
 

 

 

Záznam ze zasedání Valné hromady MAS Sdružení SPLAV, 
které se uskutečnilo dne 15.9. 2022 od 15.00 v penzionu Orlicko v Nebeské 

Rybné 
 

 
Přítomní: 19 členů, zaměstnanci Sdružení SPLAV 
 
Zapisovatel: Holmová 
Ověřovatel: Tichý, Dragoun 

 
 

1. Přivítání, program 
Předseda MAS přivítal přítomné a seznámil je s programem. Konstatoval, že je přítomno 19 z 58 členů MAS 
a vysvětlil, že malá účast členů je způsobena předem neznámým souběhem jednání VH MAS se 
zasedáním DSO Císařská studánka. Z důvodu účasti na zasedání DSO se z jednání VH MAS omluvilo 10 
starostů členských obcí. 
Valná hromada MAS je neusnášeníschopná a naplánované hlasování o přijetí nových členů tak bude 
přesunuto na příští zasedání. 
  

2. 15.00 –  16.30 sportovní hry pro zájemce, diskuze nad činností MAS 
V rámci neformální části programu proběhl v přilehlém sportovním areálu pro zájemce turnaj ve fotbalgolfu. 
Další přítomní diskutovali společně se zaměstnanci MAS o činnosti MAS a možných aktivitách a 
konzultovali svoje připravované projektové záměry. 

 
3. 16.30 – 18.30 INFORMACE O AKTUÁLNÍ ČINNOSTI SDRUŽENÍ SPLAV 
✓ Personální změny, kompetence, kontakty 

Manažerka MAS zahájila pracovní část zasedání seznámením přítomných s personálními změnami 
v kanceláři MAS a kompetencemi jednotlivých zaměstnanců. Místo ing. Aleny Plockové byla na pozici 
finanční manažerky přijata ing. Martina Kosová. Další pracovnice původně přijatá na pozici účetní do 
pracovního poměru nenastoupila. V současné době je v jednání přijetí externí účetní.  Ostatní 
zaměstnanci a jejich kompetence zůstávají v platnosti do 31.12.2022 
Předseda MAS následně informoval přítomné o výměně zástupců některých členských organizací 
v MAS. Jedná se o tyto členy: Obec Liberk (nově zastupující Kateřina Hartmanová), Oblastní Charita 
Rychnov nad Kněžnou (zastupující Jiří Janeček) a Sdružení Neratov, z.s. (zastupující Vladislav 
Bukáček). 
Zároveň informoval o změně názvu člena MAS – název Farní Charita Rychnov n/K. je nově změněn na 
Oblastní Charita Rychnov n/K. 

✓ SCLLD 2016-22 
- PRV 
Projektová manažerka PRV informovala přítomné o výzvě PRV připravované na začátek roku 23. 
K dispozici je alokace cca 4 mil. Kč, předpokládá se otevření Fichí 9 (Zemědělské podnikání) a Fiche 12 



 

 

(Nezemědělské podnikání). Příjem žádostí bude zahájen v lednu až únoru 23, uskuteční se i školení pro 
zájemce o dotaci. Část finančních prostředků PRV je připravena i na podporu dalšího projektu 
spolupráce. 

✓ SCLLD 2021-27 
- IROP 
Projektový manažer IROP informoval o aktuální situaci v IROP a dalších OP včetně pravděpodobných 
alokací (viz příloha). Znovu připomněl podporovaná témata a vyzval přítomné ke konzultaci a 
 předávání projektových záměrů na MAS, tak aby připravované programové rámce mohly být co 
nejpřesnější. První výzvy lze očekávat v polovině r.23. 
- OPZ+ 
Manažerka MAS informovala o postupu schvalování klíčového projektu OPZ+ na MPSV. Projekt 
postupuje úspěšně schvalovacím procesem a je pravděpodobné, že bude zahájen a realizován 
v souladu s žádostí. 
- PRV 
Nový program navazující na Program rozvoje venkova je nazván Společná zemědělská politika. 
Vzhledem k tomu že v příštím roce bude ještě rozdělována alokace stávajícího období PRV, lze 
otevření nového programu očekávat až v roce 24. 

✓ Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
Projektové manažerky MAP přednesly informace o své aktuální činnosti a pozvaly přítomné na některé 
akce MAP – Olympiádu regionálních znalostí, poznávací exkurze, jednání pracovních skupin, veřejnou 
debatu o wellbeeingu ve školách a další. Vyzvali přítomné k aktivní účasti, sponzorství  a pomoci při 
aktivitách MAP. 

✓ Mezinárodní projekty 
Manažerka MAS informovala o aktuální situaci v projektech spolupráce. K 30.11. resp.31.12.2022 končí 
projekty NICOLE, CANLI a ATON. V současné době probíhají poslední aktivity včetně mezinárodních 
setkání a workshopů. Na podzim 22 jsou připraveny zahraniční cesty na Slovensko, do Finska, 
Bulharska a Estonska. Zúčastní se zástupci mládeže i členů a zaměstnanců MAS, kteří se zapojili do 
předcházejících aktivit projektů. 

✓ Různé 
Manažerka MAS informovala o připravovaném mezinárodním workshopu, který bude probíhat od 20. do 
21 9. v rámci projektu Environmentálně zodpovědné místní komunity na území MAS. Seznámila 
přítomné s programem (viz příloha) a pozvala je k účasti.  
Dále probíhala diskuze na nejrůznější témata spojená s činností MAS. 

 
 
 
 
Zaznamenala:  K. Holmová 

                                                                                                                  

 

 

 

                     


