
 
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SDRUŽENÍ SPLAV 
V ROCE 2018 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

Předseda:  Pavel Tichý (Farma Tichý a spol. a.s.) 
 

Místopředseda:  Bc.Petr Hudousek (Město Rokytnice v O.h.) 
 

Programový výbor: předseda, místopředseda, Vojtěch 
Špinler (Obec Orlické Záhoří), Marie Trejtnarová (Má vlast-
můj domov, z.s.),  Vladimír Bukovský (DSO Mikroregion 
Bělá), Josef Kunc (FARMA BROCNÁ s.r.o.),  Josef Dušek 
(ZDOBNICE a.s.)  
 

Výběrová komise: Vítězslav Kapčuk (Obec Synkov-
Slemeno), Jaroslav Kaplan (SDH Merklovice), Libor Matyáš, 

Josef Novotný (Obec Záměl), Miroslav Petr (Obec Pěčín), Jiří Petrlák, Olga Tvrdoňová,    
Náhradníci: Eva Martinů (Obec Lukavice), Karel Pácha (Karel Pácha), Martina Kosová (Farma Orlice)  
 

Kontrolní komise: Božena Šedová, Petra Králíčková (Obec Libel), Vlastimil Zachoval (ZŠ a MŠ Javornice), Petr 
Mareš (Orlickoa.s.)  
 

Členové MAS: členové orgánů MAS, Eva Martinů (Obec Lukavice), Vlastimil Zachoval (Základní a mateřská škola 
Javornice), Mgr. Jan Rejzl (Město Vamberk), Jaroslava Hotmarová (Obec Rybná nad Zdobnicí), Miroslav Petr 
(Obec Pěčín), Josef Novotný (Obec Záměl), Zdenka Jedlinská (Obec Černíkovice), Ing. Ivan Pártl (Obec Zdobnice), 
Ing. Miroslav Valtera (V-STAV RK), Ing. Věra Kulštejnová,  Miroslav Bartoš,  ing. Martin Kilian (Statek Uhřínov, 
a.s.),  Vít Kovář,  Karel Pácha, Vladimír Hostinský, Mgr. Michaela Prouzová (Regional Development 
Agency),  Rudolf Poláček, Kamila Chudobová (D-agro s.r.o.), Martina Kosová (FARMA ORLICE o.p.s.), Jiří Petrlák, 
Lubomír Novohradský, Libor Matyáš, Milan Pleva, Petr Hájek, Olga Tvrdoňová,  Ondřej Hulec (Ekolife - družstvo 
Orlické Záhoří), Josef Diblík (Myslivecké sdružení "Velešov" Potštejn), Jaroslav Kaplan (Sbor dobrovolných hasičů 
Merklovice), Radim Homolka (Llamaro Martial Arts Club z.s.),  Libor Burian (Farma Třebešov s.r.o.), Jana Němcová 
(Sdružení Neratov, z.s.),   Ing. Richard Poláček, Petr Dujka (Eleonora Dujková, s.r.o.), PhDr. Bohumír Dragoun 
(Villa Nova, z.s.), Mgr. Petr Kačírek (Gymnázium Rychnov n/K.), Mgr. Franišek Klapal (ZŠ a MŠ Doudleby n/O.) 
V roce 2018 bylo uspořádáno 6 zasedání Programového výboru, 6 zasedání Valné hromady a 2 zasedání 
Kontrolního výboru. Na zasedání Valné hromady dne 22. 2. 2018 proběhly volby do všech orgánů MAS. 
 

Vedoucí manažerka MAS:  Ing.arch. Kateřina Holmová 
 

Kancelář MAS: Renata Horáková, Ing. Kristina Garrido, Mgr. Petr Olšar, Mgr. Martina Kubišová, Ing. Alena 
Plocková, PharmDr. Ilona Mikušová, Mgr. Jana Fajfrová, Mgr. Petr Kulíšek, Ing. Martina Osecká. 
 

Komunitní zahrada Doudleby n/O.:  Ivana Rázková 
 

Adresa: Javornická 1560, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
 

Finanční prostředky: příjmy 8 423 840 Kč, výdaje 6 126 278 Kč 
 

 
 

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 
 

Realizace strategie pokračovala v roce 2018 přípravou a vyhlášením výzev Programových rámců PRV, IROP, OPZ 
a OPŽP.  
 
PR Program rozvoje venkova 
V roce 2018 byla vyhlášena 2. skupinová výzva příjmu žádostí do 6 Fichí. 
Příjem žádostí probíhal 9. 4. do 27. 4. 2018, bylo přijato 16 žádostí, z nich podpořeno 12 žádostí,  
1 žadatel v termínu nepředložil výběrové řízení a byla u něho ze strany SZIFu ukončena administrace. 
 

Fiche 9 Zemědělské podniky – alokace 3 987 200 Kč, požadavek 5 597 580 Kč 



Fiche 10 Zemědělské produkty – alokace 2 000 000 Kč, požadavek 499 000 Kč 
Fiche 11 Infrastruktura v lesích – alokace 550 000 Kč, požadavek 0 Kč 
Fiche 12 Nezemědělské podnikání – alokace 973 414 Kč, požadavek 1 091 700 Kč 
Fiche 13 – Neproduktivní investice v lesích – alokace 1 450 000 Kč, požadavek 1 432 737 Kč 
Fiche 15 – Krátké řetězce – alokace 125 000 Kč, požadavek 0 
 

Projekty prošly postupně kontrolou formálních náležitostí, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením. Dne 5. 6. 
2018 proběhlo zasedání Výběrové komise, dne 19. 6. 2019 Programového výboru a následně 21. 6. 2018 VH. 
Vybrané ŽOD byly předány na SZIF. Na pokyn SZIFU proběhlo v září 2018 nové zasedání Výběrové komise k fichi 
č. 9. U projektů došlo k přebodování  preferenčního kritéria č. 3. (přesunutí ze živočišné výroby do rostlinné) a 
k novému výběru projektů k financování. Jedna žádost byla dodatečně přesunuta do nevybraných, jelikož se 
dostala až pod hraniční limit výdajů.  
 

Na konci roku 2018 byly žadatelé bez VŘ vyzýváni k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. U ŽOD s výběrovým 
řízením probíhaly závěrečné opravy. 
 

V průběhu celého roku byly předkládány žádosti o proplacení projektů z 1. výzvy PR PRV. Do konce roku 2018 
bylo proplaceno 12 projektů v celkové výši dotace 6 020 016 Kč, byla předložena další 1 ŽOP, zbývající dva 
projekty byly před koncem realizace. 
 
PR Operační program Zaměstnanost 
Byly připraveny a vyhlášeny 4 výzvy ve dvou termínech: 
 

Opatření 18 Zaměstnanost – alokace 3 340 000 Kč 
Opatření 19 Prorodinná opatření – alokace 1 800 000 Kč 
 

Příjem žádostí 26. 2. – 30. 3. 2018, celkem podáno 7 žádostí 
 

Opatření 20 Sociální služby a komunity-neinvestice – alokace 3 366 977 Kč 
Opatření 21 Sociální podnikání-neinvestice – alokace 1 000 000 Kč 
 

Příjem žádostí 20. 8. – 23. 11. 2018, celkem podána 1 žádost 
 

Projekty prošly postupně kontrolou formálních náležitostí, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením. Dne 1. 6. 
a 18. 12. 2018 proběhlo zasedání Výběrové komise, dne 19. 6. a 20. 12. 2018 zasedání Programového výboru. 
Vybrané žádosti byly předány Ministerstvu práce a sociálních věcí k závěrečnému ověření způsobilosti. Jeden 
z vybraných žadatelů od svého záměru v tomto období odstoupil a byl nahrazen náhradním projektem. Všechny 
podpořené projekty jsou realizovány. 
 
PR Integrovaný regionální operační program 
Byla dokončena administrace výzev vyhlášených v roce 2018 – Ekologická a bezpečná doprava, Výchova a 
vzdělávání investice, Sociální služby a komunity-neinvestice, Řešení krizových situací. Bylo podpořeno 10 žádostí, 
4 projekty byly v průběhu roku 18 ukončeny a proplaceny, realizace ostatních pokračuje. 
V obd. 27. 8. – 19. 10. 2018 byly vyhlášeny další výzvy IROP: 
 

Opatření1 Ekologická a bezpečná doprava, alokace 3 671 946 Kč 
Opatření 3 Sociální služby a komunity-investice alokace 4 360 250 Kč 
Opatření 4 Sociální podnikání-investice, alokace 1 000 000 Kč 
Opatření 5 Výchova a vzdělávání-investice, alokace 2 540 000 Kč 
Opatření 7 Územní rozvoj, alokace 1 578 487 Kč 
 

Byly přijaty celkem 2 žádosti, proběhlo hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a věcné hodnocení a obě 
žádosti byly předány na CRR k závěrečného posouzení způsobilosti. Jeden projekt byl vyřazen a bude podán do 
další výzvy stejného opatření. 
 
PR Operační program Životní prostředí 
Byly zpracovány Interní postupy MAS, texty výzev a hodnotící kritéria dvou opatření. Všechny dokumenty byly 
projednány a schváleny Ministerstvem životního prostředí a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. 
 

Byla uskutečněna 1. výzva – Likvidace invazních druhů rostlin, alokace 1 000 000 Kč, a vyhlášena 2. výzva – 
Výsadby dřevin, alokace 1 700 000 Kč.             



Příjem žádostí – 1. výzva 3. 10. - 26. 11. 2018, 2. výzva 3. 10. 2018 - 5. 8. 2019.  
U 1. výzvy přijata jedna žádost, 2. výzva probíhá do r. 2019. 
Projekt v 1. výzvě prošel postupně kontrolou formálních náležitostí, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením. 
Dne 18. 12. 2018 proběhlo zasedání Výběrové komise, dne 20. 12. 2018 zasedání Programového výboru, žádost 
byla vybrána k podpoře a odeslána na ŘO OPŽP. 
 
Projekty zjednodušeného vykazování = Šablony  
V OP VVV byla i v roce 2018 vyhlášena 2. výzva pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ a nyní i SVČ – střediska volného času) 
k podávání žádostí o dotaci na projekty zjednodušeného vykazovaní Šablony.  Přihlášené projekty podporují 
osobnostně-profesní rozvoj pedagogů, usnadňuje přechod dětí z MŠ do ZŠ, podporují spolupráci s rodiči dětí a 
žáku a spolupráce škol při společném vzdělávání žáků/studentů. MAS Sdružení SPLAV poskytuje zájemcům 
konzultace záměrů, metodickou pomoc při zpracování a podání žádosti, plnění naplánovaných aktivit a také 
pomáhá se zpracováním 4 průběžných zpráv v průběhu realizace projektů. 
 

Do projektu Šablony II na území ORP Rychnov nad Kněžnou se zatím přihlásilo 15 subjektů, z toho prostřednictvím 
MAS 13 s požadavkem celkem za více než 10 mil. Kč. Nejčastější výběr šablon – Školní asistent, Vzdělávání, 
Spolupráce a Projektové dny. 
 

Výzva běží ještě do konce června 2019. Projekty jsou v různých fázích realizace. 
 
 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II. V SO ORP RYCHNOV N/K.                  
 

V návaznosti na předcházející dvouletý Místní akční plán byla v březnu 2018 zahájena realizace projektu MAP II 
(potrvá do února 2022). Jeho cílem je zkvalitnit vzdělávání dětí do 15 let v regionu Rychnovska. MAP II vychází z 
výstupů projektu MAP zejména ze strategického dokumentu a postupně naplňuje stanovený akční plán. Velká část 
aktivit cílí na podporu dětí a žáků v těchto oblastech: tvořivost, podnikavost a iniciativa; regionální identita, 
demokratická kultura. Pedagogové, ředitelé a další pracovníci ve vzdělávání jsou podporováni v profesním a 
osobnostním rozvoji. 
 

V dubnu se konala první společná schůze členů dosavadních pracovních skupin (PS). Postupně bylo ustaveno 7 
nově zaměřených pracovních skupin (pro finance, rovné příležitosti, pro čtenářskou a matematickou gramotnost a 
tři tematické - zaměřené na žáka; školu a učitele; spolupráci subjektů ve vzdělávání). Každá  PS se sešla minimálně 
3x, členové začali rozvíjet vytčená témata a navrhovat náměty na vzdělávací aktivity vhodné pro území. Po 
počáteční fázi plánování projektu, akcí a oslovování lektorů se v průběhu podzimu podařilo zorganizovat 10 
vzdělávacích akcí (pro pedagogy, ředitele, rodiče a nepedagogické pracovníky ve školách), byla uspořádána dvě 
výjezdová setkání vedení škol. 
 

Dvakrát zasedl Řídicí výbor – hlavní řídicí orgán – v listopadu aktualizoval strategický rámec MAP (tři nové 
investiční záměry). Bylo uspořádáno zasedání Platformy MAS Královéhradeckého kraje (Lupenice, květen 2017).  
 
 

SPOLU-PRACUJEME, SPOLU SE SPLAVEM 
 

V březnu 2018 se rozjel nový dvouletý projekt, který je určen na podporu osob ohrožených sociálním vyloučením 
– osob nezaměstnaných, se zdravotním znevýhodněním či pečujících o osobu blízkou. Účastníci byli zapojeni do 
motivačního programu, který se skládal ze společných seminářů, individuálních konzultací s odborníky, pracovních 
setkávání na terapeutické komunitní zahradě v Doudlebách nad Orlicí a terapie pro trénink mozku – terapie EEG 
Biofeedback. Součástí programu byla také pomoc s vyhledáváním vhodných pracovních míst, které by 
respektovaly zdravotní handicap zúčastněných a nabídka tzv. práce na zkoušku.  
 

V roce 2018 se uskutečnily 2 běhy tohoto motivačního programu, které absolvovalo celkem 25 osob, proběhlo 57 
setkání – seminářů, pracovních setkání na zahradě, návštěvy organizací poskytujících sociální služby, přednášky 
a exkurze. Nabídku nekolidujícího zaměstnání využilo celkem 8 osob, jedna třetina z prvního běhu dále pokračuje 
v zaměstnání. 
 

Druhou cílovou skupinou, pro kterou jsou připravené aktivity projektu, jsou organizace poskytující sociální služby. 
V roce 2018 proběhla 3 setkání a 1 vzdělávací seminář. Ve spolupráci se sociálním odborem Městského úřadu 
v Rychnově nad Kněžnou jsme bylo připraveno vydání Adresáře sociálních služeb – organizací, které poskytují 
sociální služby v ORP Rychnov nad Kněžnou. Jeho vydání se uskutečnilo v březnu 2019.  
 



Projekt bude pokračovat v roce 2019, kdy se uskuteční setkání v rámci začínajícího komunitního plánování 
sociálních služeb a pro skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením opět proběhne třetí, závěrečný motivační 
program. 
 
 

KOMUNITNÍ ZAHRADA V AREÁLU ZÁMKU V DOUDLEBÁCH NAD ORLICÍ 
 

Celý rok 2018 pečovali o zahradu zaměstnanci Sdružení SPLAV společně s účastníky dvou běhů motivačních 
kurzů. Pěstovali jsme tam léčivé byliny, okrasné květiny a v malé míře zeleninu. Zahrada slouží jako místo určené 
nejen k aktivní relaxaci, ale také ke vzdělávání, poznávání a ochraně přírody. Podařilo se uspořádat řadu akcí pro 
veřejnost, děti, seniory a klienty sociálních služeb a prokázat, že společná setkání, sdílení zkušeností a nápadů 
pomáhá najít lidem cestu k sobě, šířit osvětu v oblasti zdravého životního stylu a zlepšovat mezilidské vztahy.  
 

V roce 2019 bude rozšířena nabídka aktivit o vzdělávací programy pro mateřské, základní i střední školy a 
přednášky, workshopy a setkání pro veřejnost zaměřené na poznávání přírody.  Dále bude zlepšena bezbariérovost 
zahrady a tím umožněna vyšší návštěvnost osobám se zdravotním znevýhodněním – osobám s omezenou 
pohyblivostí. 
 
 

PROJEKTY SPOLUPRÁCE 
 

Sense of Light (SOL) – Cit pro světlo, ERASMUS+ 
Mezinárodní projekt je realizován v partnerství  6 zemí EU (Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Estonsko, Polsko, 
Rumunsko). Téma – fotografování jako forma zvýšení povědomí veřejnosti o konkrétních problémech a jako forma 
podnikání. 

V průběhu roku 2018 proběhla závěrečná fáze projektu. Proběhly týdenní fotografické workshopy v Estonsku, 
Bulharsku, Maďarsku a Polsku. Prvních tří zmíněných se účastnili vždy dva členové nebo zaměstnanci MAS 
Sdružení SPLAV. Intenzivně byly zpracovávány výstupy projektu – byly finalizovány a do jazyků partnerů projektu 
překládány tři fotografické příručky, které byly vytvořeny v předchozím roce; byl vytvořen modulární fotografický 
kurz; vznikla Síť CANLI sdružující zájemce o fotografování napříč kontinenty a každý z partnerů podpořil 
fotografický start-up na svém území. Sdružení SPLAV podpořilo studentský projekt internetové fotografické 
platformy, která nabídne možnost publikovat své fotografie zejména začínajícím fotografům 
(www.snapshotonline.eu). Projekt byl ukončen v prosinci 2018 a úspěšně vyúčtován. 
 
Local Security – Místní bezpečnost, PRV 
Mezinárodní projekt v partnerství MAS z Estonska a Finska. Téma – dialog mezi partnerskými MAS o bezpečnosti 
na místní úrovni, popularizace složek IZS veřejnosti, přenos dobré praxe. 
Projekt byl zahájen v červnu roku 2018 jako druhý mezinárodní projekt spolupráce v rámci osy LEADER v celé ČR. 
Po úvodní schůzce projektových manažerů v červnu proběhl v září pětidenní workshop v území Sdružení SPLAV 
za účasti 22 odborníků (profesionálních i dobrovolných hasičů, zdravotníků, policistů, záchranářů atd.) z Finska a 
Estonska a řady relevantních organizací z území MAS Sdružení SPLAV (město Rychnov n. K., Policie ČR, SDH 
Rokytnice v O. h., SDH Solnice, SDH Skuhrov n. B., SDH Osečnice, HZS Rychnov n. K., horská služba Deštné, 
Zdravotnická záchranná služba Rychnov n. K.). Následují obdobné workshopy ve Finsku a Estonsku. Mezi hlavní 
výstupy projektu patří Sborník příkladů dobré praxe a Informační balíček pro veřejnost. Výstupy budou 
zpracovávány po skončení workshopů v roce 2019.  
 
Sustainable and inovative use of natural resources in Armenia – Udržitelné a inovativní využití přírodních 
zdrojů v Arménii, Visegrad Fund 
Realizace projektu pokračovala pracovním pobytem zástupců partnerských organizací projektu v Arménii v květnu 
2018. Na setkáních s místními organizacemi a občany a prezentacích ve školách vysvětlovali účastníci arménským 
kolegům, učitelům i žákům principy sociálního zemědělství, udržitelného rozvoje, komunitního plánování, 
regionálního značení a dalších aspektů místního rozvoje. Za Sdružení SPLAV se pracovního pobytu zúčastnil Pavel 
Tichý, předseda MAS a Kateřina Holmová, vedoucí manažerka. 
 
Připravené projekty – podané žádosti 
Development of experience oriented agro and eco tourism in rural Armenia – Rozvoj zážitkového agro a ekoturismu 
ve venkovských oblastech Arménie, Visegrad Fund 

http://www.snapshotonline.eu/


Mezinárodní projekt, partnerské organizace ze zemí Visegradu (Polsko, Slovensko, Maďarsko) plus Arménie. 
Téma – sdílení zkušeností s venkovskou turistikou do Arménie, workshopy, festival místních produktů, příprava 
manuálu ekoturismu, propagace aktivit v Arménii.  
 

Carpathian Network of Light – Karpatská síť světla, ERASMUS+ 
Mezinárodní projekt, 4 partneři ze zemí EU (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Bulharsko). Téma – posílení rozvoje 
venkovských oblastí karpatské oblasti pomocí přenosu dobré praxe, vzdělávacích aktivit a vytvořením metodiky 
místního udržitelného rozvoje oblasti.  
 
Partnerská setkání 
V listopadu 2018 přijeli na dvoudenní exkurzi zástupci 11 místních akčních skupin z Kraje Vysočina. Na setkání 
s členy a zaměstnanci Sdružení SPLAV byla diskutována především problematika administrace projektů SCLLD, 
animace území a projektů spolupráce. Účastníci exkurze navštívili projekty PRV v Rokytnici v O.h. a Synkově 
Slemeni. 
 

Připravována je návštěva zástupců MAS z Bulharska ve Sdružení SPLAV. Prezentovány budou výsledky 
komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Sdružení SPLAV a diskutována možná spolupráce. 
 
 

INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 
 

Sdružení SPLAV, z.s. nevyvíjelo žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje nových postupů nebo technologií. 
 
 

INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚ PRÁVNÍCH 
VZTAZÍCH 
 

Sdružení SPLAV, z.s. dbá při výkonu svých aktivit na ochranu životního prostředí. Zaměstnanci se pravidelně 
účastní školení a jiných forem vzdělávání.  
 
 

INFORMACE O EXISTENCI ORGANIZAČNÍ SLOŽKY V ZAHRANIČÍ  
 

Sdružení SPLAV, z.s.  nemělo k 31. 12. 2018 žádnou zahraniční složku.  
 
 

INFORMACE O ZMĚNÁCH ZAKLÁDACÍ LISTINY A ZMĚNÁCH VE SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ 
 

Zakládací listina, stanovy spolku byly schváleny v rámci standardizace MAS a certifikace ISO, jsou platné a funkční. 
Volby do orgánů MAS proběhly v únoru 2018. 
 
 

INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH PO DNI UZÁVĚRKY 
 

Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy. 
 


