
 

 

 

Zápis ze zasedání Programového výboru  
MAS Sdružení SPLAV, které se uskutečnilo  dne  20. 8. 2020 od 9:00 

v kanceláři MAS 
 

                        
 
 

Přitomni: 6 členů PV, jeden omluven, vedoucí manažerka, projektová manažerka, předseda Výběrové 
komise 

Programový výbor byl usnášeníschopný 
 

 
1. Výběr žádostí o dotaci předložených v rámci  posledního kola výzev IROP 

Manažerka MAS informovala členy PV o průběhu posledního kola výzev IROP. Byly přijaty žádosti o 
dotaci v těchto opatřeních:  

i. Sdružení SPLAV-IROP-Výchova a vzdělávání-investice (IV.) 
ii. Sdružení SPLAV-IROP- Bezpečná a ekologická doprava (IV.) 

iii. Sdružení SPLAV-IROP- Dokumenty územního rozvoje (III.) 
iv. Sdružení SPLAV-IROP-Sociální služby a komunity-investice (IV.) 

Celkem bylo přijato 6 žádostí, všechny prošly postupně kontrolou formálních náležitostí, přijatelnosti a 
věcným hodnocením. Všechny přijaté žádosti podmínky hodnocení splnily. Nejprve přítomní členové PV 
podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti. Z důvodu podjatosti se projednávání žádostí žadatele 
Rokytnice v O. h. nezúčastnil místopředseda PV  pan Petr Hudousek – starosta Města Rokytnice v O. h.) 
Předseda VK seznámil přítomné s výsledky věcného hodnocení. Hodnotící komise hodnotila postupně 
přijaté žádosti po výzvách. Na výsledném bodovém ohodnocení se členové komise vždy shodli. Výstupem  
hodnocení je tabulka projektů podle výzev v pořadí podle bodového zisku (viz příloha). 
Manažerka MAS informovala přítomné, že alokace jednotlivých hodnocených výzev dostačuje k podpoření 
všech projektů. 
V rámci diskuze byly jednotlivé projekty podrobně posuzovány. 
Usnesení: Členové Programového výboru souhlasí s podpořením všech žádostí přijatých do 4 
vyhlášených opatření. Jedná se o žádosti příjemců: Rokytnice v Orlických horách – 2 žádosti, 
Orlické Záhoří – 2 žádosti, Vamberk a ZŠ Solnice. 
Pro: 5 
 

2. Rozdělení alokace PRV a IROP pro výzvy 2021 
Členové PV diskutovali o využití volných dotačních prostředků programových rámců IROP a PRV. 
V případě IROP je k dalšímu rozdělení připravena částka cca 3 710 225 Kč zbylá z alokace výzev 2020. 
Manažerka předložila seznam investičních záměrů poptávaných obcemi a některými neziskovými 
organizacemi  v dalším období. Do seznamu byly zařazeny jak konkrétní projekty přímo adresované MAS, 
tak i záměry, zjištěné při diskuzi se starosty obcí v rámci přípravy strategie 2022-27. Po posouzení 
připravenosti uvažovaných projektů a volné alokace i termínů realizace bylo dohodnuto, že otevřena znovu 
budou tato opatření: Sociální služby – 1 000 000 Kč,  Krizové situace – 500 000 Kč, Výchova a vzdělávání – 



 

 

500 000 Kč a Bezpečná a ekologická doprava – 1 710 225 Kč. Opatření č.4 Sociální podniky-investice bude 
zrušeno, protože jediný zájemce z území (soc. podnik Beseda Bio) od svého záměru po podání žádosti 
odstoupil a další zájemci se dlouhodobě nehlásí. Uvolněná alokace bude uplatněna ve výše uvedených 
připravovaných opatřeních. Předpokládaný termín příjmu žádostí  byl dohodnut na prosinec 20 s tím, že 
další případné volné prostředky budou buď přidány k alokaci nežádanějšího opatření 20, nebo budou 
převedeny do poslední výzvy IROP v roce 21. 
Další diskuze se týkala volných dotačních prostředků PRV. Částka 15 433 361 Kč, která bude pro 
následující výzvu k dispozici, je složena z finančních prostředků zbylých ze 4. výzvy ve výši  1 487 811 Kč a 
z částky navýšení 13 945 550 Kč. Tuto alokaci lze využít jak pro stávající fiche PR PRV, tak i pro nová 
opatření čl. 20. V návaznosti na dřívější rozhodnutí PV bylo dohodnuto rozdělení alokace takto: F9 – 
5 778 432 Kč, F10 – 500 000 Kč, F12 – 2 054 929 Kč, F14 – 700 000 Kč a čl. 20 (nová F26) – 6 400 000 
Kč. Dále bylo dohodnuto, že z možných opatření čl. 20 budou pro podporu vybrány témata Hasičské 
zbrojnice, Vybrané kulturní památka a Mateřské a základní školy. 5. výzva bude vyhlášena v obvyklém 
jarním termínu. 
Usnesení: Členové Programového výboru souhlasí se zrušením opatření Programového rámce IROP 
č.4 Sociální podniky-investice a  rozdělením volných alokací IROP a PRV pro výzvu IROP 12/20 a 5. 
výzvu PRV podle přiložené tabulky. 
Pro: 6 
 

3. Dopis členům MAS ohledně členských příspěvků 
V další diskuzi finalizovali členové PV s manažerkou text dopisu členským subjektům MAS s návrhem 
navýšení členských příspěvků. Dopis byl odsouhlasen, podepsán předsedou MAS a bude rozeslán členům 
MAS datovou schránkou či poštou. 
Usnesení: Členové Programového výboru souhlasí s navýšením členských příspěvků do MAS 
Sdružení SPLAV od 1. 1. 2021 takto: obce a právnické osoby podnikající – 5 000 Kč, fyzické osoby 
podnikající – 2 000 Kč, neziskové organizace a fyzické osoby nepodnikající – 1 500 Kč. 
Pro: 6 
 

4. Různé 
V závěru manažerka MAS informovala členy PV o plnění podmínek stávajícího přípravě MAS na další 
programové období. Sdružení SPLAV plní všechny povinné ukazatele s rezervou, práce na aktualizaci 
strategie pro další období probíhají zejména rozhovory se starosty obcí na území MAS. Na září je 
připravován veřejný workshop nad tématy strategie MAS. 

 
 
 

                              Zapsala: Kateřina Holmová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Příloha usnesení č.2. zasedání Programového výboru dne 20.8.2020. 

 

PR IROP – návrh alokace výzev 12/20. 

Opatření Alokace  

Bezpečná a ekologická doprava 1 710 225 Kč 

Krizové situace    500 000 Kč 

Sociální služby a komunity - investice 1 000 000 Kč 

Výchova a vzdělávání - investice    500 000 Kč 

CELKEM 3 710 225 Kč 

 

Uvedené částky zahrnují celkové přijatelné náklady podpořených projektů. 

 

PR Program Rozvoje venkova – návrh alokace fichí 5. výzvy.  

Fiche Alokace 

F9 Zemědělské podniky  5 778 432 Kč 

F10 Zemědělské produkty    500 000 Kč 

F12 Nezemědělské podnikání  2 054 929 Kč 

F14 Technika pro lesní hospodářství     700 000 Kč 

F26 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech   6 400 000 Kč 

CELKEM 15 433 361 Kč 

 

                             Uvedené částky zahrnují celkové dotační prostředky pro podpoření projektů. 

 

 

 


