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Zpráva o realizaci
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001213

Administrace SCLLD v MAS Sdružení SPLAV-1.etapa

Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: 1gHC2PZoR1
Typ zprávy: Zpráva o realizaci
Typ dokumentu: Realizační
Pořadové číslo zprávy: 1

Předpokládané datum podání: 29. 11. 2016

Sledované období od: 1. 1. 2015
Sledované období do: 31. 10. 2016

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno: Kateřina
Příjmení: Holmová
Mobil: 732578889
Telefon:
Email: katerina@sdruzenisplav.cz

Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 1. 1. 2015
Skutečné datum ukončení:

Dokumenty

Záznam vytvořen
Pořadí: 1
Název dokumentu: Doklady školení 12.7.16
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu: kancelář MAS
Příloha: C9Ak_bLdfUaUWBfWAHzWdA|816527::školení PRV.pdf
Dokument zadal: MCHOLKAT
Datum vložení: 24. 11. 2016
Verze dokumentu: 0001
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Popis dokumentu:
Pozvánka a prezenční listina ke školení 12.7.16 - doklad k plnění indikátoru 82000.

Záznam vytvořen
Pořadí: 2
Název dokumentu: Doklady školení 30.8.2016
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu: Kancelář MAS
Příloha: q5KlYxmV-0Cv--bZhsmMNQ|816533::Příloha Zpráva 1 -
Pozvánka a prezenčka školy.pdf
Dokument zadal: MCHOLKAT
Datum vložení: 24. 11. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Pozvánka a prezenční listina ke školení 30.8.16 - doklad k plnění indikátoru 82000.

Záznam vytvořen
Pořadí: 3
Název dokumentu: Seznam škol využívajících animaci.
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu: Kancelář MAS
Příloha: q6HYV-PPdUarfVNctDVX3w|816547::Příloha Zpráva 1 -
seznam škol scan.pdf
Dokument zadal: MCHOLKAT
Datum vložení: 24. 11. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Seznam škol, pro které MAS zajišťuje animační činnost.

Záznam vytvořen
Pořadí: 4
Název dokumentu: Přehled uskutečněných aktivit animace škol.
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu: kancelář MAS
Příloha: eM80fKmAs0eYy3vRJmLQ7w|816574::Příloha Zpráva 1 - 
P10 Animace školských zařízení Scan.pdf
Dokument zadal: MCHOLKAT
Datum vložení: 24. 11. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Přehled uskutečněných konzultací, školení a seminářů.

Záznam vytvořen
Pořadí: 5
Název dokumentu: Printscreen www.sdruzenisplav.cz
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Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu: www.sdruzenisplav.cz
Příloha: 5hQ2h2SJvUyjpxmbS237Zw|816596::Příloha Zpráva 1 -
Sdruzeni SPLAV web2.jpg
Dokument zadal: MCHOLKAT
Datum vložení: 24. 11. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
SCAN www.MAS s povinnou publicitou.

Záznam vytvořen
Pořadí: 6
Název dokumentu: Printscreen www.sdruzenisplav.cz
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu: www.sdruzenisplav.cz
Příloha: 8Bkzc2BYlEemLibR7tA1Vw|816607::Příloha Zpráva 1 -
Sdruzeni SPLAV web1.jpg
Dokument zadal: MCHOLKAT
Datum vložení: 24. 11. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
SCAN www.MAS s povinnou publicitou.

Záznam vytvořen
Pořadí: 7
Název dokumentu: Doklad o publicitě projektu                                                                                                                           
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu: kancelář MAS
Příloha: jf6B8rlqIUeGbBww_7TwaA|908701::tabulka dveře 1.jpg
Dokument zadal: MCHOLKAT
Datum vložení: 15. 12. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Tabulka na dveřích kanceláře MAS.

Záznam vytvořen
Pořadí: 8
Název dokumentu: Fotodokumentace ze školení PRV 12.7.16
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu: kancelář MAS, www.sdruzenisplav.cz
Příloha: 3mnbkMWJe06cg7lusvNEUA|930558::Příloha Zpráva 1 - 
oprava - fotodokumentace.pdf
Dokument zadal: MCHOLKAT
Datum vložení: 15. 12. 2016
Verze dokumentu: 0001
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Popis dokumentu:
Fotografie ze školení včetně označení dveří sálu.

Záznam vytvořen
Pořadí: 9
Název dokumentu: Přehled uskutečněných aktivit animace škol - doplněný
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu: kancelář MAS
Příloha: -bv_wfYVMEqmuR_Ukn6ZyQ|908852::Příloha Zpráva 1 - 
P10 Animace školských zařízení - oprava.xls
Dokument zadal: MCHOLKAT
Datum vložení: 15. 12. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Přehled aktivit doplněný o názvy škol jejichž zástupci se účastnili zasedání Řídícího výboru.

Záznam vytvořen
Pořadí: 10
Název dokumentu: Přehled uskutečněných aktivit animace škol - doplněný 2
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu: kancelář MAS
Příloha: kj91djfYY0eyaVYD3IH9cg|964240::Příloha Zpráva 1 - P10 
Animace školských zařízení  Scan 2.pdf
Dokument zadal: MCHOLKAT
Datum vložení: 4. 1. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Příloha 10 doplněná o názvy škol podle pokynů 2.kontroly ŽOP a ZR1.

Dokumenty nepřenášené na projekt

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované období:
V průběhu roku 2015 probíhaly práce na přípravě Strategického plánu komunitně vedeného místního 
rozvoje. V období 1- 5/15 práce na SCLLD vykonávala manažerka MAS, od 1.6.15 s vrcholením prací 
se do přípravy SCLLD  částečně zapojila postupně většina zaměstnanců Sdružení SPLAV. Práce na 
SCLLD vrcholily v prosinci 2015 a v lednu 2016, kdy byla strategie odevzdána. 
V roce 2016 se činnost týkající se SCLLD zaměřovala na její opravy v rámci hodnocení přijatelnosti a 
věcného hodnocení. Zároveň byly připravovány vnitřní dokumenty pro realizaci strategie - fiche, 
kritéria přijatelnosti a výběrová kritéria, příručky pro administraci a žadatele.  Zaměstnanci MAS se 
účastnili mnoha školení pořádaných řídícími orgány k realizaci operačních programů prostřednictvím 
CLLD, sami pak pořádali školení pro zájemce a žadatele o dotaci v rámci CLLD a poskytovali 
konzultace projektů. Byla zvýšena animace území ve vztahu k připravovaným výzvám, zaměstnanci 
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MAS prezentovali SCLLD na poradách a setkáních podnikatelů, ředitelů škol, starostů obcí a na 
valných hromadách MAS.
K 31.10. probíhalo 2. věcné hodnocení SCLLD, na přípravě realizace strategie se podíleli 4 
zaměstnanci MAS s celkovým PÚ 1,8.

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: Přípravné podpůrné činnosti MAS, provozní činnosti 
MAS
Popis klíčové aktivity:
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sdružení SPLAV byla podána 27.1.2016. 
Připomínky v rámci 1.kola hodnocení přijatelnosti byly opraveny k 6.4.2016, 1.kolo věcného 
hodnocení bylo vypořádáno v MAS k 28.7.2016. 2. hodnocení přijatelnosti bylo ukončeno 24.8.2016. 
Ke dni 31.10.2016 probíhá 2.věcné hodnocení.  Všechny termíny a postupy vztahující se k zpracování 
a opravě SCLLD byly ze strany MAS dodrženy.
K 2.6.2016 byla zpracována a odevzdána žádost o podporu na administraci SCLLD. Žádost byla 
schválena a Rozhodnutí o přidělení dotace vydáno 16.9.2016.
Zaměstnanci MAS se účastnili školení pořádaných pro přípravu a realizaci SCLLD na MMR,MPSV,MŽP 
a MZE i NS MAS, KS MAS a Královéhradeckým krajem.
Zaměstnanci MAS připravili příručku pro administrativní postupy a pro žadatele pro Programové 
rámce PRV, OPZ a IROP, pro PRV připravili výběrová kritéria. Všechny připravené dokumenty byly 
projednány a schváleny Programovým výborem, resp. Valnou hromadou MAS. Programový výbor 
MAS zasedal k SCLLD v roce 2015 8x, Valná hromada 4x, v roce 2016 Programový výbor zasedal 4x, 
Valná hromada 2x.

Název klíčové aktivity: Animace MAS
Popis klíčové aktivity:
Animace škol na území ORP Rychnov n/Kněžnou byla zahájena již v souvislosti s tvorbou strategie a 
sběrem záměrů škol do zásobníku projektů. Od 1.6.2016 pak nastoupila na 0,2 PÚ pracovnice 
pověřená organizací animace, do animace však byli zapojeni i ostatní zaměstnanci MAS pracující na 
přípravě a realizaci SCLLD.
Byly uskutečněny tyto aktivity:  
K 27.1.2016 (odevzdání SCLLD) - písemně osloveny všechny školy a další vzdělávací a neziskové 
instituce s dotazem na aktuální činnost a připravované projektové záměry. Zjištěné skutečnosti byly 
zohledněny v opatřeních SCLLD a zásobníku projektů.
K 30.6.2016 - uskutečněno školení pro ředitele a učitele škol a další zájemce na téma Projekty 
zjednodušeného financování (PZF), IROP a SCLLD.
- vytvořeny postupně 3 informační letáky týkající se PZF a rozeslány všem školám na území MAS a 
ORP RK.
- e-mailovou poštou průběžně rozesílány aktuální informace týkající se výzev IROP, SCLLD MAS a PZF.
- navštíveny všechny školy na území MAS a ORP RK s diskuzí na téma činnosti a potřeb škol a 
informacemi k dotačním programům.
- pracovníci MAS se účastnili školení pořádanými MŠMT, KÚ, NS a KS MAS k animaci.
 K 31.10.2016 - uskutečněno 25 os. a cca 20 telef. konzultací PZF. 
- zpracováno a finalizováno 6 žádostí o PZF.
- rozpracováno 5 žádosti PZF.- uskutečněno školení pro žadatele z PR PRV (1. indikátor).
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- uskutečněno 2. školení pro ředitele a učitele škol a další zájemce na téma Projekty zjednodušeného 
financování (PZF), IROP a SCLLD (1.indikátor).
- aktualizován zásobník projektů, uskutečněna dotazníková akce mezi školami a vzdělávacími 
institucemi na plánované projekty.
- sestaven a odevzdán Strategický rámec MAP s přehledem záměrů škol rozdělených do 4 kategorií 
podle možností financování.
- průběžně rozesílány aktuální informace k IROP.
- konzultovány záměry škol k IROP.
- vyškoleni zaměstnanci.- průběžně doplňovány www MAS o aktuální informace k SCLLD, OP a PZF.

Indikátory

Kód indikátoru: 82000
Název indikátoru: Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a 
konferencí
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 1. 2015
Cílová hodnota: 11,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2018
Měrná jednotka: Aktivity
Typ indikátoru: Výstup
Dosažená hodnota z projektu: 0,000
Přírůstková hodnota: 2,000
Datum přírůstkové hodnoty: 31. 10. 2016
Dosažená hodnota kumulativně: 2,000
Procento plnění cílové hodnoty: 18,18
Komentář:
Byly uskutečněny 2 z plánovaných seminářů - 12.7. školení Programového rámce PRV pro veřejnost a 
30.8. školení IROP a projektů zjednodušeného financování pro ředitele a pracovníky škol ORP 
Rychnov n/K. Další uskutečněná školení k SCLLD probíhala pro členy MAS či pro klienty a členy jiných 
organizací (DSO, HK,..).
Definice indikátoru:
Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí, PR akcí, eventů, outdoor akcí a 
ostatní podobné aktivity, jejichž součástí je rozeslání pozvánky alespoň úzkému okruhu účastníků 
(přednášející, lektoři, panelisté, VIP hosté atd.)

Informace o příjmech

Příjmy za sledované období:

Příjmy dle čl. 61:
Jiné peněžní příjmy:
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Čisté jiné peněžní příjmy:

Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:
Přepočet v modulu CBA:

Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61: 0,00
Jiné peněžní příjmy: 0,00
Čisté jiné peněžní příjmy: 0,00

Výdaje celkem:

Provozní výdaje: 0,00

Proveden přepočet v modulu CBA?:

Publicita

Publicita: Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových 
stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondu v souladu s Pravidly pro žadatele a 
príjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry
Název nepovinného zajištění
propagace projektu:
Plnění publicitní činnosti: Ano
Komentář:
Povinné prvky publicity IROP  jsou uvedeny na všech tiskovinách vzniklých v rámci projektu. 
Výjimečně (pozvánka na školení pro žadatele PRV) byla užita symbolika příslušného operačního 
programu (PRV). Tato symbolika byla užita  pouze na pozvánce na školení z důvodu  návaznosti na 
minulé  období realizace strategie MAS. Další publicity školení proběhla v souladu s podmínkami 
IROP.

Publicita: Plakát u projektu ESF a u projektu ERDF/FS v hodnote 
nižší než 500 000 EUR velikosti min A3
Název nepovinného zajištění
propagace projektu:
Plnění publicitní činnosti: Ano
Komentář:
Plakát formát A3 je umístěn na vstupních dveřích kanceláře Sdružení SPLAV.
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Čestná prohlášení

Etapy

Pořadí etapy: 1
Název etapy: Realizace SCLLD 1.
Předpokládané datum zahájení etapy: 1. 1. 2015
Předpokládané datum ukončení etapy: 31. 10. 2016
Skutečné datum zahájení: 1. 1. 2015
Skutečné datum ukončení: 31. 10. 2016


