
 

 

 

 

Záznam ze zasedání Programového výboru  
MAS Sdružení SPLAV, které se uskutečnilo ve středu  dne  29.1.2020 

od 10.00 v kanceláři Sdružení SPLAV, z.s., Rychnov nad Kněžnou.  
 

                        
Přítomni:  7 členů PV 
Programový výbor byl usnášeníschopný 
 
1. Úvod jednání, schválení programu 
        Program byl schválen vyjádřením jednotlivých členů PV 
2. Informace o čerpání finančních prostředků CLLD 

Manažerka MAS podala přítomným informaci o dosavadním stavu čerpání finančních prostředků CLLD 
takto: 
PR OPZ – realizace PR OPZ byla v MAS ukončena, finanční prostředky alokované Řídícím orgánem 
byly rozděleny mezi celkem 7  projektů, z toho 2 vlastní klíčové projekty. Realizace a vyúčtování 
projektů probíhá bez problémů. 
PR OPŽP – realizace PR OPŽP byla v MAS ukončena, přestože alokované finanční prostředky zůstaly 
z velké části nedočerpány. Podpořeno bylo celkem 5 projektů, z toho jeden byl Řídícím orgánem 
odmítnut. Dva projekty jsou klíčové – jediné v daném opatření. 
PR IROP – realizace PR IROP bude pokračovat i v roce 2020 a dále. K rozdělení zbývá 9,2 mil. Kč, 
v roce 2020 budou otevřeny 4 výzvy Ekologická a bezpečná doprava, Sociální služby a komunity-
investice, Výchova a vzdělávání-investice a Územní rozvoj. Mezi tyto výzvy bude rozdělena veškerá 
alokace, případný zbytek bude alokován do jedné výzvy v druhé polovině roku. 
PR PRV – realizace PR PRV pokračuje i díky navýšení  alokace o cca 13 mil. Kč. V roce 2020 budou 
vyhlášeny 4 fiche – Zemědělské podniky, zemědělské produkty, nezemědělské podnikání a technika 
pro lesní hospodaření. Mezi tyto fiche bude rozdělena původní zbytková alokace 7,8 mil. Kč. Navýšená 
alokace bude rozdělována v roce 2021 a následujících. Vše viz příloha. 

 
3. Rozdělení alokace PRV pro období 2020-24 

Viz výše. Manažerka MAS a manažerka PRV informovaly o podmínkách přijetí a možnostech rozdělení 
navýšené alokace PRV. Stávající fiche je možné rozšířit o tzv. čl. 20, tedy o nové fiche zaměřené na 
obecní problematiku. Po bouřlivé diskuzi mezi členy PV bylo dohodnuto, že větší část navýšených 
finančních prostředků bude přidělena na stávající nejžádanější fiche a z nových fichí bude otevřena 
pouze fiche Mateřské a základní školy a vybrané kulturní památka. Fiche z navýšené alokace budou 
otevřeny až v roce 2021. Viz příloha. 
Usnesení: „Členové Programového výboru souhlasí s přijetím navýšení alokace 13 945 550 Kč do 
Programového rámce PRV. Tyto finanční prostředky budou rozděleny takto: 
F9 Zemědělské podniky 5 745 550 Kč, F10 Zemědělské produkty 500 000 Kč, F 12 Nezemědělské 
podnikání  2 000 000 Kč, F14 technika pro lesní hospodářství 700 000 Kč, čl.20 b) Mateřské a základní 



 

 

školy 2 500 000 Kč a čl.20 e)vybrané kulturní památky 2 500 000 Kč. Tyto výzvy budou vyhlášeny 
v roce 2021 po doplnění a schválení programového rámce PRV ze strany ŘO“. 
 

4. Terapeutická zahrada MAS 
Projekt Spolu-pracujeme, spolu se Splavem končí k 28.2.2020. V březnu bude probíhat jeho vyúčtování. 
Souběžně byl od 1.1.2020 zahájen navazující projekt Zahradní terapie v praxi.  Jeho realizace bude 
zajišťována stávajícími zaměstnankyněmi Sdružení SPLAV – Ilonou Mikušovou, Kristinou Garrido, 
Alenou Plockovou, Petrou Formánkovou a Jarmilou  Řezníčkovou. Probíhá úprava venkovních i 
vnějších prostor nového zázemí terapeutické zahrady v Záměli. S obcí bude uzavřena nájemní smlouva 
ve výši 12 tis. Kč/rok za užívání prostor včetně spotřeby energií. 
 

5. Projekty spolupráce 
Manažerka MAS podala přítomným informaci o projektech spolupráce Sdružení SPLAV (viz příloha). 
Členové MAS a mládež ze škol v území MAS budou osloveni s nabídkou zapojení do těchto projektů. 

 
                Zapsala: Kateřina Holmová        
 
 
 
                 


