
 

 

 

Záznam ze  zasedání Valné hromady MAS Sdružení SPLAV,  
které se uskutečnila dne 14.10. 2021 od 15.00 v prostorách městské 

knihovny v Rychnově nad Kněžnou 
 

Program:  
 

1. SPOLEČNÁ PROHLÍDKA NOVÝCH PROSTOR S ŘEDITELKOU KNIHOVNY 
 

2. PROMÍTNUTÍ FILMOVÝCH MEDAILONŮ TŘÍ OSOBNOSTÍ RYCHNOVSKA 
 

3. INFORMACE O AKTUÁLNÍ ČINNOSTI SDRUŽENÍ SPLAV 
✓ SCLLD 21-27 

•    Předpokládaný další průběh IROP: 
o První výzvy IROP v druhé polovině 22 
o Opatření – doprava, sociální služby (vyjma komunit. center), krizové situace (i JPO5), kulturní 

památky (zapsané, muzea, knihovny), vzdělávání (MŠ, ZŠ), cestovní ruch (infocentra, mobiliář), 
veřejná prostranství.  Přibližná celková alokace cca 50 mil.Kč. 

•    Předpokládaný průběh PRV (SZP): 
o Pro rok 22 a 23 předem uvolněno 7,14 mil. Kč z nové alokace + zbylá částka z 5.výzvy= cca 8.5 

mil. Kč -výzvy průběžně podle stávajících pravidel 
o V roce 22 fiche 25 (obce) a 12 (nezemědělské podnikání), alokace cca 3 a 1 mil. Kč 
o V roce 23 fiche 9 (zemědělci), alokace 3,5 mil. Kč 
o První výzvy PRV nová pravidla v roce 24 
o Opatření podnikatelská stejná, obecní podle dohody s IROP. Přibližná celková alokace cca 25 

mil. Kč. 

•    Předpokládaný průběh OPZ+ 
o Klíčový projekt MAS zahrnující více aktivit 
o Zahájení realizace podzim 22 
o Opatření – neregistrované sociální služby a související činnosti, alokace cca 12 mil. Kč. 

•    Předpokládaný průběh OPŽP 
o Jen omezená nabídka, nevyjasněné 
o Opatření – zateplování a úspory energie veřejných budov, alokace podle zájmu žadatelů 

•    Předpokládaný průběh OPTAK 
o Jen omezená nabídka, nejasné 
o Opatření – automatizace, digitalizace, nové technologie v podnikání, alokace podle zájmu 

žadatelů 

•    Předpokládaný průběh OPJAK (šablony) 
o Registrace do 3.kola končí 30.6., konec realizace 6/23. 
o O projektech zjednodušeného financování v dalším období není rozhodnuto. 
 

✓ SCLLD 2016-22 



 

 

• IROP-k rozdělení pro poslední výzvu zbývá cca 4,2 mil. Kč, z toho 1,0 mil. Sociální služby a 3,2 
mil. Bezpečná doprava. Výzva Sociální služby byla ukončena 20.9., přijaty dvě žádosti, probíhá 
hodnocení. Výzva Bezpečná doprava byla prodloužena do 20.10. Tím bude alokace IROP 16-21 
vyčerpána. 

• PRV-projekty 5.výzvy byly předány na RO SZIF k další administraci.  Probíhá dokladování 
proběhlých výběrových řízení.  

 
✓ Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

• MAP 18-22 činnost pokračuje do 2/22.  
o Olympiáda regionálníchj znalostí – 3.kolo 
o Přednášky, besedy, školení 

• MAP 22-24.  Projekt zaměřený na teoretické výstupy, žádost byla podána. 
 

✓ Mezinárodní projekty 
K 14.9. má MAS v realizaci 8 mezinárodních projektů a 3 podané žádosti. Probíhají aktivity projektů 
Enklávy života, CAN-LI, CAUCUCO, Karpatská spolupráce a Demokracie v médiích. V průběhu léta a 
podzimu 2021 byly pod vedením MAS uskutečněny výjezdy mladých lidí do Estonska, na Ukrajinu a do 
Gruzie, další výjezdy a porady se konaly na Slovensku, v Polsku, Arménii. Pro letošní rok je ještě 
připraven  dobrovolnický pobyt mládeže v Polsku a  porady k projektům ve Finsku a Maďarsku. K nám 
zavítá skupina z Estonska a také delegace partnerů ze Slovenska, Maďarska, Polska, Ukrajiny a 
Gruzie.   Zajímají se o rozvoj průmyslu, ochranu historického dědictví a agroturistiku v našem regionu. 
Projekty finančně, zejm. mzdově doplňují základní činnost MAS, jsme neustále vyzýváni k dalším 
partnerstvím. 
 

✓ Zahrada Dobromysl 
Činnost v rámci projektu Zahradní terapie byla ukončena k 30.9. 2021. 17.-18.9. byla uspořádána 
konference na téma zahradní terapie. Dalším cílem je finančně zajistit udržení zahrady i v dalším 
období. Možné aktivity: 

o Programy pro MŠ a ZŠ 
o Programy pro poskytovatele soc. služeb 
o Školení, exkurze, pobyty v přírodní zahradě 
o Teambuildingy 
o Návrhy přírodních zahrad 

 
✓ Aktuality 

•    Nejbližší akce 

•    Personální změny 

•    Další informace a diskuze 
 

4. PROJEKT „DEMOKRACIE V MÉDIÍCH“ 

•    Informace o projektu 

•    Promítnutí filmu 

•    Diskuze 
 
 
 
 
            Zapsala: Kateřina Holmová 


