
 

 

 

 

Záznam ze zasedání Programového výboru  
MAS Sdružení SPLAV, které se uskutečnilo v úterý  dne  7.8. 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. Výzva PR IROP Sociální služby a komunity-investice (III.) 

Manažerka MAS podala přítomným informaci o průběhu výzvy a představila jednotlivé přihlášené 
projekty. Pak vyzvala přítomné k zvážení podjatosti při výběru projektů. Všichni 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 Sociální služby a komunity-investice (III.) – obec Bartošovice v Orlických horách, Sdružení 
Neratov,z.s., Péče o duševní zdraví, o.p.s. 

3. Informace k výzvám IROP, OPŽP a OPZ 
Manažerka MAS podala informaci k ukončeným i probíhajícím výzvám IROP. V současné době 
probíhají výzvy IROP Ekologická a bezpečná doprava, Výchova a vzdělávání a Sociální podnikání. 
Termín ukončení příjmu žádostí je 9.9.2019, lze předpokládat převis žádostí. Manažerka rozdala 
přítomným návrh Kontrolních listů věcného hodnocení projektů výzvy a požádala je o schválení. 
Poslední opatření – Kulturní rozvoj bude otevřeno od konce srpna do počátku října, v současné době 
probíhá připomínkování hodnotících kritérií ze stany ŘO. Po ukončení všech výzev a rozdělení alokací 
rozhodne Programový výbor o uplatnění zbylých finančních prostředků. 
Usnesení:   Členové Programového výboru MAS Sdružení SPLAV schvalují Kontrolní listy věcného 
hodnocení projektů výzvy Sociální služby a komunity-investice (III.) 
Dále manažerka informovala přítomné o průběhu výzev OPŽP. Ve výzvě Protierozní opatření, která 
byla ukončena k 5.8.19 byl podán 1 projekt. Nyní bude probíhat jeho kontrola a hodnocení na půdě 
MAS, předpokládaný termín předání na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti je říjen 19. 
Ostatní výzvy OPŽP probíhají, termín ukončení je naplánován na září až říjen. Zájem žadatelů není 
velký. 



 

 

Poslední výzva OPZ Sociální služby a komunity-neinvestice bude vyhlášena na konci srpna.  
 

4. Informace o další činnosti MAS 
Manažerka podala aktuální informace o jednotlivých projektech MAS. 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání – v termínu 25.-27.9. je připravována konference o vzdělávání, 
která se bude konat na zámku v Rychnově n/K. V současnosti probíhá příprava programu. 
Místopředseda MAS byl požádán o úvodní slovo. Další připravovanou aktivitou je soutěž v regionálních 
znalostech pro žáky ZŠ Rychnovska. K účasti byly osloveny všechny ZŠ v regionu. Skupina místních 
expertů vytvořila soubor otázek, na které budou tříčlenné týmy odpovídat. Soutěž proběhne v září až 
říjnu a převzal nad ní záštitu hejtman KH Kraje. MAS hledá sponzory a náměty na ceny. 
Spolupracujeme, spolu se SPLAVem. – tři kurzy projektu byly ukončeny, dalšími aktivitami bude setkání 
poskytovatelů sociálních služeb a konference sociálních služeb Rychnovska a Kostelecka na zámku 
v Doudlebách n/O. 
Local Security – tři workshopy projektu byly uskutečněny, projekt bude ukončen v září 2019. nyní je 
zpracovávána příručka dobré praxe a informační leták. 

5. Terapeutická zahrada MAS 
Manažerka MAS informovala přítomné o výpovědi nájmu zahrady a vnitřních prostor od majitele pana 
Dujky. MAS bude opouštět prostory v listopadu 19. Všem členům MAS byl rozeslán e-mail s prosbou o 
pomoc s hledáním nového prostoru. Konkrétní jednání je vedeno se správou zámku v Rychnově n/K. 

6. Příprava výroční Valné hromady MAS. 
       Termín výroční valné hromady byl předběžně stanoven na  11.10.2019 v Doudlebách n/O. Předseda 

MAS byl pověřen jednáním s p. Dujkou o podmínkách pronájmu. Program bude dále diskutován, bylo 
dohodnuto, že pojetí bude spíše komorní, určené pro členy MAS. Manažerka však byla pověřena 
pozváním zástupců KH Kraje a KS MAS: 

 
 

                Zapsala: Kateřina Holmová        
 
 
 
                Předseda Sdružení SPLAV: Pavel Tichý 


