
 

 

 

 

Zápis ze zasedání Valné hromady  
MAS Sdružení SPLAV, které se uskutečnilo ve čtvrtek 6.12. 2018 od 15.00 

v pohostinství Pod kapličkou v Prorubkách.  
                        

 

1. Úvod jednání, přítomnost, usnášeníschopnost, volba pracovních orgánů, schválení programu 

Přítomno bylo 31 členů MAS, zasedání bylo usnášeníschopné, program byl schválen 

Usnesení: Členové VH MAS schvalují program zasedání. 

Pro: 31, zdržel se:0, proti:0 

2. Přehled činnosti MAS v roce 2018  

Manažerka informovala, že v roce 2018 se uskutečnila tato zasedání orgánů MAS – Valná hromada 5x, 

Programový výbor  7x, Výběrová komise 7x, Kontrolní výbor 2x, byly otevřeny výzvy do všech 4 

administrovaných operačních programů na celkem 17 opatření (fichí). 

3. Souhrnná informace k průběhu výzev SCLLD MAS Sdružení SPLAV v roce 2018   

Manažerka MAS podala podrobné informace o průběhu jednotlivých výzev. 

Programový rámec IROP – bylo otevřeno 5 ze 7 opatření, žádosti byly podány pouze do 2 (Sociální 

podnikání-1, Sociální služby a komunity-investice–2).  K 31.12. 2018 bude mezi přijaté žádosti rozděleno cca 

16 924 159 Kč,  celkem bude podpořeno 13 projektů o průměrných nákladech 1 301 858 Kč.  Z 10 projektů 

1.kola je již 6 proplaceno. Celková alokace PR IROP je 47 621 000 Kč, zbývá k rozdělení 30 696 841 Kč 

Programový rámec OPZ – byla vyhlášena 4 opatření, žádosti byly podány do  3 (Zaměstnanost-2, 

Prorodinná opatření-6, Sociální služby a komunity-neinvestice-1). K 31.12. 2018 bude mezi úspěšné žádosti 

rozděleno cca 9 709 785 Kč, celkem bude podpořeno 5 projektů, z toho 2 vlastní projekty MAS o 

průměrných nákladech 1 941 957 Kč, proplácení probíhá průběžné. Celková alokace PR OPZ je 12 400 000 

Kč, zbývá 2 690 215 Kč 

Programový rámec PRV – bylo vyhlášeno 6 z 8 fichí, žádosti byly podány do 4 z nich (Zemědělské podniky, 

Zemědělské produkty, Nezemědělské podnikání, Neproduktivní investice v lesích). K 31.12.2018 bude mezi 

přijaté projekty rozděleno cca 13 238 991, bude podpořeno 26 projektů o průměrných nákladech 509 192 Kč.  

Celková alokace PR PRV je 25 801 000 Kč, zbývá  k rozdělení 12 562 009 Kč. 

Programový rámec OPŽP – byla vyhlášena 2 z 5 opatření (Invazní druhy-1, Výsadby mimo les-otevřeno). 

K 31.12.2018 bude čerpáno 650 000 Kč na 1 podpořený projekt. Celková alokace PR OPŽP je 12 738 000 

Kč, zbývá k rozdělení 12 088 000 Kč. 

4. Vyhodnocení projektu Administrace SCLLD MAS Sdružení SPLAV-1.etapa   

Projekt Administrace SCLLD-1.etapa bude ukončen k 30.4.2019, realizace byla prodloužena oproti plánu o 4 

měsíce z důvodu dočerpávání finančních prostředků projektu. Celkem bylo do roku 2019 převedeno cca 715 

tis. Kč, které budou čerpány především na mzdy zaměstnanců projektu. Byla podána žádost o změnu 



 

 

cílových hodnot indikátorů (počet úspěšných výzev a počet informačních akcí), žádost byla schválena. 

Realizace projektu probíhá bez problémů. 

Byla zpracována a připravena k podání žádost o finanční prostředky na navazující projekt Administrace 

SCLLD MAS Sdružení SPLAV-2.etapa.  Projekt je plánován do konce r. 2023 s celkovými náklady 9 445 tis. 

Kč. 

Usnesení: Členové VH MAS berou na vědomí informaci o průběhu realizace projektu Administrace 

SCLLD MAS Sdružení SPLAV-1.etapa a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt Administrace 

SCLLD MAS Sdružení SPLAV-2.etapa   

Pro: 31, zdržel se:0, proti:0 

5. Změny SCLLD od r.2019  

Manažerka informovala, že po projednání v programovém výboru budou od roku 2019 ve výzvách 

uskutečněny tyto změny- IROP Sociální služby a komunity-investice (doplněn výdaj na nákup automobilu), 

Řešení krizových situací (doplněny výdaje na krizové situace způsobené větry a nebezpečnými látkami).  

U některých opatření IROP bude z důvodu malého zájmu žadatelů a možnosti pokrytí nákladnějších záměrů 

zvýšena maximální možná dotace. Jedná se např. o opatření Bezpečná doprava, Výchova a vzdělávání, 

Sociální služby a komunity. Na základě pokynu Řídících orgánů dojde v roce 2019 i ke změnám 

v harmonogramu výzev. 

6. Harmonogram výzev SCLLD MAS Sdružení SPLAV v roce 2019  

Manažerka pohovořila o výzvách roku 2019. Alokace jednotlivých výzev bude vycházet z finančního plánu 

SCLLD, vyúčtování už podpořených projektů a avizovaného zájmu žadatelů. Termín vyhlášení výzev u těch 

programových rámců, kde to není závazně dáno řídícími orgány, bude Programovým výborem  MAS 

stanoven na základě avizovaného zájmu žadatelů ve vzájemné koordinaci. Předběžný předpoklad je 

následující: 

OPZ –  budu vyhlášeny výzvy na celou zbylou alokaci, pravděpodobně budou otevřena 2-3 opatření, z toho 

Sociální podnikání v lednu 19, ostatní podle dohody. 

IROP – pokud MMR svůj pokyn nezmění, budou vyhlášeny výzvy na všechna opatření a s maximální 

alokací. Některá opatření budou vyhlášena naposledy (ÚP, Památky, Sociální podnikání), to znamená, že i 

za předpokladu, že jejich alokace zůstane nedočerpána, budou finanční prostředky převedeny na jiná 

opatření. Harmonogram vyhlašování výzev bude stanoven podle administrativních kapacit kanceláře MAS a 

podle připravenosti dokumentů výzev. Předpokládají se min. 2 skupiny výzev – jaro (duben-květen) a podzim 

(září-říjen). 

PRV – vyhlašování výzev bude probíhat podle finančního plánu i harmonogramu, fiche plánované pro rok 

2019 budou doplněny o fichi Nezemědělské podnikání. Některé fiche (Krátké řetězce, Infrastruktura v lesích) 

budou vyhlášeny naposledy a případné zbylé finanční prostředky budou převedeny do nejžádanějších fichí. 

Společná výzva je plánována na brzké jaro. 

OPŽP – běží výzva Vytváření krajinných struktur v CHKO (ukončení únor 19), předpokládá se jeden 

společný žadatel na výsadby na celém území CHKO v MAS.  Počátkem jara 19 budou vyhlášeny výzvy 

Sídelní zeleň, Eroze a Krajinné struktury mimo CHKO s max. dotací. Doba příjmu žádostí bude 

pravděpodobně prodloužena do léta 19. 

7. Vyhodnocení průběhu projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v roce 2018, plán aktivit v roce 

2019.  

Projektová manažerka MAP podala informaci k dosavadním průběhu realizace projektu, který má za sebou 9 

měsíců trvání. Od března do listopadu se uskutečnilo 10 vzdělávacích akcí (semináře, workshopy, 

přednášky) pro pedagogické pracovníky, vedení škol, veřejnost a nepedagogické pracovníky. Pravidelně 

zasedá pět pracovních skupina a platforma zástupců škol. Další dvě pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a 

matematické gramotnosti začnou fungovat od prosince, kdy také dojde k podání první zprávy o realizaci 



 

 

projektu. V roce 2019 by měly naplno odstartovat implementační aktivity, které jsou určeny zejména školám. 

Jde o systematicky a šířeji pojaté bloky aktivit jako je např. mentoring, sdílení odborných učeben, 

podnikatelská akademie, výchova k demokratické kultuře, atd. Cílem MAP je zkvalitnit vzdělávání dětí do 15 

let v regionu. 

8. Vyhodnocení průběhu projektu Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem v roce 2018, plán aktivit v roce 

2019. 

Manažerka projektu představila přítomným uskutečněné aktivity projektu – viz příloha. Kurzy zahradní 

terapie v rámci projektu dosud absolvovalo 25 osob, 8 z nich bylo poskytnuto  zaměstnání na zkoušku ve 

Sdružení SPLAV a spolupracujících organizacích. Třetí běh kurzu je připravován na duben- červen 2019. 

9. Vyhodnocení průběhu projektu Local Security v roce 2018, plán aktivit v roce 2019  

Manažerka projektu informovala, že projekt Local Security je teprve třetím projektem  spolupráce v celé ČR a 

prvním mezinárodním a je  prezentován jako úspěšný příklad projektu ze strany SZIF. Projekt je v realizaci, v 

září 2018 byl uskutečněn  workshop v ČR pro 22 účastníků z Finska a Estonska za spolupráce složek IZS -

profesionálními i dobrovolnými hasiči, státní i městskou policií, horskou službou a záchrannou službou. 

Program byl účastníky oceněn jako kvalitní a úspěšný. Na únor 2019 je naplánován obdobný workshop ve 

Finsku (18. – 22.2.) pro 8 účastníků v ČR (zástupců IZS a starostů). V květnu 2019 se uskuteční obdobný 

workshop v Estonsku .  Výstupem workshopů bude společná příručka dobré praxe a výroba informačního 

balíčku s důležitými informacemi týkajícími se bezpečnosti občanů. 

10. Vyhodnocení průběhu projektu Sense of Lifht  

Projekt byl ukončen v listopadu 2018.  

V současnosti probíhá dokončování výstupů – příručky pro fotografy, tréninkových kurzů a start-upu a 

příprava závěrečné zprávy a vyúčtování. Start up je webová platforma pro začínající fotografy – je 

připravován ve spolupráci se studenty Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií v 

Dobrušce. V rámci projektu proběhlo 7 týdenních workshopů v jednotlivých partnerských zemích. Sdružení 

SPLAV vyslalo na každý workshop 2 členy MAS nebo zaměstnance.  

11. Informace k průběhu realizace projektů zjednodušeného financování  

Manažerka animace podala zprávu o projektech Šablon. 

Šablony I – pod administrativním vedením Sdružení SPLAV se přihlásilo 11 škol, zaměstnanci MAS 

pomáhají s  vyplněním dat v systému ISKP 2014+. Celkový finanční požadavek těchto škol je celkem 5,5 mil. 

Kč. 6 škol již projekt ukončilo a pokračuje dál v projektu Šablony II. Šablony II  – došlo k navýšení finanční 

podpory ze strany MŠMT. Pod administrativním vedením MAS se zatím přihlásilo 9 škol (DDM RK, ZUŠ RK) 

s projekty v hodnotě 8,3 mil Kč.  

Školám poskytuje MAS administrativní a metodickou podporu zdarma. Příslušní zaměstnanci zodpovídají 

dotazy, pomáhají s podáním žádosti, vyplňují data do systému při podávání monitorovacích zpráv a 

kontrolují správnost jejich obsahu. 

12. Informace k projektům připravovaným v roce 2019  

Manažerka informovala, že v říjnu byl podán projekt „Zahradní terapie v praxi“ do výzvy PR OPZ jako 

pokračování aktivit současného projektu Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem. Projekt byl předán na ŘO 

programu – MPSV k závěrečnému ověření způsobnosti. Jeho realizace by měla být zahájena v roce 2020. 

Před podpisem Dohody o dotaci budou členové požádáni o odsouhlasení přijetí dotace. 

Probíhá příprava projektu spolupráce na téma místní produkty (vaření, výrobky) se sousedními MAS (NAD 

ORLICÍ, POHODA VENKOVA) a 2 polskými MAS. Podání žádosti je plánováno na leden 2019. Realizace 

plánována na 2019/20. Aktivity – třídenní akce v ČR, dvoudenní akce v Polsku pro členy MAS. Výstupy – 

katalog výrobců, kuchařka, stolní hra. 

13. Financování činnosti MAS v roce 2018, rozpočet 2019  



 

 

Finanční manažerka MAS podala přítomným předběžnou zprávu o hospodaření MAS v roce 2018 a výhled 

do roku 2019 (viz příloha). Podrobné a závazné přehledy budou členům VH předloženy k projednání a 

schválení  na prvním zasedání v roce 2019. 

14. Představení zájemců o členství v MAS, přijetí nových členů 

Manažerka MAS  představila přítomným zájemce o členství v MAS. Jedná se o TJ Sokol Černíkovice. 

Uchazeč představil  svou činnost, předseda MAS požádal valnou hromadu o schválení nového člena. 

Usnesení: Členové valné hromady MAS souhlasí s přijetím TJ Sokol Černíkovice za člena MAS.  

Pro: 31 

15. Diskuze, různé 

Po ukončení programu následovalo vánoční posezení s programem. 

 

Zapsala: K. Holmová, ověřili:  Bukovský, Šedová 


