
 
  
 

Zápis ze zasedání Valné hromady Sdružení SPLAV, z.s., 
konaného dne 11.10.2016 od 15:00 v areálu místní organizace Českého rybářského svazu v 

Debřecích u Skuhrova n/B. 
 
Přítomní: viz prezenční listina  

 

1. Přivítání, zapisovatel, ověřovatelé, usnášeníschopnost 

Byla určena zapisovatelka – Pavla Zaňková, a ověřovatelé – Ing.arch. Kateřina Holmová, manažerka MAS 

a Renata Horáková, finanční manažerka.  

 

2. Informace o stávající činnosti MAS: 

- Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje není dosud schválena. 10.9. jsme prošli 2. hodnocením 

přijatelnosti strategie a postoupili k 2. věcnému hodnocení. Opět posuzuje strategii každé ministerstvo 

zvlášť. Hned po schválení některého z programových rámců připravíme pod dohledem příslušného 

ministerstva výzvu k předkládání žádostí o dotaci a začneme přijímat žádosti. 

 

- Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Rychnov n/K 

Scházejí se pracovní skupiny, zasedal řídící výbor, účastníme se všech jednání Platformy MAP 

Královéhradeckého kraje, hovoříme s řediteli škol, učiteli, starosty obcí a dalšími lidmi, kteří mají pro kvalitu 

vzdělání v našich obcích význam. Prvním povinným výstupem, který jsme po schválení Řídícím výborem 

odevzdali na MŠMT, je Programový rámec MAP. V něm jsou stanoveny předběžné priority a cíle, ke 

kterým chceme vzdělávání v našem regionu směřovat, ale zatímco tyto cíle budeme ještě pravděpodobně 

upravovat v souladu s výsledky analýz, druhá část dokumentu – seznam záměrů z území, která 

doporučujeme k podpoření dotací z EU, je závazná. I když jsme se školami a obcemi i dalšími subjekty, 

které poskytují vzdělávání, hovořili mnohokrát a všichni dostali příležitost nám o svých záměrech říci, není, 

samozřejmě, seznam doporučených projektů neměnný. Aktualizaci seznamu plánujeme na začátek roku 

2017 a opět dáme příležitost všem zařadit svůj záměr do MAP. Zařazení do seznamu doporučených 

projektů bude výhodou i u záměrů podpořených cestou MAS.   

- Mezinárodní projekty 

Projekt SOIL završíme prosincovou konferencí a semináři na téma Veřejná prostranství a místní komunity 

a Environmentální výchova ve školách. Semináře, jejichž lektoři přijedou z několika evropských zemí, 

budou určeny pro zastupitele obcí, učitele a další zájemce. Od října zahajujeme realizaci dalšího 

mezinárodního projektu, tentokrát na téma Sociální a environmentální problematika očima fotografů. 

- Zahrada v Doudlebách n/O. 

Práce v zahradě v Doudlebách pokračuje, účastní se jí pouze Božena Kovaříčková. 

 

3. Školení členů MAS 

Program rozvoje venkova 

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020. Příjem 

bude možný opět pouze prostřednictvím Portálu farmáře a bude probíhat od 11. října do 31. října 2016. V 



 
rámci 3. kola budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na 

inovace a na projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun.   

 

Žádosti přes MAS budou přijímány až po schválení 1. výzvy, která bude zpracována po schválení strategie 

CLLD. Přítomní byli seznámeni s pravděpodobným postupem podání žádostí. 

 

 

Operační program Zaměstnanost 

Programový rámec Zaměstnanost v tuto chvíli máme zpracovaný do příruček pro MAS i žadatele. S 

hodnotícími kritérii zatím čekáme na konzultaci s pracovníky MPSV. Zaměstnanost bude mít na starost 

Kristina Garrido. 

 

Integrovaný regionální operační program 

Příručky pro Integrovaný regionální operační program zpracovávají jiné MAS, my se tedy budeme 

soustředit jen na hodnotící kritéria. Vzhledem k složitým tématům IROP a různým povinným vazbám mezi 

jednotlivými aktivitami bude stanovení dobrých kritérií dost náročné, fiche bychom chtěli mít kompletně 

připravené v půlce října. Poradenství a administraci vašich žádostí bude zajišťovat naše nová kolegyně, 

Martina Kubišová. 

 

 Projekty zjednodušeného financování 

Nastavení projektu, kdo může být oprávněným žadatelem, výše podpory, tematické zaměření šablon a 

příklady dobré praxe, to vše bylo představeno k tomuto projektu.  

Byly předány informace o bezplatné pomoci Místní akční skupiny Sdružení SPLAV školám na území 

ORP RK.   

• Výběrem vhodné šablony 

• Zpracováním žádosti, zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu 

• Zadáváním dat do monitorovacího systému 

• Vypořádáním připomínek k postupu škol ze strany MŠMT 

• Kontrolou na místě, ukončením projektu a přípravou závěrečné zprávy 

Formou školení pro žadatele a příjemce a formou individuálních konzultací. 

Poslední informací byl aktuální počet škol, které využili nabídky pomoci ze strany Sdružení SPLAV. 

K tomuto datu je odesláno 5 žádostí a 3 žádosti jsou v rozpracované fázi. 

 

4. Vystoupení členů MAS 
Manažerka MAS informovala přítomné o žádosti členů Občanské sdružení rodičů a přátel dětí 
s handicapem ORION, Dům dětí a mládeže Rychnov n/K. a Petr Janovec o vystoupení 
z MAS. Důvodem je nevyužívání nabídek MAS pro činnost těchto subjektů a časová 
zaneprázdněnost pověřených zástupců těchto členů. Potřebný poměr zájmových skupin mezi 
členy MAS zůstane zachován. 
Usnesení: Valná hromada Sdružení SPLAV souhlasí s odstoupením členů Občanské sdružení 
rodičů a přátel dětí s handicapem ORION, Dům dětí a mládeže Rychnov n/K. a Petr Janovec 
k 31.10.2016 
            

5.    Diskuze 

     Ke všem bodům byla vedena diskuze. 

 



 
 

      5.       Různé 

     Příští Valná hromada MAS se uskuteční v listopadu až prosinci 2016. Členové byli vyzváni k předkládání 

námětů na místo a program valné hromady a k předkládání námětů na akce MAS. Členové byli také 

vyzváni k inzerci a zasílání textů do Zpravodaje MAS. 

 

     Členové MAS byli pozváni na připravované akce – Psí den v Doudlebách nad Orlicí (16.10.16)  a seminář 

Zahrada jako učebna v Kostelecké Lhotě (6.-9.12.16). 

 

 

 

 

Zaznamenala: Zaňková Pavla, asistentka Sdružení SPLAV, z.s. 

 

Ověřili:  Ing.arch. Kateřina Holmová Sdružení SPLAV, z.s., manažerka MAS a Renata Horáková Sdružení 

SPLAV, z.s., finanční manažerka. 

 

 


