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1. identifikační údaje MAS 
 

název: Sdruţení SPLAV, o.s. 
sídlo: Skuhrov nad Bělou čp. 84, 517 03 Skuhrov nad Bělou 
hlavní kancelář: Palackého náměstí 23, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
spojení: tel./fax: 494 323 650, mobil manaţerka: 732 578 889, e-mail: sdruzenisplav@seznam.cz        
statutární zástupce: předseda sdruţení PhDr. Bohumír Dragoun 
IČO: 26983389 
 
manaţerka MAS: Ing. Arch. Kateřina Holmová 
účetní MAS: Vladana Kinclová 
administrátor programu LEADER: Ing. Kristina Holmová 
pracovník pro monitoring programu LEADER a evaluaci SPL: Bc. Vladimír Bukovský, Pavel Tichý 

 
 

2. popis území MAS 
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kraj: Královéhradecký 
okres: Rychnov nad Kněţnou 
 
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:  52015 km2              
počet obyvatel:  36 630 
hustota: 70,42 obyv./km2 
 
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 km2 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./km2.  
 
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. 
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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 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. 
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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.  
 

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.   
 

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 Sdruţení 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: Rudolf poláček (Statek Uhřínov), Josef Kunc (Farma Brocná), Petr 

Hudousek (MAS Vyhlídka), Václav Dušek (Sokol Černíkovice), Vítězslav Kapčuk (obec Synkov-
Slemeno), Josef Solár (Déčko), Mgr. Marie Lorencová (ZŠ Javornice) 

 výběrová komise: Pavel Tichý (MAS Vyhlídka), Jiří Dostál (Horal, Hláska), RNDr. Bohumír 
Dragoun (VILLA Nova), Boţena Šedová (obec Libel), Josef Šmída (obec Voděrady) 

 kontrolní komise: Petr Mareš (MAS Vyhlídka), Jarmila Kotyzová (SHR Kotyzová), Bc. Vladimír 
Bukovský (mikroregion Bělá) 

 pracovní skupina Ţeny: Marie Trejtnarová, starostka obce Záměl, Boţena Šedová, starostka 
obce Libel, Mgr. Marie Lorencová, ředitelka ZŠ Javornice 

 pracovní skupina Mládeţ: 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, Ing. Kristina Holmová, Greenstorming-zelená škola,o.s, Rokytnice v O.h. 

 manaţer – Ing. arch. Kateřina Holmová, zaměstnanec Sdruţení SPLAV 
 účetní – Vladana Kinclová, zaměstnanec Sdruţení SPLAV 
 kontrola a monitoring programu LEADER: Renata Horáková  
 administrátor programu LEADER: Ing. Kristina Holmová 
 pracovník pro propagaci a vzdělávání programu LEADER: Petra Beranová 
 pracovník pro monitoring programu LEADER a evaluaci SPL: Bc. Vladimír Bukovský, Pavel 

Tichý 
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Činnost jednotlivých orgánů: 
 

 předseda a místopředsedové 
1. Předseda je statutárním zástupcem Sdruţení a jedná jeho jménem 
2. Za svoji činnost je předseda odpovědný Programovému výboru 
3. Předseda i místopředsedové jsou voleni na dobu 3 let 
4. Předseda řídí práci Programového výboru a vede jeho zasedání 
5. Předseda svolává Valnou hromadu sdruţení a řídí její průběh 
6. Předseda můţe delegovat pravomoc ke konkrétním jednáním na kteréhokoli člena Sdruţení 
7. Předseda je v době své nedosaţitelnosti zastupován místopředsedy, z nichţ kaţdý zastupuje 

jednu z částí VÝCHOD či ZÁPAD 
8. Právo podpisu jménem Sdruţení má předseda i kaţdý z obou místopředsedů samostatně 
9. Místopředsedové monitorují a kontrolují realizaci projektů Sdruţení i konečných příjemců 

programu LEADER 
10. Předseda a místopředsedové přijímají zaměstnance sdruţení, určují pracovní náplň a platové 

podmínky příslušné ke kaţdé pracovní pozici.  
 
 

 valná hromada  
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdruţení 
2. Valnou hromadu tvoří členové Sdruţení 
3. Valnou hromadu svolává předseda Sdruţení podle potřeby, nejméně však 1 x ročně. Předseda 

dále svolá Valnou hromadu vţdy, kdyţ o to poţádá nejméně 30% členů Sdruţení. 
4. Valná hromada zejména: 
- schvaluje stanovy Sdruţení, jejich změny a doplňky 
- schvaluje úkoly Sdruţení pro příslušné období, výroční zprávu Sdruţení, rozpočet Sdruţení a 

roční uzávěrku hospodaření 
- schvaluje jednací řád Valné hromady 
- rozhoduje o zrušení členství v Sdruţení 
- schvaluje strategii rozvoje regionu 
- schvaluje strategické dokumenty Sdruţení a výběr projektů k realizaci Strategického plánu 

LEADER 
- volí na dobu 3 let členy Programového výboru a Revizní komise a odvolává je 
- deleguje podle potřeby úkoly na další orgány sdruţení 

       5. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Sdruţení 
 
 
 

 programový výbor 
1. Programový výbor má 7 členů a je volen na dobu 3 let 
2. Programový výbor je tvořen předsedou a místopředsedy a dalšími členy 
3. schází se dle potřeby 
4. za svoji činnost odpovídá Valné hromadě 
 
do působnosti výboru patří jednat a rozhodovat ve všech věcech Sdruţení, které nepatří do 
působnosti Valné hromady - zejména: 
- koordinuje činnost Sdruţení 
- stanoví krátkodobé a střednědobé cíle sdruţení 
- schvaluje podávané projektové ţádosti 
- schvaluje výběrová kriteria a výběr projektů provedených Výběrovou komisí  
- jmenuje na dobu 3 let členy Výběrové komise a odvolává je 
- vytváří další pracovní orgány Sdruţení a dohlíţí na odpovídající sloţení Sdruţení 
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- rozhoduje o přijetí za člena Sdruţení 
- schvaluje přijetí zaměstnanců sdruţení 

 
 
 

 výběrová komise  
1. Výběrová komise má 7 členů a je jmenována na dobu 3 let.  
2. Schází se dle potřeby. Za svoji činnost odpovídá Programovému výboru.  
3. Do působnosti komise patří zejména: 
- výběr projektů podle výběrových kriterií 

 
- sestavení seznamu projektů podle bodové hodnoty, vyznačení projektů navrţených ke 

schválení v rámci finančního limitu a projektů náhradních 
 
 
 

 kontrolní komise   
1. Revizní komise je kontrolním orgánem Sdruţení, má 3 členy. 
2. Za svou činnost odpovídá Valné hromadě.  
3. Komise vykonává dohled nad hospodařením Sdruţení a upozorňuje výbor na zjištěné 

nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně. 
4. Pro zasedání Valné hromady připravuje komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti 
5. Monitoruje a kontroluje průběh realizace projektů sdruţení 

 
 
 

 pracovní skupina mládeţe 
1. navrhuje a sestavuje plán činnosti sdruţení v oblasti práce s dětmi a mládeţí 
2. vyhledává moţné finanční zdroje pro uskutečňování záměrů a vlastní činnost 
3. realizuje projekty 
4. hospodaří se svěřenými finančními prostředky a provádí jejich vyúčtování 
5. zajišťuje propagaci a publicitu činnosti sdruţení, vede a aktualizuje vebové stránky MAS 

 

 pracovní skupina ţen 
1. navrhuje a sestavuje plán činnosti sdruţení v oblasti vzdělávání, výchovy, práce s veřejností 
2. vyhledává moţné finanční zdroje pro uskutečňování záměrů a vlastní činnost 
3. realizuje projekty 
4. hospodaří se svěřenými finančními prostředky a provádí jejich vyúčtování 
5. organizuje společenské akce sdruţení, partnerské návštěvy a setkání 

 
 

 
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                                                     MAS Vyhlídka 
soukromě hospodařící rolník                      občanské sdruţení 
Bílý Újezd 30                                               Záměl 226 
IČO  145 22 039     517 43 Potštejn 
 
 
 
 
 
 



 
 

Místní akční skupina SDRUŽENÍ SPLAV 

 10 

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 9 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 má sdruţení tyto další zaměstnance: 
 

Kristina Holmová pracuje jako projektová manaţerka projektů LEADER a projektů mezinárodní 
spolupráce. Má 4 roky praxe v přípravě a realizaci záměrů sdruţení podpořených fondy Evropské unie a 
ČR – Fond mikroprojektů INTERREG, LEADER, LEADER-Spolupráce, Meziregionální spolupráce 
INTERREG. Vede webové stránky sdruţení, připravuje prezentace, překládá prezentace a dokumenty 
sdruţení do angličtiny, udrţuje mezinárodní kontakty sdruţení, tlumočí jednání se zahraničními 
partnery. Hovoří anglicky, španělsky, částečně řecky.  Má řidičský průkaz skupiny B. Získané 
odbornosti: Ústav zahradní a krajinářské architektury MZLU Brno, odborná stáţ 12 měs. se závěrečným 
certifikátem odbornosti  Botanical Gardens and Glasshouses of Birmingham, First Certificat in English, 
kurz Manaţerem venkovského prostoru. 
 
Vladimír Bukovský pracuje jako pracovník pro monitoring programu LEADER a evaluaci SPL. Je 
zodpovědný za monitoring realizace programu LEADER na území MAS Sdruţení SPLAV ZÁPAD a 
dalších projektů MAS. Zajišťuje zpracování a vyhodnocení monitorovacích ukazatelů u projektů 
LEADER v části ZÁPAD, zpracovává monitorovací zprávy pro potřeby programu LEADER, zajišťuje 
aktualizaci a evaluaci Strategického plánu LEADER v části ZÁPAD, zajišťuje komunikaci s veřejností 
v části ZÁPAD, zajišťuje komunikaci s orgány státní správy, samosprávy, bankovními ústavy a dalšími 
spolupracujícími veřejnými institucemi. Hovoří rusky a německy. Má řidičský průkaz skupiny B.  
 
Pavel Tichý pracuje jako pracovník pro monitoring programu LEADER a evaluaci SPL. Je zodpovědný 
za monitoring realizace programu LEADER na území MAS Sdruţení SPLAV VÝCHOD a dalších 
projektů MAS. Zajišťuje zpracování a vyhodnocení monitorovacích ukazatelů u projektů LEADER v části 
VÝCHOD, zpracovává monitorovací zprávy pro potřeby programu LEADER, zajišťuje aktualizaci a 
evaluaci Strategického plánu LEADER v části VÝCHOD, zajišťuje komunikaci s veřejností v části 
VÝCHOD, zajišťuje komunikaci se členy sdruţení, zájemci o členství ve sdruţení, sponzory a dalšími 
subjekty. Hovoří rusky a částečně anglicky. Má řidičský průkaz skupiny B a T.  
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 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 – 3x PC, 3x notebook, 2x tiskárna, kopírka, scanner, pevný telefon, 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. 
 
Další pracoviště má sdruţení v Rychnově nad Kněţnou, v kanceláři projektového manaţera Města 
Rychnov n/K. která je vybavené počítačem a tiskárnou. Pracoviště slouţí převáţně ke konzultaci 
záměrů ţadatelů o dotaci. Z části SEVER. 
 
Od 1. března r. 2008 pronajímá Sdruţení SPLAV části objektu v Rokytnici v O.h.v majetku Města. Zde 
MAS provozuje 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 sdruţení. 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. 2009 plánuje sdruţení vydávání pravidelného informačního bulletinu 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 

členské příspěvky 
regionální příspěvky 

projektová činnost 

http://www.sdruzenisplav.cz/
mailto:sdruzeni.splav@seznam.cz
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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. 
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 propagace, mzdových a provozních prostředků, 
nákupu techniky, cestovného atp. 

 
 

6. partneři MAS 

 
V roce 2008 MAS navázala spolupráci s dalšími partnery. Jednou z nejpřínosnějších je spolupráce s 
NGO Jarva Development Partners z Estonska. Po vzájemných návštěvách byla podepsána smlouva o 
spolupráci a v říjnu se estonská MAS podílela na projektu Česko-Slovensko-Polsko-Srbsko-Estonské 
kulturní dny, který proběhl na území MAS Sdruţení SPLAV. Spolu s estonskými partnery jsou 
naplánovány další projekty, například Spolupráce při vyuţívání kulturního dědictví z programu LEADER 
Spolupráce nebo Stejné problémy, různá řešení z Evropského Sociálního Fondu. 
 
Další spolupráci navázala MAS Sdruţení SPLAV se srbským městem Paracin; členové MAS se 
zúčastnili v Srbsku dvou setkání a Paracin pak přijal pozvání ke spolupráci na projektu Česko-
Slovensko-Polsko-Srbsko-Estonské kulturní dny.  
 
V roce 2008 MAS Sdruţení SPLAV spolupracovalo jiţ s tradičními partnery, s MAS OKO (dříve 
Mikroregion Hornád) a s MAS Region Haná. Proběhlo několik partnerských setkání a zároveň se obě 
MAS účastnily projektu kulturních dnů. MAS OKO je také partnerem projektu LEADER Spolupráce a 
Evropského Sociálního Fondu. S dalších partnerů MAS Sdruţení SPLAV nadále spolupracuje s MAS 
NAD ORLICÍ, se kterou do budoucna připravuje projekt LEADER Spolupráce. Nadále trvá také 
partnerství s MAS Vyhlídka, jak v programu MEADER, tak i v rámci jiných projektů a setkávání. 
 

 
současní smluvní partneři MAS: 
 

• MAS Vyhlídka, Česká Republika 
• MAS Nad Orlicí, Česká republika 
• MAS Region Haná, Česká republika 
• NGO Jarva Development Partners, Estonsko 
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• FundacjaKlodzkaWstegaSudetów-LokalnaGrupaDzialania, Polsko 
• MAS OKO, Slovensko 
• Pannon Handcraft Cluster, Maďarsko 
• MEDES Observatory for economic problems,Itálie 
• LAG Euroleader s. Cons.a.r.l., Itálie 
• Město Paracin, Srbsko 

 

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 zaloţení 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 sdruţení 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 sdruţení – SPLAV je připomínkou společně sdílené radosti i trápení – řeky a jejích 
povodní a zároveň zkratkou hesla sdruţení – Společně pro lidi a venkov. 
 
vznik Místní akční skupiny Sdruţení SPLAV 
Vedle představitelů obcí byli s nabídkou spolupráce v rámci programu LEADER osloveny i další 
subjekty činné v území, zejména zemědělské podniky a soukromě 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 Sdruţení SPLAV byla zaloţena dne 15. 12. 2004 v Solnici. Na tomto prvním 
jednání MAS byl 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. 
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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 akcích, které proběhly 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 ústních informací a námětů, ale i řadu 
písemných záměrů, které byly podkladem pro návrh a zpracování fichí. 
 
V roce 2008 MAS Sdruţení SPLAV uspěla v programu LEADER a  získala asi 80 mil. Kč, které bude 
rozdělovat na území obou MAS aţ o roku 2013. Podáno bylo také několik ţádostí; například projekt 
Spolupráce při vyuţívání kulturního dědictví a projekt Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a 
spolupráce v regionech Orlice.  
 
V březnu 2008 bylo znovuotevřeno Středisko environmentální výchovy a příhraniční spolupráce neboli 
Dům SPLAV v Rokytnici v Orlických horách, kde kaţdý týden pravidelně probíhají koncerty, vernisáţe, 
workshopy, sportovní aktivity a další kulturní akce. 
 
 

8. přehled činnosti v roce 2008 



 
 

Místní akční skupina SDRUŽENÍ SPLAV 

 15 

 
leden  schůze zaměstnanců MAS 
 

únor  schůze zaměstnanců MAS 
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 
slavnostní otevření provozního domu v Rokytnici v Orlických horách 

 

duben  schůze MAS, příprava letních táborů 
návštěva partnerského města Paracin v Srbsku 
účast konference LEADER v Estonsku 

 

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

červen  schůze MAS k vývoji v programu LEADER 
Haná  

 

červenec návštěva partnerské MAS Region Haná 
tábor dětí v Osečnici 

 

 
září  schůze MAS se soutěţí o nejlepší jablečný produkt 

účast druţstva MAS na Gulášovém soutěţení v obci Synkov – Slemeno 
účast na Doţínkách Královéhradeckého kraje 
účast na doţínkách v jednotlivých zemědělských právnických subjektech MAS 

 

říjen  návštěva partnerských MAS z České Republiky a ze zahraničí v rámci projektu Česko-
slovensko-polsko-srbsko-estonské kulturní dny 
návštěva výsledků hospodaření v zemědělských subjektech MAS 

 

listopad schůze zaměstnanců MAS 
 

prosinec výroční schůze MAS Deštné v Orlických horách 
  vánoční besídka 

výstavka aktivit členů MAS 
 

 
 
Uskutečněné aktivity MAS v roce 2008 
 

 
Návštěva partnerského města Paračin 
V dubnu 2008 bylo Sdruţení SPLAV pozváno Obštinou Paračin na několikadenní setkání. Kontakt 
Sdruţení SPLAV s městem Paracin začal jiţ v prosinci roku 2007, dubnová tedy návštěva byla jiţ druhá 
v pořadí. V Paracinu byl přichystán bohatý program: návštěva městského úřadu, beseda se 
zaměstnanci, exkurze do sklárny návštěva přírodního parku Gza, návštěvy místních zemědělců a další. 
 
Sruţení SPLAV při této návštěvě podepsalo s Obštinou Paračin smlouvu o spolupráci a náplánovalo 
některé společné projekty do budoucna (viz. Česko-slovensko-polsko-srbsko-estonské kulturní dny) 
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Konference LEADER v Estonsku 
V dubnu 2008 se zástupci Sdruţení SPLAV na pozvání estonské MAS NGO Jarva Development 
Partners zúčastnili mezinárodní konference LEADER. Sdruţení SPLAV představilo oblast svého 
působení, hlavní obory činností a některé úspěšné projekty. Zároveň se členové delegace měli moţnost 
seznámit s prací místních akčních skupin z Estonska, Finska a Maďarska. Tato konference byla 
začátkem spolupráce s estonskými partnery NGO Jarva Development Partners. 
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Návštěva finské MAS 
Začátkem června přijela na několikadenní návštěvu manaţerka finské místní akční skupiny ………… 
Jejím hlavním cílem bylo porovnat práci a výsledky místních akčních skupin ve Finsku, v České 
Republice a na Slovensku. Zaměstnanci Sdruţení SPLAV připravili vyčerpávající program s ukázkou 
celé řady projektů.  
 
 
Sjezd řeky Divoké Orlice 
V rámci team buildingu se Sdruţení SPLAV rozhodlo pro své zaměstnance a členy uspořádat sjezd 
části řeky Divoké Orlice v úseku Kostelec nad Orlicí – Týniště nad Orlicí. Trasa nebyla příliš náročná, 
přesto se některým dvoučlenným posádkám podařilo loď obrátit. Celá akce měla velký úspěch, můţeme 
tedy očekávat její další kolo v příštím roce. 
 
 
Tábor v Osečnici 
Sdruţení SPLAV se rozhodlo, ţe bude kaţdý rok pořádat pro děti svých členů nebo dětí, které ţijí na 
území Sdruţení SPLAV týdenní tábor. Tábor v Osečnici byl jiţ v pořadí druhým. Děti ve věku 6 – 12 let 
měli moţnost pod vedením zkušeného táborového vedoucího Tomáše Kytlíka zaţít celou řadu 
dobrodruţství jako jízdu na hasičském autě, noční číhanou s myslivci nebo velký cyklistický výlet.  
 
 
Soutěţ O nejlepší guláš 
V obci Synkov-Slemeno pravidelně vyhlašuje soutěţ o nejlepší guláš. Čtyřčlenné smíšené týmy mají 
několik hodin na to, aby uvařily pravý kotlíkový guláš na ohni. Tým Sdruţení SPLAV se jiţ podruhé 
zúčastnil této akce, bohuţel se opět neumístil na předních pozicích. Vaření guláše je ale především 
příjemnou záminkou ke společnému posezení.  
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Projekty MAS v roce 2008 
 

 samostatné projekty (projekty, které jsme v roce 2008 samostatně realizovali) 

 
název projektu: LEADER – Společnou cestou k rozvoji venkova 
název programu: Program rozvoje venkova – osa IV. LEADER 
garant: MZE Česká Republika 
 
LEADER – Společnou cestou k rozvoji venkova je stěţejní činností Místní akční skupiny Sdruţení 
SPLAV. Velký úspěch zaznamenalo sdruţení v roce 2008, kdy ve spolupráci se sousedící Místní akční 
skupinou Vyhlídka získalo takřka 80 mil. Kč, které bude rozdělovat na území obou MAS aţ o roku 2013. 
Podporované záměry musí být zaměřeny na jedno z následujících témat: 
 
 1. Modernizace zemědělské výroby 
 2. Obnova vesnic a venkovské krajiny 
 3. Rozvoj podnikání v obcích – zemědělské subjekty 
 4. Rozvoj podnikání v obcích – nezemědělské subjekty 
 5. Vzdělávání a informace  
 6. Kulturní a historické dědictví 

 
Ţadatelé z řad obcí, neziskových organizací a podnikatelů mohou na uskutečnění svého záměru získat 
dotaci aţ 90 % celkových nákladů. Výběr projektů bude probíhat 2 – 3 x do roka.  
 
 
V rámci prvního kola uskutečněného na konci oku 2008 byly vyhlášeny čtyři fiche – 1. Modernizace 
zemědělské výroby, 2. Obnova vesnic a venkovské krajiny, 3. Rozvoj podnikání v obcích – zemědělské 
subjekty a 6. Kulturní a historické dědictví. Do fiche číslo 1 se přihlásilo sedm ţadatelů, do fiche číslo 2 
se přihlásilo pět ţadatelů, do fiche číslo 3 jeden ţadatel a do fiche číslo 6 dva ţadatelé. Z celkem 
patnácti ţádostí bylo podpořeno dvanáct projektů, mezi které byla rozdělena částka 7 mil. Kč. 
 
 
Vybrané projekty: 
 

1. Obec Javornice - Úprava návsi a oprava komunikace za školou v Javornici  
2. ZEA Rychnovsko a.s. - Stavební úpravy záchytné jímky na deš 

3. Obec Bílý Újezd - Prodloužení vodovodního řadu včetně zhotovení vodovodních přípojek pro 
novou výstavbu - Bílý Újezd 

4. Vladimír Hostinský - Rekonstrukce stáje pro skot 
5. Sdruţení VILLA NOVA UHŘINOV středisko experimentální archeologie - Za přírodou Orlických 

hor  
6. Libor Matyáš - Ing. Libor Matyáš - rozvoj živočišné výroby 

7. Město Rokytnice v Orlických horách - Obnova Školní ulice v Rokytnici v O.h. 
8. Ovocné sady Synkov s.r.o. - Nosné konstrukce ovocných sadů 

9. ORLICKO a.s. - Oprava objektu kravína K 240 

10. Paní Kateřina Dostálová - Pastevní areály 

11. Obec Synkov - Slemeno - Prodloužení veřejného osvětlení a kabelová přípojka NN pro 
víceúčelové hřiště  

12. Obec Potštejn - Kanalizace u kostela Potštejn  
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V prosinci byla vyhlášena druhá výzva a otevřeny následující fiche – 1. Modernizace zemědělské výroby, 2. 
Obnova vesnic a venkovské krajiny, 4. Rozvoj podnikání v obcích – nezemědělské subjekty a 5. 
Vzdělávání a informace. Předpokládaná částka pro rozdělení ve druhém kole je přibliţně 5 mil. Kč. 
V dubnu roku 2009 bude vyhlášena třetí výzva. 
 

 

 partnerské projekty (v roce 2008 jsme se účastnili těchto společných projektů) 

 
název projektu: Česko-slovensko-polsko-srbsko-estonské kulturní dny 
název programu: grantový program Královéhradeckého kraje 
garant: Královéhradecký kraj 
 
V říjnu se v Rokytnici v Orlických horách uskutečnilo týdenní setkání s partnery ze Slovenska, z Polska, 
Estonska a Srbska. Cílem tohoto projektu bylo především rozšíření spolupráce Sdruţení SPLAV se 
zahraničními partnerskými neziskovými organizacemi o vícestranné projekty a zvýšení vzájemné 
informovanosti, poznání a porozumění občanů zúčastněných zemí.  
 
Předmětem projektu se stalo uspořádání pětidenního pracovního setkání zástupců neziskových 
organizací pěti evropských zemí.  Tématem bylo poznání tradic, ţivota a lokálních produktů v různých 
zemích. V rámci setkání proběhly prezentace a besedy pro veřejnost a byly představeny regionální 
výrobky jednotlivých zemí spojené s ochutnávkou jejich specialit. Setkání vyvrcholilo výstavou o 
jednotlivých regionech v Domě SPLAV v Rokytnici v Orlických horách zpracováním sborníku. Sdruţení 
SPLAV si připravilo pro hosty exkurze po Orlických horách a podhůří a návštěvu krajského úřadu 
v Královéhradeckém kraji. 
 
 
Projekt byl předkládán jako první etapa společného záměru partnerských organizací na zvýšení 
vzájemné informovanosti a porozumění občanů evropských zemí.  
 
projektu se zúčastnily tyto subjekty:  
 MAS Region Haná, Česká Republika 
 MAS Vyhlídka o.s., Česká Republika 
 MAS OKO, o.s., Slovensko 
 MAS Termal, Slovensko 
 MAS Pohronie, Slovensko 
 MAS Lokalna Grupa Dzielania Gmina Klodzko, Polsko 
 NGO Jarva Development Partners  
 Obština Paračin, Srbsko 

 
počet účastníků: 
 Srbsko – 8 osob 
 Estonsko – 4 osoby 
 Slovensko – 10 osob 
 Polsko – 4 osoby 
 Česká republika – 12 osob 
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 podané ţádosti 
  
název projektu: Spolupráce při vyuţívání kulturního dědictví 
název programu: Program rozvoje venkova – LEADER Spolupráce – mezinárodní 
garant: MZE Česká Republika 

Předmětem projektu je česko-slovensko-estonská spolupráce při předávání zkušeností, výchově a 
vzdělávání venkovské veřejnosti v obnově a vyuţívání historického kulturního dědictví v obcích regionu 
Rychnovsko, Kostelecko, Košice - venkov a Jarva County. 

Hlavním předmětem spolupráce je vzdělávání a výměna zkušeností v aktivním vyuţívání historického, 
kulturního a přírodního potenciálu mezi zúčastněnými regiony České republiky, Estonska a Slovenska a 
uplatnění získaných zkušeností při ochraně a rozvoji kulturního a přírodního dědictví v regionech 
Rychnovska a Kostelecka - soupisů a studií obnovy a vyuţití památek lidové architektury, památek 
místního významu, významných dřevin a jejich skupin a prezentaci získaných poznatků formou dvou 
trvalých expozic. 
 
Partneři projektu: 

 MAS NAD ORLICÍ, o.p.s., Česká Republika  

 NGO Jarva Development Partners, Estonsko  

 
 
 
název projektu: Stejné problémy, různá řešení 
název programu: ESF 
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garant: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 
Předmětem projektu je výměna dosavadních zkušeností regionů tří členských zemí Evropské Unie v 
aktivizaci venkovského obyvatelstva s cílem jeho sociální a ekonomické stabilizace a společenského 
uplatnění. Kaţdý z partnerů projektu - venkovských regionů zastoupených skupinou různorodých 
místních subjektů - pouţil dosud k naplnění tohoto cíle jinou cestu a má tak odlišné poznatky a 
zkušenosti. V rámci projektu budou zkušenosti porovnány, zhodnoceny a bude sestaven optimální 
postup a způsob ´probuzení´ a uplatnění venkovských občanů ohroţených sociálním vyloučením, 
zejména ţen ze zemědělských rodin a ţen a muţů starších 50 let. Po pilotním vyzkoušení připravených 
programů v kaţdém z partnerských regionů budou programy a zkušenosti z pilotních kurzů představeny 
odborné veřejnosti - zástupcům veřejné správy, neziskových organizací a vzdělávacích institucí a 
předány k dalšímu vyuţití formou sborníku zpracovaných dokumentů. 
 

Kaţdý z partnerských regionů bude po dobu realizace projektu zastoupen týmem zástupců veřejné 
správy, neziskového sektoru, vzdělávacích institucí, zemědělských subjektů a doplněn projektovým 
manaţerem a tlumočníkem. K účasti na projektu budou přizváni i zástupci dalších organizací a subjektů 
a veřejnost regionu formou veřejných multimediálních tematicky zaměřených besed a prezentací. 
Tým bude společně pracovat ve všech devíti etapách projektu, po dobu 30 měsíců realizace projektu. 
Po celou dobu realizace budou zaměstnáni i účetní a koordinační pracovník projektu.  
 
Partneři projektu: 

 Ludia a Energie, o.s., Slovensko 

 NGO Jarva Development Partners, Estonsko  

 

 
název projektu: Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a spolupráce v regionech Orlice 
název programu: Program rozvoje venkova – LEADER Spolupráce – národní 
garant: MZE Česká Republika 
 
název projektu: Poznáváme profese 
název programu: grantový program Královéhradeckého kraje 
garant: Královéhradecký kraj 
 
název projektu: Sejdeme se v sobotu 
název programu: grantový program Královéhradeckého kraje 
garant: Královéhradecký kraj 
 
název projektu: Tábor malých ochránců přírody 
název programu: grantový program Královéhradeckého kraje 
garant: Královéhradecký kraj 
 
název projektu: Sociální zařízení v Domě SPLAV v Rokytnici v O. h. 
název programu: grantový program Královéhradeckého kraje 
garant: Královéhradecký kraj 
 
název projektu: Knihovna environmentální výchovy v Domě SPLAV v Rokytnici v O. h. 
název programu: grantový program Královéhradeckého kraje 
garant: Královéhradecký kraj 
 
název projektu: Veselé vesnice 
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název programu: Program příhraniční spolupráce Česko – Polsko 
garant: Ministerstvo pro místní rozvoj 
 
 
 

9. Příjmy a výdaje MAS v r. 2008 
 

Příjmy rok 2008 v Kč   

Zůstatky z r. 2007 52 074 

Dotace konference 2007 - doplatek 140 497 

Dotace  OPRLZ - doplatek z r. 2007 114 167 

POV kraj 159 000 

Grant kraje na činnost MAS 150 000 

Grant kraje na mezinár.setkání 48 930 

Dotace na navázání kontaktu se Srbskem 50 000 

Dotace MÚ Rokytnice v O.h. 2 250 

Příspěvek mikroregionu Rychnovsko 20 000 

Vlastní činnost (sluţby) 90 060 

Členské příspěvky 15 400 

Úrok z účtu 347 

Úvěr na SPL 934 362 

Dary 11 021 

Půjčka kraje na SPL 300 000 

  2 088 107 
  

Výdaje roku 2008 v Kč   
Náklady OPRLZ z r.2007 27 135 

POV 177 361 

Vlastní činnost MAS vč.reţie 252 596 

Mezinárodní setkání 49 366 

Náklady na  kontakty Srbsko 50 095 

Rokytnice - vyuţití dotace MÚ 2 650 

Úroky 14 604 

Náklady SPL 1 135 903 

Splátka půjčky z r.2007 125 500 

Rezerva 252 896 

  2 088 107 

 
 

10. Plán činnosti pro rok 2009 
 
leden  příjem a administrace projektů – LEADER, 2. výzva 

schůze zaměstnanců MAS 
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únor  setkání členů MAS v Uhřínově pod Deštnou 
schůze zaměstnanců MAS 

  výlet do Velkých Losin pro členy MAS – setkání s MAS Region Haná 
 
 

březen  schůze zaměstnanců MAS 
 

duben  schůze zaměstnanců MAS 
příprava letních táborů 

 

květen  schůze zaměstnanců MAS 
příjem a administrace projektů – LEADER, 3. Výzva 
schůze zaměstnanců MAS 
výlet na Baťův kanál 

 

červen  schůze zaměstnanců MAS 
  sjezd Divoké Orlice I. 
 

červenec schůze zaměstnanců MAS 
tábor dětí v Synkově-Slemeně 

 

srpen  schůze zaměstnanců MAS 
návštěva partnerského města Paracin v Srbsku 
sjezd Divoké Orlice II. 

 

září  schůze zaměstnanců MAS 
účast na Doţínkách Královéhradeckého kraje 
účast druţstva MAS na Gulášovém soutěţení v obci Synkov – Slemeno 
příjem a administrace projektů – LEADER, 4. výzva 

 

říjen  schůze zaměstnanců MAS 
mezinárodní setkání 

 

listopad schůze zaměstnanců MAS 
mezinárodní setkání 

 

prosinec výroční schůze MAS Deštné v Orlických horách 
  vánoční večírek 
 

 


