
 

 

 

 

Zápis ze zasedání Programového výboru  
MAS Sdružení SPLAV, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 13. 9. 2018 

od 13.00 v hotelu Zdobnice ve Zdobnici  
 

                       Přítomní: 5 členů PV podle prezenční listiny, vedoucí manažerka SCLLD 

 

1. Předseda Programového výboru (PV) přivítal členy PV a seznámil je s programem zasedání. 

2. Informace k průběhu výzev CLLD 2018 

Manažerka MAS informovala přítomné o průběhu doposud vyhlášených výzev v roce 2018:  

OPZ – jsou vyhlášeny výzvy „Sociální podnikání-neinvestice“ a „Sociální služby a komunity-neinvestice“ 

s termínem ukončení příjmu do 31.10.18. Zájem žadatelů je malý, jsou konzultovány 2 záměry. Probíhá 

realizace projektů podpořených v minulých výzvách. 

IROP – jsou vyhlášeny výzvy „Sociální podnikání-investice“, „Bezpečná a ekologická doprava“, „Sociální 

služby a komunity-investice“, „Výchova a vzdělávání“, „Dokumenty územního rozvoje“ a „Sociální bydlení“. 

Zájem je velmi malý, některá opatření nebudou pravděpodobně vůbec využita. Termín ukončení příjmu je 

19.10. Členům PV jsou předloženy ke schválení Kontrolní listy hodnocení vycházející z již schválených 

hodnotících kritérií.  Realizace projektů z předcházejících výzev probíhá bez problémů, u 2 z 10 

podpořených projektů byla podána ŽOP. 

Usnesení: Členové Programového výboru Sdružení SPLAV schvalují Kontrolní listy k hodnocení 

projektů přihlášených do 2. kola výzev IROP. 

Pro: 5, zdržel se:0, proti:0 

OPŽP – k vyhlášení jsou připravovány 4 výzvy – „Likvidace invazních druhů rostlin“, „Výsadby dřevin mimo 

les“, „Protierozní opatření“ a „Revitalizace ploch sídelní zeleně“. Probíhá příprava dokumentů a intenzívní 

osvětová kampaň. Termín vyhlášení se předpokládá 1.10.18. 

PRV – letošní skupinová výzva č.2 byla ukončena výběrem projektů k podpoře a předána na RO SZIF 

v červenci 2018. Při závěrečné kontrole způsobilosti bylo ze strany RO SZIF zpochybněno věcné hodnocení 

kritéria č.3 u 4 projektů přijatých do 9.fiche. Jedná se o kritérium Zaměření projektu. Výběrová komise MAS 

přidělila u 4 žadatelů (viz příloha) 4 body za zaměření projektu na živočišnou výrobu, podle posouzení RO 

SZIF se jedná o technologii pro rostlinnou výrobu. Po korespondenci mezi MAS a RO SZIF byla MAS 

nucena stanovisko RO SZIF přijmout a provést nové hodnocení projektů. 

Opravné zasedání Výběrové komise se konalo dne 12.9.18. Programovému výboru je předloženo opravené 

bodové hodnocení projektů. Vzhledem k tomu, že, původní výběr projektů k podpoře předal PV z důvodu 

neusnášeníschopnosti k rozhodnutí Valné hromadě MAS, bylo tak postupováno i při opravném výběru a 

členové PV doporučili projednat a schválit změnu věcného hodnocení na půdě Valné hromady MAS.  



 

 

Usnesení: Programový výbor MAS bere na vědomí informaci o nutnosti opravy věcného hodnocení 

kritéria č.3 u 4 projektů přijatých do 9.fiche a výsledek opravného věcného hodnocení. Z důvodu 

jednotného postupu a návaznosti na předcházející výběrový proces týkající se těchto projektů na 

půdě MAS, žádá Valnou hromadu o projednání a přijetí usnesení v této věci.  

Pro: 5, zdržel se:0, proti:0 

3. Plán výzev CLLD 2019 

Manažerka MAS předala přítomným předběžný harmonogram výzev pro rok 2019. MAS prozatím postupuje 

podle plánu výzev a alokací uvedených v SCLLD. V rámci žádosti o změny ve strategii, kterou bude podávat 

na podzim 2018 ale bude potřeba provést úpravy. Návrh a odůvodnění úprav finančního plánu a plánu 

indikátorů bude projednán na příštím zasedání PV. Manažerka upozornila na pravděpodobnou nenaplněnost 

indikátorů, hlavně co do počtu úspěšných výzev a ukončených projektů. Podle informací z MMR může 

v případě neplnění indikátorů dojít ke krácení finančních prostředků na administraci SCLLD. O záležitosti 

jednají s MMR zástupci Národní sítě MAS. 

4. Informace o probíhajících projektech MAS 

Podrobné informace budou podány na následné Valné hromadě MAS. Manažerka upozornila na možné 

komplikace při plnění indikátorů projektu „Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem“ z důvodu nezájmu 

účastníků projektu o zaměstnání. Záležitost bude řešena až po dalším běhu motivačního kurzu. 

Manažerka dále předala přítomným program návštěvy finských a estonských MAS v termínu od 24.9. a 

požádala členy PV o účast na programu. Projekt je potřeba kofinancovat ve výši 5% celkových nákladů. 

Jedná se o částku 43 345 Kč. 

Usnesení: Členové Programového výboru Sdružení SPLAV schvalují kofinancování projektu Local 

Security ve výši 43 345 Kč. Dále schvalují přijetí úvěru ČS na předfinancování celkových nákladů 

projektu. 

Pro: 5, zdržel se:0, proti:0 

5. Informace o připravovaných projektech MAS 

MAS připravuje další projekty spolupráce. Nejvíce rozjednán je projekt s polskou a dvěma českými MAS 

zaměřený na podporu místní výroby. Proběhlo několik jednání, žádost bude podávána v lednu. 

Další projekt je v přípravě, Sdružení SPLAV bude partnerem mezinárodního projektu s českými a 

španělskými MAS na téma sociální zemědělství. 

6. Vnitřní směrnice MAS, ISO 

Manažerka MAS poukázala na zastaralost některých vnitřních předpisů MAS. Směrnice týkající se 

účetnictví, služebních cest a atd., jejichž změna je požadována proběhlým auditem budou vytvořeny, resp. 

opraveny během září a října. Bude vytvořena nová směrnice pro podpis dokumentů.  Organizační řád bude 

také revidován. Dokumenty budou předány členům PV k posouzení, projednání a schválení. 

7. Členská základna, zaměstnanci Sdružení SPLAV,z.s. 

K 13.9. má Sdružení SPLAV 13 zaměstnanců, z toho 10 v kanceláři MAS, 1 v komunitní zahradě 

v Douudlebách n/O. a další 2 zaměstnance v rámci projektu Spolupracujeme zaměstnané na 3 měs. 

S úvazkem 0,4. Celkový PÚ mimo tyto osoby je 8,0. MAS má ke stejnému datu 54 členů (viz příloha). 

8. Financování činnosti MAS 

Manažerka předala přítomným zprávu o hospodaření MAS (viz příloha) vypracovanou finančními 

manažerkami a vysvětlila uvedené položky. Znovu byl diskutován způsob financování činnosti MAS mimo 

získané dotační prostředky a jejich povinné kofinancování. Manažerka přečetla připravený dopis pro starosty 

obcí s žádostí o pravidelný příspěvek podle počtu občanů. Ze strany některých členů PV byl vznesen 

požadavek na spoluúčast podnikatelských subjektů z území a rovnoměrné rozdělení požadované částky 

podle objemu rozdělovaných dotačních peněz pro veřejnou správu a podnikatelský sektor. Manažerka byla 



 

 

požádána o výpočet částek a zapracování do textu dopisu. Vzhledem k blížícím se volbám do OZ budou 

obce osloveny s tímto požadavkem až v lednu 2019. 

                        

Zapsala: Kateřina Holmová 


