
 

 

 

Zápis ze zasedání Programového výboru  
MAS Sdružení SPLAV, který se uskutečnil ve středu  dne  18.6. 2020 

od 13.00 v prostoru terapeutické zahrady Sdružení SPLAV v Záměli.  
 

                        
Přítomni:  6 členů ze 7 
Omluven: 1 člen 
 

 
1. Informace o ukončených výzvách PRV a IROP 

Manažerka MAS informovala přítomné o výsledcích jarních výzev CLLD. Do 4. výzvy PRV bylo celkem 

přijato 28 žádostí do vyhlášených 4 fichí, největší zájem žadatelů byl o fichi Zemědělské podniky (19 

žádostí) a dále o nezemědělské podnikání (7 žádostí). Finanční alokace u těchto dvou fichí byla 

přečerpána. Do dalších dvou fichí Zemědělské produkty a technika pro lesní hospodářství bylo přihlášeno 

pouze po jednom projektu a alokace zůstala nedočerpána. Po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti 

budou žádosti předány Výběrové komisi k věcnému hodnocení. Výběrová komise zasedne 23.6.2020. O 

využití zbylých finančních prostředků v dalších výzvách rozhodne Programový výbor na dalším zasedání 

Dále manažerka podala informaci o průběhu jarních výzev IROP. K 8.5.byly uzavřeny výzvy bezpečná a 

ekologická doprava, Výchova a vzdělávání-investice a Dokumenty územního rozvoje. Výzva k opatření 

Sociální služby-investice pokračuje do 5.6.20. Celkem bylo přijato 6 žádostí, alokace výzev zůstala 

nedočerpána. O jejím využití v dalších výzvách rozhodne Programový výbor na dalším zasedání. Po 

posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti podaných žádostí proběhne 22.7.2020 zasedání Výběrové 

komise k věcnému hodnocení. 

V IROP zbývá k rozdělení celkem cca 5,3 mil. Kč. MAS registruje několik záměrů obcí, které by bylo vhodné 

podpořit. Pravděpodobnými tématy dalších výzev by měla být Doprava, Krizové situace a Sociální služby. 

Výzvy budou vyhlášeny pravděpodobně na přelomu r. 2020 a 21. Rozhodnutí o vyhlašovaných opatřeních 

odložil PV na své další zasedání. 

 

2. Rozhodnutí o administrativních postupech MAS k ukončeným výzvám 

Členové Programového výboru diskutovali okolnosti možné podjatosti členů Výběrové komise a 

Programového výboru při hodnocení a výběru projektů výzev PRV. Po prostudování metodických pokynů 

MMR a MZE a diskuzi se členové PV shodli na tom, že Programový výbor bude i nadále pracovat ve 

stávajícím složení s tím, že podjatí členové budou na zasedání k výběru projektů kvůli usnášeníschopnosti 

přítomni, ale hlasování se zdrží. Podjatí členové výběrové komise budou nahrazeni náhradníky. 

 

3. Informace o přípravě standardizace MAS, dokumenty, členové, souhlasy obcí 



 

 

Manažerka MAS informovala o přípravě standardizace MAS. Žádost je připravena k podání, poslední 

povinnou přílohou je zápis z volby členů VK, která proběhne na následné valné hromadě. Manažerka zápis 

zpracuje a přiloží k žádosti o standardizaci, ta bude podána během následujícího týdne. Starostové všech 

obcí z území MAS podepsali souhlas se zapojením do území MAS i v dalším programovém období. Byla 

provedena aktualizace členské základny, všichni členové byli vyzváni k doplnění chybějících či aktuálních 

údajů. Z důvodu neplnění členských povinností (placení čl. příspěvku a účast na zasedáních MAS) navrhuje 

manažerka ukončit členství dvěma členům – LLAMARO ARTS CLUB a Farma Orlice. O ukončení členství 

budou informováni členové VH. U dvou členů – ZŠ Javornice a  Milan Bárta došlo k výměně zástupce 

v MAS. O této skutečnosti budou také informováni členové VH. 

 

4. Informace o přípravě strategie CLLD období 2021-27 

Zaměstnanci MAS zahájili práce na sestavení strategie rozvoje území pro roky 2022 – 27. probíhá 

aktualizace statistických dat a analýzy a rozhovory se starosty obcí v území. K datu zasedání bylo 

uskutečněno 14 setkání, diskutovány byly především záměry obcí v následujících letech a možnost jejich 

finanční podpory prostřednictvím MAS. Starostové jsou upozorňováni na zvýšené spolufinancování 

projektů. Dalším zdrojem informací pro strategii bude anketa mezi členy MAS a názory členů Fokusní 

skupiny.  Strategie bude pravděpodobně podávána na MMR ke konci roku 2020, do té doby bude 

pokračovat jak expertní práce zaměstnanců MAS, tak i komunitní projednávání dalšími aktivitami. 

Manažerka MAS dále upozornila členy na zvýšený podíl financování administrativní činnosti v CLLD 

z vlastních zdrojů MAS a horšící se finanční situaci MAS. Ta byla dále diskutována v dalším bodě 

programu. 

 

5. Diskuze ke složení orgánů MAS – návrh členů nové Výběrové komise 

Předseda MAS informoval přítomné o ukončení mandátu členů Výběrové komise k 29.2.2020 a nutnosti 

volby nových členů. Z dosavadních 7 členů a 3 náhradníků projevili všichni zájem o pokračování členství, 

naopak na výzvu se noví zájemci nepřihlásili. Předseda navrhne členům valné hromady hlasovat o složení 

Výběrové komise s mandátem 18.6.2020 – 17.6. 2021 společně: 

 

6. Různé – hospodaření MAS 

Manažerka informovala přítomné o proběhlém účetním auditu a jeho doporučeních. V roce 2019 

hospodařila MAS se ztrátou způsobenou nutností dofinancování výdajů projektu spolupráce PRV a 

administrace CLLD. Tato ztráta se bude v následujících letech zvětšovat a v dalším období, kdy bude 

vlastní spolufinancování navýšeno na 10-15 % bude finanční situace MAS neudržitelná. Podle doporučení 

auditora je potřeba přistoupit k zvýšení členských příspěvků, zavedení územních příspěvků a případně 

zahájit i hospodářskou činnost, která by ztrátu pokryla. Na toto téma členové PV dlouze diskutovali, způsob 

řešení ale nebyl dohodnut a téma bylo přesunuto na následující jednání s přítomností finanční manažerky a 

účetní MAS. 

 

7. Různé – další projekty MAS 

Na závěr manažerka podala informaci o další činnosti MAS a jejích dalších projektech. 

 

 

Zpracovala:  Kateřina Holmová 

                                                             

        


