
 

 

 

 
 Záznam ze zasedání Valné hromady MAS Sdružení SPLAV, 

které se uskutečnilo dne 8.12. 2022 od 16.00 v jídelně ZŠ v Doudlebách nad 
Orlicí 

 
 
Přítomní: 24 členů MAS, zaměstnanci kanceláře MAS 
Zapisovatelka: Kateřina Holmová 
Ověřovatelé: Tichý, Dragoun 
 
Předseda MAS přivítal přítomné a předal slovo manažerce a pracovníkům MAS:  

1. INFORMACE O AKTUÁLNÍ ČINNOSTI SDRUŽENÍ SPLAV 

▪ Změny v členské základně 

Petr Olšar informoval o zájmu dvou nových subjektů – Městyse Doudleby n/orlicí a pí Pharm.Dr. Ilony 

Mikušové o členství v MAS. Oba zájemci přítomným představili svou činnost. Schválení přijetí bylo 

odloženo na příští zasedání z důvodu neusnášeníschopnosti. 

Přítomní byli dále informováni o změně v zástupcích některých členů v MAS. Jedná se o obce Lično, 

Synkov-Slemeno a město Rokytnice v Orl. Horách. Stejná změna se týká i členství ve Výběrové 

komisi MAS. (podrobnosti viz příloha). Změnu vzali přítomní na vědomí, nepodléhá usnesení Valné 

hromady. 

▪ Personální změny v kanceláři MAS 

Kateřina Holmová informovala přítomné o personálních změnách v kanceláři MAS. na vlastní žádost a 

dohodou odchází k 31.12.2022 ing. Martina Kosová. K 1.1.2023 nastupuje Bc. Petr Hudousek na 

pozici projektový manažer a Mgr. Naďa Kasperová na pozici koordinátorka projektu OPZ+. Oba noví 

zaměstnanci byli vybráni v rámci výběrového řízení. K dalším změnám dochází i v náplni práce 

některých stávajících zaměstnanců  v důsledku ukončování a zahajování  nových projektů zejména 

komplexního projektu OPZ+. 

▪ Schválené operační programy, opatření, alokace 

Projektoví manažeři jednotlivých operačních programů Renata Horáková (PRV) a Petr Olšar 

prezentovali členům MAS nové dotační programy IROP 2023-27 a PRV 2016-23, opatření, podmínky 

čerpání, pravděpodobné termíny vyhlášení výzev. 

▪ Dotační výzvy 2023 

Součástí prezentace dotačních programů byla i podrobná informace o nejbližších výzvách PRV a 

IROP, termínech, alokacích i vyhlašovaných opatřeních (viz příloha). 

▪ Komplexní projekt OPZ+ 

Manažerka dále informovala o aktuální situaci týkající se projektu Sdružení SPLAV-komunitní aktivity 

I. Podle informací MPSV právní akt bude připravován v průběhu ledna a záloha dotace bude zaslána 



 

 

nejpozději počátkem února. Všichni partneři projektu jsou do té doby připraveni financovat výdaje 

projektu z vlastních prostředků, stejně jako Sdružení SPLAV. 

▪ Zelená úsporám Light  

Dotační program se intenzívně rozbíhá, zaměstnanci MAS se školí v jeho administraci. MAS již 

registruje první zájemce, podle dohody na KS MAS bude každá MAS administrovat především 

zájemce z vlastního území. Podle informací SFŽP získá MAS za každý úspěšně uskutečněný projekt 

(od sestavení žádosti, kontroly na místě, přípravy podkladů a posudku přes kontrolu realizace po 

zpracování závěrečné zprávy 10 tis. Kč. Na webu MAS byly zveřejněny všechny aktuální informace, 

budou průběžně doplňovány. Manažerka MAS navštíví jednání DSO Rychnovsko, předá starostům 

obcí aktuální informace a požádá je o součinnost v této záležitosti.  

▪ Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

Petr Kulíšek a Vendula Holubcová podali informaci o průběhu projektu Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání III. Aktivity probíhají průběžně – setkání pracovních skupin, setkání ředitelů škol, atp., opět 

velmi úspěšný byl 3.ročník Olympiády regionálních znalostí (podrobnosti viz příloha). Probíhá vnitřní 

hodnocení projektu, které poslouží jako podklad k přípravě navazujícího projektu. 

▪ Mezinárodní projekty 

Kristina Garrido uvedla prezentaci fotografií z realizovaných projektů spolupráce a blíže popsala 

každý z projektů. Největším přínosem těchto projektů je vysoká účast mládeže Rychnovska a její 

zájem o pokračující aktivity. 

▪ Různé – akce MAS 

Manažerka informovala o zrušení plánované exkurze po projektech LEADER z důvodu malého počtu 

přihlášených. Akce bude přesunuta do vhodnějšího jarního termínu. Na rok 2023 je také plánována 

návštěva partnerské MAS na Slovensku. Příští valná hromada se bude konat v průběhu února. 

 
2. VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A DOBRÉ PRAXE, PLÁNOVÁNÍ DALŠÍCH AKTIVIT MAS 

V další části programu diskutovali přítomní o problematice obcí, veřejné správy, podnikatelského i 
neziskového sektoru. 
 
 
 
 
Zaznamenala: K. Holmová 
 

                                                                                                                  

 

 

 

                     


