
 

 

 

 

Záznam ze zasedání Programového výboru  
MAS Sdružení SPLAV, které se uskutečnilo ve čtvrtek  dne  10.7. 2019 

od 13.00 v kanceláři Sdružení SPLAV, z.s., Rychnov nad Kněžnou.  
 

                        
Přítomni:  6 členů PV 
Programový výbor byl usnášeníschopný 
 
1. Úvod jednání, schválení programu 
        Program byl schválen vyjádřením jednotlivých členů PV 
2. Výzvy PR IROP Sociální služby a komunity-investice, Podpora pořizování a uplatňování 

dokumentů územního rozvoje (II.), Řešení krizových situací (II.) 
        Manažerka MAS podala přítomným informaci o průběhu výzev a představila jednotlivé přihlášené 

projekty. Pak vyzvala přítomné k zvážení podjatosti při výběru projektů. Z dalšího jednání z důvodu 
podjatosti (přihlášení vlastního projektu) odstoupit pan Vojtěch Špinler. Všichni ostatní členové PV 
podepsali prohlášení o nepodjatosti.  Dále manažerka popsala průběh hodnocení projektů na půdě 
MAS a předala přítomným tabulku s přehledem projektů podle jednotlivých fichí a jejich bodové 
hodnocení. Všechny projekty prošly postupně hodnocením formálních náležitostí, přijatelnosti a věcným 
hodnocením a všechny splnily minimální bodovou hranici pro možnost dotační podpory.  

        Členové PV nad jednotlivými žádostmi a jejich přílohami diskutovali, informace k věcnému hodnocení 
jim podal    také předseda Výběrové komise. Následně všichni členové PV souhlasili s podporou všech 
přihlášených projektů. 

        Usnesení: Členové Programového výboru MAS Sdružení SPLAV souhlasí s dotační podporou projektů 
těchto žadatelů: 

• Výzva Pořizování dokumentů územního rozvoje (II.) – obec Skuhrov nad Bělou, obec Rybná nad 
Zdobnicí, město Vamberk. 

• Výzva Řešení krizových situací (II.) – obec Orlické Záhoří 
3. Informace k výzvě IROP Sociální služby a komunity-investice (III.) 

Manažerka MAS podala informaci k ukončené výzvě Sociální služby a komunity-investice. Byly přijaty 3 
žádosti, všechny prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a budou předloženy Výběrové 
komisi MAS k věcnému hodnocení. Termín zasedání Výběrové komise k těmto projektům je stanoven 
na 11.7.2019. Po uplynutí povinné lhůty k odvolání proti věcnému hodnocení bude svoláno zasedání 
programového výboru k výběru projektů k podpoře. Lze předpokládat termín v první polovině srpna 
2019. 

4. Evaluace SCLLD  
Manažerka MAS informovala přítomné o předání Evaluační zprávy ke strategii CLLD na MMR. Zpráva 
byla odeslána 24.6.2019 po připomínkování a schválení Fokusní skupinou i členy Programového 
výboru. Přijaté připomínky se nevztahovaly k obsahu Evaluační zprávy a budou podle rozhodnutí PV 
zohledněny ve Finančním plánu, resp. dalších dokumentech SCLLD. 



 

 

Usnesení:   Členové Programového výboru MAS Sdružení SPLAV souhlasí s Evaluační zprávou mid-
term evaluace. 

5. Příprava výroční Valné hromady MAS. 
       Termín výroční valné hromady byl předběžně stanoven na  11.11.2019 v Doudlebách n/O. Byl 

diskutován možný program, počet účastníků a publicita. Bylo dohodnuto, že Programový výbor projedná 
podrobně tuto záležitost na srpnovém zasedání, 

 
 

                Zapsala: Kateřina Holmová        
 
 
 
                Předseda Sdružení SPLAV: Pavel Tichý 


