
 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SDRUŽENÍ SPLAV V ROCE 2020 

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), Martina Kosová (Sdružení Neratov), 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 komise: Ing. Petra Králíčková (Obec Libel), Mgr.  Miroslava Reinberg Dvořáková (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.), Mgr.  Miroslava Reinberg Dvořáková (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. Martin Bárta(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), Ing. Vladimír Pištínek (Horal. a.s., Hláska), Ing. Libor Matyáš, Karel Pácha, Petr Mareš (Orlicko 
a.s.), Ing. Richard Poláček, Rudolf Poláček, Ing. Karel Velechovský (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 2020 bylo uspořádáno 7 zasedání Programového výboru, 1 zasedání Valné hromady a 2 zasedání 
Kontrolního výboru. Na zasedání Valné hromady 18.6. 20 proběhly volby do Výběrové komise MAS. Z dosavadních 
7 členů a 3 náhradníků pokračují všichni ve své činnosti i v dalším období.. 

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 Záměl:  Jarmila Řezníčková, Mgr. Petra Formánková, Simona Hyklová 

Adresa: Javornická 1560, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 



Finanční prostředky r. 2020 

příjmy 8 626 895 Kč 

výdaje 8 283 643 Kč 

 

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 

Realizace strategie pokračovala v roce 2020 přípravou a vyhlášením výzev Programových rámců PRV a IROP 

PR Program rozvoje venkova v roce 2020 

V roce 2020 byla vyhlášena 4. výzva příjmu žádostí o dotaci do 4 fichí PR PRV. 

Příjem žádostí probíhal v termínu 23.3. – 16.4.20, bylo přijato 28 žádostí, z nich bylo MAS podpořeno 19 žádostí, 

-         Fiche 9 Zemědělské podniky – alokace 4 018 192 Kč, požadavek 6 085 840 Kč 

-         Fiche 10 Zemědělské produkty – alokace 1 667 945 Kč, požadavek 495 000 Kč 

-         Fiche 12 Nezemědělské podnikání – alokace 1 777 338 Kč, požadavek 2 226 433 Kč 

-         Fiche 14 Technika pro lesní hospodářství – alokace 582 740 Kč, požadavek 440 000 Kč 

Projekty prošly postupně kontrolou formálních náležitostí, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením. Dne  23.6. 
2020 proběhlo zasedání Výběrové komise, dne 25.6. 2020 Programového výboru. Vybrané ŽOD byly předány na 
SZIF. Podpořeno bylo celkem 19 žádostí. 

Do konce roku 2020 neměli žádní žadatelé ze 4. výzvy podepsanou Dohodu o poskytnutí dotace. Byla dokončena 
závěrečná kontrola malých  projektů ( s výdaji do 500 tis. Kč), které čekaly na závěrečné schválení ŽOD a následně 
na podpis Dohody o poskytnutí dotace. U projektů s výběrovým řízením probíhaly závěrečné opravy. 

V průběhu celého roku byly předkládány žádosti o proplacení projektů z 2.a 3. výzvy PR PRV. Do konce roku 2020 
bylo proplaceno 36 projektů v celkové výši dotace 15 985 441 Kč, dva projekty měly již schválenou žádost o 
proplacení a čekaly na výplatu dotace, další 2 projekty byly před dokončením realizace.  Ke konci roku 2020 byly 
zcela zrealizovány projekty z 1. a 2. výzvy, ze 3. výzvy zbývalo pouze u dvou projektů podat ŽOP.   

 
PR Integrovaný regionální operační program. 
V roce 2020 byly vyhlášeny dvě skupiny výzev:   

V období 27.4. – 7.6.. byly otevřeny výzvy k podávání žádostí v opatření Bezpečná a ekologická doprava, Sociální 
služby a komunity-investice, Výchova a vzdělávání-investice a Dokumenty územního rozvoje. 

Do opatření 1 Bezpečná a ekologická doprava (alokace 6 301 020 Kč) byly přijaty 3 žádosti  o celkových nákladech 
5 580 343 Kč), opatření 3 Sociální služby a komunity-investice (alokace 1 052 631) byla přijata 1 žádost o 
celkových nákladech 1 052 631 Kč, opatření 6 Výchova a vzdělávání-investice (alokace  5 590 716 Kč) byly přijaty 
2 žádosti o celkových nákladech 3 329 585 a do opatření 7  Územní rozvoj (alokace  315 789 Kč) byla přijata 1 
žádost v celkové částce 90 000 Kč. Projekty prošly na půdě MAS kontrolou splnění formálních náležitostí a 
přijatelnosti a následně věcným hodnocením. Programový výbor na svém zasedání dne  20.8. 2020 rozhodl o tom, 
že všechny podané žádosti budou podpořeny. 

Druhá skupina výzev byla otevřena od 14.12 2020 do 24.1.2021. Jednalo se o Opatření 1 Bezpečná a ekologická 
doprava (alokace 3 491 611 Kč)   , 2 Řešení krizových situací (alokace  792 007 Kč), 3 Sociální služby a komunity-
investice (alokace 1 641 55Kč) a 6 Výchova a vzdělávání (alokace 558 369 Kč). Další administrace výzev a 
přijatých projektů bude probíhat v roce 2021. 



 

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

 
Projekty zjednodušeného vykazování  
V OP VVV byla vyhlášená 3. výzva pro školy (MŠ, ZŠ) k podávání žádostí o dotaci na projekty 
zjednodušeného vykazovaní Šablony. Výzva je vyhlášena od 31.3.2020 až do června 2021, do té doby 
je možné podávat žádosti.  Přihlášené projekty podporují osobnostně-profesní rozvoj pedagogů, 
usnadňují přechod dětí z MŠ do ZŠ, podporují spolupráci s rodiči dětí a žáku a spolupráci 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 projektu.  
Do výzvy Šablon III na území ORP Rychnov nad Kněžnou se zatím přihlásilo 12 subjektů (cca za 5 mil 
Kč), které mají žádost již podanou. Jsou to vesměs školy, které byli již zapojeny do výzev Šablony I i 
Šablony II. Všechny školy, které realizovali předchozí šablony, se přihlásí i do třetí výzvy, protože projekty 
přihlašované do šablon III ve většině případů navazují na projekty předcházejících výzev. 
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, Vzdělávání, Spolupráce a Projektové dny. V této výzvě jsou školy v různé fázi realizace a 
podávání zpráv o realizaci. Dále je poskytována metodická pomoc včetně předávání poznatku skrze 
školení a individuální konzultace. 
 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2022-27 

Přípravné práce k formulaci strategie rozvoje území MAS pro následující období probíhaly již od konce roku 2019, 
během roku 2020 se zintenzivnily a ke konci roku 2020 byl členům MAS předložen k připomínkování návrh finální 
verze analytické a koncepční části dokumentu. 
Tomu předcházela celá řada aktivit, ať již odborného či komunitního charakteru. Zaměstnanci MAS zajišťovali 
rešerši statistických a dalších dat z různých dostupných zdrojů, setkávali se s pracovníky odborných institucí i 
institucí veřejné správy k získání jejich informací a znalostí. Proběhla osobní setkání s většinou starostů obcí, bylo 
uspořádáno setkání s veřejností pod názvem Rokování o strategii, diskuze o cílech, opatřeních, záměrech 
probíhala na jednáních Programového výboru i Valné hromady MAS. Z důvodu pandemie jsme nemohli uskutečnit 
všechny naplánované komunitní aktivity a nahradili jsme je několika dotazníkovými šetřeními mezi různými 
zájmovými skupinami veřejnosti. Vedle toho se zaměstnanci MAS i členové Programového výboru účastnili mnoha 
seminářů, školení a porad připravených Řídícími orgány, Národní a Krajskou sítí MAS. 
Aktivity budou pokračovat v roce 2021 s cílem finalizace všech částí dokumentu, schválení Valnou hromadou MAS 
a podání na Řídící orgány v první čtvrtině roku. 
 
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II. V SO ORP RYCHNOV N/K.   

 
Již pátý rok 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. Mnoho aktivit jsme museli přesunout od online prostředí nebo je operativně měníme 
a přizpůsobujeme účastníkům. Pedagogové, ředitelé a další pracovníci ve vzdělávání jsou podporováni 
v profesním a osobnostním rozvoji, komunikačních kompetencích a poznání inovačních přístupů. 
Podpořili jsme mnoha semináři i organizací setkávání připravenost pedagogů a vedení škol a ukazovali 
nástroje ke kvalitní distanční výuce a metody práce. 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). Sešly se i fokusní skupiny 



k aktualizaci strategického dokumentu, což jsme zvládli ještě v otevřeném zářijovém režimu. V průběhu 
roku se podařilo zorganizovat 80 jednotlivých vzdělávacích akcí (pro pedagogy, ředitele, rodiče a 
nepedagogické pracovníky ve školách, pracovní skupiny, třídy škol i veřejnost), uskutečnila se i další 
jednání a téměř 20 sdílených porad škol online. V září jsme pozornost všech koncentrovali do Festivalu 
vzdělávání „Demokracie ve vzdělávání“, plném panelových debat, workshopů, akcí pro školy a možností 
setkávání v Zámku Rychnov nad Kněžnou. Pro žákovské týmy pak byla důležitou aktivitou Olympiáda 
regionálních znalostí a fotografická soutěž v době uzavřených škol. Online zasedal Řídicí výbor - hlavní 
řídicí orgán, aby směroval projekt a aktualizoval strategický rámec MAP.  
 

 
 
 ZAHRADNÍ TERAPIE V PRAXI 

Projekt Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem skončil v únoru 2020. Navázal na něj další projekt 
zabývající se tématem zahradní terapie a situovaný do naší komunitní terapeutické zahrady s názvem 
Zahradní terapie v praxi.  

Projekt je zaměřen na podporu osob ohrožených sociálním vyloučením, a to prostřednictvím zahradní 
terapie. Je zpracována odborná metodika k využití zahradní terapie pro osoby s mentálním a tělesným 
postižením, osoby s duševním onemocněním, osoby s celou škálou dalších diagnóz i pro osoby, které 
jsou zapojeny do péče o nemocné. Metodika je ověřována v praxi skupinou 10 osob z cílových skupin a 
po dokončení bude představena, vysvětlena a předána odborné i laické veřejnosti k využití.   
Projekt je situován do prostor nové terapeutické zahrady v Záměli. Zde již od roku 2019 probíhaly úpravy 
pozemku i části objektu pro aktivity zahradní terapie  V roce  2020 práce pokračovaly vyřezáním 
náletových dřevin a křovin, zoráním  hlavní části zahrady a celkovým vyčištěním, .budováním nových 
záhonů, přesazováním a výsadbou nových rostlin, ovocných keřů a stromů.  
Byly vybudovány vyvýšené i zahloubené záhony pro zeleninu, vše s využitím dostupných přírodních 
materiálů (kámen, dřevo, větve, kompost apod.). Výsadby jsou koncipovány jako okrasné, jedlé i 
medonosné zároveň, v zahradě je počítáno s různými příbytky pro užitečné živočichy. Zahradu také 
doplňuje sad vysokokmenných ovocných stromů, které jsou mnohdy i více než 60 let staré. Ovoce z 
těchto stromů je zpracováváno v rámci programů s klienty. Zahrada je vytvářena v přírodním duchu podle 
permakulturních principů, 1.10. se nám podařilo získat Certifikát přírodní zahrady.  
Zahájení aktivit projektu Zahradní terapie v praxi bylo naplánováno na květen 2020. Z důvodu pandemie 
došlo k posunutí zahájení všech kurzů až na červen. Klienti vytvořili tři skupiny, které se pravidelně 
scházely a v rámci připraveného programu testovaly pod vedením terapeutů  nově vytvořené terapeutické 
moduly.  Výsledky budou shrnuty v rámci připravované metodiky. Zahrada byla otevřena i pro veřejnost. 
Bylo uspořádáno několik veřejných přednášek, a ekovýchovných programů pro školní mládež.  
Všechny aktivity pro kurzisty byly, bohužel, z důvodu epidemie ukončeny a přesunuty na jaro 21 a aktivity 
pro veřejnost nahradila práce na zahradě a zpracování zahradních produktů.  
Všechny aktivity probíhaly za vydatné podpory obce Záměl. 
 
PROJEKTY SPOLUPRÁCE 

Na realizaci projektů spolupráce se výrazně podepsala koronavirová situace, protože všechny projektu jsou 
mezinárodního charakteru a předpokládají řadu osobních a společných aktivit občanů více zemí. Žádný 
z naplánovaných projektů však nebyl ukončen, aktivity byly přenášeny do on-line prostoru, posunuty na další 
období či prodlouženy. 
 
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, Sdružení SPLAV je 
partnerem projektu. V roce 2020 byla zpracována příručka EcoAgro Turism s příklady dobré praxe visegradských 
zemí, přeložena do angličtiny a předána arménským partnerům. Z důvodu nouzového stavu neproběhla však 
žádná osobní setkání a byla přesunuta na rok 21. Ukončení projektu je prozatím naplánováno na konec září 21. 
 
Carpathian Network of Light – Karpatská síť světla, ERASMUS+ 
Mezinárodní projekt zaměřený na vzájemnou inspiraci mladých lidí příklady dobré praxe ve třech tématech  – 
environmentálním,  sociálním, historickém dědictví. Dobré nápady partnerských zemí přenesou účastníci  do svých 
regionů a iniciují obdobné aktivity. V rámci 3 workshopů zpracují žádostí o finanční podporu na realizaci vybraných 
aktivit ze Solidárních fondů. V roce 2020 byly vyhledány a popsány příklady dobré praxe, osobní workshopy jsou 
připravovány na rok 21, konec projektu je naplánován na červenec 22. 
 

Youth Participation in Decision Making  - Účast mládeže na rozhodování 

Jde 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 budou připravovat strategii rozvoje 
svých regionů v dalších letech.  Skupiny účastníků ze všech pěti MAS se setkají  3x - v Šumperku, kde poznají, jak 
spolupracovat, v Estonsku, kde se naučí plánovat a v Gruzii, kde se naučí hospodařit. Projekt byl podpořen 
programem ERASMUS, aktivity se měly rozběhnout v roce 2020, Sdružení SPLAV je partnerem projektu. Projekt 
byl o rok prodloužen do 6/22 z důvodu zákazu cestování a setkávání mládeže. 
 
Carpathian and Caucasian Youth Initiatives - Karpatské a kavkazské iniciativy mládeže 

Jde 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 měly rozběhnout v roce 2020, Sdružení SPLAV je partnerem projektu. V roce 2020 neproběhly žádné 
aktivity, pro rok 21 jsou naplánovány 3 aktivity – 2 workcampy i exkurze.  
 
Projekt Supporting Democratic union and active  citizenship in digital area  - Podpora demokracie a aktivního 

občanství v digitální sféře  zaměřen na  diskuzi zájemců i odborníků ze 14 zemí EU na téma média. Účastníci mluví 

o významu médií pro demokracii, jejich zneužívání, falešných zprávách. Projekt byl podpořen programem 

ERASMUS, aktivity se rozběhly v roce 2020, Sdružení SPLAV je partnerem projektu. V roce 20 se za účasti 

zástupců MAS uskutečnila konference v Itálii, další naplánované aktivity byly přeneseny do on-line prostoru, které 

se uskuteční v roce 21. 

Projekt Enclaves of Life - Enklávy života podpořený programem Erasmus, kde Sdružení SPLAV jako hlavní 

partner spolupracuje s 2 zahraničními partnery ukáže veřejnosti, jak vlastnoručně přispět k ozdravění lesní krajiny 

v České republice Sdružení SPLAV, Polsku a Estonsku. Zahájení projektu proběhlo v roce 20, byly sestaveny 

národní týmy z řad odborníků, zájemců o tematiku a mládeže, byly vytypovány pilotní pozemky a na nich provedeny 

průzkumy a mapování. Byla také sestavena osnova příručky pro vlastníky lesních pozemků a zahájeno její 

naplňování. Naplánované workshopy mládeže se připravují na rok 21 a dále. 

Připravované projekty 

Enironmentaly responsible local communities – Environmentálně zodpovědné místní komunity 

Projekt budeme realizovat společně s partnery z Bulharska a Španělska od r.21 s podporou programu rozvoje 
venkova. Je zaměřen na výměnu zkušeností a dobré praxe v oblasti ekologického hospodaření obcí. 



NICOLE – Iniciativy v regionálním plánování 

Projekt je zaměřen na podporu znalostí, přípravy strategií a aktivit obcí v oblasti jejich rozvoje. Sdružení SPLAV je 
partnerem projektu společně s účastníky z Itálie, Slovenska, Finska, Maďarska a Estonska, projekt získal podporu 
programu Erasmus. Realizace projektu se rozbíhá. 

CERTIFIKACE ISO, AUDIT 

V roce 2020 byla recertifikace  ISO 9001 ukončena z důvodu finanční náročnosti. Účetní audit proběhl 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. 2020 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 v roce 2020 neproběhly vyjma Výběrové komise, jejímž členům skončil mandát. Volby členů 
Výběrové komise proběhly na zasedání Valné hromady dne 18.6.20. 

Místní akční skupina Sdružení SPLAV prošla novou standardizací organizovanou Ministerstvem pro místní rozvoj 
jako podmínka pro zapojení území MAS do CLLD obd. 2022-27. 

INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH PO DNI UZÁVĚRKY 

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

 

K 1. 3. 2021 sepsala Kateřina Holmová 


