
- pořádání vzdělávacích akcí 
 

V roce 2015 splnila MAS podmínky standardizace místních akčních skupin. 
Tím je doloženo, že prováděné administrativní postupy jsou v souladu s obecnými i specifickými 
předpisy. 
 

Sdružení SPLAV je zapsaným spolkem, popis organizační struktury, složení a zodpovědnosti 
jednotlivých orgánů při tvorbě a realizaci SCLLD je uveden v dalších kapitolách. Popis základních 
činností MAS při realizaci SCLLD rozdělený do 3 skupin podle způsobu financování aktivit je uveden 
v úvodu Akčního plánu. 
 
 
 

4. 2. POPIS POSTUPŮ PŘI REALIZACI PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ 
SCLLD (záměry kategorie 3) 
 
Záměry podpořitelné v rámci komunitně vedeného místního rozvoje prostřednictvím MAS Sdružení 
SPLAV budou procházet systémem povinných administrativních kroků vedoucích k  poskytnutí finanční 
podpory. Tyto administrativní postupy se budou odvíjet od pokynů správců operačních programů, ze 
kterých bude dotace pro realizaci SCLLD poskytnuta. I když snahou Sdružení SPLAV je, aby 
administrativní postupy byly pro všechny podporované projekty stejné, je pravděpodobné, že rozdíly 
mezi jednotlivými OP budou jak v rozsahu kompetencí svěřených MAS, tak i v míře závazných 
podmínek jak pro MAS, tak i příjemce podpory.  
 

Implementace jednotlivých programových rámců bude mít v MAS některé společné a některé odlišné 
postupy.  
 
 
4. 2. 1. OBECNÉ POSTUPY  
 
Místní akční skupina iniciuje kroky k rozvoji svého území. Pro období 2014–2022 je to Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje. Pro naplňování této Strategie MAS provádí vedle mnoha dalších 
aktivit, příjem žádostí jednotlivých subjektů v územní působnosti MAS a výběr a jejich hodnocení.  
Proces výběru a schvalování projektů je soubor činností, které jsou vykonávány v období od data 
registrace žádostí o dotaci do podepsání právního aktu o poskytnutí dotace. Každá fáze hodnocení a 
výběru projektů má svá vlastní kritéria, jejichž cílem je vybrat transparentně a nediskriminačně kvalitní 
projekty, které budou naplňovat věcné i finanční cíle programu. 
 

Program rozvoje venkova 2014-2020 
Řídící orgán Ministerstvo zemědělství, zprostředkovatel finanční podpory Státní zemědělský intervenční 
fond (www.szif.cz), administrace MAS Sdružení SPLAV 
informační systém pro podávání žádostí o dotaci:  Portál Farmář (přístup přes SZIF) 
 

Integrovaný regionální operační program 
Řídící orgán Ministerstvo pro místní rozvoj, zprostředkovatel finanční podpory CRR (www.crr.cz), 
administrace žádostí o dotaci MAS Sdružení SPLAV 
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Informační systém pro podávání žádostí o dotaci:  MS2014+ (http://mseu.mssf.cz)  
 

Operační program Zaměstnanost 
Řídící orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí, zprostředkovatel finanční podpory Evropský sociální 
fond (www.esfcr.cz), administrace žádostí o dotaci MAS Sdružení SPLAV 
Informační systém pro podávání žádostí o dotaci: MS2014+ (https://mseu.mssf.cz)  
 

Operační program Životní prostředí 
Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí, zprostředkovatel finanční podpory Státní fond životního 
prostředí (www.opzp.cz) , administrace žádostí o dotaci MAS Sdružení SPLAV 
Informační systém pro podávání žádostí o dotaci: MS 2014+ (https://mseu.mssf.cz)   
 
 
SCHVÁLENÍ FICHÍ/OPATŘENÍ PROGRAMOVÉHO RÁMCE, VYHLÁŠENÍ VÝZVY 
 
Fiche/Opatření 
Vyhlášení výzvy a samotnému procesu výběru projektů předchází schválení fichí (pro PRV) /opatření 
(ostatní OP) programového rámce v MAS. Podmínky pro tvorbu fiche/opatření vydává řídící orgán 
operačního programu ve svých pravidlech tak, aby naplňovaly účel opatření.  Fiche/opatření (oblasti 
podpory) jsou stručným popisem možných aktivit stanovených MAS tak, aby podpořené projekty co 
nejvíce naplňovaly cíle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS. Fiche/opatření, které 
budou vypsány ve Výzvě, schvaluje Programový výbor MAS.  
 

Vyhlašování výzev 
1. Řídící orgán nebo jejich zprostředkující subjekty vyhlásí výzvu na předkládání projektů.  
2. Kancelář MAS (dále jen MAS) jako administrátor SCLLD vytvoří návrh výzvy pro jednání 
Programového výboru.   
3. Programový výbor rozhodne o fichích a opatřeních, které budou vyhlášeny, o výši finanční alokace na 
výzvu a o jejím rozdělení na jednotlivá opatření a fiche. Programový výbor schválí výzvu včetně 
časového harmonogramu, s důrazem na soulad výzvy s daným OP a SCLLD. 
4. MAS připraví konečný text výzvy a odešle výzvu prostřednictvím příslušného informačního systému 
příslušnému řídícímu orgánu ke schválení. Součástí výzvy jsou i preferenční kritéria výběru s důrazem 
na soulad předkládaných žádostí s SCLLD. 
5. Na základě schválení výzvy řídícím orgánem je vyhlášena Výzva MAS. Výzva je vyhlášena a 
uveřejněna na webových stránkách MAS, případně jiným transparentním způsobem (webové stránky 
obcí, regionální deníky, apod.). Společně s Výzvou jsou na webových stránkách MAS zveřejněny také 
příručky pro žadatele a další metodické pokyny tak, aby měla MAS jistotu, že žadatelé mají k dispozici 
všechny potřebné informace. Pro žadatele jsou k dispozici konzultace s pracovníky MAS, řídícího 
orgánu či zprostředkovatele daného operačního programu, semináře, konference atd. 
 
 
STANOVENÍ PREFERENČNÍCH KRITÉRIÍ 
 
Účelem preferenčních kritérií je vybrat k financování kvalitní projekty, které splňují cíle daného 
operačního programu a jejichž výsledky povedou k naplňování SCLLD MAS a socioekonomickým 
přínosům regionu. Zároveň musí splňovat kritéria hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti, potřebnosti, 
proveditelnosti a návaznosti na vyšší strategické a koncepční dokumenty.   
 

V každé výzvě je uveden seznam preferenčních kritérií pro každou fichi/opatření, jejich charakteristika a 
počty bodů, které lze dosáhnout při splnění daného kritéria. Zároveň je jasně uvedeno, na základě 
jakých dokumentů bude bodování provedeno. 
 

Preferenční kritéria jsou případně určena dvěma úrovněmi: 

http://www.esfcr.cz/
http://www.opzp.cz/
https://mseu.mssf.cz/


Sdružení SPLAV, z.s. | 6  
 

1. povinná preferenční kritéria daná řídícím orgánem  
2. preferenční kritéria stanovená MAS.  
Vymezená kritéria musí být jasná, srozumitelná a nediskriminační. Musí zajistit jednoznačnou 
interpretaci obsahu kritéria, tj. toho, co bude hodnoceno, jakým způsobem a na základě čeho.   
Způsob a míra zvýhodnění jsou ponechány na MAS. Dále je povinně uveden postup při shodném počtu 
bodů u projektů předkládaných konečnými žadateli v rámci dané fiche/opatření .  
 
Okruhy preferenčních kritérií MAS: 

 Pozitivní vliv na místní komunity – bodově budou zvýhodněny projekty realizované v odlehlých 
obcích, vzdálených od center, s malým počtem obyvatel, zaměřené na znevýhodněné osoby a 
komunity, podávané prvožadateli a znevýhodněnými osobami, projekty místně potřebné, 
zaměřené na tvorbu pracovních míst a rozvoj služeb pro místní občany apod.  

 Udržitelnost – bodově budou zvýhodněny projekty vytvářející udržitelná pracovní místa, 
pracovní místa s alternativními úvazky, místně potřebné apod. 

 Pozitivní vliv na životní prostředí – bodově budou zvýhodněny projekty obsahující výsadbu 
veřejné zeleně, odstraňující ekologické zátěže, projekty rekonstrukcí stávajících objektů, 
v intravilánu obcí. 

 Pozitivní vliv na rozvoj spolupráce – bodově budou zvýhodněny projekty se zapojením více 
subjektů do přípravy a realizace, vytvářející příležitost pro spolupráci. 

 Intenzita naplňování cílů SCLLD – bodově budou zvýhodněny projekty naplňující ohrožené 
indikátory SCLLD, finanční plán, s kratší dobou realizace, úsporné. 

 
 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE  
 
Termín semináře je součástí vyhlášené výzvy. Náplní školení je seznámení žadatelů s vypsanými 
fichemi/opatřeními, podrobnými podmínkami pro subjektivitu žadatele, téma projektu a náležitosti 
dokladování. 
 
 
PŘÍJEM A ADMINISTRACE ŽÁDOSTÍ 
 
MAS zveřejní přesné podmínky pro příjem žádostí o dotaci ve výzvě (termín zahájení a ukončení příjmu 
žádostí, čas, adresa). Žádosti předložené po daném termínu a čase nebo předložené na jiné adrese 
nemohou být přijaty. 
 

Proces schvalování projektů lze dělit do dvou navazujících částí: 
1. Hodnocení projektů – kontrola úplnosti, kontrola přijatelnosti, bodové hodnocení pomocí 
preferenčních kritérií  
2. Výběr projektů – výběr projektů výběrovou komisí a schválení programovým výborem MAS, 
předání vybraných projektů řídícímu orgánu (zprostředkovateli). 

 
Kontrola úplnosti 
 

Na základě vyhlášené výzvy přijme v daném termínu kancelář MAS žádost o dotaci. Při příjmu žádostí 
odpovědný pracovník MAS nejprve provede administrativní kontrolu úplnosti přijatých žádostí o dotaci 
na základě kontrolního listu. V kontrolním listu je také zaznamenán datum a čas příjmu žádosti. Pokud 
je Žádost neúplná (neobsahuje všechny povinné a nepovinné přílohy) MAS konečného žadatele na 
místě o této skutečnosti a jejich důvodech ústně i písemně informuje. Odpovědný pracovník MAS vyzve 
žadatele k doplnění žádosti do 5 dnů. V případě nedoplnění chybějících dokladů ve stanoveném 
termínu, ukončí MAS administraci z důvodu nesplnění podmínek administrativní kontroly.   
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Kontrola přijatelnosti 
 

Do hodnocení přijatelnosti projdou pouze ty projekty, které úspěšně prošly kontrolou úplnosti. Kritéria 
přijatelnosti pro jednotlivé fiche/opatření jsou součástí zveřejněné výzvy a MAS je povinna do nich 
zahrnout kritéria přijatelnosti daná příslušným řídícím orgánem programu. MAS může navíc stanovit 
ještě další nebo přísnější kritéria přijatelnosti. Kritéria přijatelnosti musí žadatel/příjemce dotace splňovat 
po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel, tj. i po dobu udržitelnosti projektu. V případě, že Žádost 
nebude splňovat jedno z kritérií přijatelnosti, nebude již dále hodnocena a bude z dalšího hodnocení 
vyloučena. Žadatel dostane písemné vyrozumění, které kritérium nebylo splněno. 
 

Součástí kontroly přijatelnosti je hodnocení souladu projektů s SCLLD, který provádí zodpovědný 
pracovník MAS. Výstupem je písemné vyjádření zda je projekt v souladu/nesouladu s SCLLD. 
 

Po provedení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti MAS písemně informuje konečného 
žadatele o výsledku kontroly (doporučený dopis, datová schránka). 
 
Bodové hodnocení výběrovou komisí 
 

Jestliže žadatel splní podmínky administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti, je jeho žádost 
postoupena k bodovému hodnocení výběrovou komisí MAS. 
 
Výběrová komise 
 

Úkolem výběrové komise je provést u každé žádosti, která prošla kladně administrativní kontrolou 
úplnosti a kontrolou přijatelnosti, bodové hodnocení dle předem stanovených preferenčních kritérií. 
Způsob jmenování výběrové komise je stanoven ve stanovách MAS. V čele komise stojí předseda. Jeho 
mandát vzniká okamžikem zvolení a zaniká okamžikem zvolení nového předsedy. Předsedu v jeho 
nepřítomnosti nebo v případě, že nemůže funkci vykonávat, zastupuje pověřený člen výběrové komise. 
Zastupujícího člena určí předseda výběrové komise. Členové výběrové komise budou svou činnost 
vykonávat v souladu s Etickým kodexem hodnotitele zpracovaném pro celé období realizace strategie. 
Zde budou popsány jednotlivé fáze činnosti komise s požadovanými postupy a postoji hodnotitelů. 
Každý člen výběrové komise  také deklaruje svou nepodjatost a mlčenlivost k hodnoceným projektům 
podpisem jednotného Čestného prohlášení hodnotitele. V případě, že hodnotitel nemůže nepodjatost a 
mlčenlivost prohlásit (např. bude žadatelem v příslušné fichi, působil v subjektu žadatele…), bude 
z hodnocení vyřazen a nahrazen náhradníkem. Čestné prohlášení hodnotitele bude obsahovat 
podmínky nepodjatosti a mlčenlivosti a hodnotitel musí splňovat všechny podmínky. Podepsaná ČP 
budou přílohou dokumentace výzvy. 
Klíčové projekty MAS budou hodnoceny třemi nezávislými hodnotiteli (pokud možno bez vazby na MAS) 
s odbornými znalostmi nebo zkušenostmi s problematikou řešenou konkrétní oblastí podpory. Hodnotitel 
deklaruje svou nepodjatost a mlčenlivost také podpisem Čestného prohlášení hodnotitele. 
 
Zasedání výběrové komise  
 

Na zasedání výběrové komise budou předány manuály s popisem výběrových kritérií, hodnotitelé 
projdou výkladem etického kodexu hodnotitele, školením s výkladem průběhu hodnocení a bodovaných 
oblastí, podepíší Čestné prohlášení hodnotitele. Dále bude provedeno rozdělení projektů mezi 
jednotlivé hodnotitele. Každý člen výběrové komise hodnotí všechny předložené žádosti. Pokud bude 
člen výběrové komise zároveň žadatelem nebo nebude splňovat některou z dalších podmínek Čestného 
prohlášení hodnotitele, bude z hodnocení celé fiche/opatření vyřazen a nahrazen náhradníkem. Bude-li 
to odbornost projektu vyžadovat (zejména u PR OPZ a PR OPŽP), bude k hodnocení přizván odborník, 
který posoudí odborné aspekty projektu a přednese své hodnocení výběrové komisi na jejím zasedání. 
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Výběrová komise bude posuzovat žádosti na základě odevzdaných písemných podkladů (žádost + 
přílohy). Pokud se výběrová komise předem rozhodne, může dojít k veřejné obhajobě projektu. 
Žadatelé budou předem informováni o možnosti obhajoby a termínu. V rámci hodnocení VK může také 
navštívit místo realizace projektu a ověřit si tak oprávněnost požadovaných preferenčních kritérií.  
 

Samotné hodnocení jednotlivých projektů proběhne podle preferenčních kritérií jednotlivých 
fichí/opatření, která vycházejí z preferenčních principů MAS a rozpracovávají je. Hodnocení se uvede 
do připravených bodovacích protokolů (hodnotící tabulka) platných pro jednotlivé fiche/opatření, dle 
závazné bodovací škály stanovené ve výzvě. Každý hodnotitel ke každému projektu spočítá výsledný 
součet bodů, podepíše protokol a předá jej předsedovi výběrové komise. Celkové bodové hodnocení 
žádosti bude stanoveno jako průměr hodnocení jednotlivých hodnotitelů. Podmínkou postupu projektu 
do fáze výběru je zisk více než 50% z celkového možného bodového zisku a zároveň pozitivní nebo 
neutrální vztah ke všem preferenčním principům MAS (hodnocení 0 či více bodů).  
 

Dále komise projedná jednotlivé projekty a výsledky hodnocení. V případě, že se budou jednotliví 
hodnotitelé zásadně lišit (v celkovém bodovém hodnocení např. o více než 30 %), provedou výklad 
provedeného hodnocení, včetně zdůvodnění přidělených bodů. V tomto případě rozhoduje o přidělení 
bodů výběrová komise hlasováním. Případné další spory řeší předseda výběrové komise. V případě 
rovnosti bodů budou tyto projekty seřazeny podle počtu bodů přidělených výběrovou komisí v 1. kritériu, 
při opětné shodě postupně v dalších kritériích. Pokud ani pak nedojde k seřazení, rozhoduje datum a 
čas podání žádosti na MAS (dřívější podání). 
 

Manažer MAS společně s předsedou VK překontrolují bodové hodnocení projektů. Manažer MAS 
zapíše výslednou bodovou hodnotu pro každý hodnocený projekt do připraveného elektronického 
protokolu. Na základě těchto hodnot potom projekty seřadí podle počtu získaných bodů od nejlépe 
hodnoceného k nejhůře hodnocenému. Výsledkem hodnocení je získaný počet bodů, který stanoví 
pořadí žádostí v každé fichi/opatření. V případě, že v některé z vyhlašovaných fichí/opatření, resp. 
výzvě nebude vyčerpána stanovená alokace, rozhodne rozhodovací orgán o přesunu těchto finančních 
prostředků do další výzvy.  Na základě výsledků hodnocení a plánovaného objemu finančních 
prostředků pro danou výzvu určí výběrová komise, které projekty budou podpořeny. Dále dle získaných 
bodů určí 2-3 náhradníky. O výsledcích vypracuje komise zápis, ve kterém bude uveden seznam všech 
hodnocených projektů, hodnotitelů, bodové ohodnocení projektů a zda byla nebo nebyla žádost 
doporučena k financování. 
 

Zápis podepisují všichni přítomní členové výběrové komise. Zápis je zveřejněn a archivován ihned po 
jeho vyhotovení. Tištěná verze zápisu se archivuje v kanceláři MAS a je k dispozici k nahlédnutí všem 
členům MAS a všem žadatelům. Součástí archivované verze zápisu je podpisová listina s 
vlastnoručními podpisy účastníků jednání. 
 
Schválení výběru projektů 
 

Po ukončení jednání výběrové komise zasedne Programový výbor MAS za účasti předsedy výběrové 
komise a manažera MAS, kteří seznámí členy Programového výboru s pořadím hodnocených projektů. 
Na tomto zasedání se rozhodne, které projekty budou navrženy k financování. Rozhodování se musí 
řídit těmito zásadami: musí respektovat pořadí, v jakém jsou projekty seřazeny dle bodového hodnocení 
a musí respektovat alokace stanovené na jednotlivé fiche/opatření. Podpořeny jsou nejprve projekty, 
které získají v dané fichi/opatření nejvíce bodů a beze zbytku se vejdou do stanovené výše alokace. V 
případě, že může poslední z vybraných projektů z důvodu vyčerpání alokace být podpořen pouze 
částečně, podpořen nebude a dotace bude nabídnuta dalšímu v pořadí hodnocení nejbližšímu projektu, 
pro který zbylá částka dostačuje. Pokud žádný takový projekt mezi kladně hodnocenými žádostmi 
neexistuje, budou finanční prostředky převedeny do další výzvy daného opatření/fiche. O dalším 
postupu rozhodne Programový výbor MAS. Pokud některý z vybraných žadatelů odmítne přijetí dotace, 
bude osloven první náhradník.  
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MAS musí dbát a dohlížet na dodržení transparentnosti schvalovacího procesu. 
 
Oznámení o výsledku výběru projektů  
 

Všichni žadatelé obdrží oznámení o výsledku výběru projektů s informací o dalším postupu. Pokud 
vybraný projekt vzhledem ke svému rozpočtu vyžaduje vyhlášení výběrového řízení (dle pravidel 
jednotlivých operačních programů), je třeba toto výběrové řízení provést a předložit v době do předání 
projektu zprostředkujícímu orgánu. Poté jsou vybrané projekty včetně výběrových řízení předány 
zprostředkujícímu orgánu k další administraci, která vede až k podepsání Dohody o realizaci projektu. 
 

Celý proces od vyhlášení výzvy až po předání vybraných projektů zprostředkujícímu orgánu bude trvat 
cca 4 měsíce. 
 
 
KONTROLA PROJEKTŮ V PRŮBĚHU REALIZACE A PO DOBU JEJICH UDRŽITELNOSTI 

 
Po podepsání Dohody o realizaci projektu mezi žadatelem s řídícím orgánem a zahájením realizace 
projektu MAS provádí jeho průběžnou kontrolu. V případě odpovědnosti MAS za realizaci a vyúčtování 
projektu (PRV) provádí odpovědný pracovník MAS kontrolu realizace projektu, konzultaci realizace 
s žadateli, dohled nad vyúčtováním projektu, kontrolu všech dokladů, které jsou povinnou součástí 
vyúčtování, kontrolu žádosti o proplacení včetně soupisky. Tuto činnost stvrzuje kontrolními protokoly a 
podpisem žádosti o proplacení.  Následně provádí kontroly zrealizovaných a proplacených projektů po 
celou dobu jejich udržitelnosti.  V případě změn při realizaci projektů nebo i následně v době 
udržitelnosti projektu posuzuje MAS (manažer MAS +odpovědný pracovník daného programu) 
oprávněnost a přínos změny pro projekt, soulad s SCLLD a původním bodovým hodnocením projektu, 
dále posuzuje přijatelnost změny v rámci pravidel programu. Svůj souhlas-nesouhlas stvrzuje svým 
vyjádřením a podpisem na změnovém formuláři. MAS vede, doplňuje a archivuje kompletní složku 
žadatele po celou předepsanou dobu. 
 

V případě, že MAS neodpovídá samostatně za proces realizace a vyúčtování projektů (OPŽP, IROP, 
OPZ), nabízí žadatelům konzultační pomoc při realizaci a při oprávněných změnách v realizaci projektu 
(změnová hlášení), při přípravě vyúčtování a žádosti o proplacení včetně kontroly všech dokládaných 
dokumentů. Dále dohlíží na udržitelnost projektů. Vede, doplňuje a archivuje složku žadatele. Podle 
pokynů Řídících orgánů příslušných OP může vykonávat i další činnosti. 

 
 
PŘIPRAVENÁ PERSONÁLNÍ A TECHNICKÁ KAPACITA PRO ADMINISTRACI 
 
Odpovědnost za realizaci strategie 
 

Valná hromada 
schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a další strategické dokumenty 
zpracované MAS pro vlastní činnost, schvaluje výběrová a bodovací kritéria výběru projektů. Dále 
zodpovídá za provádění SCLLD v území MAS. 
 

Programový výbor 
schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro SCLLD, 
zpracovává způsob hodnocení a výběr projektů žadatelů vč. příslušných kritérií, schvaluje výzvy MAS 
k podávání žádostí o dotace a vymezení kritérií výběru, stanovuje výše alokace a výběr projektů 
žadatelů k realizaci na základě návrhu výběrového orgánu.  
 

Výběrová komise 
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zajišťuje předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – stanoví pořadí projektů podle jejich 
přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD. 
 

 
Kontrolní výbor  
dohlíží nad souladem činnosti MAS se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD, kontroluje 
metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování včetně vyřizování odvolání žadatelů proti 
výběru, monitoruje a hodnotí plnění cílů SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu 
orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD). 
 
Pro realizaci SCLLD budou využity všechny personální kapacity MAS. Za implementaci programových 
rámců bude zodpovídat realizační tým složený z těchto osob: 
- Hlavní manažer pro realizaci SCLLD – celý pracovní úvazek 
- Projektový manažer pro programové rámce PRV a OPŽP – pracovní úvazek podle potřeby 
- Projektový manažer pro programové rámce IROP a OPZ – pracovní úvazek podle potřeby 
- Finanční manažer, účetní – pracovní úvazek podle potřeby 
- Asistent, animátor, facilitátor, propagační pracovník - pracovní úvazky podle potřeby 
 

Pro administraci projektů v rámci programových rámců i pro další činnost MAS v rámci SCLLD budou 
využity kanceláře MAS v Rychnově nad Kněžnou.  Jedná se o 3 větší kanceláře s dostatečným 
prostorovým zázemím pro archivaci dokumentů a veškerým kancelářským vybavením pro 7 – 10 
zaměstnanců. V kancelářských prostorách je MAS v pronájmu.  
 
 
REALIZACE KLÍČOVÝCH PROJEKTŮ MAS 
 
Klíčové projekty MAS při realizaci SCLLD budou realizovány po transparentně provedeném výběru na 
základě podepsaných Dohod s Řídícími orgány, ze kterých vyplývají povinnosti při administraci těchto 
projektů. Za realizaci projektů odpovídá vedoucí manažer MAS. MAS po celou dobu realizace povede 
oddělené účetnictví těchto projektů (zřízení samostatného střediska SCLLD). Za vyúčtování klíčových 
projektů včetně předkládání žádostí o proplacení, povinné doprovodné dokumentace jednotlivých etap, 
případně změnových hlášení odpovídá finanční manažer (účetní). Veškerá dokumentace klíčových 
projektů MAS podléhá přísné archivační povinnosti a řídí se pravidly operačních programů a 
archivačním řádem MAS Sdružení SPLAV. Na plnění povinností při realizaci klíčových projektů MAS 
dohlíží kontrolní výbor. Klíčové projekty bude MAS připravovat pro Programový rámec OP 
Zaměstnanost, podle potřeby i pro Programový rámec OP Životní prostředí. 
 
 
4. 2. 2. SPECIFIKA PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ 
 
PR INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 
 
Všechny postupy MAS budou kontrolovány Centrem pro regionální rozvoj v Hradci Králové. Od fáze 
předání vybraných projektů z MAS na CRR přechází zodpovědnost za realizaci projektů na CRR, MAS 
má v další administraci a realizaci projektů pouze pomocnou roli (na vyžádání CRR). 
 

Pro účely plnění své SCLLD bude MAS vykonávat tyto činnosti: 
- realizaci projektů průběžně samostatně monitorovat a sledovat naplňování indikátorů 
- vykonávat konzultační a poradenskou činnost pro příjemce dotace 
- v součinnosti s příjemcem archivovat všechny dokumenty vztahující se k administraci projektu  
- vytvářet a uplatňovat propagační materiály související s podpořenými projekty 
 



Sdružení SPLAV, z.s. | 11  
 

 
 
 
 
PR PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 
 
Všechny postupy MAS budou kontrolovány Státním zemědělským intervenčním fondem v Hradci 
Králové. PRV má svá specifika jak v oblasti názvosloví (fiche), tak i elektronického prostředí (Portál 
farmáře). Vzhledem k dobrým zkušenostem z minulého období byly také na MAS delegovány větší 
povinnosti při administraci žádostí. MAS bude zodpovědná i za úspěšnou realizaci podpořených 
projektů, v součinnosti s příjemcem dotace bude kontrolovat a potvrzovat změnová hlášení a žádosti o 
proplacení. V součinnosti se SZIF se bude účastnit i kontrol na místě. 
 

Pro účely plnění své SCLLD bude MAS vykonávat tyto činnosti: 
- realizaci projektů průběžně samostatně monitorovat a sledovat naplňování indikátorů 
- vykonávat konzultační a poradenskou činnost pro příjemce dotace 
- v součinnosti s příjemcem archivovat všechny dokumenty vztahující se k administraci projektu  
- vytvářet a uplatňovat propagační materiály související s podpořenými projekty 
 
 
PR OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST 
 
Všechny postupy MAS budou kontrolovány přímo Ministerstvem práce a sociálních věcí v Praze. Do 
výběru projektů musí MAS zapojit odborníka, který pomůže členům výběrové komise s objektivním 
posouzením předložených projektů. Od fáze předání vybraných projektů z MAS na MPSV přechází 
zodpovědnost za realizaci projektů na MPSV, MAS má v další administraci a realizaci projektů pouze 
pomocnou roli (na vyžádání MPSV). 
 

Pro účely plnění své SCLLD bude MAS vykonávat tyto činnosti: 
- realizaci projektů průběžně samostatně monitorovat a sledovat naplňování indikátorů 
- vykonávat konzultační a poradenskou činnost pro příjemce dotace 
- v součinnosti s příjemcem archivovat všechny dokumenty vztahující se k administraci projektu  
- vytvářet a uplatňovat propagační materiály související s podpořenými projekty 
 
 
PR OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Všechny postupy MAS budou kontrolovány přímo Ministerstvem životního prostředí v Praze nebo 
Agenturou ochrany přírody a krajiny v Hradci Králové. Do výběru projektů musí MAS zapojit odborníka, 
který pomůže členům výběrové komise s objektivním posouzením předložených projektů. Od fáze 
předání vybraných projektů z MAS na MŽP přechází zodpovědnost za realizaci projektů na MŽP, MAS 
má v další administraci a realizaci projektů pouze pomocnou roli (na vyžádání MŽP). 
 

Pro účely plnění své SCLLD bude MAS vykonávat tyto činnosti: 
- realizaci projektů průběžně samostatně monitorovat a sledovat naplňování indikátorů 
- vykonávat konzultační a poradenskou činnost pro příjemce dotace 
- v součinnosti s příjemcem archivovat všechny dokumenty vztahující se k administraci projektu  
- vytvářet a uplatňovat propagační materiály související s podpořenými projekty 
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4. 3. POPIS ANIMAČNÍCH AKTIVIT  
 
Činnosti MAS při plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje:  

 zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracovávání a provádění projektů včetně jejich 
schopností v oblasti projektové přípravy a řízení; 

 realizace animačních aktivit směřujících k naplňování SCLLD s cílem usnadnit výměnu 
informací mezi zúčastněnými stranami; 

 propagace SCLLD, informování o SCLLD a uskutečněných projektech; 

 usnadňování výměny informací mezi místními aktéry a koordinace aktivit místních aktérů 
směřujících k naplňování SCLLD; 

 podporování potenciálních příjemců v rozvíjení projektových záměrů a přípravě žádostí 
směřujících k naplňování SCLLD; 

 vytváření podmínek a příležitostí pro setkávání, poznávání a spolupráci subjektů v území. 
 
Činnosti MAS při plnění úkolů pro naplňování OP VVV:  
zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracovávání a provádění projektů, tedy především:  

 metodická pomoc ZŠ/MŠ s výběrem vhodných šablon pro ZŠ/MŠ;  

 zaškolení realizátorů projektů ZŠ/MŠ (např. monitorovací systém MS2014+, Pravidla pro 
žadatele a příjemce OP VVV); 

 průběžná konzultační činnost při realizaci projektu, například nad problematikou zadávání 
veřejných zakázek, indikátorů, sledování a dodržování povinné publicity projektu;  

 metodická pomoc ZŠ/MŠ při zpracování monitorovacích zpráv, zadávání údajů do 
monitorovacího systému MS2014+, zajištění správnosti předávaných výstupů;  

 metodická pomoc s vypořádáním případných připomínek k monitorovacím zprávám od řídicího 
orgánu apod.;  

 metodická pomoc při kontrole na místě a při ukončování projektu a závěrečné zprávě o 
realizaci.  

 
Formy animačních aktivit: 
webové stránky MAS 
emailová komunikace 
komunikace poštou 
Zpravodaj MAS 
inzerce, média 
osobní setkání  
akce pro členy a veřejnost – společenské, sportovní, vzdělávací 
 
MAS Sdružení SPLAV používá většinu dostupných komunikačních a animačních prostředků, které 
budou v budoucnu ještě rozšířeny o další elektronická média, která osloví mladší aktéry a otevřou 
činnost MAS dalším zájmovým skupinám.  
 

Animační aktivity probíhají na několika úrovních; jedná se jednak o komunikaci se členy MAS, jednak o 
propagaci činnosti a CLLD mezi místní veřejností, jednak o zapojení organizací a veřejnosti do činnosti 
MAS nebo podnícení jejich zájmu o konkrétní projekty a jednak o mediálním obraz MAS v širším 
měřítku. Napříč všemi úrovněmi fungují webové stránky MAS: www.sdruzenisplav.cz., které Sdružení 
SPLAV spravuje již od roku 2006. Webové stránky obsahují informace o MAS a její činnosti: o programu 

http://www.sdruzenisplav.cz/
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LEADER, o vlastních projektech a dalších aktivitách MAS, důležité dokumenty jako stanovy, zápisy ze 
setkání a schůzí orgánů MAS, výroční zprávy včetně výkazu zisků a ztrát a rozvahy atd., objevují se na 
nich výzvy k účasti na projektech a pozvánky na akce pořádané MAS i spolupracujících a členských 
organizací. Na webových stránkách je vždy zveřejněn aktuální přehled členů s kontakty a zájmových 
skupin MAS. Zároveň je zde nabízeno členství v MAS s uveřejněním podmínek členství a potřebných 
formulářů. MAS prostřednictvím www také průběžně informuje o plnění SCLLD. Stránky jsou vždy 
aktuální a splňují povinnou publicitu. Slouží jako ideální platforma pro členy MAS, spolupracující 
organizace, žadatele i veřejnost. 
 

Především pro členy MAS je každý měsíc vydáván Zpravodaj. Ve Zpravodaji zaměstnanci Sdružení 
podrobně informují o dění v MAS v uplynulém měsíci až dvou, avizují výzvy, školení a semináře, věnují 
se současným tématům v oblasti dotací a zábavnou formou postupně představují členy MAS. Zpravodaj 
je rozesílán elektronicky všem členům a zájemcům a ve formátu pdf je dostupný na webových 
stránkách MAS.  
 

Ke kontaktu se členy MAS a žadateli slouží emailová pošta. Emailem jsou rozesílány pozvánky na 
zasedání orgánů a akce MAS a email slouží spolu s telefonem jako forma přímé komunikace s 
jednotlivci či dotčenou skupinou. Důležité dokumenty jsou rozesílány v papírové podobě poštou.  
Individuální osobní setkání se členy MAS a veřejností probíhají přímo v kanceláři MAS v domluveném 
termínu či konzultačních hodinách nebo přímo u členů MAS/žadatelů. Jedná se především o konzultace 
projektových záměrů, o doporučení či rady jak postupovat v konkrétních případech. Pro potenciální 
žadatele i příjemce jsou vždy pořádána školení, kde se mohou podrobně seznámit s možnostmi a 
pravidly a lze přímo reagovat na dotazy a podněty. Osobní setkání jsou pro mnohé občany velmi 
vítanou formou, zejména pokud nemají doma internet nebo nejsou jeho aktivními uživateli. S aktivními 
žadateli se zaměstnanci MAS od plánování projektového záměru až po ukončení administrace žádosti 
setkávají průměrně 7 krát. 
 

Pro členy MAS a veřejnost pořádá MAS pravidelně společenská a informativní setkání, která jsou vždy 
doplněna o kulturní nebo sportovní část. Veřejnost je tak neformálně seznámena s činností MAS a 
setkání, která se vždy odehrávají v jedné z obcí na území MAS, mají velký význam i pro místní 
komunitu. 
MAS si je vědoma důležitosti kontaktu s veřejností a pro tvorbu strategických dokumentů nebo řešení 
klíčových otázek pořádá facilitovaná setkání se zájmovými skupinami i další veřejností. Díky tomu jsou 
dokumenty vždy postavené na reálném základu a vytvořené ke všeobecné spokojenosti.  
 

Pro MAS je přínosná také publicita v médiích, proto Sdružení SPLAV pravidelně spolupracuje 
s místními periodiky a v případě zajímavého projektu nebo události také s národním tiskem a televizí a 
rozhlasem. MAS v tisku a rozhlase pravidelně inzeruje výzvy SCLLD a další. Publicita probíhá také ve 
spolupráci s obcemi, které na požádání vyvěšují na obecní nástěnky pozvánky a informace.   
 

Potenciální žadatelé tak mají možnost dozvědět se relevantní informace z několika různých animačních 
kanálů. Veškeré dokumenty, pravidla a postupy jsou vyvěšeny na webových stránkách MAS a 
rozesílány emailem a žadatelé jsou o výsledcích, požadavcích a termínech vždy neprodleně 
informováni emailem a poštou, případně telefonicky. Osobní kontakt zůstává i nadále prioritou. Také 
veřejnost je informována prostřednictvím různých médií.  
 

Plánovanými animačními médii jsou Facebook a Instagram. Facebookový profil bude sloužit kromě 
informování členů a veřejnosti k přímé komunikaci a bude tvořit ideální kontaktní bod pro spolupráci 
s dalšími MAS a organizacemi s České republiky i zahraničí. Zejména pro zahraniční publicitu bude 
vytvořen Instagramový účet Sdružení, kde je pomocí fotografií možné sledovat aktuální dění v MAS. 
MAS si do budoucna klade za cíl rozšířit povědomí o své činnosti i mezi zájmové skupiny, které nejsou 
primárními beneficienty dotačních programů, i přesto mohou a jsou pro území MAS přínosem. Jen tak 
bude možné naplnit filosofii komunitně vedeného místního rozvoje. 
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4. 4. POPIS SPOLUPRÁCE MAS NA NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ 
ÚROVNI 
 

 Národní spolupráce 
- s místními subjekty v regionu MAS 
- s MAS z České republiky 

 Mezinárodní spolupráce 
- se stálými partnery 
- nová partnerství  

 
Spolupráce s místními organizacemi a subjekty, MAS z České republiky a MAS a organizacemi ze 
zahraničí je pro Sdružení SPLAV stěžejní. Vyplývá to ze samotné podstaty existence místní akční 
skupiny, ktéra je organizací prosperující právě díky úspěšné kooperaci.  
 

Sdružení SPLAV aktivně spolupracuje s mnoha subjekty z území MAS, často členy MAS; zahrnuje je do 
svých projektů, využívá jejich odborných znalostí a know how. Podobná spolupráce se ukazuje jako 
obzvlášť přínosná díky blízkosti a vzájemnému přátelství. Do budoucna je proto zapojení místních 
subjektů do činnosti MAS jednoznačné – spolupráce v rámci vlastních projektů MAS, spolupráce při 
aktivitách pro děti a mládež, spolupráce při akcích pro členy MAS a veřejnost. Zapojení místních ale i 
vzdálenějších partnerů je stále aktuálnější, protože na úroveň projektů jsou kladeny stále větší nároky a 
sdílení know-how, vzájemná pomoc a poradenství jsou velmi prospěšné. MAS proto potřebuje 
profesionály vždy pro dané konkrétní téma. 
 

Spolupráce s českými MAS probíhá v rámci projektů a na formální i méně formální společenské 
úrovni. Sdružení SPLAV je členem Národní sítě MAS, pracovní skupiny Mezinárodní Spolupráce a 
účastní se také dalších setkání, konferencí a seminářů určených pro MAS a další aktéry rozvoje 
venkova. Sdružení SPLAV má za sebou několik projektů ve spolupráci s MAS z České republiky a 
v plánu další. Kontakty s dalšími MAS jsou velmi důležité pro aktivity a rozvoj MAS a dávají příjemný 
pocit sounáležitosti a vědomí, že ostatní mají podobné problémy a postupy. Přestože MAS operují 
především na lokální úrovni, klišé o globálním smýšlení je pravdivé a začít je potřeba u nás. 
 

Sdružení SPLAV má řadu stálých partnerů z členských zemí EU i ze zemí mimo EU. Jedná se o MAS 
(LAG), obce a organizace z Velké Británie, Finska, Estonska, Polska, Slovenska, Itálie, Slovinska, 
Rumunska, Maďarska, Rumunska, Srbska a Španělska. Sdružení SPLAV neustále navazuje kontakty 
s novými subjekty přímým oslovením, prostřednictvím databází a adresářů nebo díky doporučení 
stávajících partnerů. Mít spolehlivé patrnery, kdy partnersví není pouze formální, není samozřejmostí; 
Sdružení SPLAV je proto s partnery pokud možno v pravidelném kontaktu – emailem, poštou, telefonem 
a Skypem a ideálně návštěvami mimo režii projektů. 
 

MAS má za sebou řadu mezinárodních projektů a studijních pobytů a mezinárodní spolupráce je jednou 
z klíčových aktivit i nadále. Přínos zahraničních partnerů je obrovský, kromě realizace vlastního projektu 
je to přínos kulturní a jazykový, přenos dobré praxe a posílení regionální hrdosti.  
 

 
4. 4. 1. PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY SPOLUPRÁCE 
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RIVER OF LIFE (ŘEKA ŽIVOTA) – LEADER Mezinárodní spolupráce (klíčový projekt pro PR PRV, 
fiche c.17) 
 
Projekt Řeka života vychází z faktu, že voda je jednou ze základních podmínek existence života. 
Voda a její téměř magické schopnosti, voda a její důležitost pro lidstvo, voda a její kulturně-historický 
význam, voda a její koloběh jsou namátkou témata, která stojí za povšimnutí a šíření. Nástrojem 
osvěty o významu vody v tomto projektu bude tzv. storytelling (volně přeloženo jako ´vyprávění 
příběhů´) – interaktivní forma sdělení příběhu. Tato umělecká disciplína je zároveň vynikající 
edukativní prostředek, který zaujme široké spektrum diváků. Příběhy o vodě budou vznikat ve 
spolupráci s lidmi, kteří s ní žijí v těsném sepětí. Každá komunita bude mít svůj příběh a ten bude 
sdělován dalším posluchačům u nás i v zahraničí. Krásné příběhy pomohou vytvářet zkušení vypravěči 
z partnerských regionů v rámci několika workshopů. Řeka života ožije na mezinárodním festivalu, kde 
budou představeny příběhy z různých evropských zemí a ty budou předávány dál. Dalšími výstupy 
projektu budou informační panely na zvolených místech u řek a vícejazyčná kniha příběhů. Pomocí 
dobře vystavěných příběhů se zvýší nejen povědomí o ekologickém tématu vody, ale bude 
představen i region MAS Sdružení SPLAV a v neposlední řadě dojde k posílení komunitního 
ducha. Projekt bude realizován ve spolupráci s partnery z Walesu, kde má myšlenka tradici i kořeny, 
Slovenska, Polska, České republiky a dalších zemí.  
 
 
KULINÁŘSKÝ FESTIVAL – LEADER Mezinárodní spolupráce (klíčový projekt pro PR PRV, fiche 
c.17) 
 
Jídlo vždy spojovalo lidi v rodině, v obci, v regionu a spojovat bude i v rámci spolupráce dvou různých 
zemí. Projekt kulinářský festival bude česko-polským gurmánským zážitkem představujícím 
nejen tradiční jídla jako střípky minulosti, ale také fusion české a polské kuchyně v moderním 
pojetí. Na několika workshopech, které proběhnou pod vedením schopných kuchařů i místních obyvatel 
v obou zemích, budou účastníci seznámeni s recepty lokální kuchyně napříč generacemi a své nově 
osvojené zkušenosti využijí při vývoji nových kreativních pokrmů. Nejen ty budou pak představeny na 
závěrečném Kulinářském festivalu. Projekt bude publikovat ozkoušené recepty tištěnou i audiovizuální 
formou a nabídne je místním restaurací jako festivalové či stálé menu. Projektu se bude účastnit několik 
českých a polských MAS. 
 
 
GENERATIONS´ COOPERATION FOR LOCAL SECURITY – GENSEC (MEZIGENERAČNÍ 
SPOLUPRÁCE PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V REGIONECH MAS) – LEADER Mezinárodní 
spolupráce (klíčový projekt pro PR PRV, fiche c.17) 
 
Projekt  GENSEC si klade za cíl představit na mezinárodní úrovni téma jednotek dobrovolných 
hasičů a skupin tzv. neigbourhood watch (´sousedská hlídka´ či domobrana); jejich život, aktivity, 
vybavení a kompetence, a zvýšit tak povědomí veřejnosti a zejména mládeže o možnostech a 
fungování místní bezpečnosti. Místní jednotky dosahují často vynikajících výsledků, jsou významnou 
posilou společenského a komunitního života na venkově a v neposlední řadě mají také vzdělávací 
funkci. Zájemci budou mít možnost se účastnit pobytových kurzů v partnerských zemích, v rámci 
kterých proběhnou teoretické workshopy i praxe. Současné dobrovolné záchranné jednotky budou 
zlepšeny a vzniknou nové zkušební. Mladí lidé do 26 let budou zapojeni do všech fází projektu a bude 
pro ně připraven tematický tábor. Projekt bude realizován s estonskými a skandinávskými partnery. 
 
 



Sdružení SPLAV, z.s. | 16  
 

BOOSTING RURAL ENTREPRENEURSHIP AND GREEN ECONOMY (POSÍLENÍ PODNIKÁNÍ NA 
VENKOVĚ A ZLEPŠENÍ PŘÍSTUPU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ) – ERASMUS+, ESF 
 
Tématem projektu je venkovské podnikání se souhlasem přírody, která si zaslouží přinejmenším 
zachovat. Řada tradičních venkovských podnikatelů nemá přístup k informacím, jak pracovat k přírodě 
šetrněji nebo je to nenapadne. Řada mladých lidí tyto znalosti má, ale obává se začít. V rámci projektu 
jim budou nabídnuty tzv. inkubátory, díky kterým budou mít začínající podnikatelé zlepšené startovací 
podmínky. Stávající podnikatelé budou mít možnost účastnit se vzdělávacího programu, kde si osvojí 
nové ´zelené´ postupy a bude podpořena jejich spolupráce s podnikateli s jiných zemí na šetrném 
provozu i vývoji inovativních ekologických postupů a produktů. Semináře a konference s ekologickými 
tématy v podnikání budou nabídnuty také veřejnosti.  
 
 
STARS OF THE REGION (HVĚZDY REGIONŮ) – ERASMUS+ 
 
Projekt Stars of the region je nápadem německé organizace BÜRO FÜR SOZIOKULTUR, jejímž cílem 
je probudit v mladých lidech zájem o své rodné místo, o oblast ve které žijí a o její kvality i 
obyvatele. V rámci mezinárodních pobytů mládeže několika regionů z různých evropských zemí 
vznikne pod vedením profesionálů filmové pásmo zachycující genius loci míst, která jsou našimi 
domovy. Projekt tak nejen povzbudí vztah tvůrců k vlastnímu regionu, ale také umožní nahlédnout do 
jiných zemí a kultur, získat nový náhled na současné dění, navázat nová přátelství a osvojit práci 
v cizím jazyku. Film bude představen veřejnosti a nabídnut školám a dalším institucím jako inspirativní a 
vzdělávací materiál. Do projektu budou zapojeni partneři z Finska, Německa, případně dalších zemí EU. 
 
 
KREATIVNÍ ODPADY – Přeshraniční spolupráce 
 
Třídění a zpracování odpadů a recyklace je velmi současné téma, které bude námětem projektu, jehož 
cílem je ještě více přiblížit odpadovou problematiku a její současné trendy obyvatelům regionů 
partnerských MAS. Důraz bude kladen zejména na využití odpadů a zbytkových materiálů ke 
zpracování do podoby nových atraktivních produktů – módních doplňků, paliva, užitkových 
předmětů atd. Projekt by měl zvýšit povědomí o tom, co se děje s odpady a některé z nich nabídnout je 
jako možný vstupní produkt místním zájmovým spolkům, jednotlivcům i podnikatelům. V rámci projektu 
proběhne několik vzdělávacích, poznávacích a kreativních workshopů a bude vytvořena publikace 
obsahující základní informace, příklady zajímavých společností využívajících odpadové materiály a 
návody na DYI aktivity. Zároveň bude vytvořena putovní inspirativní expozice. 
 
 
BALÍČKY CESTOVNÍHO RUCHU – Přeshraniční spolupráce 
 
Česko-polský projekt vytvoří několik výletních tras na obou stranách hranice, některé budou cílené na 
propojení obou zemí. Trasy se budou tematicky lišit, stejně tak se budou lišit i délky a náročnost akcí, 
vytvořeny budou také trasy na míru určitým cílovým skupinám (senioři, rodiče s dětmi atd.) Zvolené 
náměty - vojenská historie, Sudety a kulturní památky - reflektují bohatou a pohnutou historii 
příhraničních oblastí. V rámci projektu budou ve spolupráci s informačními centry zájemcům 
nabídnuty samotné nové trasy, mapky s informacemi a vyškolení průvodci. 
 
 
SAUNY A PECE – BRIDGING, DEVELOPING THE SENCE OF COMMUNITY 
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Projekt je zaměřený na rozšíření občanského vybavení v obcích přenosem osvědčených tradičních 
národních zvyklostí mezi českými a finskými regiony. Jedná se o saunování ve Finsku a pečení chleba 
v České Republice. Obojí mají kromě konkrétního přínosu komunitní přesah; jsou to určité formy 
společenského života a spolupráce obyvatel v malých obcích. Budou vybudovány veřejně přístupné 
komunitní sauny a pece a místní lidé si budou moci osvojit osvědčené postupy, získat nové 
vědomosti od lektorů a načerpat zkušenosti přímo v partnerských regionech.  
 
PODPORA REGIONÁLNÍ ZNAČKY LEADER Spolupráce (klíčový projekt pro PR PRV, fiche c.17)  
 
Regionální značky a výrobky vyrobeny v místě převážně z místních surovin jsou stále více populární a 
žádané. Značka ´vyrobeno v Orlických horách´ vznikla v roce 2007. Projektem budou podpořeny 
stávající a nově vznikající výrobky se značkou ´vyrobeno v Orlických horách´. Mezi hlavní aktivity 
projektu bude patřit vlastní certifikace nových výrobků, vstup na trh, propagace a marketing.  
 
 
PŘENÁŠENÍ MANŽELEK 
 
Soutěž nošení manželek má svůj původ ve Finsku, poprvé byla uspořádána v Sonkajärvi v roce 1992. 
V roce 2016 tak proběhne již dvacátý čtvrtý ročník této soutěže, dvacátý na mezinárodní úrovni. Počet 
párů, který se soutěže účastní, rok za rokem roste a soutěž, ve které jde o spojení fyzické kondice a 
smyslu pro humor, je každoročně organizována větším počtem zemí světa. Jsou dána závazná 
pravidla včetně podoby dráhy. Myšlenka organizování této soutěže i v České Republice je výsledkem 
navázání spolupráce MAS Sdružení SPLAV s domovskou MAS soutěže ve Finsku a kromě vlastní 
soutěže přinese regionu publicitu a víceodvětvovou spolupráci na mezinárodní úrovni. Vznikne 
certifikovaná dráha na všechny soutěžní disciplíny (klasický běh, sprint a štafeta) a zázemí pro soutěžící 
a proběhne její pilotní ozkoušení za pomoci finského partnera.  
   

 
4. 4. 2. DALŠÍ PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY 
 
Další témata budou vznikat postupně spolu se vznikajícími partnerstvími. Již teď Sdružení 
SPLAV navázalo nová partnerství a poznalo řadu potenciálních spolupracujících organizací, je 
však předčasné hovořit o konkrétních tématech spolupráce. Nelze však ani s definitivní 
platností domyslet všechny plánované projekty se stávajícími partnery. Aktuální situace se liší 
v jednotlivých zemích a není možné s jistotou předjímat konečné podmínky ani časovou 
koordinaci. Proto je kapitola Spolupráce kapitolou záměrně otevřenou, která jen nastiňuje ty 
projekty, které Sdružení SPLAV pojí s prověřenými partnery nebo je to záležitost srdeční. 
 
 
VLASTNÍ PROJEKTY SDRUŽENÍ SPLAV 
 
Vedle projektů spolupráce bude Sdružení SPLAV připravovat i další projekty, a to jak prostřednictvím 
finančních prostředků SCLLD (klíčové projekty), tak i prostřednictvím přímých finančních prostředků 
některých operačních programů. 
 
Klíčové projekty 
Klíčové projekty budou vedle Programového rámce PRV (výše uvedené projekty spolupráce) 
připravovány i pro PR OPZ a případně i PR OPŽP. Jejich anotace je uvedena u jednotlivých 
programových rámců. 
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Přímé projekty 
Přímé projekty MAS budou navazovat na dosavadní činnost MAS a budou zaměřeny na: 

a) vlastní profesionalizaci-zvyšování kvalifikace zaměstnanců 
b) zaměstnanost znevýhodněných osob-zvyšování kvalifikace a vytváření PM ve veřejně 

prospěšných činnostech a sociálním podnikání 
c) školní a celoživotní vzdělávání a osvěta-přednášky, kurzy, exkurze, výstavy  
d) volnočasové aktivity mládeže-letní tábory, výměnné pobyty 
e) propagaci území MAS, obcí, podnikatelů, NNO, turistické možnosti 
 
 

 

4. 5. POPIS ZVLÁŠTNÍCH OPATŘENÍ PRO HODNOCENÍ 
(MONITORING A EVALUACE) 
 
 
4. 5. 1. INDIKÁTORY 
 
Sdružení SPLAV využívá pro monitorování a vyhodnocování strategie indikátory definované v Národním 
číselníku indikátorů. Tyto indikátory navazují na specifické cíle programů a jsou sledovány v MS2014+. 
Pokud číselník neobsahoval vhodné indikátory, vytvořila MAS vlastní indikátory pro účely monitorování 
projektů. Strategie MAS vychází ze  tři různých úrovní hodnot indikátorů. 
 

Na první úrovni vycházejí z hodnot, které obsahují veškeré prvky sledovaného charakteru (zařízení, 
objekty, obyvatele, kilometry apod.) v území. Tento ukazatel značí pouze potenciálně možné počty 
podpořených prvků v území.  
 

Na druhé úrovni jsou tzv. potřeby regionu, tj. počty prvků, které by MAS chtěla opravit, modernizovat, 
postavit uskutečnit apod.  
 

Ve třetí úrovni uvedené v SCLLD jsou stanoveny závazné hodnoty indikátorů – počty prvků, na které 
bude pravděpodobně dostatek finančních prostředků a které mohou být v daném časové období 
finančně podpořeny.  
Závazné indikátory pak budou podkladem pro pravidelný monitoring projektů. Ostatní indikátory 
(některé indikátory specifických cílů, které nejsou naplňovány v rámci Programových rámců) budou 
sledovány mimo MS2014+ a budou využity pro vlastní monitorování, nejsou předmětem hodnocení 
řídícího orgánu. 
 
 
4. 5. 2. MONITOROVÁNÍ 
 
Závazný postup monitorování a vyhodnocování realizace SCLLD je stanoven v Metodickém pokynu pro 
využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 MMR. Základním nástrojem pro 
monitoring CLLD bude jednotný monitorovací systém pro období 2014-2020 (MS2014+). MAS do tohoto 
systému zadá finanční plán SCLLD a plánované hodnoty indikátorů v rámci žádosti o podporu SCLLD.  
Zprávu o plnění SCLLD bude MAS zpracovávat 2x ročně (do 15.1. vždy s použitím údajů k 31.12. a do 
15.7. vždy s použitím údajů k 30.6.) ve struktuře, která je stejná pro všechny integrované nástroje: 
identifikace SCLLD, sledované období, stav realizace, dodržení finančního plánu, popis realizace 
SCLLD, plnění indikátorů, přílohy. Tyto zprávy bude MAS předkládat vždy až po schválení předcházející 
zprávy povinným orgánem MAS prostřednictvím MS2014+ na MMR-ORP.  
Do 30 pracovních dnů od ukončení posledního projektu podpořeného v rámci SCLLD (platba příjemci) 
předloží MAS Závěrečnou zprávu o plnění integrované strategie opět prostřednictvím MS2014+. 
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V rámci monitoringu SCLLD může MAS navrhovat změny ve schváleném dokumentu. 
 
Při stanovení jednotlivých monitorovacích ukazatelů SCLLD 2014-20 byla brána v úvahu zkušenost 
z předchozího období. Indikátory jsou stanoveny na úrovni jednotlivých projektů, výzev, let, 
programových rámců a SCLLD. Dosahované výsledky budou průběžně sledovány, vyhodnocovány a 
zohledňovány v následujících výzvách. V případě zjištění špatného odhadu hodnoty u některého 
indikátoru v 1 milníku realizace SCLLD v roce 2018, bude hodnota po dohodě s příslušným řídícím 
orgánem programu upravena. 
 

Monitoring výsledků realizace SCLLD bude probíhat pravidelně v souladu s metodickým pokynem a 
budou jej provádět zaměstnanci MAS s členy Programového výboru. Výsledky monitoringu budou 
zveřejňovány na internetových stránkách MAS (www.sdruzenisplav.cz).  
 

Monitoring jednotlivých projektů bude probíhat ve 3 základních etapách – před zahájením při kontrole 
přijatelnosti, po ukončení realizace v rámci kontroly žádosti o proplacení a před ukončením období 
udržitelnosti. Projekty však v závislosti na svém zaměření, nákladnosti, složitosti, problémovosti, atp. 
mohou být ze strany MAS kontrolovány a monitorovány častěji. 
 
 

4. 5. 3. HODNOCENÍ 
 
Zjištěné hodnoty monitorovacích ukazatelů budou doplňovány do připravených formulářů podle 
jednotlivých fichí, výzev a let, případně jinak stanoveného období, a operačních programů. Přehledy 
vypracované zaměstnanci MAS budou předkládány Programovému a Kontrolnímu výboru k projednání 
a hodnocení. Vypracovaná hodnotící zpráva bude přednesena členům Valné hromady a využita pro 
přípravu průběhu výzev v následujícím období. 
 

 

4. 5. 4. UDRŽITELNOST 
 
 Kontroly realizace projektů budou evidovány na formulářích dle jednotlivých fází včetně zajištění 
dokumentace, a to po celou dobu udržitelnosti. Průběžně budou sledovány všechny projekty, zvláštní 
pozornost bude věnována zejména potencionálně problémovým nebo náročnějším projektům. 
 
 
4. 5. 5. KONTROLA ČINNOSTI MAS 
 
Kontrolní výbor projednává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávy MAS a jeho 
hospodaření, dohlíží nad souladem činností spolku se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a 
SCLLD. Dále provádí kontrolu metodiky způsobu výběru projektů SCLLD a její dodržování, včetně 
vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS. Kontrolní orgán provádí monitoring a hodnocení SCLLD 
– zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD. 
Audit zajišťuje odborná firma. MAS Sdružení SPLAV splňuje požadavky normy ISO 9001. 
 
 
4. 5. 6. EVALUACE  
 
Hlavním evaluačním úkolem bude stanovit, zda aktivity realizované v rámci SCLLD v hodnoceném 
období naplnily principy 5 U (účelnost, účinnost, úspornost, užitečnost udržitelnost) a zda jsou získané 
výsledky dále udržitelné. 

http://www.sdruzenisplav.cz/
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Evaluace SCLLD bude prováděna v souladu s  Metodickým pokynem pro evaluace v programovém 
období 2014–2020 zpracovaným MMR. MAS zajistí povinnou mid-term evaluaci realizace a plnění 
SCLLD (procesní a výsledková evaluace) s údaji platnými k 31.12. 2017. Tato evaluace bude součástí 
celkové mid-term evaluace realizace integrovaných nástrojů, kterou zajišťuje MMR  jako součást 
evaluace naplňování územní dimenze. Zpracování všech evaluačních výstupů musí respektovat 
principy a standardy evaluací, pravidla pro sdílení informací a přiměřeně postupy pro sestavení a 
realizaci evaluačního plánu uvedené v metodickém pokynu. Šetření bude provedeno v r. 2018 a bude 
zjišťovat průběžné naplňování realizace strategie (mid-term evaluace).  Na základě výsledků průzkumu 
bude možné aktuálně reagovat na průběžný stav, tj. upravit indikátory i zacílení vyhlašování výzev 
v druhé části období nebo upravit preferenční kritéria tak, aby se výzvy naplňovaly v souladu 
s původním plánem.  
Druhé šetření proběhne v roce 2023 a bude sloužit jako podklad k závěrečnému vyhodnocení celého 
programového období a přípravě strategického plánu na další období MAS. Také toto šetření bude 
součástí celkové evaluace realizace integrovaných nástrojů, kterou zajistí MMR  jako součást evaluace 
naplňování územní dimenze. 
  

V rámci MAS bude každý rok probíhat roční evaluace - vyhodnocení všech přijatých žádostí o podporu 
a vyhodnocení podpořených projektových záměrů vč. sledování naplňování monitorovaných indikátorů.  
 

 
 
4. 5. 7. ARCHIVACE 
 
Veškerá dokumentace a data Sdružení SPLAV podléhají archivaci. Sdružení má vypracovaný skartační 
(archivační) řád, kterým se řídí. Archiv se nachází ve vyhrazených prostorech kanceláře.  
 

Během monitoringu, kontrol, hodnocení a archivace bude MAS Sdružení SPLAV postupovat podle 
předpisů a doporučení daných v pravidlech pro administraci projektů SCLLD jednotlivými operačními 
programy. 
 
  
 

4. 6. VÝHLED ČINNOSTI MAS SDRUŽENÍ SPLAV V DALŠÍM OBDOBÍ 
(PO R. 2022) 
 
Po ukončení stávajícího programového období 2014-22 bude Sdružení SPLAV pravděpodobně 
vykonávat tyto činnosti: 
Projekty SCLLD – MAS bude zajišťovat kontroly a monitoring projektů po dobu jejich realizace a 
následně udržitelnosti, bude spolupracovat s příjemci dotace na jejich povinnostech, povede výkazy 
hodnot indikátorů, bude zpracovávat monitorovací zprávy, zprávy o udržitelnosti projektů a SCLLD, 
propagovat podpořené projekty a způsob jejich financování a vykonávat další povinnosti podle pokynů 
Řídících orgánů OP a dalších subjektů. Všechny relevantní dokumenty sestavené do složek výzev, 
příjemců a programových rámců bude archivovat. 
Vlastní projekty – MAS bude zajišťovat realizaci a udržitelnost vlastních podpořených projektů v souladu 
s pokyny Řídících orgánů. Bude zpracovávat potřebné monitorovací a evaluační zprávy a vykonávat 
další povinné úkony.  
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – MAS bude vyhodnocovat ukončené programové 
období, plnění cílů, indikátorů, posuzovat vhodnost cílů a opatření, navrhovat a projednávat změny pro 
další období. Bude se seznamovat s možnostmi MAS v dalším období, studovat vhodné programy 
finanční podpory, plnit povinnosti spojené s přípravou dalšího programového období.  Souběžně bude 
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MAS pracovat na přípravě navazující strategie pro další období, a to sběrem aktuálních dat, 
dotazníkovými šetřením, atd. 
Ostatní činnost MAS – MAS bude nadále vyvíjet činnost ve vztahu k členům a svěřenému území, bude 
svolávat zasedání a porady členů, pořádat vzdělávací, společenské, kulturní a sportovní akce pro 
veřejnost. V případě veřejně prospěšných činností bude MAS zaměstnavatelem veřejně prospěšných 
prací a dalších forem podpořených pracovních míst, případně provozovatelem podpořených veřejně 
prospěšných služeb. V případě podnikatelské činnosti bude vykonávat tuto činnost (např. sociální 
podnikání, poradenská činnost, expertní činnost, vzdělávání, atp.).  
 
K 26. 1. 2016 zpracoval kolektiv pracovníků MAS Sdružení SPLAV. 


