
 

 

 

 

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

uskutečnila ve čtvrtek dne 6. 6. 2019 od 15.00 v jízdárně zámku 
v Doudlebách nad Orlicí 

 
                        
 
Úvod jednání, přítomnost, usnášeníschopnost, volba pracovních orgánů, schválení programu 
Bylo přítomno 27 členů VH MAS. Zasedání bylo usnášeníschopné. 
 
1. Informace a schválení účetní závěrky 2018 
Účetní MAS předložila členům VH ke schválení účetní závěrku za rok 2018 (viz příloha). Účetní závěrka 

byla předem projednána Programovým výborem, který ji doporučil VH ke schválení a převedení HV 
do nerozdělených zisků minulých let. 

Usnesení: Valná hromada Sdružení SPLAV schvaluje účetní závěrku 2018 a souhlasí s převedením HV za 
rok 2018 do nerozdělených zisků minulých let 

 
2. Informace o výsledcích výzev PRV  
Manažerka PRV informovala přítomné o průběhu 3.kola výzev PRV. Byly otevřeny fiche č. 9 Zemědělské 

podniky, č.10 Zemědělské produkty, Fiche č. 11 Infrastruktura v lesích, č. .12  Nezemědělské 
podnikání, č.15 – Krátké řetězce. Byly podpořeny projekty těchto žadatelů: 

Fiche č. 9 Zemědělské podniky 
Jaroslav Piskora, Ivana Moravcová, Rudolf Poláček, Tomáš Poláček, farma Brocná s.r.o., Helmut 

Dohnálek, Pavel Rousek, ZDOBNICE a.s., ZEA Rychnovsko a.s. 
Fiche č.10 Zemědělské produkty 
Jan Šabata, Podorlická sodovkárna, s.r.o., ZDOBNICE a.s., Farma Třebešov s.r.o. a Městský Podorlický 

pivovar s.r.o. 
Fiche č. 11 Infrastruktura v lesích 
Nebyla podána žádná žádost 
Fiche č.12  Nezemědělské podnikání 
Helmut Dohnálek, Miroslav Sokol, Josef Štefl, Zdeněk Bednář. 
Fiche č.15 – Krátké řetězce 
Nebyla podána žádná žádost 
 
Zbylé alokace budou  využity podle rozhodnutí Programového výrobu ve stejných fichích v následujících 

výzvách či budou převedeny do jiných fichí, kde je zájem žadatelů nejvyšší. 
 
3. 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. 
Manažerka MAS dále 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. Prezentace připravovaných výzev IROP a OPZ 
Manažerka MAS a manažerka PR OPZ přednesly prezentaci připravovaných výzev IROP a OPZ. Další 
skupina výzev IROP (Výchova a vzdělávání, Bezpečná a ekologická 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.  
Z 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 o evaluaci strategie MAS, výsledky dotazníkových šetření a práce Fokusní skupiny 
Manažerka MAS a manažer evaluace informovali o průběhu zpracování zprávy mid-term evaluace. Byla 
uskutečněna řada aktivit – dotazníkových šetření, rozhovorů, dikuzí, workshop, mnohých z nich se 
zůčastnili I členové MAS. Výsledky všech aktivit budou zohledněny v evaluační zprávě, která bude 
dokončena a předána na MMR před koncem června po projednání a schválení Programovým výborem 
MAS.  
Dále v návaznossti na tyto informace proběhl řízený workshop nad definicí silných a slabých stránek 
území. Členové MAS v 5 skupinách hledali a oceňovali význam jednotlivých položek těchto částí SWOT. 
Po vyhodnocení je jejich doporučení dalším podkladem pro Evaluační zprávu i následnou úpravu 
strategického plánu. 
 
7.         Informace o průběhu výzev Šablony pro školy 
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. 
 

8. Informace k projektu Místní akční plán vzdělávání II. 
Realizační tým MAP prošel obměnou, odešly Martina Kubišová a Martina Osecká a na jejich místo přišli 
Matěj Horák (šablony pro ZŠ, MŠ a SVČ) a Vendula Fečková..  



 

 

Od loňského března bylo uspořádáno celkem 95 akcí (z toho 67 akcí od ledna), kterých se zúčastnilo 828 
účastníků.  
Kromě jednorázových akcí byly také zahájeny implementační vzdělávací aktivity, a to v oblastech: 
1) provazování vzdělávání s životem po škole – exkurze k místním zaměstnavatelům, projektové dny v 
Komunitní zahradě, 
2) posilování regionální identity - lektorované přednášky na tradičních akcích, místně zakotvené učení.  
3) posilování demokratické kultury - podpora vzniku žákovských samospráv – předávání zodpovědnosti 
žákům 
4) profesní a osobnostní rozvoj pracovníků ve vzdělávání – ukončen  první cyklus nastavování spolupráce 
mezi pedagogy a jejich asistenty. 
Připravovány jsou tyto aktivity: 
Po prázdninách, ve dnech 24-26. září, bude uspořádána konference o vzdělávání nazvaná Na cestě ke 
škole 21. století v rychnovském zámku. Plně se také rozjede individuální podpora 10 učitelů a ředitelů v 
mentoringu. V říjnu a listopadu bude probíhat olympiáda ve znalostech regionu pro tříčlenné týmy žáků z 2. 
stupně ZŠ.  Mnoho dalšího. Sledujte webové stránky SPLAV, nebo FB MAP vzdělávání na Rychnovsku. 
 
9.    Informace k projektu Spolupracujeme, spolu se SPLAVem 
Manažerka projektu popsala dosavadní průběh aktivit projektu. Probíhá poslední, třetí kurz pro cílovou 
skupinu, účastní se ho 14 osob. Kurz bude ukončen na konci června, je předpoklad, že cca 4 absolventi 
budou dále zaměstnáni. Přítomní byli pozváni na akci Bylinkový den, který účastníci kurzu připravují na 
16.6. v Doudlebách n/O. v komunitní zahradě. Probíhá i druhá aktivita – síťování sociálních služeb, na říjen 
2019 je pod záštitou MěÚ v Rychnově n/K. připravována konference na téma sociální služby, které se 
zúčastní všichni poskytovatelé soc. služeb. 
 
10. Informace k projektu Místní bezpečnost 
Manažerka projektu informovala o aktuální situaci v projektu – v květnu 2019 proběhl poslední, třetí 
workshop příslušníků složek IZS v Estonsku. Zúčastnilo se  ho 10 účastníků každé zúčastněné země. Po 
jejich návratu byly zahájeny práce na sestavení příručky dobré praxe. Koncem května se také konala 
závěrečná porada projektových manažerů projektu. Tématem bylo detailní navržení obsahu příručky dobré 
praxe a balíčku první pomoci a také naplánování dalších aktivit navazujících na projekt. Projekt bude 
ukončen v září 2019. 
 
11. Diskuze, různé 
V rámci diskuze hovořili přítomní i o připravovaných akcích k 15. výročí založení MAS a dále pro ně byla 
připravena komentovaná prohlídky komunitní zahrady a botanický kvíz. 
                
   
Zaznamenala: K. Holmová 


