
 

 

 

 

Záznam ze zasedání Programového výboru  
MAS Sdružení SPLAV, které se uskutečnilo ve čtvrtek  dne  6.6. 2019 

od 13.00 v jízdárně zámku v Doudlebách nad Orlicí.  
 

                        
Přítomni:  6 členů PV 
Programový výbor byl usnášeníschopný 
 
1. Úvod jednání, schválení programu 
        Program byl schválen vyjádřením jednotlivých členů PV. 
2. Informace k výzvám 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: byly přijaty 3  žádosti do výzvy  Podpora pořizování a uplatňování 

dokumentů územního rozvoje (II.),  a 1 žádost do výzvy Řešení krizových situací (II.). Všechny projekty 
prošly postupně hodnocením formálních náležitostí, přijatelnosti a věcným hodnocením a všechny 
splnily minimální bodovou hranici pro možnost dotační podpory. Nyní probíhá lhůta k případnému 
odvolání proti hodnotícímu procesu. Výběr projektů k podpoře proběhne na příštím zasedání 
Programového výboru MAS dne 10.7.2019. 

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, v současné době probíhá jejich kontrola na půdě MAS. Termín zasedání Výběrové komise 
k těmto projektům je stanoven na 11.7.2019. 

4. Informace k výzvám OPŽP  
V současné době jsou otevřeny 3 výzvy OPŽP – Sidelní zeleň, realizace ÚSES a Protierozní opatření. 
Zájem žadatelů je nízký, jsou konzultovány 2 záměry. Výzvy budou ukončeny v průběhu srpna až září 
19. 

5. SCLLD v roce 2019 
V následující diskuzi hovořili přítomní o plánu výzev a alokací v roce 2019. Další skupina výzev 
(Výchova aa vzdělávání, bezpečná doprava, Sociální podnikání) bude otevřena v červenci 2019, příjem 
žádostí bude ukončen počátkem září. Následně budou zbývající alokace všech opatření sečteny a po 
dohodě Programového výboru přiděleny na 1-2 vybraná opatření s největším zájmem žadatelů 
(pravděpodobně Krizové situace a Sociální služby). Poslední výzvy by tak MAS měla vyhlašovat na 
podzim 2019. Co se týká OPZ, je na srpen 19 připravena k yyhlášení poslední výzva – Sociální služby- 
neinvestice s alokací cca 2,3 mil. Kč. Možnost vyhlášení dalších výzev OPŽP bude zvážena po 
ukončení stávajících. Výzvy PRV budou pokračovat i v dalších letech podle harmonogramu. 

6. Informace k účetní závěrce r.2018 
Manažerka předala přítomným podklady k účetní závěrce 2018. Po diskuzi souhlasili členové PV 
s předložením žádosti o schválení účetní závěrky Valné hromadě MAS. 



 

 

7. Evaluace SCLLD – zpráva o pokroku, hodnocení podkladů a dotazníkových šetření, příprava 
Fokusní skupiny  
Manažerka MAS a pracovník evaluace Petr Olšar informovali členy PV o dosavadním průběhu prací na 
mid-term evaluaci strategického plánu MAS. Podali přehled o dosavadních změnách strategie 
vyvolaných změnou pokynů Řídících orgánů, potřebami žadatelů a dalšími vnějšími vlivy a také 
šetřeních vztahujících se k její evaluaci pro další období. Byly diskutovány změny, které se promítají do 
analytické části SCLLD (zaměstnanost, MHD,…), popsány pravděpodobné úpravy strategické části 
SCLLD (SWOT, Strom cílů a problémů) a projednáván jejich vliv na opatření a výzvy MAS. Bylo 
konstatováno, že vzhledem k povinnosti ukončit rozdílení alokací do konce r. 2019, nebudou mít 
navržené změny žádný vliv na průběh současného programového období a mohou být promítnutu až do 
období následujícího.  
Dále byl stanoven harmonogram dokončení evaluační zprávy a dohodnuto, že zpráva bude zaslána 
členům PV k pročtení a posouzení a následnému schválení před koncem června 2019. Další jednání o 
tomto tématu pokračovalo na 2.zasedání Fokusní skupiny, které následovalo po Programovém výboru. 

 
 

                Zapsala: Kateřina Holmová        


