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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: 1gHC2PZoR2
Typ zprávy: Zpráva o realizaci
Typ dokumentu: Realizační
Pořadové číslo zprávy: 2

Předpokládané datum podání: 27. 10. 2017

Sledované období od: 1. 11. 2016
Sledované období do: 30. 9. 2017

Kontaktní údaje ve věci zprávy

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

Harmonogram projektu

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

Dokumenty

Záznam vytvořen
Pořadí: 1
Název dokumentu: Animace škol (souhrnná příloha)
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu: Kancelář MAS
Příloha: pVcsqfotbEi_ukJrq6CnSw|3972523::Sdruzeni SPLAV 
prilohy Sablony.rar
Dokument zadal: MDOLSPET
Datum vložení: 23. 10. 2017
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Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Doklady k animaci škol - seznam škol využívajících animaci, přehled uskutečněných aktivit animace, 
leták k projektu, prezenční listina školení ředitelů, printcreen www.sdruzenisplav.cz.

Záznam vytvořen
Pořadí: 2
Název dokumentu: Animace území (souhrnná příloha)
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu: Kancelář MAS
Příloha: iWrGLGVRykOXq7uG9QiKnw|4003966::Strategie - 
skoleni, VH.rar
Dokument zadal: MDOLSPET
Datum vložení: 23. 10. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Dokumenty k animaci území - pozvánky a prezenční listiny k 5 školením CLLD (školení v rámci VH k PR 
PRV 9.2.2017, školení PR OPZ 20.4.2017, školení PR PRV 26.4.2017, školení PR PRV a PR OPZ 
27.4.2017 a informace a školení k PR PRV, PR OPZ a PR IROP 27.6.2017).

Záznam vytvořen
Pořadí: 3
Název dokumentu: printscreen www.sdruzenisplav.cz
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu: www.sdruzenisplav.cz
Příloha: 94JSPQ-v4kOH5pg1aeFssQ|4106703::S22C-
817103113050.pdf
Dokument zadal: MCHOLKAT
Datum vložení: 31. 10. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Aktuální informace k výzvám SCLLD.

Záznam vytvořen
Pořadí: 4
Název dokumentu: informační stojan MAS
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Příloha: SWY80-jaJU-Y6V9COK6isw|4106741::S22C-
817103113051.pdf
Dokument zadal: MCHOLKAT
Datum vložení: 31. 10. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Fotografie informační stojanu u kanceláře MAS.
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Dokumenty nepřenášené na projekt

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované období:
Od 11. 2016 do 2. 2017, kdy byla SCLLD MAS Sdružení SPLAV schválena, probíhaly pod vedením ŘO 
poslední opravy PR OPZ a IROP. Souběžně byly zpracovávány dokumenty potřebné k vyhlášení 
prvních výzev - interní postupy, příručky pro žadatele, hodnotící kritéria, texty výzev a fichí.  
SCLLD byla schválena 28.2.2017. 
Zaměstnanci MAS se účastnili  školení pořádaných ŘO k realizaci OP prostřednictvím CLLD - školení k 
výkladu podmínek výzev ŘO, administrativních postupů při realizaci jednotlivých programových 
rámců i školení v práci se systémem ISKP 2014+.  6 zaměstnanců MAS získalo osvědčení k práci v 
systému. Probíhaly i další přípravy na administraci výzev a projektů SCLLD - zřizování elektronických 
podpisů, přístupů do systému  ISKP, úpravy HW a SW. 3 zaměstnankyně MAS se zúčastnily 3 měs. 
školení k certifikaci projektového řízení - 2 projektové manažerky získaly po úspěšném složení 
zkoušky kvalifikaci "Manažer projektů" a vedoucí manažerka SCLLD kvalifikaci "Manažer programů a 
komplexních projektů". Jako každoročně obhajovala MAS certifikaci ISO 9001.
První 2 výzvy PR OPZ byly vyhlášeny 18.4. s termínem ukončení 14.7.  Byly přijaty 2 žádosti. První  
výzva PRV se skupinou 4 fichí byla vyhlášena 9.5. a ukončena 31.5. Bylo přijato 16 žádostí. 
Zaměstnanci poskytovaly řadu konzultací. Školení pro žadatele PR OPZ bylo uspořádáno 20.4., pro PR 
PRV 26.4.  V průběhu června až září probíhala administrace přijatých žádostí - hodnocení formální, 
přijatelnosti a věcné. Výběrová komise k PR PRV zasedala 28.6., k PR OPZ 6.9. Po schválení 
Programovým výborem MAS byly vybrané žádosti odeslány na ŘO k závěrečnému posouzení.
V průběhu roku probíhala i příprava výzev IROP. Byly schváleny Interní postupy MAS a dále texty a 
hodnotící kritéria připravovaných 4 podzimních výzev. Probíhala i informační kampaň spojená se 
školeními -9.2., 27.4., 27.6. 
Animace škol a pomoc se zpracováním tzv. šablon probíhala průběžně, stejně jako aktualizace webu k 
výzvám a dalším dokumentům SCLLD.

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: Animace MAS
Popis klíčové aktivity:
Animace vzdělávacích subj. na území ORP Rychnov n/Kněžnou probíhala po celé sledované období. K 
15.5. došlo ke změně  osoby zodpovědné za animaci (odchod na MD).
Bylo osloveno všech 24 škol s nabídkou pomoci při zpracování žádostí o projekty zjednodušeného 
financování (šablony). Některé školy zpracovávají žádosti samostatně, u některých byl zjištěn rozpor 
se vstupními podmínkami (ZŠ a MŠ Orlické Záhoří a Pěčín) a nemohou se tedy programu zúčastnit. 
Metodická pomoc s projekty zjednodušeného financování tak byla poskytována celkem11 školám.
Jednalo se zejména o tyto aktivity:
- metodickou pomoc s výběrem vhodných šablon - informační leták k častým dotazům při realizaci 
šablon pro školy
- individuální konzultace při realizaci projektu, metodická pomoc při přípravě a zpracování 1. ZoR
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- průběžné konzultace s MŠMT, účast na školeních pořádanými MŠMT k animaci (12/2016)
- průběžné rozesílání aktuálních informací např. o detailech čerpání PN a OČR a dalších dotačních 
možnostech (IROP, MŠMT, KH Kraj) všem vzdělávacím subj.
- průběžná aktualizace web stránek k Šablonám I a dalším dotačním možnostem- na školeních a 
zasedání Valných hromad MAS byly přítomným podány informace o šablonách a dalších dotačních 
možnostech pro oblast vzdělávání (dne 9.2., 27.4., 27.6., 29.8.2017) 
Další animační činnost probíhala ve vztahu k ostatním subjektům na území MAS, a to jak přímým 
oslovením, tak zprostředkovaně prostřednictvím starostů obcí (32) a členů MAS (52). 
Jednalo se zejména o tyto aktivity:
- informační letáky a prezentace k dotačním možnostem přes MAS
- školení veřejnosti i členů MAS v dotační nabídce IROP,OPZ a PRV
- konzultace záměrů, účast na zasedáních DSO v území MAS
- vyhledání a oslovení osob zodpovědných za činnosti v území - hasiči, předsedové DSO, starostové 
obcí, pracovníci ORP, s prosbou o zprostředkování informací
- účast na školeních ŘO a dalších subj. k dotačním programům- aktualizace webových stran MAS
a další.
 

Název klíčové aktivity: Přípravné podpůrné činnosti MAS, provozní činnosti 
MAS
Popis klíčové aktivity:
Od 11. 2016 do 2. 2017, kdy byla SCLLD MAS Sdružení SPLAV schválena, probíhaly pod vedením ŘO 
poslední opravy PR OPZ a IROP. Souběžně byly zpracovávány dokumenty potřebné k vyhlášení 
prvních výzev - interní postupy, příručky pro žadatele, hodnotící kritéria, texty výzev a fichí.  
SCLLD byla schválena 28.2.2017. 
Zaměstnanci MAS se účastnili  školení pořádaných ŘO k realizaci OP prostřednictvím CLLD - školení k 
výkladu podmínek výzev ŘO, administrativních postupů při realizaci jednotlivých programových 
rámců i školení v práci se systémem ISKP 2014+.  6 zaměstnanců MAS získalo osvědčení k práci v 
systému. Probíhaly i další přípravy na administraci výzev a projektů SCLLD - zřizování elektronických 
podpisů, přístupů do systému  ISKP, úpravy HW a SW. 3 zaměstnankyně MAS se zúčastnily 3 měs. 
školení k certifikaci projektového řízení - 2 projektové manažerky získaly po úspěšném složení 
zkoušky kvalifikaci "Manažer projektů" a vedoucí manažerka SCLLD kvalifikaci "Manažer programů a 
komplexních projektů". Jako každoročně obhajovala MAS certifikaci ISO 901.
První 2 výzvy PR OPZ byly vyhlášeny 18.4. s termínem ukončení 14.7.  Byly přijaty 2 žádosti. První  
výzva PRV se skupinou 4 fichí byla vyhlášena 9.5. a ukončena 31.5. Bylo přijato 16 žádostí. 
Zaměstnanci poskytovaly řadu konzultací. Školení pro žadatele PR OPZ bylo uspořádáno 20.4.,pro PR 
PRV 26.4.  V průběhu června až září probíhala administrace přijatých žádostí - hodnocení formální, 
přijatelnosti a věcné. Výběrová komise k PR PRV zasedala 28.6., k PR OPZ 6.9. Po schválení 
Programovým výborem MAS byly vybrané žádosti odeslány na ŘO k závěrečnému posouzení.
V průběhu roku probíhala i příprava výzev IROP. Byly schváleny Interní postupy MAS a dále texty a 
hodnotící kritéria připravovaných 4 podzimních výzev. Probíhala i informační kampaň spojená se 
školeními -9.2., 27.4., 27.6. 
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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: 2,000
Přírůstková hodnota: 6,000
Datum přírůstkové hodnoty: 30. 9. 2017
Dosažená hodnota kumulativně: 8,000
Procento plnění cílové hodnoty: 72,73
Komentář:
Ve sledovaném období bylo uskutečněno 6 z plánovaných seminářů - 20.4. školení k výzvám PR OPZ, 
26.4. školení k výzvám PR PRV pro veřejnost, 9.2., 27.4. a 27.6. školení SCLLD pro členské subjekty 
MAS a  29.8. školení IROP a projektů zjednodušeného financování pro ředitele a pracovníky škol ORP 
Rychnov n/K, 
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.)

Kód indikátoru: 93508
Název indikátoru: Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční 
skupinou
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 1. 2015
Cílová hodnota: 22,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2018
Měrná jednotka: výzvy
Typ indikátoru: Výstup
Dosažená hodnota z projektu: 0,000
Přírůstková hodnota: 3,000
Datum přírůstkové hodnoty: 30. 9. 2017
Dosažená hodnota kumulativně: 3,000
Procento plnění cílové hodnoty: 13,64
Komentář:
V průběhu sledovaného období byly vyhlášeny 3 výzvy (1x PR PRV a 2 x PR OPZ).   
Definice indikátoru:
Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory k realizaci integrovaného projektu v rámci 
integrované strategie vyhlašovaná nositelem integrovaného nástroje, ze které vyplynuly schválené 
projekty k financování z OP místní akční skupinou (MAS).
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Informace o příjmech

Příjmy za sledované období:

Příjmy dle čl. 61:
Jiné peněžní příjmy:
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:
Všechny zpracovávané dokumenty jsou vždy opatřeny povinnými prvky publicity. Povinnými prvky je 
označena i kancelář MAS a všechny prostory, kde jsou pořádána školení nebo další jednání. 
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Čestná prohlášení

Etapy

Pořadí etapy: 2
Název etapy: Realizace SCLLD 2.
Předpokládané datum zahájení etapy: 1. 11. 2016
Předpokládané datum ukončení etapy: 30. 9. 2017
Skutečné datum zahájení: 1. 11. 2016
Skutečné datum ukončení: 30. 9. 2017


