
 

 

 

 

Záznam ze zasedání Valné hromady  
MAS Sdružení SPLAV a školení pro zájemce o dotaci z PR IROP a PR OPŽP, 

které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 11. 4. 2019 v jídelně Základní školy 
Rokytnice v O. h.  

 
                        

Úvod jednání, přítomnost, usnášeníschopnost, schválení programu 
Přítomno: 19 z 52 členů MAS. Z důvodu neusnášeníschopnosti zrušil předseda MAS v souladu se stanovami MAS 
zasedání a pozval přítomné na další zasedání VH téhož dne na stejném místě o hodinu později. 
1. V úvodu odloženého setkání seznámil předseda MAS přítomné s programem zasedání a požádal o schválení. 

                                Usnesení: Členové valné hromady MAS schvalují program zasedání.  Pro: 19 
2. Představení zájemců o členství v MAS, přijetí nových členů 

I.Mikušová představila přítomným zájemce o členství v MAS. Jedná se o obec Lupenici a paní Boženu Šedovou 
z Lible. Uchazeči představili svou činnost, předseda MAS požádal valnou hromadu o schválení nových členů. 
Usnesení: Členové valné hromady MAS souhlasí s přijetím obce Lupenice a přijetím paní Boženy Šedové 
za členy MAS. Pro: 19. 

3. Úvod evaluace SCLLD - dotazníkové šetření mezi členy, sestavení fokusní skupiny, plán aktivit 
P. Olšar informoval přítomné o připravované evaluaci strategického plánu, která má vyvrcholit v červnu odevzdáním 
evaluační zprávy na MMR. Tomu předchází řada aktivit. První z nich byly řízené rozhovory se starosty obcí na 
území MAS, které proběhly na podzim r. 2018. Další aktivitou je dotazníkové šetření mezi členy MAS, mezi příjemci 
dotace a další veřejností a sestavení a opakované diskuze fokusní skupiny.  Cílem těchto aktivit je analyzovat 
dosavadní naplňování strategického plánu a případně navrhnout a zavést  pro další období nová opatření a postupy.  
Následně byl všem přítomným rozdán dotazník týkající se spokojenosti s dosavadním průběhem realizace SCLLD, 
námětů na zlepšení a zájmu o práci ve fokusní skupině. Po cca 15 min. byl dotazník vybrán. Výsledky budou 
zpracovány zaměstnanci MAS, zveřejněny a využity pro evaluaci SCLLD.  

4. Zpráva o činnosti Sdružení SPLAV a hospodaření v roce 2018 
Manažerka MAS K. Holmová přednesla přítomným zprávu o činnosti za minulý rok (viz příloha), kde shrnula 
nejdůležitější výsledky každého okruhu aktivit. 

5. Informace o plnění SCLLD k milníku v r. 2019 (obd. 2016-19), změny opatření, čerpání alokací 
Manažerka MAS informovala přítomné o plnění indikátorů, finančního plánu a harmonogramu výzev za období 
2017-2018. Programový rámec IROP: z alokace 44,5 mil. Kč bylo v dosavadních 2 kolech výzev přiděleno cca 12 
mil. Kč, z toho bylo k 31. 10. 2018 (kontrolní termín ŘO) proplaceno cca 3,7 mil. Kč. K 31. 10. 2019 je povinnost 
MAS daná ŘO rozdělit a proplatit 41,17% veškeré alokace IROP, tedy pro Sdružení SPLAV 18 320 650 Kč. K 31. 
10. 2019 je tedy nutné rozdělit a proplatit 14 620 650 Kč. Větší část této částky bude pokryta proplacením projektů 
ukončovaných v roce 2019, které jsou již v realizaci, zbylá částka by měla být pokryta realizací krátkodobých 
projektů z výzev plánovaných na jaro 2019. Jedná se o výzvy na opatření Dokumenty územního rozvoje, Sociální 
služby a komunity-investice a Odstraňování krizových situací. Výzvy jsou připravovány a intenzívně propagovány 
mezi možnými žadateli tak, aby alokace byla čerpána v nejvyšší možné míře. V druhé polovině roku 2019 budou 
vyhlášeny výzvy na ostatní 4 opatření s maximální alokací. 
Pro zvýšení zájmu žadatelů o opatření IROP byly v SCLLD Sdružení SPLAV uskutečněny některé změny. Jedná 
se o rozšíření podporovaných aktivit, příp. škály příjemců podpory u opatř. Odstraňování krizových situací, Sociální 



 

 
služby a komunity a Dokumenty územního rozvoje. Zároveň byla upravena alokace některých opatření v souladu 
se zájmem žadatelů (navýšena alokace opatř. Odstraňování krizových situací a recipročně snížena alokace 
opatření bezpečná doprava, Sociální podnikání a Dokumenty územního rozvoje. 
Programový rámec OPZ: z alokace cca 10 mil. Kč bylo rozděleno v dosavadních 3 výzvách 6,8 mil. Kč, z toho bylo 
proplaceno 1,7 mil. Kč. ŘO OPZ nestanovil milník čerpání finančních prostředků. Zbylé finanční prostředky budou 
sloučeny do dvou nejžádanějších opatření – Sociální služby a komunity-neinvestice a Prorodinná opatření a 
vyhlášeny v druhé polovině roku. 
Programový rámec PRV: z celkové alokace 25 mil. Kč bylo rozděleno ve 2 kolech 13,2 mil. Kč, z toho bylo k 31. 
10. 18 proplaceno cca 6 mil. Kč. ŘO PRV nestanovil milník čerpání, 3. kolo výzev je vyhlášeno k 1. 2. 19. 
Programový rámec OPŽP: z alokace 12,7 mil. Kč bylo v rámci 1 výzvy přiděleno 0,8 mil. Kč, podpořený projekt je 
v realizaci. 2. výzva probíhá od října 18, je připravován jeden klíčový projekt. Dne 14. 3. 2019 byly vyhlášeny tři 
výzvy v PR OPŽP. 
1) Realizace prvků ÚSES (založení nových nebo zlepšení stavu již existujících biocenter, biokoridorů a interakčních 
prvků)  - termín ukončení příjmu žádostí 9. 9. 2019, alokace (dotační prostředky) 2 500 000 Kč 
2) Protierozní opatření (opatření zamezující vodní a větrné erozi) - termín ukončení 10. 6. 2019, alokace 2 500 000 
Kč 
3) Realizace sídelní zeleně (zakládání a obnova veřejné zeleně uvnitř obcí) - termín ukončení 30. 9. 2019, alokace 
5 000 000 Kč 

6. Realizace SCLLD v roce 2019 – finanční plán, výzvy, zájemci, propagace výzev 
Viz výše. První skupina výzev, PR PRV, PR OPŽP i PR IROP byla vyhlášena počátkem roku 2019. Další skupina 
výzev PR IROP a PR OPZ je připravována na druhou polovinu roku. Důraz je kladen na jejich propagaci, aby se 
předešlo neúspěšným výzvám minulého kola. Zájem o výzvy PR IROP a PR OPZ je poměrně velký, je konzultováno 
několik záměrů i proto, že příslušní zaměstnanci MAS (Holmová, Garrido) aktivně oslovují vhodné zájemce. O 
výzvy PR OPŽP projevuje zájem několik obcí, problematika je však velmi specifická a odborná, což mnohé žadatele 
odrazuje. Příslušní zaměstnanci MAS (Olšar, Kulíšek) záměry konzultují a pomáhají s jejich formulací, do přípravy 
žádostí jsou zapojeny i odborná pracoviště na území MAS – AOPK a Odb. životního prostředí MěÚ v Rychnově 
n/K. Propagace výzev pokračuje. 

7. Prezentace vyhlášených výzev IROP a OPŽP 
Manažerka MAS přednesla prezentaci vyhlášených výzev IROP. Jsou vyhlášeny 3 výzvy – Řešení krizových 
situací, Pořizování dokumentů územního rozvoje a Sociální služby a komunity-investice. Příjem žádostí do prvních 
dvou končí 4. 5., u třetí výzvy bude ukončen  23. 5. 2019.  Informovala o všech potřebných skutečnostech – 
přijatelných výdajích, povinných přílohách žádosti, administrativních postupech, výběrových kritériích a dalších 
nezbytných podrobnostech. Po prezentaci se rozvinula diskuze o některých konkrétních záležitostech obcí, ty 
budou dále řešeny na individuálních konzultacích. 
P. Olšar přednesl prezentaci vyhlášených výzev PR OPŽP. Informoval o všech potřebných skutečnostech – 
přijatelných výdajích, povinných přílohách žádosti, administrativních postupech, výběrových kritériích a dalších 
nezbytných podrobnostech. Zdůraznil nabídku individuálních konzultací a pomoci zaměstnanců MAS s kompletací 
žádosti.  

8. Informace o výsledcích výzev PRV a OPZ 
R. Horáková informovala přítomné o průběhu 3. kola výzev PR PRV. Příjem žádostí do 5 fichí probíhal v březnu 
2019, celkem bylo podáno 22 žádostí (viz příloha). V současné době probíhá kontrola formálních náležitostí a 
přijatelnosti žádostí a jejich oprava, Výběrová komise zasedne dne 24. 4., Programový výbor 9. 5.  
K. Garrido informovala o průběhu výzvy PR OPZ Sociální podnikání-neinvestice. Byla podána jedna žádost, prošla 
hodnocením na půdě MAS a jako přijatelná byla předána k závěrečnému ověření způsobilosti na ŘO. 

9. Volba členů Výběrové komise 
Předseda MAS informoval o ukončení mandátu členů Výběrové komise k 29. 2. 2019 a nutnosti volby nových členů. 
Z dosavadních 7 členů a 3 náhradníků projevilo zájem o pokračování v členství 5 členů a 1 náhradník, na členy 
v komisi kandidují nově: 

 Sdružení Neratov zastoupené paní Martinou Kosovou  

 Richard Poláček 

 Karel Pácha 

 TJ Sokol Černíkovice zastoupená panem Václavem Duškem. 
Předseda navrhl hlasovat o složení Výběrové komise s mandátem 12. 4. 2019 – 11. 4. 2020 společně. 
Usnesení: Valná hromada Sdružení SPLAV schvaluje členy Výběrové komise MAS Sdružení SPLAV pro období 
12. 4. 2019 – 11. 4. 2020.   Pro: 19. 

10. Informace o průběhu výzev Šablony pro školy 
M. Horák informoval o průběhu výzev. V OP VVV byla i v roce 2018 vyhlášena výzva pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ a nyní 
i SVČ – střediska volného času) z MŠMT na projekty zjednodušeného vykazovaní neboli Šablony. Přesněji Šablony 



 

 
II, které navazují na předchozí Šablony I. Tento projekt podporuje osobnostně-profesní rozvoj pedagogů a 
usnadňuje přechod dětí z MŠ do ZŠ, podporuje spolupráci s rodiči dětí a žáku a klade si za cíl i pomoc školám při 
společném vzdělávání žáků/studentů. Do projektu Šablony II. jsou také zapojeny Střediska volného času, kde i tyto 
organizace nedílně vstupují do vzdělávacího systému dětí a žáků jako celku. MAS Sdružení SPLAV poskytuje 
zájemcům metodickou pomoc, konzultace při podání projektu, jeho plnění, ale také pomáhá se zpracováním 4 
průběžných zpráv o realizace. 
Do projektu Šablony II na území ORP Rychnov nad Kněžnou se zatím přihlásilo více než 15 subjektů, z toho zatím 
pomocí MAS 13, požadavek celkem za více než 10 mil. Kč. Nejčastější výběr šablon – Školní asistent, Vzdělávání, 
Spolupráce a Projektové dny. 
Výzva běží ještě do konce června 2019. Projekty jsou v různých fázích realizace. 

11. Informace o přípravě výzvy Šablony pro NNO 
M. Horák informoval o otevření nové výzvy MŠMT pro neziskové organizace. Dotace na aktivity NNO zabývajícími 
se výchovou a vzděláváním dětí a mládeže jsou poskytovány formou zjednodušených žádostí, tzv. šablon. 
Sdružení SPLAV připraví společnou žádost pro všechny zájemce z území MAS, je potřeba, aby NNO předali MAS 
informace o svém zájmu. Školení pro zájemce se uskuteční dne 15.4. 

12. Informace k projektu Místní akční plán vzdělávání II. 
M. Horák informoval o pokroku v realizaci aktivit MAP. V týmu MAP dochází k personálním změnám, od 1. 4. 2019 
nastoupí 2 noví zaměstnanci na celkový úvazek 1,4 na místo dvou dosavadních pracovnic, které odcházejí na 
vlastní žádost.  
V roce 2018 se uskutečnilo celkem 10 vzdělávacích akcí pro učitele, ředitele, rodiče, a nepedagogické pracovníky. 
Za rok 2019 zatím 18 akcí  - nově i pro zřizovatele škol 
Kromě jednorázových akcí začaly dlouhodoběji zaměřené aktivity – cykly:  

 podpora demokratických prvků ve školách (např. žákovské samosprávy),  

 nastavování spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga,   

 podpora regionální identity - lektorované přednášky  

 v květnu a červnu budou probíhat exkurze dětí a žáků zaměřené na rozvoj tvořivosti, podnikavosti a 
iniciativy (komunitní zahrada v Doudlebách, firmy na Rychnovsku a v nejbližším okolí)  

Pracuje sedm aktivních pracovních skupin (scházejí se nejméně 4x ročně). Na třech nejbližších setkáních v 
květnu se budou soustředit na analýzu zdrojů a potřeb a práci se stávajícím strategickým dokumentem.   
Před létem je plánována objížďka jednotlivých škol a sběr dat z území. Na konec září je připravována konference 
o vzdělávání (pro veřejnost a pedagogy 

13. Informace k projektu Spolupracujeme, spolu se SPLAVem 
I.Mikušová seznámila přítomné s aktuálními aktivitami projektu. Projekt pokračuje přípravou 3. běhu kurzu. 
Souběžně jsou plněny další aktivity projektu – síťování soc. služeb, příprava dokumentárního filmu a katalogu 
služeb. 

14. Informace k projektu Místní bezpečnost 
K. Garrido informovala o projektu Local security. Proběhl výjezd skupiny 8 odborníků na workshop ve Finsku ve 
dnech 18. - 22. 2. Zúčastnili se zástupci profesionálních a dobrovolných organizací integrovaného záchranného 
systému. Dále je připravován workshop v Estonsku na květen 19.  

15.  Informace k projektu Sense of Light 
 K. Garrido sdělila, že project Sense of Light byl úspěšně ukončen i vyúčtován.  

16.  Informace o připravovaných projektech MAS 
MAS má v současné době podané následující projekty:  
Development of experience oridented agro and eco tourism in rural Armenia – Rozvoj zážitkového agro a 
ekotourismu ve venkovských oblastech Arménie, Visegrad Fund 
Carpathian Network of Light – Karpatská síť světla, ERASMUS+ 

  Informace o připravovaných aktivitách MAS 
V roce 2019 slaví MAS 15 let své činnosti. Vedení MAS má v plánu uskutečnit propagační kampaň, která by 
upozornila veřejnost na význam práce MAS, úspěchy, kterých po dobu své existence dosáhla. Kromě tiskových 
informací bude MAS využívat k prezentaci i různé akce, vlastní i jiných organizací. Výroční valná hromada se 
uskuteční v říjnu 2019 v prostorách zámku v Doudlebách n/O. 
Další akcí, kterou MAS pro rok 2019 plánuje, je exkurze do Kraje Vysočina s návštěvou MAS, které tam pracují a 
prohlídkou úspěšných projektů. 

17. Diskuze, různé 
Po ukončení programu následovala diskuze členů na nejrůznější témata. Příští zasedání se uskuteční v červnu na 
komunitní zahradě v Doudlebách n/O. 

                
                             Zapsala: K. Holmová 


