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Místní akční skupina SDRUŽENÍ SPLAV 

 

1. Identifikační údaje MAS 
 

Název: Sdruţení SPLAV, o.s. 

Sídlo: Skuhrov nad Bělou čp.84, 517 03 Skuhrov nad Bělou 

Kancelář: Palackého 23, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

Spojení: Tel./fax: 494 598 144, mobil starosta 725 081 152, e-mail: skuhrov@proactive.cz, 

mobil manaţerka 604 206 639, e-mail: k.holmova@seznam.cz        

Statutární zástupce: předseda sdruţení PhDr. Bohumír Dragoun 

IČO: 26983389 

Manažerka MAS: Ing. Arch. Kateřina Holmová 

Účetní MAS: Vladana Kinclová 

 
 

2. Popis území MAS 

 
Kraj: Královéhradecký 

Okres: Rychnov nad Kněţnou 
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Katastrální území obcí: 

Část ZÁPAD - Bílý Újezd, Byzhradec, Černíkovice, Deštné v O.h., Javorniíce, Kvasiny, 

Libel, Liberk, Lično, Lukavice, Osečnice, Rychnov n.K., Skuhrov n.B., Solnice, Synkov-

Slemeno, Třebešov,  Voděrady 

Část VÝCHOD - Bartošovice v Orlických horách, Doudleby nad Orlicí, Jahodov, Lupenice, 

Orlické Záhoří, Pěčín, Potštejn, Rokytnice v Orlických horách, Rybná nad Zdobnicí, 

Říčky,Slatina nad Zdobnicí, Tutleky, Vamberk, Záměl, Zdobnice 

Rozloha celkem:  520,15  km
2
              

Počet obyvatel  celkem:  36 630 

Hustota: 70,42 obyv./km
2
 

 
Zájmové území Místní akční skupiny Sdruţení SPLAV se nachází ve střední a jiţní 

části okresu Rychnov nad Kněţnou a zaujímá většinu jeho území, tedy cca 520 km
2
 o 36 630 

obyvatelích. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá 

k hranici s Polskem,  na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky 

Orlice. Jihozápadní hranice území sousedí s Místní akční skupinou Nad Orlicí a 

severozápadní s místní akční skupinou POHODA venkova.   

MAS Sdruţení SPLAV vznikala postupně z původního mikroregionu Bělá a rozrůstala 

se v několika vlnách. Prvním významným rozšířením původního území bylo v roce 2004 

zaloţení MAS, kdy k obcím Mikroregionu Bělá byly připojeny sousedící obce z regionu. 

Druhým bylo připojení katastrálních území obce Deštné v Orlických horách a města Rychnov 

nad Kněţnou koncem roku 2006. Zásadní rozšíření správního území MAS nastalo vstupem 

sousední MAS Vyhlídka do Sdruţení SPLAV a sloučením katastrálních území obcí na území 

obou subjektů pod správu Sdruţení SPLAV. Tento fakt byl odsouhlasen obecními 

zastupitelstvy obcí všech členských obcí na území sloučených MAS. Důvodem sloučení 

území byla blízká spolupráce obou MAS a také blízkost priorit rozvoje.  

Členskými obcemi MAS je 32 obcí střední velikosti od 200 do 1 000 obyvatel, 

výjimku tvoří města Rychnov nad Kněţnou, Vamberk, Rokytnice v Orlických horách a 

Solnice a obce Doudleby nad Orlicí, Kvasiny, Skuhrov nad Bělou a Potštejn, které tuto 

velikost převyšují. Největší a nejméně osídlené území mají obce s výrazným horským 

charakterem – Liberk, Orlické Záhoří, Bartošovice v Orlických horách a Zdobnice; 

intenzivnější osídlení je v průmyslových centrech území, tedy Rychnově nad Kněţnou a 

Vamberku, a také poblíţ těchto měst, tedy v Doudlebách, Záměli, Potštejně, Kvasinách, 

Solnici, Lukavici a Javornici. Průměrná hustota osídlení území je 70,4 obyv./km
2
.  

Oblast ve správě Sdruţení SPLAV je součástí regionu Rychnovsko ve správě města 

Rychnov nad Kněţnou a částečně zasahuje i do správního území Kostelce nad Orlicí. Tento 

region se dělí na část horskou – Orlické hory, a na spíše rovinaté Podorlicko. Hranice probíhá 

po katastrálních hranicích obcí Osečnice, Skuhrov nad Bělou, Liberk a Pěčín a je i hranicí 

CHKO Orlické hory.  Zjednodušeně se dá říci, ţe tato hranice vyznačuje odlišný rozvojový 

potenciál obou oblastí – turisticky přitaţlivé horské oblasti méně atraktivní pro trvalé usídlení 

a Podorlicko poskytující velmi solidní ţivotní podmínky trvalým obyvatelům, ale aţ na 

výjimky tápající při nalézání vlastní charakteristické tváře zajímavé  pro návštěvníky odjinud. 

 

Společným znakem všech obcí části Podorlicka je dobré vybavení sluţbami, 

technickou a dopravní infrastrukturou, dostatečná nabídka zaměstnání, vzdělávání i bydlení. 

Za nadstandardní se dá označit i společenský ţivot v obcích a z toho všeho pramenící 

stabilizace a soudrţnost obyvatelstva. Důvodem těchto pozitivních skutečností je dlouhodobý 

kontinuální rozvoj obcí zohledňující postupně se objevující potřeby obyvatelstva. Region 
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nebyl v novější historii  postiţen sociálním ani ekonomickým kolapsem, nedošlo, aţ na 

výjimky, k výraznější migraci obyvatelstva ani ukončení činnosti tradičních zaměstnavatelů.  

Přes všechny pozitivní vlivy postihující celkově toto území, zůstávají i v Podorlicku oblasti, 

které vyţadují zvláštní pozornost při formulaci strategických cílů. 

Především rozvoj obcí Vamberecka donedávna stagnoval v důsledku postupného 

upadání významu menších regionálních center Vamberka a Doudleb nad Orlicí ve prospěch 

dravějšího Rychnova nad Kněţnou a v posledních letech i kvůli odchodu několika větších 

tradičních zaměstnavatelů místních obyvatel. Obce se tak dodnes potýkají s vyšší 

nezaměstnaností  a z toho plynoucím ekonomickým a sociálním oslabením obyvatel a také 

s existencí nevyuţívaných chátrajících  průmyslových objektů přímo v centrech obcí. Dalším 

zásahem do ţivota obyvatel jsou opakující se jarní povodně postihující zejména části obcí 

Záměl, Potštejn a Doudleby nad Orlicí.  

  Intenzívní zemědělská výroba v Podorlicku  je zaměřena především na chov dojnic a 

rostlinnou výrobu, tradičním odvětvím také je ovocnářství. 

Významným impulsem rozvoje posledního období se stal záměr firmy Škoda Auto, 

a.s. v  Kvasinách zásadně rozšířit výrobu o cca 3 000 nových zaměstnanců.  

 

Horské části území MAS  postihly v minulých obdobích všechny problémy 

pohraničních území. Výrazný odliv původního obyvatelstva během a po 2. světové válce, 

přistěhování nových osadníků bez vazeb a pocitu zodpovědnosti k území a likvidace 

tradičních zaměstnavatelů, to vše přivedlo tuto část okresu Rychnov nad Kněţnou mezi 

hospodářsky slabé oblasti s velkým procentem nezaměstnanosti a nízkou hustotou stálých 

obyvatel. Zemědělská výroba je extenzívní, zaměřená na údrţbu krajiny formou pastvy 

masných plemen skotu a na pěstování energetických plodin. Málo je rozšířená agroturistika a 

další nezemědělské aktivity zemědělských subjektů. 

Významnou předností tohoto území MAS je řada přírodních i historických 

zajímavostí, které znamenají velký turistický potenciál. Zejména v případě turistických 

středisek Orlických hor, jsou tyto přednosti doposud málo ekonomicky vyuţívány, hlavně 

v letním období, kdy chybí širší nabídka sluţeb. Stejný problém se týká i některých 

významných historických objektů, které v důsledku dlouhotrvající nedostatečné údrţby 

nejsou pro cestovní ruch ani jinak vyuţívány.  

 

Specifickým produktem vyráběným na území MAS je Vamberecká vláčková krajka, 

jejíţ tradice sahá hluboko do minulosti. Výrobky Krajkářské školy ve Vamberku vyuţívá 

Sdruţení SPLAV i k vlastní propagaci. Mezi další  místně charakteristické výrobky patří 

výrobky z medu Pleva, pekárny Lično, Deštné a Rokytnice, řezbářské práce Haldová a další. 

Existuje však i řada  drobných řemeslníků a lidových umělců, kteří nejsou veřejně známi a 

odbyt jejich výrobků v důsledku nedostatečné propagace vázne. 

V posledním období se situace stabilizovala a začíná se pomalu zlepšovat. Města, obce 

i podnikatelé si uvědomují svůj rozvojový potenciál a začínají jej vyuţívat ve prospěch 

zlepšení ţivota místních obyvatel. 

 
 

 

3. Právní statut a orgány MAS 
 

Místní akční skupina Sdruţení SPLAV byla zaloţena 15.12.2004 jako sdruţení osob podle 

zákona č.83/1990 Sb. o sdruţování občanů.  
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Zakladateli Sdruţení SPLAV, registrovaného Ministerstvem vnitra ČR dne 15.12.2004 pod 

č.j. VS/1-1/59398/04-R byl pan Bc. Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá, 

pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a  pan Rudolf Poláček, ředitel fy. 

Statek Uhřínov, a.s. 
 

V současné době má  MAS 18 členů, z toho 8 zastupuje veřejný sektor, 4 neziskový sektor a 6 

je zemědělských subjektů.  Struktura Sdruţení SPLAV je uvedena v následujícím grafu. 
 

Předmětem činnosti MAS je péče o kulturní a hospodářský rozvoj regionu, vytváření 

podmínek pro nejširší spolupráci při rozvoji regionu, propagace obnovy venkova a účast 

v evropské spolupráci při rozvoji venkova. 

 

Orgány MAS  a struktura Sdružení SPLAV: 
 

Předseda (statutární zástupce): RNDr. Bohumír Dragoun, předseda sdruţení VILLA Nova, 

Uhřínov pod Deštnou  

Místopředsedové: Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá, Skuhrov n/Bělou; 

Pavel Tichý, předseda MAS Vyhlídka, Záměl 

Valná hromada: všichni členové MAS 

Programový výbor: předseda, Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá, 

Skuhrov n/Bělou, ing. Jiří Dostál, Horal a.s. Hláska, Josef Šmída, starosta obce Voděrady, 

Václav Dušek, TJ Sokol Černíkovice, Ing. Eva Kotyzová, SHR, Dešné v O.h., ing. Martina 

Broţenská, Déčko, Rychnov n/K. 

Výběrová komise: Pavel Tichý, předseda MAS Vyhlídka, Záměl,  Rudolf Poláček, Statek 

Uhřínov, Jan Voda, starosta obce Lično, Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno, 

Mgr. Marie Lorencová, ředitelka ZŠ Javornice, Josef Kunc, Farma Brocná, Milan Hrubý, SK 

Solnice, Vít Kovář, SHR, Osečnice  

Revizní komise: Boţena Šedová, starostka obce Libel, Jiří Hanuš, starosta obce Lukavice, 

Miroslav Bartoš, SHR Byzhradec 

Pracovní skupina Ženy: Marie Trejtnarová, starostka obce Záměl, Boţena Šedová, starostka 

obce Libel,  Mgr. Marie Lorencová, ředitelka ZŠ Javornice 

Pracovní skupina Mládež: RNDr. Tomáš Kytlík, Junák, Rychnov n/K., ing. Martina 

Broţenská, Déčko, Rychnov n/K., Zuzana Bukovská, Dobrá karta, Skuhrov n/B., Vojtěch 

Kapčuk, Synkov-Slemeno, Kristina Holmová, Greenstorming-zelená škola,o.s, Rokytnice 

v O.h. 

Účetní a sekretariát – Vladana Kinclová, zaměstnanec Sdruţení SPLAV 

Manager – Ing.arch.Kateřina Holmová, zaměstnanec Sdruţení SPLAV 

 

Činnost jednotlivých orgánů: 
 

 Předseda a místopředsedové 

 předseda je statutárním zástupcem SSP a jedná jejím jménem  

 

 za svoji činnost je předseda odpovědný Programovému výboru 

 předseda řídí práci Programového výboru 

 předseda můţe delegovat pravomoc ke konkrétním jednáním na kteréhokoli člena 

výboru  

 předseda je zastupován místopředsedy 
 

Valná hromada  
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 valná hromada je nejvyšším orgánem sdruţení 

 valnou hromadu tvoří všichni členové sdruţení 

 valná hromada svolává Programový výbor podle potřeby, nejméně však 1x ročně. 

Výbor svolá valné shromáţdění vţdy, kdyţ o to poţádá nejméně 30% členů sdruţení. 

 valná hromada zejména: 

- schvaluje stanovy sdruţení, jejich změny a doplňky 

- schvaluje úkoly sdruţení pro příslušné období, roční zprávu sdruţení, rozpočet sdruţení a 

roční uzávěrku hospodaření 

- volí na dobu 3 let členy Programového výboru a Revizní komise 

- schvaluje jednací řád Valné hromady 

- schvaluje přijetí a zrušení členství ve sdruţení 

- schvaluje Strategii rozvoje LEADER 

- schvaluje Integrovanou rozvojovou strategii 

- schvaluje vznik nových orgánů sdruţení 

 valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou členů   
 

Programový výbor 

Do působnosti výboru patří jednat a rozhodovat ve všech věcech, které nepatří do působnosti 

Valné hromady - zejména: 

 volba předsedy a místopředsedy a jejich odvolání 

 koordinace činnosti sdruţení 

 svolávání Valné hromady 

 přijímání účetní, manaţera  a dalších zaměstnanců 

 navrhování přijetí člena sdruţení 

 formulace strategických cílů 

 řízení a koordinace zpracování SPL 

 stanovení výběrových kriterií  

 stanovení bodovacích kriterií 
 

Výběrová komise  

 provádí výběr projektů podle výběrových kriterií 

 sestavuje seznam projektů podle bodové hodnoty, vyznačuje projekty navrţené ke 

schválení v rámci limitu a projekty náhradní 
 

Revizní komise   

 odpovídá činností Valné hromadě 

 má 3 členy 

 vykonává dohled nad hospodařením sdruţení a upozorňuje výbor na zjištěné   

nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně 

 pro zasedání Valné hromady připravuje komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní 

činnosti 

 účastní se kontrol u ţadatelů 
 

Pracovní skupina mládeže 

 navrhuje a sestavuje plán činnosti sdruţení v oblasti práce s dětmi a mládeţí 

 vyhledává moţné finanční zdroje pro uskutečňování záměrů a vlastní činnost 

 realizuje projekty 

 hospodaří se svěřenými finančními prostředky a provádí jejich vyúčtování 

 zajišťuje propagaci a publicitu činnosti sdruţení, vede a aktualizuje vebové stránky 

MAS 
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Pracovní skupina žen 

 navrhuje a sestavuje plán činnosti sdruţení v oblasti vzdělávání, výchovy, práce 

s veřejností 

 vyhledává moţné finanční zdroje pro uskutečňování záměrů a vlastní činnost 

 realizuje projekty 

 hospodaří se svěřenými finančními prostředky a provádí jejich vyúčtování 

 organizuje společenské akce sdruţení, partnerské návštěvy a setkání 
 

Účetní  

 vede evidenci projektů a jejich realizace 

 vede evidenci záznamů o kontrolách a evidenci čerpání dotací a financování 

z vlastních      zdrojů 

 vypracovává zprávy, hlášení a výkazy 

 eviduje monitorovací indikátory 

 zpracovává Ţádosti o proplacení 

 sleduje a kontroluje finanční toky MAS, kontroluje přijatelnost výdajů a náleţitosti 

účetních dokladů 
 

Sekretariát  

 přijímá a eviduje poštu sdruţení včetně ţádostí 

 provádí evidenci činností MAS 

 připravuje podklady pro Programový výbor a Výběrovou komisi 

 zajišťuje administrativní činnosti, přijímá, předává a eviduje písemnosti a informace 

 připravuje pozvánky, program a zápis jednání sdruţení 

 archivuje a eviduje veškeré písemnosti MAS 
 

Manager 

 zpracovává projekty a ţádosti MAS 

 konzultuje záměry  ţadatelů a připravované dokumenty  

 moderuje jednání MAS 

 sleduje realizaci projektů MAS a zajišťuje, resp. koordinuje jejich plnění 

 zpracovává text výzev 

 organizuje školení pro ţadatele a příjemce dotace  

 zpracovává, resp. konzultuje a potvrzuje Hlášení o změnách u ţadatelů 
 

Členové všech orgánů MAS vyjma Valné hromady jsou voleni na dobu 3 let. 

Podmínkou moţnosti být zvolen je členství v místní akční skupině, zájem o její činnost a 

pravidelná účast na akcích MAS. Návrh na člena orgánu vychází obvykle z odcházejících 

členů, rsp. členů Valné hromady.  Při sestavování jednotlivých orgánů MAS je dbáno na 

spravedlivé zastoupení všech profesních, zájmových, věkových a dalších skupin, také na 

spravedlivé zapojení ţen i muţů. Kaţdý ze členů MAS můţe být zároveň členem pouze 

jednoho orgánu MAS vyjma předsedy a místopředsedů, kteří jsou automaticky členy 

Programového výboru, resp. Výběrové komise. 

Orgány MAS sestavené v r. 2005 byly obměněny včetně předsedy a místopředsedy 

v polovině r. 2007 v souvislosti se vstupem nových členů do MAS. Zaměstnanci MAS jsou 

přijímáni Programovým výborem na základě písemné ţádosti včetně ţivotopisu.  
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4. Členové MAS 
 

Bc. Vladimír Bukovský    Boţena Šedová 

předseda svazku     starostka obce Libel 

DSO Mikroregion Bělá    517 41 Libel 28 

517 03  Skuhrov nad Bělou 84     
 

Jan Voda      Jiří Hanuš  

starosta obce Lično     starosta obce Lukavice 

517 35  Lično 17     516 03  Lukavice 190 
 

Vítězslav Kapčuk     Josef Šmída    

starosta obce Synkov – Slemeno   starosta obce Voděrady 

516 01  Synkov 46     517 34  Voděrady 70 
 

TJ Sokol Černíkovice     SK Solnice 

zastoupená jednatelem    zastoupený předsedou 

Václavem Duškem     Milanem Hrubým 

517 04  Černíkovice     517 01  Solnice 

IČO  486 13 258     IČO 150 40 551 
 

Základní škola Javorníce    Farma Brocná s.r.o. 

zastoupená ředitelkou     zastoupená jednatelem 

Mgr. Marií Lorencovou    Josefem Kuncem 

517 11  Javornice 2     517 03  Skuhrov n.B. - Brocná 

IČO  709 79 936     IČO  609 13 436 
 

Sdruţení VILLA NOVA    Miroslav Bartoš 

zastupená ved.sdruţení    soukromě hospodařící rolník 

PhDr. Bohumírem Dragounem   Byzhradec 3 

Liberk - Uhřínov p.D. 15    518 01 Dobruška 

516 01  Rychnov n.K      IČO 485 97 244 

IČO  608 04 038      
 

Statek Uhřínov, a.s.     HORAL a.s. Hláska 

Zastoupený  ředitelem            zastoupená místopředsedou                                                                                                                            

Rudolfem Poláčkem                                                  Ing. Jiřím Dostálem 

Liberk – Uhřínov 57     Liberk – Hláska 1 

516 01 Rychnov nad Kněţnou   516 01  Rychnov n.K. 

IČO 601 08 754     IČO  481 71 093 
 

Vít Kovář                                                     Martina Broţenská  

soukromě hospodařící rolník                      pracovnice Domu dětí a mládeţe Déčko  

Bílý Újezd 30                                               Město Rychnov nad Kněţnou 

518 01  Dobruška 

IČO  145 22 039 
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5. Zaměstnanci MAS 
 

Lidské zdroje MAS 
 

Od r. 2006 má Sdruţení SPLAV 2 zaměstnankyně. 
 

Vladana Kinclová pracuje jako účetní a administrativní pracovnice. Má 14 let praxe 

v administraci Programu obnovy venkova (OkÚ Hradec Králové, KÚ Královéhradeckého 

kraje), 20 let praxe jako účetní neziskového i podnikatelského sektoru. Vede účetnictví MAS, 

zpracovává účetní a daňovou agendu MAS, vede kancelář MAS, zajišťuje archivaci 

dokumentace. Hovoří česky, anglicky a rusky.  Získané odbornosti: gymnasium, certifikát 

Word, Exell, Power-Point, certifikát ISO 9001: 2001 realizace programu LEADER 
 

Kateřina Holmová pracuje jako manaţerka sdruţení od jeho zaloţení. Má 8 let praxe 

v administraci programů SAPARD (MMR, RP Hradec Králové), PHARE a INTERREG 

(RDA Rychnov n/K.), POV (OkÚ Rychnov n/K), je externí hodnotitelkou projektů ESF, 

zpracovatelkou více neţ 20 projektů s finanční pomocí EU (RDA Rychnov n/K.). Pro 

Sdruţení SPLAV připravila Záměry LEADER ČR 05, 06, Ţádost L+ 04, projekty do SROP, 

OPRLZ, INTERREG, POV. Zpracovává prezentace MAS, zastupuje MAS při setkáních 

LEADER v ČR i zahraničí, vede jednání s partnery MAS. Hovoří česky, anglicky, rusky, 

částečně německy a řecky. Má řidičský průkaz B. Získané odbornosti: FA ČVUT, Základy 

účetnictví, Zvláštní způsobilost ve stavebním řádu, certifikát Word, Exell, Power-Point, Archi 

Cad,  certifikát ISO 9001: 2001 realizace programu LEADER 
 

Od r. 2008 bude mít sdruţení další dva zaměstnance – administrativní pracovnici a 

programového pracovníka enviromentálního střediska v Rokytnici v O.h. Oba zaměstnanci 

budou vybráni počátkem roku v rámci výběrového řízení z absolventů kurzů MAS, resp. 

z členů pracovních skupin MAS.  

Zaměstnankyně sdruţení absolvovaly půlroční kurz administrativních postupů 

zakončený certifikací ISO 9001 v oborech – realizace programu LEADER, pořádání 

vzdělávacích akcí a podpora projektů a aktivit subjektů na území regionu Sdruţení SPLAV. 

Od r. 2008 plánuje sdruţení zahájit koncepční systém vzdělávání členů zejména 

v oborech – legislativní předpisy podnikání, územní plánování a stavební řád, normy 

v poţární ochraně, hygieně a bezpečnosti práce, první pomoc a angličtina. 

 

 

Technické zdroje MAS 
 

Sídlo Sdruţení SPLAV je v obci Skuhrov nad Bělou, v objektu obecního úřadu, kde 

má MAS k dispozici jedno pracoviště vybavené notebookem, tiskárnou a kancelářskými 

potřebami. Toto pracoviště je vyuţíváno převáţně předsedou a místopředsedou sdruţení, příp. 

dalšími členy. 

Od r. 2006 má sdruţení v pronájmu dvě kanceláře v Kostelci nad Orlicí v soukromém 

objektu. Tyto kanceláře jsou vybaveny pro současnou práci 3 osob výpočetní a veškerou 

potřebnou kancelářskou technikou – 2x PC, notebook, 2x tiskárna, kopírka, scanner, mobilní 

telefon, kancelářský nábytek a kancelářské potřeby. Smlouva o pronájmu je uzavřena na dobu 

neurčitou. V prostorách kanceláře se uskutečňuje většina jednání, pracují zde na poloviční 

pracovní úvazek obě zaměstnankyně. Kancelář je průběţně otevřena členům MAS i další 

veřejnosti. 
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Další pracoviště má sdruţení v Hradci Králové, v soukromém objektu, které je 

vybavené notebookem a tiskárnou. Pracoviště slouţí převáţně účetní při dokončování 

dokumentů a jednání s úřady sídlícími v krajském městě. 

Od 1. ledna r. 2008 je dohodnut pronájem části objektu v Rokytnici v O.h.v majetku 

Města. Zde bude MAS provozovat středisko enviromentální výchovy s další zaměstnankyní 

na 0,5 pracovního úvazku. Pro ten účel byla zakoupena výpočetní a kancelářská technika, 

nábytek a výstavní mobiliář. 

Všechny počítače jsou vybaveny programovým vybavením MS OFFICE, AdobeAcrobat, 

Norton Antivirus, Nero a připojeny na internet.  
 

Od r. 2006 provozuj Sdruţení SPLAV webové stránky : www.sdruzenisplav.cz, kde 

průběţně informuje své členy a další zájemce o aktuálním dění ve sdruţení. Členové mají také  

k dispozici společnou adresu : sdruzeni.splav@seznam.cz. Informovanost členů je zajištěna 

především e-mailovou komunikací, všichni členové mají elektronickou adresu, na kterou jsou 

jim odesílány pozvánky na schůze MAS a  další informace. Většina informací je členům MAS 

předávána také na kaţdoměsíčních setkáních, na která jsou zváni všichni členové sdrueţní. 

Většina z nich se jich těchto setkání a dalších akcí účastní. Veřejnost je o akcích  MAS 

informována obvykle regionálním tiskem (Orlický týdeník, deník Rychnovska, Dnes), 

Zpravodaji obcí a prostřednictvím úředních desek obcí. 

Od r. 2008 plánuje sdruţení vydávání pravidelného informačního buletinu pro členy a 

veřejnost z území MAS. 

 

Finanční zdroje MAS 
 

Jako u kaţdé neziskové organizace je i financování činnosti Sdruţení SPLAV sloţitou 

záleţitostí. Příjmy MAS se dělí na příjmy z členských příspěvků, regionálních příspěvků a 

dotace na realizaci projektů.  
 

Členské příspěvky tvoří malou část příjmů, protoţe snahou 

MAS je nezatěţovat členy další finanční zátěţí. Z tohoto 

důvodu jsou členské příspěvky odstupňovány od 300 Kč/rok 

pro neziskové organizace a fyzické osoby, přes 500 Kč/rok 

pro právnické osoby aţ po 1 000 Kč/rok pro obce. Tyto 

prostředky jsou vyuţívány na pořádání schůzí sdruţení. 

Poloţka regionálních příspěvků je naplánována 

Královéhradeckým krajem celoplošnou dotací pro činnost 

místních akčních skupin na území kraje ve výši 150 000 Kč. Tyto prostředky vyuţilo sdruţení 

na nákup kancelářské techniky a zajištění provozu kanceláře. 

Většina finančních prostředků sdruţení je získávána pomocí projektů uplatňovaných 

v nejrůznějších dostupných a vhodných dotačních programech. Snahou MAS je vyuţívat 

takové programy, které nabízejí 100% dotaci přijatelných výdajů a průběţné financování. 

Bohuţel, většina vhodných programů je zaloţena na předfinancování projektu ţadatelem, a 

proto uzavřelo Sdruţení SPLAV dohodu o spolupráci s českou Spořitelnou, která na takové 

projekty poskytuje sdruţení úvěr za výhodných podmínek. V posledních letech sdruţení 

čerpalo 5 úvěrů, které byly po úspěšném vyúčtování výdajů projektu splaceny. Případné 

dofinancování projektu a úroků z úvěru řeší sdruţení grantem Královéhradeckého kraje, který 

je pro tento účely kaţdoročně vypisován. Při získávání úvěru je neocenitelným pomocníkem 

sdruţení Dobrovolný svazek obcí mikroregion Bělá, který svým statusem ručí za poskytnutý 

úvěr. Předpokládáme, ţe stejným systémem, tedy úvěrem České Spořitelny za ručení DSO 

Bělá bude zajištěno i předfinancování činnosti MAS v rámci programu rozvoje venkova. 

členské příspěvky 
regionální příspěvky 

projektová činnost 

http://www.sdruzenisplav.cz/
mailto:sdruzeni.splav@seznam.cz
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Předběţná prohlášení ČSP a DSO Bělá jsou připojeny v příloze „Doklady o projektech 

spolupráce“. 

Finanční prostředky získané  v rámci projektů jsou vţdy určeny na uskutečnění samotného 

projektu s tím, ţe pomohou sdruţení např. při zajištění vlastní propagce, mzdových  a 

provozních prostředků, nákupu techniky, cestovného atp. 

 
 

6. Partneři MAS 

 
Příkladem partnerství a spolupráce LEADER byla hned v počátcích činnosti Sdruţení 

SPLAV návštěva členů MAS Sdružení Růže z Nových hradů. Tito zkušenější kolegové 

pomohli s formulací stanov, sestavením orgánů MAS i prvními strategickými dokumenty. Po 

jejich vzoru i Sdruţení SPLAV zakládá a udrţuje od svého vzniku přátelské styky s dalšími 

skupinami z celé České republiky i zahraničí. 

První partnerskou smlouvu uzavřela MAS v roce 2005 s MAS Region Haná. 

Společně připravily několik projektů a tradicí se staly vzájemné návštěvy 2x do roka – 

podzimní v Orlických horách a jarní na Moravě. V listopadu t.r. byla společná smlouva 

aktualizována vzhledem k připravovaným společným projektům jak v  programu LEADER, 

tak i INTERREG, Visegrádských fondech a dalších. 

Další partnerství uzavřela MAS v roce 2006 s další MAS z Rychnovska, jejíţ vznik 

iniciovala – MAS Vyhlídka v Záměli. Od počátku její činnosti byli členové MAS Sdruţení 

SPLAV jejími rádci a postupně i partnery a přáteli. Členové obou MAS se navzájem účastní 

svých zasedání i společenských akcí, společně prezentovaly český LEADER na řadě 

mezinárodních konferencí. 

Zahraniční aktivity MAS vyústily v roce 2006 v uzavření partnerství s polskou MAS 

Lokalna Grupa Dzielania Gmina Klodzko, ve vzájemné návštěvy a přípravu společných 

projektů. V rámci Fondu mikroprojektů programu INTERREG byly podpořeny projekty 

spolupráce Informačních center ve Skuhrově nad Bělou, Uhřínově pod Deštnou a Klodzku, 

výuky polštiny a češtiny, výměnných pobytů pracovníků IC a dalších mezinárodních setkání a 

konferencí.  

Od počátku roku 2006 probíhaly písemné kontakty se Slovenskými partnery 

z mikroregionu Hornád. Zástupci Sdruţení SPLAV se zúčastnili konference slovenských 

MAS v Čaně u Košic. Zde byla uzavřena smlouva o partnerství. Vzájemné návštěvy 

pokračovaly v průběhu roku několika návštěvami a vedly i k uskutečnění prvních společných 

projektů – mezinárodního tábora mládeţe a oslav dní mikroregionu Hornád v rámci 

Visegrádských fondů. 

V rámci programu INTERREG III.C, kterého se Sdruţení SPLAV účastnilo, byla 

navázána spolupráce s dalšími subjekty – Maďarskou MAS Pannon Handcraft Cluster a 

Italskými MEDES Observatory for economic probléme a LAG Euroleader s. Cons.a.r.l. 

Spolupráce pokračuje i po ukončení projektu přípravou dalšího projektu a přátelskými 

setkáními. 

V roce 2007 vznikla v sousedství území Sdruţení SPLAV další Místní akční skupina 

Nad Orlicí, se kterou navázalo Sdruţení SPLAV bezprostřední přátelskou spolupráci. 

společně se setkali na  setkání MAS Rychnovska v Uhřínově pod Deštnou a zúčastnili se 

setkání v mikroregionu Hornád. 

Do partnerského seskupení jako poslední člen přibila i MAS Velký Týnec 

z Olomoucka, která se účastnila mezinárodního setkání pořádaného Sdruţením SPLAV ve 

Starém Městě pod Sněţníkm v listopadu 2007. 
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Současní smluvní partneři MAS : 
 

• MAS Vyhlídka, Česká Republika 

• MAS Nad Orlicí, Česká republika 

• MAS Region Haná, Česká republika 

• MAS Velký Týnec, Česká republika 

• FundacjaKlodzkaWstegaSudetów-LokalnaGrupaDzialania, Polsko 

• Mikroregion Hornád, Slovensko 

• Pannon Handcraft Cluster, Maďarsko 

• MEDES Observatory for economic problems,Itálie 

• LAG Euroleader s. Cons.a.r.l., Itálie 
 

Vzájemná partnerská spolupráce je dvojího druhu – společné projekty a společenská 

setkání a návštěvy. Oba způsoby spolupráce jsou velmi cenné a proto se také Sdruţení 

SPLAV snaţí o jejich udrţování a posilování. 

 

 

7. Přehled činnosti od založení MAS 
 

Historie MAS 
 

Vznik záměru spolupráce 

Záměr zapojit se do programu LEADER byl postupně formulován při pravidelných 

schůzkách představitelů obcí mikroregionu Bělá – Bílého Újezdu, Kvasin, Osečnice, 

Skuhrova nad Bělou a Solnice. Dobrovolný svazek 5 obcí byl zaloţen jiţ v roce 1999 jako 

přirozené vyústění tradiční spolupráce těchto obcí. V roce 2003 se mikroregion Bělá stal 

rovněţ součástí většího celku mikroregionu Rychnovsko zahrnujícího velkou část území 

okresu. S výzvou ke spolupráci při přípravě a účasti v programu LEADER se proto DSO 

Mikroregion Bělá přirozeně obrátil na sousedící obce spolupracující jiţ v rámci DSO 

Rychnovsko. 
 

Vznik sdružení SPLAV 

První informativní setkání moţných členů MAS se konalo v září 2004, další 

následovala v krátkých, obvykle týdenních intervalech. Představitelé obcí absolvovali několik 

konzultací svých záměrů na odborných pracovištích Ministerstva zemědělství a SZIF, na 

pracovní návštěvu byli pozváni členové MAS Sdruţení růţe z Nových Hradů v Jiţních 

Čechách.  

S vědomím, ţe vznikající skupina musí mít svou samostatnou právní subjektivitu, 

zaloţili nejaktivnější členové přípravné skupiny (DSO Mikroregion Bělá zastoupený 

předsedou panem Vladimírem Bukovským, obec Synkov-Slemeno zastoupená starostou 

panem Vítězslavem Kapčukem a fy. Statek Uhřínov, zastoupená panem Rudolfem Poláčkem) 

sdruţení a poţádali o jeho registraci a přidělení IČO. Název sdružení – SPLAV je 

připomínkou společně sdílené radosti i trápení – řeky a jejích povodní a zároveň 

zkratkou hesla sdružení – Společně pro lidi a venkov. 

 

Vznik Místní akční skupiny Sdružení SPLAV 

Vedle představitelů obcí byli s nabídkou spolupráce v rámci programu LEADER 

osloveny i další subjekty činné v území, zejména zemědělské podniky a soukromě 
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hospodařící zemědělci. Právě jejich zájem o program LEADER a aktivní práci v Místní akční 

skupině byl významným impulsem k pokračování v přípravách MAS.  Zájem podílet se na 

analýze potřeb území a formulaci záměrů dalšího rozvoje projevily i další subjekty – školy, 

tělovýchovné jednoty a další neziskové organizace. Místní akční skupina Sdružení SPLAV 

byla založena dne 15.12. 2004 v Solnici.  
Na tomto prvním jednání MAS byly schválen název, stanovy, statutární zástupci a 

další orgány MAS. Předsedou Místní akční skupiny byl zvolen pan Bc. Vladimír Bukovský, 

starosta obce Skuhrov nad Bělou a předseda Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bělá. 

Dále byly stanoveny další kroky činnosti. 

 

Rok 2005 byl vyhodnocen a uzavřen na výročním zasedání MAS V Deštném 

v Orlických horách, jemuţ předcházela společná prohlídka projektů realizovaných díky 

finančním prostředkům programu LEADER ČR. Všech aktivit MAS se pravidelně účastnila 

většina jejích členů. Přehled činnosti v roce 2005 a přehled uskutečněných projektů je uveden 

v příloze. 
 

Základem činnosti v roce 2006 byla opět účast v programu LEADER ČR  a 

administrace dalších 5 realizovaných projekt. Vedle této intenzívní práce se dařilo i v dalších 

činnostech – projektových aktivitách a partnerských a společenských aktivitách. Přehled 

činnosti v roce 2006 a přehled uskutečněných projektů je uveden v příloze 
   

Rok 2007 probíhal ve Sdruţení SPLAV ve znamení  přípravy na účast v Programu 

rozvoji venkova. Strategický plán LEADER zpracovaný v minulém období byl průběţně 

aktualizován a diskutován na setkáních a schůzích, doplňovány byly především informace o 

proběhlých akcích a náměty na projekty  nové. Souběţně se zveřejňováním informací a 

podkladů pro zpracování ţádosti o účast v OSE IV.LEADER PRV byla aktualizována i 

formální úprava SPL a některé procesy fungující v MAS jiţ dlouhodobě byly administrativně 

završeny (smlouva o vytvoření pracovní skupiny mládeţe a ţen, školení a zkoušky pro 

certifikaci administrativních postupů ISO). Manaţerka MAS a členové MAS se účastnili 

všech školících a informačních akcí pořádaných pro zvýšení informovanosti i PRV. 

Významným počinem roku 2007 se stalo rozšíření MAS o území Rychnova nad 

Kněţnou a Deštného v Orlických horách, jejichţ zástupci se stali přínosnými partnery 

ostatních členů MAS a obě území i významným zdrojem personálních, technických a 

materiálních hodnot. 

Zásadním krokem pro účast MAS v Programu rozvoje venkova se však byla 

spolupráce s  Místní akční skupinou Vyhlídka, která vyvrcholila dohodou o společném 

postupu obou MAS v programu LEADER a vstupem MAS Vyhlídka do Sdruţení SPLAV 

schválený jak všemi zastupitelstvy členských obcí a měst, tak i valnými hromadami obou 

MAS. Tento vstup se, samozřejmě,  projevil ve Strategickém plánu LEADER, na jehoţ 

aktualizaci jiţ spolupracovali zástupci členů obou MAS  v samostatných týmech 

zemědělských subjektů, neziskového sektoru, obcí a mládeţe. Konsensem názorů 

vyjádřených těmito týmy je především návrh fichí – témat, podporovaných aktivit, 

specifických vymezení, bodovacích a preferenčních kriterií i monitorovacích indikátorů i 

návrh finančních toků a rozdělení částek mezi jednotlivé fiche MAS. Tyto týmy se také 

zabývaly sběrem záměrů veřejnosti z území obou MAS, a to jak přímým oslovováním 

subjektů osobně či písemně podle adresáře ZAPÚ, Okresní Agrární komory, neziskových 

organizací a obcí (rozesláno vylo cca 500 e-mailových dotazníků, osobně osloveno dalších 

cca 250 subjektů), tak i oslovením při setkáních a konferencích, které Sdruţení SPLAV 

pořádalo (cca 200 účastníků). Sběry záměrů probíhaly také prostřednictvím regionálního 

tisku, především Zpravodajů měst a obcí z území MAS. Podařilo se tak shromáţdit mnoţství 
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ústních informací a námětů, ale i řadu písemných záměrů, které byly podkladem pro návrh a 

zpracování fichí. 

 

 

8. Přehled činnosti v roce 2007 

 
Leden  účast na veletrhu Regiontour Brno, setkání s MAS region Haná 

schůze MAS – informace o realizaci programu LEADER 

  otevření kanceláře v Kostelci nad Orlicí, zahájení roku 
 

Únor  schůze MAS – diskuse o rozšíření MAS, SPL 
 

Březen účast na schůzce MAS Královéhradeckého kraje s představiteli kraje 

  prezentace MAS na soutěţi „O lidech s lidmi“ v Japonsku 

  setkání s představiteli maďarské MAS Pannon Handcraft Cluster v Budapešti 
 

Duben  účast na celoevropském setkání LEADER na Korsice 

  schůze MAS – přijetí členů, volby, SPL 
 

Květen návštěva na setkání budoucí MAS v Mikroregionu Hornád 

účast na setkání polských MAS v Krosnowicích 

účast na akci Déčka Bambiriáda, vlastní stánek 

  školení Veřejná zeleň 
 

Červen účast na evropském semináři MAS v Praze, prezentace činnosti 

  získání certifikátu ISO 9001 

  schůze MAS – projekty, SPL 
 

Červenec návštěva tábora „Mladý cestovatel“ v Uhřínově 

  pracovní schůzka s účastníky tábora ve Francii 

  setkání se srbskými zástupci organizací k realizaci projektů 
 

Srpen  účast soutěţního druţstva Sdruţení SPLAV na gulášovém soutěţení v Synkově 

– Slemeně  
 

Září setkání s předsedou LGD LKW S. Longawou v Klodzku – příprava společného 

projektu 

  účast na doţínkách v Krosnowicích, vlastní stínek 

  účast na setkání a konferenci „Dni Mikroregiónu Hornád“ 

  účast na slavnostním otevření rozhledny v Krosnowicích 

 schůze MAS – SPL 
 

Říjen  organizace soutěţe „O nejlepší štrůdl“ v Černíkovicích 

 schůze MAS – SPL  
 

Listopad účast na konferenci v Boskovicích 

  mezinárodní konference a setkání s MAS Region Haná 

 schůze MAS – SPL  

 

Prosinec výroční zasedání MAS a partnerských MAS v Deštném v Orlických horách 

 mezinárodní partnerské setkání českých a polských MAS Staré Město 
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Uskutečněné aktivity MAS v roce 2007 

 

 Schůze a školení 
 

Zasedání MAS se konala v roce 2006 

ve dnech: 15.1., 2.2., 26.2., 9.4., 

14.5., 25.6., 27.8., 17.9., 8.10., 

 

 

 Partnerská setkání 
 

Na Rychnovsku 

Setkání MAS Rychnovska se 

konalo v květnu, na programu byly 

tradiční soutěţe, ochutnávky 

domácích výrobků a výměna 

zkušeností mezi členy různých MAS.    
 

V České republice 

První partnerským subjektem sdruţení SPLAV je od počátku Region Haná. I 

v letošním roce pokračovala společná setkání. Společné plány byly omezeny jednak blíţícími 

se volbami starostů jednak ukončením dosavadních dotačních programů. Jako vţdy se 

společná setkání vyznačovala veselou náladou a prohýbajícími se stoly. 
 

Mezinárodní setkání 

Pokračovalo intenzívní hledání partnerů na Slovensku a konečně se povedlo! 

Prostřednictvím paní Tvrdoňové získal kontakt na nás Mikroregion Hornád a po výměně řady 

emailů s Markem Šoltézem, jejich manaţerem, jsme se i několikrát setkali. 

Tradiční je na Rychnovsku partnerství s polskými subjekty, a tak i Sdruţení SPLAV 

uskutečnilo několik setkání s partnerskou Lokalnou Grupou Dzielania z Gminy Klodzko. 

Vţdy se účastnil i náš největší přítel Stašek Longawa. Pro jeho spolehlivost a zájem o 

společné projekty nám ho ostatní MAS i obce závidí. Protoţe oťukávání a oficiality uţ máme 

za sebou, zvali jsme Staška a jeho kolegy na všechny větší akce, které naše sdruţení pořádalo. 

A také jsme připravili několik společných projektů. 

 

 

 Samostatné projekty (projekty, které jsme v roce 2007 samostatně realizovali) 

 

 

Název projektu: 

NOVÁ PŘÍLEŽITOST 
 

Termín: 08/2006 – 12/2007 

Celkové náklady projektu : 1 025 

000,- Kč 

Naplnění strategie: LIDSKÉ 

ZDROJE, LEADER 

Realizace: ŢENY 

Realizováno z programu: Operační 

program rozvoj lidských zdrojů 
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Anotace projektu, parametry projektu: 

Navazující a částečně nadstavbový projekt k Manaţerem nestátní neziskové organizace. 

Projekt určený pro absolventy kurzu předchozího s účastí 16 posluchačů. Témata 

z předcházeného kurzu byla doplněna o další informace. Jedním z výstupů je zpracování 

projektu jednotlivými posluchači. Z projektů budou vybrány 3 k moţné realizaci v rámci 

Mikroregionu Bělá. 

 

Název projektu: 

OD INTERREGU K EVROPSKÉ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI 
 

Termín: 09/2007 – 12/2007 

Celkové náklady projektu: 199 000,- Kč 

Naplnění strategie: MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, LEADER 

Realizace: MAS 

Realizováno z programu: INTERREG III.A 
 

Anotace projektu, parametry 

projektu: 

Projekt byl zaměřen na přeshraniční 

spolupráci s polskou stranou. Byl 

realizován ve dvou konferencích. 

Nosným tématem první byla 

informovanost o jiţ realizovaných 

mezinárodních projektech, informace 

o programu LEADER a nabídka 

moţné spolupráce. Na druhé se jiţ 

řešily konkrétní moţné společné akce 

subjektů z Polska, Česka i ze 

Slovenska. Obou konferencí se 

zúčastnilo více neţ 100 posluchačů. 

 

Název projektu: 

VÍME, JAK ŽIJÍ SOUSEDÉ? 
 

Termín: 04/2007 – 12/2007 

Celkové náklady projektu: 153 000,- Kč 

Naplnění strategie: LEADER 

Realizace: ŢENY, MAS 

realizováno z programu: POV Královéhradeckého kraje 
 

Anotace projektu, parametry projektu: 

Obsahem projektu bylo uspořádání 4 seminářů s tématy: Podnikání v agroturistice, Veřejná 

zeleň v obcích, Tradiční plodiny a Obecní knihovna pro veřejnost. Lektory byly vesměs 

odborníci s praxí. Celkem se seminářů zúčastnilo cca 150 posluchačů a měly velký kladný 

ohlas. Součástí všech seminářů byly i praktické ukázky, např. prořez vzrostlých stromů a 

návštěva obecní knihovny. 
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Název projektu: 

MEZINÁRODNÍ TÁBOR 

FRANCIE 
 

Termín: 08/2007  

Celkové náklady projektu: 

148 000,- Kč 

Naplnění strategie: 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, 

MLÁDEŢ 

Realizace: MLÁDEŢ 

Realizováno z programu: 
Budujeme společně (Francie) 
 

Anotace projektu, parametry 

projektu: 

Pokračování projektu z roku 2006, tentokrát realizováno na území Francie. Účast 6 

mládeţníků + 2 vedoucí z kaţdé zúčastněné země (Francie, Česko, Polsko, Slovensko). 

Hlavní náplní bylo společné budování zemědělského objektu a poznávání mentality dalšího 

národa. Tato náplň se rozrostla na sportovní klání a drobné soutěţe. 

 

 

Název projektu: 

PARTNERSTVÍ MÍSTNÍ AKČNÍ 

SKUPINY SDRUŽENÍ SPLAV 
 

Termín: 01/07 – 12/07  

Celkové náklady projektu: 
264 000,- Kč 

Naplnění strategie: 
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, 

LEADER 

Realizace: MAS 

Realizováno z programu: Grant 

Královéhradeckého kraje 
 

Anotace projektu, parametry 

projektu: 

Dofinancování realizovaných 

mezinárodních i českých 

partnerských projektů, např. 

LoProDeN a dalších. 

 

Název projektu: 

TÁBOR MALÝCH 

CESTOVATELŮ 
 

Termín: 07/2007  

Celkové náklady projektu: 32 000,- 

Kč 

Naplnění strategie: MLÁDEŢ 

Realizace: MLÁDEŢ 
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Realizováno z vlastních zdrojů 
 

Anotace projektu, parametry projektu: 

Pětidenní tábor realizovaná vlastními silami a z velké části  hrazen sponzorsky. Byl určen pro 

děti 6 – 10 let. Zúčastnilo se ho 15 dětí + 2 vedoucí. Programem bylo cyklistické i pěší 

poznávání Orlických hor, manuální dovednosti, karneval, sportovní klání a noční výlet. 

 

 

 

 Partnerské projekty (v roce 2007 jsme se účastnili těchto společných 

projektů) 
 

Název projektu: 

 POZNEJME SE 
 

Termín: 07/2007 – Mikroregion Brodec 

Celkové náklady projektu: 142 000,- 

Kč 

Naplnění strategie: MLÁDEŢ 

Realizace: MLÁDEŢ 

Realizováno z programu: INTERREG 

III.A – fond mikroprojektů 
 

Anotace projektu, parametry 

projektu: 

Letní česko – polský tábor zaměřený na 

vzájemné poznání ţivota mládeţe. Účast 

15 + 15 dětí ve věku 10 – 15 let. 

Součástí programu tábora byly nejen výlety do okolí a Orlických hor, ale i maškarní merenda, 

turnaj v odbíjené, dny kuchyně a diskotéka 

 

Název projektu: 

MÍSTNÍ VÝROBKY 
 

Termín: 04/2007 – Regionálne 

sdruţenie obcí Hornád 

Celkové náklady projektu: 
180 000,- Kč 

Naplnění strategie: MAS, ŢENY 

Realizace: ŢENY 

Realizováno z vlastních zdrojů 
 

Anotace projektu, parametry 

projektu:  

 

Projekt realizovaný slovenskými 

přáteli, jehoţ smyslem bylo ukázat 

tradiční řemesla. Součástí projektu byla nejen konference s účastí renomovaných odborníků, 

ale i ukázky přímo v místech působení řemeslníků. Projektu se zúčastnilo 40 zájemců, z toho 

16 z ČR. 

 

Název projektu: 



 
 

Místní akční skupina SDRUŽENÍ SPLAV 

DNY MIKROREGIONU HORNÁD 
 

Temín: 09/2007 – Regionálne 

sdruţenie obcí Hornád 

Celkové náklady projektu: 780 000,- 

Kč 

Naplnění strategie: MEZINÁRODNÍ 

SPOLUPRÁCE 

Realizace: MAS 

Realizováno z programu: 
Visegradské fondy 
 

Anotace projektu, parametry 

projektu: 

Velká třídenní společenská akce 

s účastí slovenských, českých a 

maďarských partnerů. Kromě konference s účastí významných politických představitelů byla 

na programu kulturní vystoupení jednotlivých zemí, fotbalový turnaj a ekumenická 

bohosluţba. Českou kulturu zajistilo Déčko a fotbalové muţstvo bylo sestaveno prakticky 

z účastníků setkání – úspěchem bylo 3. místo. Celé akce se zúčastnilo několik set účastníků, 

z české strany 26. 

 

 

Název projektu: 

GRIP – IT, LOCAL PRODUCT 

DEVELOPMENT NETWORK 

(LoProDeN) 
 

Termín: 03/06 – 06/07 

Celkové náklady projektu: 

820 000,- Kč 

Naplnění strategie: 
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, 

LIDSKÉ ZDROJE, LEADER 

Realizace: ŢENY, MAS 

Realizováno z programu: 
INTERREG III.C  
 

Anotace projektu, parametry 

projektu: 

Průlomový projekt s účastí maďarského LAGu – Pannon Handkraft Cluster a dvou italských – 

Medes Observatory for economic probléme a LAG Euroleader s. Cons.a.r.l. Projekt zaměřený 

na místní výrobky s návštěvou veletrhu cestovního ruchu v Budapešti s vlastní prezentací a 

jarmarku řemesel v maďarské vsi Ószkó. U nás proběhlo 3 denní setkání zúčastněných stran 

projektu s výstavou řemeslných výrobků, vlastní ukázkou řemesel a představením 

jednotlivých MAS s účastí 4 Italů, 8 Maďarů a 20 zástupců z MAS Vyhlídka a Sdruţení 

SPLAV, o.s. 

 

Název projektu: 

PŘÍLEŽITOST 
 

2,4mil. Kč na realizaci projektu (92 % dotace) 
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Nositel projektu: Obec Skuhrov nad Bělou 

Partneři projektu: Sdruţení SPLAV, DSO Mikroregion Bělá, Sdruţení Villa Nova, Svaz 

tělesně postiţených, OA pro tělesně postiţené, Jánské Lázně 

Město Rychnov nad Kněţnou 

 

Jedná o projekt zaměstnání tělesně postiţených osob jako zaměstnanců obce při zajištění 

provozu víceúčelového obecního objektu a v práci s výpočetní technikou ve sluţbách pro 

obce a další neziskové organizace. 

Cílové skupiny : 

• tělesně postiţení občané 

• uchazeči o zaměstnání 

• obce a další neziskové org. 

• absolventi OA pro tělesně postiţené občany 

Sdruţení SPLAV zajišťovalo vyškolení zaměstnanců obce a nadále i uplatnění jejich práce 

mezi členskými subjekty a partnery MAS. 

Spolupráce všech partnerů na tomto projektu byla oceněna 3. místem v soutěţi O lidech 

s lidmi, pořádané ve spolupráci Českých a Japonských pořadatelů. Ocenění je o to 

významnější, ţe projekt se umístil hned za projekty Kraje Vysočina a města Otrokovice mezi 

dalšími 17 účastníky. Získanou cenou je studijní pobyt v Japonsku pro manaţerku sdruţení 

SPLAV. 

 

předání cen v Senátu ČR 
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 Připravované projekty (Pro rok 2008 a další, připravuje MAS tyto další 

projekty) : 

 

Norské fondy – Krajina s pamětí 

Společný projekt s osmi partnerskými subjekty zaměřený na udrţitelný rozvoj orlických 

hor a podhůří. 

1. LEADER – projekt uplatnění filosofie LEADER na území MAS 

2. Norské fondy – projekt zaměřený na údrţbu veřejné zeleně na území MAS 

 

 

9.  Příjmy a výdaje MAS v r. 2007 
 

Rozpočet 2007 
Příjmy rok 2007 

Dary 10000 

 DotaceLoProDeN 645302 

Dotace  OPRLZ 815437 

Dotace konference 2006 208189 

POV 137200 

Granty kraje 264000 

Vlastní zdroje - zůst.z roku 2006 277182 

Vlastní činnost (sluţby) 127876 

Úrok z účtu 380 

Členské příspěvky 14400 

Úvěry 550670 

Půjčka 133000 

Celkem 3 183 636 

 

 

Výdaje roku 2007  

OPRLZ 903508 

LoProDeN 334763 

Konference 2007 193300 

POV 153024 

Granty kraje 222352 

Splátky úvěru 1122786,4 

Úroky z úvěru 19601 

Náklady na Strategii LEADER 2007-2013 150000 

Vlastní činnost MAS + reţie 84302 

 3 183 636 
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10. Plán činnosti pro rok 2008 
 
Leden  úpravy kanceláře MAS v Kostelci nad Orlicí 

slavnostní otevření provozního domu v Rokytnici v Orlických horách 

zájezd na Regiontour do Brna s DSO Mikroregion Bělá 
 

Únor  schůze MAS Rychnovska s přeborem MAS v kuţelkách 

setkání s představiteli samospráv na území MAS 

příprava projektů na rok 2008 

Březen schůze MAS k realizaci programu Leader 2008 - 2013 

setkání MAS Královéhradeckého kraje 

návštěva Regionáneho sdruţenia obcí Hornád 
 

Duben  schůze MAS, příprava letních táborů 

konzultační setkání s NNO Kozoderská lípa a Dobrá karta 

společná návštěva členů MAS domu v Rokytnici v O.h. 
 

Květen setkání s MAS Frýdlantsko a Mezi Labem a Metují 

návštěva MAS Region Haná u nás 

návštěva Regionáneho sdruţenia obcí Hornád u nás, vývoj LEADERU na 

Slovensku 
 

Červen schůzka MAS Rychnovska s přátelským posezením 

setkání Programového výboru se zájmovými aktivitami „Ţeny v akci“ a 

„Mladé MASo“ 

schůze MAS k vývoji v programu LEADER 
 

Červenec tábor dětí 6 – 10 let 

tábor mládeţe 10 – 16 let 

mezinárodní tábor mládeţe Slovensko 
 

Srpen  schůze MAS se zahájeným přednáškovým cyklem o regionálních potřebách 

v oblasti zemědělství a obcí 

účast druţstva MAS na Gulášovém soutěţení v obci Synkov – Slemeno 

seminář k regionálním výrobkům 

 

Září  schůze MAS se soutěţí o nejlepší jablečný produkt 

účast na Doţínkách Královéhradeckého kraje 

účast na doţínkách v Polsku 

účast na doţínkách v jednotlivých zemědělských právnických subjektech MAS 
 

Říjen  návštěva Regionálního sdruţenia obcí Hornád na Slovensku 

výlet do  Regionu Haná 

návštěva výsledků hospodaření v zemědělských subjektech MAS 
 

Listopad uspořádání konference NNO s aktivitami LEADER 

aktivita „Ţeny v akci“ – uvař z brambor pochoutku  

schůze MAS 
 

Prosinec výroční schůze MAS Deštné v Orlických horách 

výstavka aktivit členů MAS 

 

V případě obdržení dotace z programu LEADER bude program doplněn o nutné 

aktivity, které z tohoto úspěchu vyplynou. 
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D O H O D A 

 

O VZÁJEMNÉ POMOCI A  SPOLUPRÁCI 

V RÁMCI SDRUŽENÍ SPLAV, O.S. 

 

uzavřená dne 30. srpna 2007 
 

mezi 

 

 

Programovým výborem Sdružení SPLAV, o.s., zastoupeným předsedou 

panem PhDr. Bohumírem Dragounem 

 



 
 

Místní akční skupina SDRUŽENÍ SPLAV 

a 

 

zájmovou skupinou Sdružení SPLAV, o.s. „Mladé MASo“, zastoupenou 

panem RNDr. Tomášem Kytlíkem 

 

I. 

Strany dohody budou spolupracovat a pomáhat si vzájemně řešit specifické 

problémy a úkoly, které vyvstanou v rámci Sdruţení SPLAV, o.s. Strany 

dohody budou spolupracovat při přípravě a uskutečňování záměrů vedoucích 

k naplnění strategického  plánu rozvoje zájmového území Sdruţení SPLAV, o.s. 

 

II. 
Strany dohody mají zájem na udrţování dobrých vztahů a dohodly se, ţe si  

rovněţ budou předávat informace, poznatky a zkušenosti získané při přípravě a 

realizaci projektů v programu LEADER i v dalších programech a projektech.  

 

 

III. 
Tato dohoda vychází ze zásad rovnoprávnosti, vzájemnosti a náklonnosti, obě 

strany prohlašují, ţe budou podporovat, rozvíjet a upevňovat vzájemné přátelské 

vztahy k oboustranné spokojenosti. 

 

 

 

 

……………………………………..             ....................................................... 

         za Programový výbor                                         za „Mladé MASo“         
 

D O H O D A 

 

O VZÁJEMNÉ POMOCI A  SPOLUPRÁCI 

V RÁMCI SDRUŽENÍ SPLAV, O.S. 

 

uzavřená dne 30. srpna 2007 
 

mezi 

 

 

Programovým výborem Sdružení SPLAV, o.s., zastoupeným předsedou 

panem PhDr. Bohumírem Dragounem 

 

a 
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zájmovou skupinou Sdružení SPLAV, o.s. „Ženy v akci“, zastoupenou paní 

Marií Trejtnarovou 

 

I. 

Strany dohody budou spolupracovat a pomáhat si vzájemně řešit specifické 

problémy a úkoly, které vyvstanou v rámci Sdruţení SPLAV, o.s. Strany 

dohody budou spolupracovat při přípravě a uskutečňování záměrů vedoucích 

k naplnění strategického  plánu rozvoje zájmového území Sdruţení SPLAV, o.s. 

 

II. 
Strany dohody mají zájem na udrţování dobrých vztahů a dohodly se, ţe si  

rovněţ budou předávat informace, poznatky a zkušenosti získané při přípravě a 

realizaci projektů v programu LEADER i v dalších programech a projektech.  

 

 

III. 
Tato dohoda vychází ze zásad rovnoprávnosti, vzájemnosti a náklonnosti, obě 

strany prohlašují, ţe budou podporovat, rozvíjet a upevňovat vzájemné přátelské 

vztahy k oboustranné spokojenosti. 

 

 

 

 

……………………………………..             ....................................................... 

         za Programový výbor                                         za „Ţeny v akci“ 
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