
 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SDRUŽENÍ SPLAV V ROCE 2021 

Předseda:  Pavel Tichý (Farma Tichý a spol. a.s.) 

Místopředseda:  Bc. Petr Hudousek (Město Rokytnice v O. h.) 

Programový výbor:  Pavel Tichý (Farma Tichý a spol. a.s.), Bc. Petr Hudousek (Město Rokytnice v O. h.), 
Vojtěch Špinler (Obec Orlické Záhoří), Marie Trejtnarová (Má vlast-můj domov, z.s.), Bc. Vladimír 
Bukovský (DSO Mikroregion Bělá), Josef Kunc (FARMA BROCNÁ s.r.o.),  Ing. Josef Dušek (ZDOBNICE 
a.s.)  

Výběrová komise: Vítězslav Kapčuk (Obec Synkov-Slemeno), Ing. Martina Kosová (Sdružení Neratov), 
Karel Pácha, Josef Novotný (Obec Záměl), Miroslav Petr (Obec Pěčín), Ing. Jiří Petrlák, Olga Tvrdoňová,   

Náhradníci: Eva Martinů (Obec Lukavice), Ing. Richard Poláček, Václav Dušek (TJ Sokol Černíkovice) 

Kontrolní komise: Ing. Petra Králíčková (Obec Libel), Mgr.  Miroslava Reinberg Dvořáková (ZŠ a MŠ 
Javornice),  Petr Mareš (Orlicko a.s.) 

Členové Sdružení SPLAV k 31.12.2021 (54 členů) 

Vladimír Bukovský (DSO Mikroregion Bělá), Bc. Petr Hudousek (Město Rokytnice v O. h.), Mgr. Jan Rejzl (Město 
Vamberk), Zdenka Jedlinská (Obec Černíkovice), Ing. Petra Králíčková (Obec Libel), Josef Šimerda (Obec Liberk), 
Bc. Tomáš Vilímek (Obec Lično), Eva Martinů (Obec Lukavice), Ing. Ivo Muthsam (Obec Lupenice), Vojtěch Špinler 
(Obec Orlické Záhoří), Miroslav Petr (Obec Pěčín), Jaroslava Hotmarová (Obec Rybná nad Zdobnicí), Vítězslav 
Kapčuk (Obec Synkov-Slemeno), Josef Novotný (Obec Záměl), Petr Novotný (Obec Zdobnice), Mgr. Bc. František 
Klapal (ZŠ a MŠ Doudleby n. O.), Mgr.  Miroslava Reinberg Dvořáková (ZŠ a MŠ Javornice),  Mgr. Pavlína 
Školníková (Gymnázium Rychnov n. K.), Josek Kunc (Farma Brocná), Pavel Tichý (Farma Tichý a spol.a.s.), Ing. 
Martin Bárta(Farma Třebešov s.r.o.), Ing. Věra Kulštejnová, Ing. Jiří Petrlák, Milan Bárta, Milan Pleva, Miroslav 
Bartoš, Olga Tvrdoňová, Petr Hájek, Ing. Iva Paukertová (Regional Development Agency), Vít Kovář, Vladimír 
Hostinský, Ing. Miroslav Valtera (V-STAV RK), Zdeněk Bednář, Kamila Chudobová (D-agro s.r.o.), Ing. Ondřej Hulc 
(Ekolife - družstvo Orlické Záhoří), Ing. Vladimír Pištínek (Horal. a.s., Hláska), Ing. Libor Matyáš, Karel Pácha, Petr 
Mareš (Orlicko a.s.), Ing. Richard Poláček, Rudolf Poláček, Ing. Karel Velechovský (Statek Uhřínov, a.s.), Ing. Josef 
Dušek (ZDOBNICE a.s.), Marie Trejtnarová (Má vlast-můj domov, z.s.), Ing. Martina Kosová, PhD. (Sdružení 
Neratov, z.s.), Bc. Jaroslav Kaplan (Sbor dobrovolných hasičů Merklovice), Marie Andršová (SK Solnice), Václav 
Dušek (TJ Sokol Černíkovice), PhDr. Bohumír Dragoun (Villa Nova, z.s.), Ivan Hájek (Hotel Zdobnice, s.r.o.), 
Božena Šedová, PharmDr. Ilona Mikušová (Farní charita Rychnov nad Kněžnou), Ing. Vladimír Sodomka (Spolek 
přátel historie Vamberka) a Vojtěch Květoň. 

V roce 2021 bylo uspořádáno 6 zasedání Programového výboru, 4 zasedání Valné hromady a 2 zasedání 
Kontrolního výboru.  

Vedoucí manažerka MAS:  Ing.arch. Kateřina Holmová 

Kancelář MAS: Renata Horáková, Ing. Kristina Garrido, Mgr. Petr Olšar, Ing. Alena Plocková, Mgr. Jana Fajfrová, 
Mgr. Petr Kulíšek, Ing. Vendula Fečková, Matěj Horák (SCLLD 2,5 PÚ, MAP II. 3,4 PÚ, Zahrad.terapie 2,6 PÚ, 
mezinár.spolupr.0,8 = 9,3 PÚ) 

Komunitní zahrada Záměl (do 30.9.):  Jarmila Řezníčková, Mgr. Petra Formánková 

Adresa: Javornická 1560, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 



Finanční prostředky r. 2021 

příjmy 8 396 815 Kč 

výdaje 9 904 802 Kč 

Účetní audit za rok 2020 proběhl s kladným výsledkem. 

 

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2016-23 

Realizace strategie pokračovala v roce 2021 přípravou a vyhlášením výzev Programových rámců PRV a IROP 

PR Program rozvoje venkova v roce 2021 

V roce 2021 byla vyhlášena 5. výzva příjmu žádostí o dotaci do 5 fichí PR PRV. Příjem žádostí probíhal v termínu 
15.2. – 17.3.2021, bylo přijato rekordních 48 žádostí, jeden projekt byl vyřazen v rámci administrativní 
kontroly z důvodu nezpůsobilých výdajů, jeden žadatel sám stáhl žádost. MAS podpořila 46 žádostí. 
Celková alokace 15 859 304 Kč byla dodatečně navýšena o 22 779 Kč na konečnou výši 15 882 083 Kč 
z důvodu podpory hraničního projektu, jehož výdaje byly upraveny na zbývající volnou alokaci. 

-         Fiche 9 Zemědělské podniky – alokace 6 100 455 Kč, požadavek 8 252 913 Kč 

-         Fiche 10 Zemědělské produkty – alokace 518 565 Kč, požadavek 0  Kč 

-         Fiche 12 Nezemědělské podnikání – alokace 2 082 684 Kč, požadavek 2 696 021 Kč 

-         Fiche 14 Technika pro lesní hospodářství – alokace 757 600 Kč, požadavek 337 000 Kč 

-          Fiche 26 Obnova venkovských obcí – alokace 6 400 000 Kč, požadavek 4 596 149 Kč 

Konečné alokace ve fichích byly upraveny na požadovanou výši přesuny volných finančních prostředků mezi 
jednotlivými fichemi. Projekty prošly postupně kontrolou formálních náležitostí, kontrolou přijatelnosti a věcným 
hodnocením. Dne  15.-16.6.2021 proběhlo zasedání Výběrové komise, dne 24.6.2021 Programového výboru. 
Schválení konečných výsledků 5. výzvy pak proběhlo na Valné hromadě dne 23.11.2021. Dokumentace k 5. výzvě, 
včetně vybraných projektů, byla předána na SZIF.  Do konce roku 2021 měla část žadatelů z 5. výzvy podepsanou 
Dohodu o poskytnutí dotace. Byla dokončena závěrečná kontrola malých  projektů (s výdaji do 500 tis. Kč). U 
projektů s velkým CM a výběrovým řízením, probíhaly závěrečné opravy. V průběhu celého roku byly předkládány 
žádosti o proplacení projektů z 3. a 4. výzvy PR PRV. Do konce roku 2021 bylo proplaceno 52 projektů v celkové 
výši dotace 21 363 634 Kč. 5 projektů mělo podanou žádost o proplacení a čekalo na výplatu dotace, 1 projekt byl 
před dokončením realizace.  Ke konci roku 2021 byly zcela zrealizovány projekty z 1. -3.  výzvy, ze 4. výzvy zbývalo 
u posledního projektu dokončit realizaci a podat ŽOP.   

 
PR Integrovaný regionální operační program. 
Na počátku roku 2021 probíhaly 4 výzvy vyhlášené v prosinci 2020 (příjem žádostí 14.12.2020-24.1.2021) - 
Ekologická a bezpečná doprava III., Řešení krizových situací II., Výchova a vzdělávání – investice 
III., Sociální služby a komunity - investice III. Do každé výzvy byla přijata 1 žádost – v opatření Ekologická a 
bezpečná doprava (alokace 3 491 611 Kč) byly celkové náklady 1 697 574,04 Kč, v opatření Řešení krizových 
situací (alokace 792 007,32 Kč) byly náklady 480 000 Kč, v opatření Výchova a vzdělávání-investice (alokace 558 
369 Kč) byly náklady 493 374 Kč a v opatření Sociální služby a komunity-investice (alokace 1 641 559,65 Kč) pak 
byly náklady 628 900 Kč. Projekty prošly na půdě MAS kontrolou splnění formálních náležitostí a přijatelnosti a 
následně věcným hodnocením. Programový výbor na svém zasedání dne 23.3.2021 rozhodl o tom, že všechny 
podané žádosti budou podpořeny. 

Další dvě výzvy byly vyhlášeny 14.7.2021 s termínem ukončení příjmu žádostí 20. 9. (Výzva Sociální služby a 
komunity IV.), resp.  20. 10. (Výzva Ekologická a bezpečná doprava IV.).  Do opatření Bezpečná a ekologická 
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doprava (alokace 3 244 482 Kč) byly přijaty 2 žádosti o celkových nákladech 2 583 463,61 Kč, do opatření Sociální 
služby a komunity-investice (alokace 1 012 659) byly přijaty 2 žádosti o celkových nákladech 1 009 988,92 Kč. 
Projekty opět prošly prostřednictvím MAS kontrolou splnění formálních náležitostí a přijatelnosti a následně věcným 
hodnocením. Programový výbor na svém zasedání dne 23.11. 2021 rozhodl o tom, že všechny podané žádosti 
budou podpořeny. 

Všechny projekty podpořené v roce 2021 jsou postupně realizovány v letech 2021 - 23. 

Projekty zjednodušeného vykazování 

V OP VVV byla 29.6.2021 ukončena výzva (MŠ, ZŠ) k podávání žádostí o dotaci na projekty zjednodušeného 
vykazovaní Šablony III. Přihlášené projekty podporují osobnostně-profesní rozvoj pedagogů, usnadňují přechod 
dětí z MŠ do ZŠ, podporují spolupráci s rodiči dětí a žáku a spolupráci škol při společném vzdělávání žáků/studentů 
a personálně podporují školy. MAS Sdružení SPLAV poskytuje zájemcům konzultace záměrů, metodickou pomoc 
při zpracování a podání žádosti, plnění naplánovaných aktivit a také pomáhá se zpracováním průběžných a 
závěrečných zpráv v průběhu realizace projektu.  

Do výzvy Šablon III na území ORP Rychnov nad Kněžnou se přihlásilo přes MAS 12 subjektů (cca za 5 mil Kč). 
Jsou to vesměs školy, které byly již zapojeny do výzev Šablony I i Šablony II. Všechny školy, které realizovali 
předchozí šablony, se přihlásí i do třetí výzvy, protože projekty přihlašované do šablon III ve většině případů 
navazují na projekty předcházejících výzev. Nejčastější výběr šablon – Školní asistent a Projektové dny. V této 
výzvě jsou školy v různé fázi realizace a podávání zpráv o realizaci. Dále je poskytována metodická pomoc včetně 
předávání poznatku skrze školení a individuální konzultace. Administrace těchto projektů dle žadatelů bude 
probíhat minimálně do roku 2023. Během roku 2022 by měla být připravena výzva Šablony IV. Tato výzva by měla 
být vyhlášena v roce 2022, v tuto chvíli však nemáme bližší informace. 

 

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2023-30 

Strategie rozvoje území byla dokončena a podána ke schválení na Ministerstvo pro místní rozvoj, které ji dne 
2.8.2021 schválilo. Navazovat bude zpracování akčních plánů pro jednotlivé operační programy administrované 
MAS. Nejpokročilejší je příprava  komplexního projektu MAS do OPZ+. Sdružení SPLAV projekt připravuje se 
čtyřmi partnerskými organizacemi z území MAS – obcemi Bartošovice a Záměl a neziskovými organizacemi 
Sdružení Neratov a Od 5k10. Počátek realizace nové strategie a vyhlášení prvních výzev lze očekávat od roku 
2023. 

 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II. V SO ORP RYCHNOV N/K.   

 
Již šestý rok pokračovaly plánovací procesy místního akčního plánování rozvoje vzdělávání v rámci projektu MAP 
II (potrvá do února 2022). Jeho cílem je zkvalitnit vzdělávání dětí do 15 let v regionu Rychnovska. MAP vychází 
zejména ze strategického dokumentu a postupně naplňuje stanovený akční plán. Reaguje i na aktuální témata ve 
vzdělávání a nastavování systému podpory škol. Velká část aktivit cílí na podporu dětí a žáků v těchto oblastech: 
tvořivost, podnikavost a iniciativa; regionální identita, demokratická kultura. V první polovině roku jsme všechny 
aktivity museli přesunout od online prostředí a často je operativně změnit, v druhé polovině roku jsme měli to štěstí 
většinu akcí uskutečnit prezenčně. Pedagogové, ředitelé a další pracovníci ve vzdělávání jsou podporováni v 
profesním a osobnostním rozvoji, komunikačních kompetencích a poznání inovačních přístupů. Podpořili jsme 
mnoha semináři i organizací setkávání připravenost pedagogů a vedení škol a ukazovali nástroje ke kvalitní 
distanční výuce a nové metody práce. Ve své práci pokračovaly týmy všech 7 pracovních skupin (pro finance, 
rovné příležitosti, pro čtenářskou a matematickou gramotnost a tři tematické - zaměřené na žáka; školu a učitele; 
spolupráci subjektů ve vzdělávání). V průběhu roku se podařilo zorganizovat 167 jednotlivých vzdělávacích akcí 
(pro pedagogy, ředitele, rodiče a nepedagogické pracovníky ve školách, pracovní skupiny, třídy škol i veřejnost), 
uskutečnila se i další jednání. Proběhlo jedno online a jedno živé setkání vederní škol a také jsme započali tradiční 
setkávání pedagogů malotřídních škol nejen z našeho území. Vydali jsme kapesní brožuru s nejzajímavějšími 
druhy rostlin a živočichů v CHKO Orlické hory k příležitosti jejich výročí 50 let a předali je do škol k využívání a 



výuce s využitím metody místně zakotveného učení. Na jaře proběhli pro třídní kolektivy online besedy na téma 
Média a dezinformace, v druhé polovině roku pak exkurze a besedy v dobrovolnických organizacích, a to vše na 
podporu demokratické kultury ve školách. Na podzim pro žákovské týmy byla důležitou aktivitou třídenní 
Podnikatelská akademie s JA CZECH a již v pořadí třetí Olympiáda regionálních znalostí. Proběhl 40 hodinový 
kurz mentoringu pro pedagogy, který přinesl nového zapáleného certifikovaného mentora pro naše školy a 
pedagogy v regionu. K posílení regionální identity veřejnosti jsme uskutečnili 10 divadelních ztvárnění našich 
místních tradic na různých místech regionu a proběhly 4 besedy s osobnostmi regionu. Natočili jsme medailonky 3 
významných osobností. Podpořili jsme vznik nebo aktualizaci vizí a strategických plánů škol a znovu ustanovili 
platformu zástupců a vedení škol. Pořídili jsme pro mateřské školy nástroj diagnostiky předškolní zralosti iSOPHI, 
který se stal velmi oblíbeným u pedagogů i pracovníků Pedagogicko-psychologické poradny. V polovině roku se 
sešel Řídicí výbor - hlavní řídicí orgán, aby směroval projekt a aktualizoval strategický rámec MAP.  
 
 
 ZAHRADNÍ TERAPIE V PRAXI  

Projekt Zahradní terapie v praxi byl ukončen k 30.9.2021.  

Projekt byl  zaměřen na podporu osob ohrožených sociálním vyloučením, a to prostřednictvím zahradní terapie. Je 
zpracována odborná metodika k využití zahradní terapie pro osoby s mentálním a tělesným postižením, osoby s 
duševním onemocněním, osoby s celou škálou dalších diagnóz i pro osoby, které jsou zapojeny do péče o 
nemocné. Metodika byla ověřována v praxi skupinou 10 osob z cílových skupin a následně představena, vysvětlena 
a předána odborné i laické veřejnosti k využití zveřejněním na webu MAS.  Projekt byl situován do prostor nové 
terapeutické zahrady v Záměli. Zde již od roku 2019 probíhaly úpravy pozemku i části objektu pro aktivity zahradní 
terapie  V roce  2021 práce pokračovaly. zahradně-terapeutické programy pro klienty z Ústavu sociální péče pro 
mládež v Kvasinách a klienty  denního stacionáře Farní charity v Rychnově nad Kněžnou. Kromě programů pro 
klienty ústavů sociální péče proběhlo také několik komentovaných prohlídek, setkání ředitelů ZŠ a MŠ z  území 
Sdružení SPLAV a také zde proběhla další valná hromada Sdružení SPLAV.  16.6. proběhl Den otevřených dveří, 
kterého se zúčastnilo asi 70 osob. V červnu, červenci a září se uskutečnili tři Workshopy zahradní terapie pro 
pracovníky v sociálních službách, kde získali zkušenosti se zahradně-terapeutickými programy a tvorbou přírodní 
zahrady. Během jara a léta do zahrady zavítalo i několik mateřských školek na ekovýchovné programy v přírodní 
zahradě. 16.9. – 17.9. proběhla na zámku v Potštejně Konference Zahradní terapie. Své zkušenosti z oboru 
zahradní terapie zde prezentovalo 8 přednášejících z různých organizací. Byla také představena nově vzniklá 
publikace „Zahradní terapie v praxi - 20 námětů zahradně-terapeutických aktivit“. Na podzim byl společně s dětmi 
ze základní školy zorganizován ku příležitosti Mezinárodního dne starých odrůd jabloní projektový den. Děti se také 
zapojili do připravy žádosti do grantové výzvy ŠKODA AUTO „Moderní útočiště ve veřejném prostoru“.  Vznikl 
nápad, vytvořit v sadě místo, kde by se lidé procházející nebo projíždějící po turistické stezce z Doudleb nad Orlicí 
do Potštejna, mohli zastavit, chvíli posedět a něco zajímavého se i dozvědět.  Na tento i předcházející projekty 
naváže otevření komunitního centra v objektu zahrady, činnost zahrady pak bude pokračovat v rámci komplexního 
projektu MAS s podporou OPZ+. 

 
PROJEKTY SPOLUPRÁCE 

Spolupráce s firmou ŠKODA AUTO. 
Firma ŠKODA AUTO oslovila v roce 2021 prostřednictvím svého zástupce Sdružení SPLAV s nabídkou 
spolupráce. Na několika společných jednáních byly vytypovány možné oblasti spolupráce a jako první výsledek byl 
připraven grantový program s názvem „Moderní útočiště ve veřejném prostoru“ určený na podporu veřejně 
prospěšné spolupráce mezi  veřejnou správou a podnikatelským a neziskovým sektorem. 4 projekty vybrané 
společnou komisí podle společně vytvořených kritérií získaly finanční prostředky na svou realizaci od firmy ŠKODA 
AUTO v celkové výši 370 000 Kč.  
 
Mezinárodní spolupráce. 
Po zklidnění koronavirové situace bylo možné uskutečnit i většinu naplánovaných a odložených mezinárodních 
aktivit. V roce 2021 byly realizovány tyto mezinárodní projekty: 
 



Development of experience oriented agro and eco tourism in rural Armenia – Rozvoj zážitkového agro a 
ekoturismu ve venkovských oblastech Arménie, Visegrad Fund 
V srpnu 2021 proběhla konference a několik workshopů na téma „Venkovská ekonomika“ na území Arménie. 
Společně s partnery z Polska, Maďarska a Slovenska se jich zúčastnili i zástupci Sdružení SPLAV. Tématem 
našich zástupkyň byla regionální značka a její využití k podpoře místních výrobců a služeb a příklady dobré praxe 
z území MAS. Projekt byl ukončen  na podzim 2021. 
 
Carpathian Network of Light – Karpatská síť světla, ERASMUS+ 
Mezinárodní projekt zaměřený na vzájemnou inspiraci mladých lidí příklady dobré praxe ve třech tématech  – 
environmentálním,  sociálním a historickém dědictví pokračoval v  roce 21 dalšími příklady dobré praxe a jejich 
popisem do příručky. Porady partnerů byly přeneseny do online prostoru, první osobní setkání i workshopy 
v Maďarsku, ČR a Srbsku proběhnou v roce 2022. Konec projektu je naplánován na červenec 22. 
 

Youth Participation in Decision Making  - Účast mládeže na rozhodování 

Projekt je zahájen až v roce 2022. 
 
Carpathian and Caucasian Youth Initiatives - Karpatské a kavkazské iniciativy mládeže 
V roce 2021 proběhly všechny stěžejní aktivity projektu zaměřeného na spolupráci mezinárodních mládežnických 
týmů na obnově památek na Ukrajině a v Gruzii. Skupiny mladých lidí ve věku 18-25 let z České Republiky 
(Sdružení SPLAV), Polska, Slovenska, Maďarska, Ukrajiny a Gruzie se na týdenním pobytu v Užhorodské oblasti 
na Ukrajině zaměřily na údržbu turistické trasy a muzea v přírodě včetně překladu textů do angličtiny a češtiny. 
Součástí pobytu byly i přednášky o turistickém značení v ČR, ochraně přírody a historických památek  v jednotlivých 
zemích i ukázky umění a kultury. Obdobné setkání proběhlo na podzim v Gruzii v oblasti Mestia, kde byly aktivity 
zaměřeny na poznávávání a údržbu a ochranu přírody.  Před ukončením projektu na podzim byla uskutečněna i 
návštěva gruzínských zastupců v evropských zemích. V našem regionu jsme navštívili několik škol, neziskových 
organizací i obcí a ukázali gruzínským partnerům příklady dobré praxe mezi nimi. 
 
Supporting Democratic union and active  citizenship in digital sphere - Podpora demokracie a aktivního 
občanství v digitální sféře 
Projekt byl ukončen na podzim 2021. V našem regionu proběhl v rámci valné hromady MAS seminář na téma Fake 
news, tedy lživé zprávy v médiích.  
 
V rámci projeku Enclaves of Life - Enklávy života bylo uskutečněno několik významných aktivit, zejména 
pracovně poznávací pobyty mladých odborníků a zájemců o tematiku v Estonsku a v Polsku. Z ČR, Polska a 
Estonska se jich vždy zúčastnily skupiny 6 mladých lidí, na programu workshopů byla jak společná práce na lesním 
pozemku, tak i semináře, workshopy a exkurze. V každé zemi probíhaly i místní aktivity, v ČR to bylo několik 
dobrovolnických brigád na vybraných lesních pozemcích – sázení stromků, stavba oplocenek, čištění lesa, pálení, 
atp. Na těchto brigádách se mladí lidé dověděli i mnoho nového od přítomných odborníků. Další 4 mezinárodní 
workshopy i další aktivity projektu budou uskutečněny v roce 20223 a 23.    
 
Enironmentaly responsible local communities – Environmentálně zodpovědné místní komunity 
V roce 2021 začaly probíhat přípravné práce, zejména sestavení jednotného dotazníku vyhledávání příkladů dobré 
práce v oblasti ekologicky hospodařících obcí, podnikatelů či domácností. Mezinárodní workshopy v ČR i Bulharsku 
proběhnou v roce 2022. 
 
NICOLE – Iniciativy v regionálním plánování 
Projekt je zaměřen na podporu znalostí, přípravy strategií a aktivit obcí v oblasti jejich rozvoje. Sdružení SPLAV 
dostalo za úkol zpracování osnovy profilu území a návrh vhodných indikátorů. Na ně bude v roce 22 navazovat on-
line formulář pro zpracovatele strategií a několik mezinárodních workshopů. Kromě toho zpracovali zaměstnanci 
Sdružení SPLAV dotazníkové šetření mezi projektovými partnery na téma situace ve strategickém plánování 
v jejich zemích. Souhrnný přehled byl předán partnerům. Osobní porada k projektu se bude konat v lednu 22 ve 
Finsku..  
 
Připravované projekty 



Silver economy – Stříbrná ekonomika 
Počátkem roku 2022 bude podána žádost do programu INTERREG Center Europe na společný projekt 
s chorvatskými, slovinskými a slovenskými partnery. Jedná se o záměr aktivizace občanů předdůchodového a 
důchodového věku nabídkou pracovního uplatnění v řemeslech a službách. V rámci projektu by měla být vybavena 
veřejná dílna, kde by starší občané mohli vykonávat různé řemeslné práce pro zákazníky. 
 
Nature gardens – Přírodní zahrady 
Projekt je zaměřen na propagaci a pilotní projekty přírodních zahrad v ČR a Polsku.  
 
Game of apple – Hra o jablko 
Projekt ve spolupráci s 2 českými MAS, polskými, a chorvatskými partnery bude podán do programu ERASMUS+. 
Jeho tématem je jablko – strom, plod a symbol. 
 
Key of enclaves – Klíč k enklávám 
Projekt bude pokračováním současného projektu Enklávy života. Bude zaměřen na komunity spjatými s 
historickými i soudobými lesními řemesly.  Partnery jsou opět polská a estonská organizace. 
 
Nature of walking in nature – Přirozený pohyb v přírodě 
Projekt je do programu Erasmus podáván podruhé. Ve spolupráci s polským, slovenským a estonským partnerem 
dojde k výměně zkušeností a přenosu dobré praxe v oblasti přírodní turistiky a volnočasových aktivit v přírodě. 
 
 

INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 

Sdružení SPLAV, z.s. nevyvíjelo žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje nových postupů nebo technologií. 

INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚ PRÁVNÍCH 
VZTAZÍCH 

Sdružení SPLAV, z.s. dbá při výkonu svých aktivit na ochranu životního prostředí. Zaměstnanci se pravidelně 
účastní školení a jiných forem vzdělávání.  

INFORMACE O EXISTENCI ORGANIZAČNÍ SLOŽKY V ZAHRANIČÍ  

Sdružení SPLAV, z.s.  nemělo k 31. 12. 2021 žádnou zahraniční složku.  

INFORMACE O ZMĚNÁCH ZAKLÁDACÍ LISTINY A ZMĚNÁCH VE SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ 

Zakládací listina, stanovy spolku byly schváleny v rámci standardizace MAS a certifikace ISO, jsou platné a funkční. 
Volby do orgánů MAS v roce 2021 neproběhly vyjma Výběrové komise, jejímž členům skončil mandát. Volby členů 
Výběrové komise proběhly na zasedání Valné hromady dne 10.6. 2021. Místní akční skupina Sdružení SPLAV 
prošla novou standardizací organizovanou Ministerstvem pro místní rozvoj jako podmínka pro zapojení území MAS 
do CLLD obd. 2022-27. 

INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH PO DNI UZÁVĚRKY 

Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy.  

 

 

K 28. 2. 2022 sepsala Kateřina Holmová 


