
 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SDRUŽENÍ SPLAV V ROCE 2019 

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

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

Programový výbor:  Pavel Tichý (Farma Tichý a spol. a.s.), Bc. Petr Hudousek (Město Rokytnice v O. h.), 
Vojtěch Špinler (Obec Orlické Záhoří), Marie Trejtnarová (Má vlast-můj domov, z.s.), Bc. Vladimír 
Bukovský (DSO Mikroregion Bělá), Josef Kunc (FARMA BROCNÁ s.r.o.),  Ing. Josef Dušek (ZDOBNICE 
a.s.)  

Výběrová komise: Vítězslav Kapčuk (Obec Synkov-Slemeno), Karolina Kosová (Farma Orlice), Karel 
Pácha, Josef Novotný (Obec Záměl), Miroslav Petr (Obec Pěčín), Ing. Jiří Petrlák, Olga Tvrdoňová,   

Náhradníci: Eva Martinů (Obec Lukavice), Ing. Richard Poláček, Václav Dušek (TJ Sokol Černíkovice) 

Kontrolní výbor: Ing. Petra Králíčková (Obec Libel), Bc. Vlastimil Zachoval (ZŠ a MŠ Javornice),  Petr 
Mareš (Orlicko a.s.) 

Členové Sdružení SPLAV 

Vladimír Bukovský (DSO Mikroregion Bělá), Bc. Petr Hudousek (Město Rokytnice v O. h.), Mgr. Jan Rejzl (Město 
Vamberk), Zdenka Jedlinská (Obec Černíkovice), Ing. Petra Králíčková (Obec Libel), Josef Šimerda (Obec Liberk), 
Bc. Tomáš Vilímek (Obec Lično), Eva Martinů (Obec Lukavice), Ing. Ivo Muthsam (Obec Lupenice), Vojtěch Špinler 
(Obec Orlické Záhoří), Miroslav Petr (Obec Pěčín), Jaroslava Hotmarová (Obec Rybná nad Zdobnicí), Vítězslav 
Kapčuk (Obec Synkov-Slemeno), Michal Hejna (Obec Voděrady), Josef Novotný (Obec Záměl), Petr Novotný 
(Obec Zdobnice), Mgr. Bc. František Klapal (ZŠ a MŠ Doudleby n. O.), Bc. Vlastimil Zachoval (ZŠ a MŠ 
Javornice),  Mgr. Petr Kačírek (Gymnázium Rychnov n. K.), Petr Dujka (Eleonora Dujková s.r.o.), Josek Kunc 
(Farma Brocná), Pavel Tichý (Farma Tichý a spol.a.s.), Ing. Libor Burian (Farma Třebešov s.r.o.), Ing. Věra 
Kulštejnová, Ing. Jiří Petrlák, Lubomír Novohradský, Milan Bárta, Milan Pleva, Miroslav Bartoš, Olga Tvrdoňová, 
Petr Hájek, Mgr. Michaela Prouzová (Regional Development Agency), Vít Kovář, Vladimír Hostinský, Ing. Miroslav 
Valtera (V-STAV RK), Zdeněk Bednář, Kamila Chudobová (D-agro s.r.o.), Ing. Ondřej Hulc (Ekolife - družstvo 
Orlické Záhoří), Horal. a.s., Hláska, Ing. Libor Matyáš, Karel Pácha, Petr Mareš (Orlicko a.s.), Ing. Richard Poláček, 
Rudolf Poláček, Statek Uhřínov, a.s., Ing. Josef Dušek (ZDOBNICE a.s.), Marie Trejtnarová (Má vlast-můj domov, 
z.s.), Ing. Martina Kosová, PhD. (Sdružení Neratov, z.s.), Bc. Jaroslav Kaplan (Sbor dobrovolných hasičů 
Merklovice), Milan Hrubý (SK Solnice), Václav Dušek (TJ Sokol Černíkovice), PhDr. Bohumír Dragoun (Villa Nova, 
z.s.), Ivan Hájek (Hotel Zdobnice, s.r.o.), Božena Šedová. 

V roce 2019 bylo uspořádáno 7 zasedání Programového výboru, 3 zasedání Valné hromady a 2 zasedání 
Kontrolního výboru. Na zasedání Valné hromady dne 11.4. 2019 proběhly volby do Výběrové komise MAS MAS. 
Z dosavadních 7 členů a 3 náhradníků projevilo zájem o pokračování v členství 5 členů a 1 náhradník. 

Vedoucí manažerka MAS:  Ing.arch. Kateřina Holmová 

Kancelář MAS: Renata Horáková, Ing. Kristina Garrido, Mgr. Petr Olšar, Ing. Alena Plocková, PharmDr. Ilona 
Mikušová, Mgr. Jana Fajfrová, Mgr. Petr Kulíšek, Ing. Vendula Fečková, Matěj Horák 

Komunitní zahrada Doudleby n/O.:  Ivana Rázková do 30.11.2019, od 1.9.19 Marie Ješinová, od 1.11. 19 Jarmila 
Řezníčková, od 1.1.20 Mgr. Petra Formánková 

Adresa: Javornická 1560, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 



Finanční prostředky r. 2019 

 příjmy 9 800 872 Kč 

 výdaje 8 288 212 Kč 

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 

Realizace strategie pokračovala v roce 2019 přípravou a vyhlášením výzev Programových rámců PRV, IROP, OPZ 
a OPŽP.  

PR Program rozvoje venkova v roce 2019 

V roce 2019 byla vyhlášena 3. výzva příjmu žádostí o dotaci do 5 fichí PR PRV. 

Příjem žádostí probíhal v termínu 15.2.-8.3.2019, bylo přijato 22 žádostí, z nich bylo MAS podpořeno 17 žádostí, 
z toho 2 žadatelé sami ukončili realizaci svých projektů z organizačních důvodů. 

- Fiche 9 Zemědělské podniky – alokace 2 878 422 Kč, požadavek 4 485 288 Kč 
- Fiche 10 Zemědělské produkty – alokace 1 593 750 Kč, požadavek 1 647 405 Kč 
- Fiche 11 Infrastruktura v lesích- alokace 550 000 Kč, požadavek 0 Kč 
- Fiche 12 Nezemědělské podnikání – alokace 1 518 175 Kč, požadavek 1 355 307 Kč 
- Fiche 15 – Krátké řetězce – alokace 250 000 Kč, požadavek 0 

Projekty prošly postupně kontrolou formálních náležitostí, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením. Dne  25.4. 
2019 proběhlo zasedání Výběrové komise, dne 9.5.2019 Programového výboru. Vybrané ŽOD byly předány na 
SZIF. Na pokyn SZIFU proběhlo v září 2019 nové zasedání Výběrové komise a Programového výboru k fichi č. 10 
a u jednoho projektu došlo k opravě bodování  preferenčního kritéria č. 2. Tato oprava neměla žádný vliv na pořadí 
ani výběr projektů ve fichi č. 10. 

Do konce roku 2019 mělo 7 žadatelů ze 3. výzvy podepsanou Dohodu o poskytnutí dotace. U projektů s výběrovým 
řízením probíhaly závěrečné opravy, 1 žadatel do konce roku podepsal Dohodu o poskytnutí dotace a zároveň 
podal žádost o proplacení. 

V průběhu celého roku byly předkládány žádosti o proplacení projektů z 2. výzvy PR PRV. Do konce roku 2019 
bylo proplaceno 25 projektů v celkové výši dotace 11 758 232 Kč, další 2 projekty čekaly na proplacení.   Ke konci 
roku 2019 byly zcela zrealizovány projekty z 1. a 2. výzvy a 1 projekt z 3. výzvy. Ostatní projekty z 3. výzvy byly 
v realizaci. 

 
PR Operační program Zaměstnanost 
Byly připraveny a vyhlášeny 2 výzvy ve dvou termínech. 

- V období 1.1.2019 – 31.1.19 bylo vyhlášeno Opatření Sociální podnikání – neinvestice (alokace 1 000 000 
Kč, byl přijat 1 projekt v částce 948 720 Kč). Projekt prošel na půdě MAS kontrolou splnění formálních 
náležitostí a přijatelnosti a následně věcným hodnocením. Programový výbor na svém zasedání dne  13.3. 
2019 rozhodl o tom, že podaná žádost bude podpořena. 

- V období 28.8. – 1.11.2019 bylo vyhlášeno Opatření Sociální služby a komunity – neinvestice (alokace 
2 304 237 Kč, byly přijaty 2 žádosti o celkovém požadavku 2 300 951 Kč). Projekty prošly na půdě MAS 
kontrolou splnění formálních náležitostí a přijatelnosti a následně věcným hodnocením. Programový výbor 
na svém zasedání dne  23.12.2019. rozhodl o tom, že obě podané žádosti budou podpořeny. 

 
 
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, 
všechny projekty byly v průběhu roku 19 ukončeny a proplaceny. 



V roce 2019 bylo vyhlášeno pět skupin výzev IROP. 

- V období 1.4.- 4.5. byly otevřeny výzvy k podávání žádostí v  Opatření 2 Řešení krizových situací (alokace 
3 840 976 Kč, byla přijata 1 žádost  o celkových nákladech 2 552 320 Kč)  a Opatření 7 Územní rozvoj 
(alokace 1 052 631 Kč, byly přijaty 3 žádosti v celkové částce 1 036 167 Kč). Projekty prošly na půdě MAS 
kontrolou splnění formálních náležitostí a přijatelnosti a následně věcným hodnocením. Programový výbor 
na svém zasedání dne  10.7.2019 rozhodl o tom, že všechny podané žádosti budou podpořeny. 

- Druhá skupina výzev byla otevřena od 1.4. do 28.5. Jednalo se o Opatření 3 Sociální služby a komunity-
investice (alokace 8 222 170 Kč, přihlášeny 3 projekty v celkové částce 7 848 631 Kč).  Projekty prošly na 
půdě MAS kontrolou splnění formálních náležitostí a přijatelnosti a následně věcným hodnocením. 
Programový výbor na svém zasedání dne  6.8..2019 rozhodl o tom, že všechny podané žádosti budou 
podpořeny. 

- Třetí skupina výzev byla otevřena od 3.7. do 9.9.2019. jednalo se o Opatření1 Ekologická a bezpečná 
doprava (alokace 7 656 596 Kč, přijaty byly 3 žádosti v celkové hodnotě 5 621 976 Kč), Opatření 5 
Výchova a vzdělávání-investice (alokace 6 240 777 Kč, přijato bylo 5 žádostí v hodnotě 9 318 823 Kč)., 
podpořeny 3 Projekty prošly na půdě MAS kontrolou splnění formálních náležitostí a přijatelnosti a 
následně věcným hodnocením. Programový výbor na svém zasedání dne  4.12.2019 rozhodl o tom, že 
v opatření Doprava budou podpořeny všechny podané žádosti, zatímco v opatření Výchova vzhledem 
k nedostatečné finanční alokaci výzvy pouze 3 nejvýše hodnocené projekty a zbylé dva budou zařazeny 
mezi náhradní. 

- Čtvrtá skupina výzev obsahovala Opatření 4 Sociální podnikání-investice (alokace 1 000 000 Kč, přijat 1 
projekt 935 396 Kč). Projekt prošel na půdě MAS kontrolou splnění formálních náležitostí a přijatelnosti a 
následně věcným hodnocením. Programový výbor na svém zasedání dne  4.2. 2019 rozhodl o tom, že 
podaná žádost bude podpořena. 

- Pátá skupina výzev obsahovala Opatření 6 – Kulturní dědictví. (alokace 1 066  901 Kč, přijata byla 1 
žádost v hodnotě 1 052 621 Kč). ). Projekt prošel na půdě MAS kontrolou splnění formálních náležitostí a 
přijatelnosti a následně věcným hodnocením. Programový výbor na svém zasedání dne  4.2. 2019 rozhodl 
o tom, že podaná žádost bude podpořena. 

Všechny projekty podpořené v roce 2019  budou realizovány v letech 2020 – 22. 

PR Operační program Životní prostředí 

V rámci 1. výzvy Likvidace invazních druhů rostlin bylo dne 25.10.2019 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
projekt je nyní v realizaci. Dále byly uskutečněny 4 výzvy. Ve výzvě Výsadby dřevin s termínem 3.10.2018 - 
28.8.2019 byla přijata 1 žádost s požadavkem 1 737 717,30 Kč, ve výzvě Protierozní opatření termínem 14.3.2019-
5.8.2019 byla přijata také 1 žádost s požadavkem 540 602,40 Kč, ve výzvě Realizace ÚSES termínem 14.3.2019-
9.9.2019 byla přijata 1 žádost s požadavkem 375 824,04 Kč  a ve výzvě Realizace sídelní zeleně s termínem 
14.3.2019-16.10.2019 byla přijata rovněž 1 žádost s požadavkem 142 462,75 Kč. Všechny projekty prošly postupně 
kontrolou formálních náležitostí, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením. K výzvě Protierozní opatření 
proběhlo dne 12.9.2019 zasedání Výběrové komise a dne 30.9.2019 zasedání Programového výboru. K ostatním 
třem výzvám  proběhlo zasedání Výběrové komise dne 1.11.2019 a zasedání Programového výboru dne 
4.12.2019. Všechny žádosti byly vybrány k podpoře a odeslány na ŘO OPŽP. 

Projekty zjednodušeného vykazování = Šablony  

V OP VVV pokračovala vyhlášená 2. výzva pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ a nyní i SVČ – střediska volného času) 
k podávání žádostí o dotaci na projekty zjednodušeného vykazovaní Šablony. V polovině roku 2019 byla výzva 
ukončena.  Přihlášené projekty podporují osobnostně-profesní rozvoj pedagogů, usnadňují 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 jejich realizace. 

Do projektu Šablony II na území ORP Rychnov nad Kněžnou se přihlásilo 20 subjektů, z toho prostřednictvím  MAS 
16 s požadavkem celkem za více než 14 mil. Kč. Nejčastější výběr šablon – Školní asistent, Spolupráce a 
Projektové dny. 



V první polovině roku 2020 proběhnou první školení pro navazující projekt s názvem – Šablony III. Projekty jsou 
v různých fázích realizace z výzev Šablony I. a Šablony II. 

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

I ve čtvrtém roce pokračovaly procesy místního akčního plánování rozvoje vzdělávání v rámci 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. Reaguje i 
na aktuální témata ve vzdělávání a nastavování systému podpory škol. 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, komunikačních 
kompetencích a poznání inovačních přístupů.  

Ve své práci pokračovaly týmy všech 7 pracovních skupin (pro finance, rovné příležitosti, pro čtenářskou a 
matematickou gramotnost a tři tematické - zaměřené na žáka; školu a učitele; spolupráci subjektů ve vzdělávání). 
Členové skupin rozvíjeli vytčená témata a navrhovali náměty na vzdělávací aktivity vhodné pro území. V průběhu 
roku se podařilo zorganizovat 137 jednotlivých vzdělávacích akcí (pro pedagogy, ředitele, rodiče a nepedagogické 
pracovníky ve školách, pracovní skupiny, třídy škol i veřejnost), byla uspořádána dvě výjezdová setkání vedení 
škol. V září jsme pozornost všech koncentrovali do Festivalu vzdělávání 150 let po zavedení povinné školní 
docházky „NA CESTĚ KE ŠKOLE 21. STOLETÍ“, plném 27 panelových debat, workshopů, akcí pro školy a 
možností setkávání v Zámku Rychnov nad Kněžnou. Pro žákovské týmy pak byla důležitou aktivitou Olympiáda 
regionálních znalostí. Dvakrát zasedl Řídicí výbor - hlavní řídicí orgán, aby směroval projekt a aktualizoval 
strategický rámec MAP. Zdokonalila se propagace aktivit ve školách i vydáváním emailového newsletteru. 

 SPOLU-PRACUJEME, SPOLU SE SPLAVEM 

Tento projekt pokračoval v roce 2019 již druhým rokem. 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. 
Na konci léta 2019 jsme dostali na zahradě v Doudlebách výpověď a po krátkém hledání jsme celé zázemí 
i rostliny přestěhovali do objektu v nedaleké Záměli, kde dále pokračovaly aktivity projektu. 

Od dubna do července 2019 probíhal 3. běh motivačního programu, který absolvovalo celkem 11 osob, 
uskutečnilo se 37 setkání – seminářů, pracovních setkání na zahradě, návštěvy organizací poskytujících 
soc.služby, přednášky a exkurze. Nabídku nekolidujícího zaměstnání využilo celkem 5 osob. 

Druhou cílovou skupinou, pro kterou byly připraveny aktivity projektu, jsou organizace poskytující sociální 
služby. V roce 2019 proběhla 3 setkání. Jedním z nich byla celodenní listopadová konference s názvem 
Sociální práce v praxi, kterou jsme pořádali společně se sociálním odborem Městského úřadu v Rychnově 
nad Kněžnou. Účastnilo se jí více než 90 osob – zástupci organizací i jejich klientů a účastníků kurzů 
projektu. Ve spolupráci s tímto odborem také vznikl Adresář sociálních služeb – organizací, které poskytují 
sociální služby v ORP Rychnov nad Kněžnou. Jeho vydání se uskutečnilo v březnu 2019, na podzim jsme 
začali chystat doplněk – adresář navazujících služeb a informační letáky organizací poskytujících sociální 
služby. 

Projekt Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem končí v únoru 2020. Navazuje na něj další projekt Zahradní terapie 
v praxi, který bude rozvíjet pracovní možnosti osob ohrožených sociálním vyloučením. 

Komunitní zahrada v areálu zámku v Doudlebách nad Orlicí 

Po většinu roku 2019 pečovali o zahradu zaměstnanci Sdružení SPLAV společně s účastníky tří běhů motivačních 
kurzů. Pěstovali 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.  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 byla rozšířena 
nabídka aktivit v zahradě  o vzdělávací programy pro mateřské, základní i střední školy a přednášky, workshopy a 
setkání pro veřejnost zaměřené na poznávání přírody.   

K 30.11. byl chod zahrady v Doudlebách n/O. ukončen z důvodu stavebních plánů majitele prostor. V průběhu 
podzimu byla zveřejněna poptávka po nových prostorách mezi členy MAS a na webu MAS. Z nabízených možností 
byly vybrány prostory zemědělské usedlosti v Záměli a od 1.11. byly zahájeny intenzívní úpravy  vnějšího i vnitřního 
zázemí. K 31.12. byly do provozu uvedeny 2 kancelářské místnosti s hygienickým příslušenstvím a ve spolupráci 
s obcí Záměl provedeny základní udržbové práce celého objektu i pozemku. V prostorách Sdružení SPLAV 
v Záměli budou probíhat aktivity projektu Zahradní terapie v praxi se 4 stálými zaměstnankyněmi na celkem 2,6 
úvazku.   

 

PROJEKTY SPOLUPRÁCE 

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 pokračoval uspořádáním 2 pětidenních workshopů u finského a estonského partnera. Z české strany se ho 
zúčastnilo 8 zástupců složek integrovaného záchranného systému z Rychnovska. Na workshopech se čeští 
účastníci setkali s kolegy z Finska a Estonska, prohlédli si zázemí a vybavení jejich organizací, dověděli se o 
užívaných postupech, pravidlech a legislativě v oblasti zajištění místní bezpečnosti těchto zemích a besedovali 
s kolegy o jejich zkušenostech. V závěru roku byl dokončen Sborník příkladů dobré praxe v českém a anglickém 
jazyce a Informační balíček pro veřejnost obsahující kartičku a leták s pravidly první pomoci. Výtisky byly rozděleny 
mezi různé subjekty – poskytovatele sociálních služeb, školy a obce na území Sdružení SPLAV. Sdružení SPLAV 
je hlavním partnerem projektu. 
 
Připravené projekty  

Development of experience oriented agro and eco tourism in rural Armenia – Rozvoj zážitkového agro a 
ekoturismu ve venkovských oblastech Arménie, Visegrad Fund 
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. Projekt byl podpořen Visegradskými fondy, aktivity se rozběhnou 
v roce 2020, Sdružení SPLAV je partnerem projektu. 
 
Carpathian Network of Light – Karpatská síť světla, ERASMUS+ 
Pokračování projektu Sense of Light, který jsme ukončili vloni. Zase půjde o fotografování, tentokrát zaměřené na 
dokumentování změn klimatu, imigrace a života etnických minorit a obnovy technických památek.  Skupiny mladých 
zájemců o fotografování  se pod vedením hostujících lektorů z České republiky (Sdružení SPLAV), Slovenska, 
Polska a Srbska budou učit specifika fotografování  a využití fotografií k řešení  problematiky těchto témat.  Projekt 
byl podpořen programem ERASMUS, aktivity se rozběhnou v roce 2020, Sdružení SPLAV je hlavním partnerem 
projektu. . 
 

Youth Participation in Decision Making  (Účast mládeže na rozhodování) 

Půjde o projekt pěti místních akčních skupin, dvou z České republiky (Sdružení SPLAV a Šumperský venkov), 
dvou z Estonska a jedné z Gruzie. Desetičlenné skupiny mladých lidí 15-25 let se budou učit, jak vytvořit zájmovou 
skupinu, dohodnut se na společných cílech a postupech a najít pro své  záměry i finanční prostředky.  Až se to 
naučí, stanou se samostatnou platformou v jednotlivých MAS a společně s nimi připravovat strategii rozvoje svých 
regionů v dalších letech.  Skupiny účastníků ze všech pěti MAS se setkají  3x – v květnu v Šumperku, kde poznají, 
jak spolupracovat, v říjnu v Estonsku, kde se naučí plánovat a příští rok na jaře v Gruzii, kde se naučí hospodařit. 
Projekt byl podpořen programem ERASMUS, aktivity se rozběhnou v roce 2020, Sdružení SPLAV je partnerem 
projektu. 
 



Carpathian and Caucasian Youth Initiatives (karpatské a kavkazské iniciativy mládeže) 

Půjde o spolupráci šesti pětičlenných mládežnických týmů na obnově památek na Ukrajině a v Gruzii. Skupiny 
mladých lidí ve věku 18-25 let z české Republiky (Sdružení SPLAV), Polska, Slovenska, Maďarska, Ukrajiny a 
Gruzie se na dvou společných pobytech na Ukrajině a v Gruzii pokusí  pomoci s opravou některých tamních 
drobných památkových objektů a jejich využitím pro zvýšení turistického ruchu. Pobytům bude předcházet návštěva 
delegací z Ukrajiny a Gruzie za poznáním dobré praxe v Evropě. Projekt byl podpořen programem ERASMUS, 
aktivity se rozběhnou v roce 2020, Sdružení SPLAV je partnerem projektu. 
  

Projekt Supporting Democratic union and active  citizenship in digital area (Podpora demokracie a aktivního 

občanství v digitální sféře) je pro nás novinkou. Společně se čtrnácti  evropskými zeměmi  budeme pořádat diskuze 

na téma média. Účastníci z Itálie, Španělska, Slovinska, Polska a Belgie budou mluvit o významu médií pro 

demokracii, jejich zneužívání, falešných zprávách. Projekt byl podpořen programem ERASMUS, aktivity se 

rozběhnou v roce 2020, Sdružení SPLAV je partnerem projektu. 

 
Připravené projekty – podané žádosti 

Projekt Safe Future for Youth (Ochraňte budoucnost pro mládež) vychová z mladých účastníků z České republiky 

(Sdružení SPLAV) a Estonska odvážné a zkušené ochránce místní bezpečnosti. 

Projekt Enklávy života ukáže veřejnosti, jak vlastnoručně přispět k ozdravění lesní krajiny v České republice 

(Sdružení SPLAV), Polsku a Estonsku. 

 
Partnerská setkání 

V červenci 8.-10.7.19 se uskutečnila návštěva zástupců MAS z Bulharska ve Sdružení SPLAV. Byla diskutována 
možná spolupráce a dohodnuty základní ukazatele společného projektu. Projekt bude podrobně dopracován a 
podán k posouzení ŘO na bulharské. České a španělské straně počátkem roku 2020. 

Na podzim přijalo  Sdružení SPLAV jako koordinátor mezinárodní spolupráce s chorvatskými MAS delegaci 
zástupců chorvatských ministerstev. Na programu byla diskuze a plánování aktivit spolupráce a také 
ukázky  inspirativních projektů na území Sdružení SPLAV. 

V listopadu podnikli členové Sdružení SPLAV dvoudenní exkurzi k partnerské MAS Strážnicko. Podrobnosti jsou 
uvedeny v příloze Výroční zprávy. 

Certifikace ISO, audit 

I v roce 2019 proběhla recertifikace  ISO 9001 a účetní audit s kladným výsledkem 

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. 2019 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 2019. 

Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky 

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

 

K 25. 3. 2020 zapsala Kateřina Holmová 


