
 

 

 

 

Záznam ze zasedání Programového výboru  
MAS Sdružení SPLAV, které se uskutečnilo ve středu  dne  4.12. 2019 

od 13.00 v kanceláři MAS v Rychnově n/K.  
 

                     Přítomni: 7 členů Programového výboru, PV byl usnášeníschopný. 
   

1. Výběr projektů přihlášených do výzev IROP 
Z této části jednání se omluvili členové PV Vojtěch Špinler a Petr Hudousek z důvodu podjatosti (vlastní žádosti). 
Ostatní členové PV podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti. 
Manažerka MAS a předseda Výběrové komise MAS informovali členy PV o průběhu výzev, podanými žádostmi a 
výsledcích jejich hodnocení.  

- Bezpečná a ekologická doprava III. 
Do výzvy byly podány 3 žádostí o dotaci v celkové částce 5 621 976,17 Kč. Vzhledem k tomu, že alokace 
výzvy byla 7 656 596,06 Kč rozhodl PV, že podpořeny budou všechny záměry, které splnily minimální počet 
bodů, a to v pořadí, podle počtu bodů získaných ve věcném hodnocení (viz tabulka Zápis z jednání výběrové 
komise). Projekty, vybrané k financování v rámci CLLD v MAS Sdružení SPLAV byly zapsány do tabulky 
Vybraných, náhradních a nevybraných projektů ke každé výzvě (viz příloha). 
- Výchova a vzdělávání-investice – III. 
Do výzvy bylo podáno 5 žádostí o dotaci v celkové částce 9 318 823,22 Kč. Vzhledem k tomu, že alokace 
výzvy byla 6 24 777,474 Kč, rozhodl PV, že podpořeny budou pouze záměry do výše alokace, a to v pořadí, 
podle počtu bodů získaných ve věcném hodnocení (viz tabulka Zápis z jednání výběrové komise). Projekty, 
vybrané k financování v rámci CLLD v MAS Sdružení SPLAV byly zapsány do tabulky Vybraných, náhradních 
a nevybraných projektů ke každé výzvě (viz příloha). 
- Sociální podnikání – III. 
Do výzvy byla podána 1 žádost o dotaci v částce 935 396,00 Kč. Vzhledem k tomu, že alokace výzvy byla 
947 368,420 Kč a žádost splnila min. bodovou hranici, rozhodl PV, že projekt bude podpořen (viz tabulka 
Zápis z jednání výběrové komise). Projekt, vybraný k financování v rámci CLLD v MAS Sdružení SPLAV byl 
zapsán do tabulky Vybraných, náhradních a nevybraných projektů ke každé výzvě (viz příloha). 
Usnesení: „Členové Programového výboru doporučují k financování projekty uvedené v tabulkách Vybraných 
projektů k výzvám Bezpečná a ekologická doprava III., Výchova a vzdělávání-investice – III., Sociální 
podnikání – III., které jsou nedílnou součástí usnesení“. 
Pro: 5  

 
2. Výběr projektů přihlášených do výzev OPŽP 

- Sídelní zeleň 
- Výsadby mimo les 

Průběh výběru projektů k podpoře je zapsán v samostatném zápise (viz příloha). 
 
 



 

 

3. Informace ke  stavu čerpání dotačních prostředků, diskuze o alokaci zbývajících dotačních 
prostředků, stanovení harmonogramu výzev 2020. 
Manažerka MAS předala přítomným přehled čerpání alokací výzev operačních programů (viz příloha). Alokace 
programového rámce OPZ ve výši 12, 400 mil. Kč byla vyčerpána, podpořeno bylo celkem 7 projektů z toho 2 
vlastní projekty Sdružení SPLAV. Alokace byla z větší části vyčerpána, další výzvy nebudou otevírány i z toho 
důvodu, že období implementace finančních prostředků OPZ bude ukončeno k 31.12.2019. 
Stejná situace je i u výzev programového rámce OPŽP. Z alokace 12,00 mil. Kč bylo podpořeno 5 projektů 
celkovou částkou 3,40 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že období implementace OPŽP bude také ukončeno 
k 31.12.20, bude MAS zbylé finanční prostředky z alokace „vracet“. 
V případě programového rámce IROP zbývá k rozdělení celkem 9, 213 284 mil. Kč, z celkové alokace bylo na 
podporu 28 projektů dosud rozděleno 35,316 605 mil. Kč. Výzvy mohou být vyhlašovány i v následujících 
letech 2020 a 2021. Po diskuzi se členové PV dohodli na rozdělení zbylé alokace do 4 opatření a vyhlášení 
všech 4 výzev na tato opatření v první čtvrtině roku 2020. 
Usnesení: „Členové Programového výboru souhlasí s rozdělením zbylých finančních prostředků celkové 
alokace IROP ve výši 9, 213 284 mil.Kč do opatření PR IROP takto: 

- Výchova a vzdělávání-investice   7,013 287 mil.Kč 
- Sociální služby a komunity-investice 1,000 000 mil.Kč 
- Územní rozvoj 0,300 mil.Kč 
- Bezpečná a ekologická doprava 0,900 mil.Kč. 

                     Výzvy v těchto alokacích budou vyhlášeny v počátkem roku 2020“. 
                     Realizace Programového rámce PRV bude pokračovat podle pravidelného harmonogramu s tím, že veškerá 

zbylá alokace bude v jednotlivých fichích kumulována do roku 2020. Pokud v některé z fichí finanční 
prostředky zbydou, bude v roce 2021 otevřena další výzva. Po diskuzi rozhodli členové PV rozdělit zbylou 
alokaci PR PRV alokaci mezi 4 nejžádanější  fiche. 
Usnesení: „Členové Programového výboru souhlasí s rozdělením zbylých finančních prostředků celkové 
alokace PRV ve výši 7, 806  mil.Kč do fichí PR PRV takto: 

- Zemědělské podniky 3,779 mil.Kč 
- Zemědělské produkty 1,668 mil.Kč 
- Nezemědělské podnikání 1,777 mil.Kč 
- Technika pro lesní hospodářství 0,582 mil.Kč. 

                     Výzvy v těchto alokacích budou vyhlášeny v počátkem roku 2020“. 
 

4. Informace k dalším projektům MAS 
K 30.11. 2019 byla ukončena realizace projektu Local Security. Bylo podáno závěrečné vyúčtování na RO 
SZIF. Výstupy projektu – kartičky první pomoci a příručka jsou distribuovány starostům obcí a školám 
v regionu MAS a jsou určeny především seniorům a mládeži. 
Projekt Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem bude ukončen k 28.2.2020. V současné době jsou v rámci 
projektu ve Sdružení SPLAV zaměstnány 2 zahradnice na 1,5 PÚ celkem. Jejich hlavní náplní je stěhování 
komunitní zahrady z Doudleb n/O. a příprava nového zázemí zahrady v Záměli. Od 1.1.2020 zde také začne 
realizace navazujícího projektu Zahradní terapie v praxi. V rámci tohoto projektu bude přijata další pracovnice- 
specialistka na zahradní terapii na 0,6 PÚ.  
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání je skoro v polovině. Jeho realizace pokračuje podle plánu řadou 
akcí pro veřejnost, učitele i žáky. Pracovní smlouva zaměstnancům projektu byla prodloužena do konce r. 
2020, resp.2021. 
 
5. Příprava zasedání Valné hromady MAS  
Valná hromada se bude konat 10.12.2019 ve Skuhrově n(Bělou. Očekává se účast cca 20-30 členů. 
Manažerka MAS připravila prezentaci činnosti od vzniku MAS a spolu s kolegy informace k dalšímu období. 
Dále je připravován zábavný program – soutěž regionálních znalostí, ocenění členů MAS, statistické změny 
v MAS apod. 
 

 
Dne 4.12.2019 zapsala K. Holmová 



 

 

 
   
 

        


