
 

 

 

 

Záznam ze zasedání Programového výboru  
MAS Sdružení SPLAV, které se uskutečnilo v pátek  dne  15.2. 2019 od 13.00 

v kanceláři MAS v Rychnově n/K.  
 

                        
 
Přítomni:  7 členů PV 
Programový výbor byl usnášeníschopný 
 
1. Úvod jednání, přítomnost, usnášeníschopnost, volba pracovních orgánů, schválení programu 

Program byl schválen vyjádřením jednotlivých členů PV 

2. Informace o plnění SCLLD k milníku v r.2019 (obd.2016-19), zprávy o realizaci, změny, čerpání alokací, 

příprava evaluace 

Manažerka MAS přednesla členům PV soubor informací týkajících se plnění cílů SCLLD k milníku v roce 

2019: 

• Programový rámec IROP: z alokace 44,5 mil. Kč bylo v dosavadních 2 kolech výzev přiděleno cca 

12 mil. Kč, z toho bylo k 31.10.2018 (kontrolní termín ŘO) proplaceno cca 3,7 mil. Kč. K 31.10.2019 

je povinnost MAS daná ŘO rozdělit a proplatit 41,17% veškeré alokace IROP, tedy pro Sdružení 

SPLAV 18 320 650 Kč. K 31.10.2019 je tedy nutné rozdělit a proplatit 14 620 650 Kč. Větší část této 

částky bude pokryta proplacením projektů ukončovaných v roce 2019, které jsou již v realizaci, zbylá 

částka by měla být pokryta realizací krátkodobých projektů z výzev plánovaných na jaro 2019. Jedná 

se o výzvy na opatření Dokumenty územního rozvoje, Sociální služby a komunity-investice a 

Odstraňování krizových situací. Výzvy jsou připravovány a intenzívně propagovány mezi možnými 

žadateli tak, aby alokace byla čerpána v nejvyšší možné míře. V druhé polovině roku 2019 budou 

vyhlášeny výzvy na ostatní 4 opatření s maximální alokací. 

Pro zvýšení zájmu žadatelů o opatření IROP byly v SCLLD Sdružení SPLAV uskutečněny některé 

změny. Jedná se o rozšíření podporovaných aktivit, příp. škály příjemců podpory u opatř. 

Odstraňování krizových situací, Sociální služby a komunity a Dokumenty územního rozvoje. Zároveň 

byla upravena alokace některých opatření v souladu se zájmem žadatelů (navýšena alokace opatř. 



 

 

Odstraňování krizových situací a recipročně snížena alokace opatření bezpečná doprava, Sociální 

podnikání a Dokumenty územního rozvoje. 

• Programový rámec OPZ: z alokace cca 10 mil. Kč bylo rozděleno v dosavadních 3 výzvách 6,8 mil. 

Kč, z toho bylo proplaceno 1,7 mil. Kč. ŘO OPZ nestanovil milník čerpání finančních prostředků. 

Zbylé finanční prostředky budou sloučeny do dvou nejžádanějších opatření – Sociální služby a 

komunity-neinvestice a Prorodinná opatření a vyhlášeny v druhé polovině roku. 

• Programový rámec PRV: z celkové alokace 25 mil. Kč bylo rozděleno ve 2 kolech 13,2 mil. Kč, 

z toho bylo k 31.10.18 proplaceno cca 6 mil. Kč. ŘO PRV nestanovil milník čerpání, 3.kolo výzev je 

vyhlášeno k 1.2.19. 

• Programový rámec OPŽP: z alokace 12,7 mil. Kč bylo v rámci 1 výzvy přiděleno 0,8 mil. Kč, 

podpořený projekt je v realizaci. 2. výzva probíhá od října 18, je připravován jeden klíčový projekt. 

Na březen 2019 je připraveno vyhlášení 3 výzev PR OPŽP. Milník není stanoven, probíhá 

propagační kampaň mezi vhodnými žadateli, aby alokace byla vyčerpána. 

3. Realizace SCLLD v roce 2019 – finanční plán, výzvy, zájemci, propagace výzev 

Viz bod 2. 

4. Evaluace SCLLD – změny opatření, alokací, harmonogramu, postupů 

K 30.6.je MAS povinna provést evaluaci SCLLD. Za tím účelem bylo uskutečněno dotazníkové šetření mezi 

obcemi na území MAS. Dále bude vytvořena fokusní skupina, která se bude zabývat prodiskutováním 

získaných námětů a připomínek. Další šetření bude uskutečněno mezi členy MAS a žadateli. Výsledky 

hodnocení budou společně s úpravami vycházejícími z průběhu administrace jednotlivých programových 

rámců zohledněny v rámci možností v aktualizaci SCLLD. 

5. Informace o probíhajících, ukončených a připravovaných projektech MAS 

                        Manažerka MAS informovala přítomné o aktuální situaci v realizaci projektů MAS. 

Místní akční plán vzdělávání: aktivity probíhají, plnění harmonogramu má zpoždění v důsledku pomalejšího 

náběhu aktivit. Čerpání finančních prostředků a jejich vyúčtování probíhá v souladu s projektem. V týmu 

MAP dochází k personálním změnám, od 1.4.2019 nastoupí 2 noví zaměstnanci na celkový úvazek 1,4 na 

místo dvou dosavadních pracovnic, které odcházejí na vlastní žádost. 

Spolupracujeme, spolu se SPLAVem: projekt pokračuje přípravou 3.běhu kurzu. Souběžně jsou plněny další 

aktivity projektu – síťování soc. služeb, příprava dokumentárního filmu a katalogu služeb. 

Local security: Intenzívně je připravován výjezd skupiny na workshop ve Finsku ve dnech 18.-22.2. Zúčastní 

se 9 profesionálních a dobrovolných zástupců organizací integrovaného záchranného systému. Dále je 

připravován workshop v Estonsku na květen 19. 

6. Personální záležitosti, vnitřní směrnice MAS 

Manažerka MAS informovala členy PV o průběhu konkurzu na pracovní pozice v projektu MAP a vyzvala je 

k účasti na pohovorech. Dále byl diskutován organizační řád a podpisový řád. Do podpisového řádu bude 

zařazena nová role Ekonom.  



 

 

Usnesení: Členové Programového výboru Sdružení SPLAV schvalují Organizační řád MAS s platností 

od 1.1.2019. 

                        Pro: 7 

7. Financování činnosti MAS 

Opět proběhla diskuze o finančním příspěvku obcí na území MAS na provoz MAS. Manažerka byla vyzvána 

k aktualizaci dopisu ve smyslu žádosti o každoroční jednorázový dar do konce volebního období obecních 

zastupitelstev. Manažerka předala přehled úhrad členských příspěvků. Dlužníci budou osobně navštíveni 

některým z členů PV a vyzváni k nápravě. 

Usnesení: Členové Programového výboru Sdružení SPLAV souhlasí s oslovením obcí s žádostí o 

každoroční finanční dar ve výši min. 3 Kč/obyv. v letech 2019, 2020, 2021 a 2022. 

Pro: 7 

8. Členská základna, valné hromady, akce 

Manažerka informovala o aktuálním stavu členské základny. Počet členů postupně narůstá, vzhledem 

k povinnosti MAS dodržet % zastoupení je potřeba zajistit vyrovnaný nárůst počtu členů ve všech zájmových 

skupinách. Členové PV zahájí náborovou kampaň zejména mezi neziskovými organizacemi. Dále se členové 

PV dohodli na snížení počtu zasedání valných hromad MAS na 4/ ročně. Pro členy MAS budou v roce 19 

připraveny 2 akce – poznávací exkurze k partnerské MAS a společenská akce k 15 výročí založení Sdružení 

SPLAV. 

 

                    Zpracovala: K. Holmová                                     

                                                                                 

 

 

        


