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Vážení čtenáři,

druhé, jarní číslo zpravodaje MAS ORLICKO je nabyté informacemi o aktivitách 
a projektech, které pro Vás připravujeme pro rok 2011.

Na více než 28 stránkách Vás budeme informovat jak o možnostech podání žádosti 
o dotaci z programu LEADER přímo u naší Místní akční skupiny, tak o dalších službách, 
které Vám naše občanské sdružení nabízí.

Samostatná část zpravodaje je věnována informacím o připravovaných aktivitách 
a projektech, které chceme realizovat na území Orlicka a do kterých budete mít možnost 
se také zapojit.

V neposlední řadě Vám budeme prezentovat úspěšně realizované projekty a zkušenosti 
se získáváním dotací Vám přiblížíme prostřednictvím rozhovorů s podpořenými 
žadateli.

Přejeme Vám příjemné čtení a hřejivé jarní dny.

ÚVODEM

Ing. Oldřich Žďárský

2 Čas žní - od Vlčkovic



INFORMUJEME O NÁS

Přečtěte si, co vše se událo za první čtyři měsíce roku 2011 a co 
dalšího plánujeme a seznamte se s dalšími členy MAS ORLICKO.

VYHLAŠUJEME VÝZVU 

Právě vyhlašujeme IV. výzvu k předkládání žádostí o dotaci 
z Programu LEADER! 

ORLICKÉ HORY – ORIGINÁLNÍ PRODUKT

Využijte možnosti certifikovat svůj produkt známkou „Orlické
hory – originální produkt“ a odlište tak svůj výrobek od nabídky 
ostatních.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

V roce 2011 pro Vás připravujeme další projekty zaměřené 
především na podporu drobného podnikání a činnosti 
neziskových organizací. 

PREZENTUJEME ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY NAŠICH ŽADATELŮ

I v tomto čísle Vám představíme úspěšně realizované projekty 
a seznámíme Vás se zkušenostmi úspěšných žadatelů.
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INFORMUJEME O NÁS

Ačkoliv i v prvním čtvrtletí letošního roku mohli potenciální žadatelé o dotaci z programu 
LEADER konzultovat své projektové záměry, síly pracovníků kanceláře MAS i manažerky 
byly napjaty jiným směrem – náš život nad rámec běžných novoročních povinností plně 
zahltily povinnosti spojené s aktualizací pravidel programu LEADER. 

Nová pravidla nám „okořenila“ život a odsunula vyhlášení výzvy. 

Nová pravidla a jejich „překlopení“ do dokumentů si vyžádala nutnost projít, zaktualizovat 
a dopracovat veškeré dokumenty určené pro žadatele. Veškeré změny v dokumentech, 
stejně jako nutnou změnu harmonogramu, projednala také rada MAS, která se za tímto 
účelem, nad rámec běžných jednání, sešla celkem dvakrát.

A jaké hlavní změny nová pravidla přinesla?

Rozšířily se skupiny potenciálních příjemců, především na poli subjektů činných 
v cestovním ruchu, a nový režim podpory zjednodušil administraci projektů neziskových 
organizací i obcí.

Nová příručka pomůže žadatelům se zpracováním žádostí. 

Kromě nových dokumentů připravila kancelář MAS pro žadatele také novou příručku. 
Tato drobná brožurka provádí žadatele o dotaci hlavními úskalími při přípravě jejich 
projektu a pomáhá jim s jeho zpracováním. 

Uzávěrkové ani plánovací práce nepočkaly, 

a tak rada MAS projednala rozpočet pro rok 2011, stejně jako plán propagace a činnosti 
MAS ORLICKO v tomto roce, plán činnosti revizní komise, nominace hodnotitelů 
pro projekty předložené ve IV. výzvě MAS ORLICKO, možnost zapojení do projektů 
spolupráce s vybranými partnery a celkem 10 přihlášek o členství v MAS ORLICKO.

Celkem dvě kontroly prověřily účetnictví MAS ORLICKO i formální postupy. V únoru 
2011 proběhla v sídle společnosti kontrola Státního zemědělského a intervenčního 
fondu a v březnu následně kontrola revizní komise společnosti. 

V období ledna – dubna tohoto roku kancelář MAS provedla celkem 68 konzultací 
potenciálních žadatelů o dotace z programu LEADER a administrovala celkem 11 žádostí 
o platbu. 

Valná hromada projedná vstup nových členů i plán činnosti pro rok 2011.

Dne 12. 5. proběhla každoroční valná hromada MAS ORLICKO, která projednala jak 
přijetí nových členů sdružení, tak výroční zprávu a plán činnosti pro rok 2011, rozpočet 
a další otázky nezbytné pro činnost sdružení.

4



A co nás čeká v následujících šesti měsících?

Květen
I Vyhlášení příjmu žádostí v celkem šesti oblastech podpory (IV. výzva 

k předkládání žádostí o dotaci z programu LEADER)
I Prezentace činnosti MAS na Kopečkové pouti v Letohradě
I Výměna zkušeností na akci LeaderFest
I Zasedání certifikační komise – udělování známky „Orlické hory – originální

produkt“

Červen
I Průběžné konzultace žádostí o podporu z programu LEADER
I Prezentace činnosti MAS na XI. ročníku Svátků dřeva v Žamberku a Dnu dětí 

s dobrovolníky v Žamberku.
I Podání žádosti o dotaci na projekt Vzdělávání na Orlicku

Červenec
I Ukončení příjmu žádostí o dotaci – 15.7.2011
I Administrace projektů IV. výzvy, příprava projektů k hodnocení

Srpen
I Administrace projektů IV. výzvy, hodnocení projektů
I Účast na akci Země živitelka v Českých Budějovicích 

Září
I Zasedání výběrové komise MAS ORLICKO
I Příprava projektů ke schválení radou MAS

Říjen
I Schválení projektů ze IV. výzvy k financování

Mezi další aktivity, které již nejsou vázány na konkrétní termíny patří především:
• Příprava projektů zaměřených na podporu drobného podnikání a činnost 

neziskových organizací
• Průběžný příjem žádostí o certifikaci produktů značkou „Orlické hory – originální

produkt“
• Konzultace pro neziskové organizace – dotace z Grantových programů 

Pardubického kraje
• Další aktivity, o kterých Vás informujeme na webových stránkách 

 www.mas.orlicko.cz 
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I Pane Šeda, jaká je Vaše pozice v MAS ORLICKO?

Jsem členem rady.

I Co je předmětem činnosti rady MAS?

Rada je výkonným orgánem sdružení. Zajišťuje veškeré aktivity 
směřující k naplňování cílů sdružení v souladu se stanovami 
a usnesením valné hromady – od přijímaní zaměstnanců, přes 
přípravu a kontrolu plnění rozpočtu, až po schvalování projektů 
k financování z programu LEADER.

I Zastupujete nějakou organizaci?

Ano. Jsem zástupcem společnosti AgroKonzulta, která v regionu působí jako komplexně 
zaměřená firma v zemědělství (prodej strojů, poradenství atd.) a se společností 
IdeaHelp,  která se věnuje oblasti vzdělávání. V radě tak zastupuji především zájmy 
zemědělských podnikatelů a oblast vzdělávání. 

I Jak dlouhé je Vaše funkční období v radě MAS?

Mé funkční období je v souladu se schválenými pravidly pro rotaci členů čtyřleté a končí 
v roce 2013. 

I Jak doposud hodnotíte své působení v radě MAS?

Musím říct, že jsem byl překvapen rozsahem kompetencí a odpovědnosti, která je na 
Místní akční skupiny, jako administrátory dotací z programu LEADER, přenesena, a to od 
přípravy veškerých dokumentů, konzultací s žadateli až po propagaci. 

Doufám, že přináším reálný pohled ze zemědělského sektoru na věci řešené v rámci 
místní akční skupiny.

V každém případě je pro mě tato práce velmi  zajímavá a přináší příležitosti získat 
nové zkušenosti a podněty. Děkuji za možnost se zde vyjádřit a pracovat s kolektivem 
pracovníků MAS Orlicko. 

Vladimír Šeda

Představujeme Vám další členy MAS ORLICKO
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Vyhlašujeme výzvu

POKUD ZVAŽUJETE PODÁNÍ ŽÁDOSTI  
O PODPORU VAŠEHO PROJEKTU,  

PRÁVĚ NYNÍ JE NEJVYŠŠÍ ČAS! 

K 1.5.2011 VYHLÁSILA MAS ORLICKO  
VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ  

S PŘÍJMEM ŽÁDOSTÍ DO 15.7.2011. 

Více informací o tom, kdo a na jaké aktivity může žádat 
dotaci, naleznete na následujících stránkách.
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Žádosti o podporu svých projektů mohou předkládat neziskové organizace s právní 
subjektivitou, které mají záměr realizovat svůj projekt na území MAS.

Na co je možné žádat?

Podpora je poskytována na stavební výdaje a výdaje na pořízení materiálně-technického 
zázemí, které slouží pro činnost žadatele, případně na jeho činnost navazují a rozvíjejí ji. 

Příklady vhodných aktivit:

I Vybudování dětského hřiště

I Rekonstrukce klubovny (výměna oken, topení, fasády, … ) a pořízení jejího vybavení 
(knihovna, stoly, židle, kuchyňská linka)

I Pořízení vybavení pro činnost sdružení dle charakteru jeho činnosti

Podporovány jsou investiční i neinvestiční projekty.

Poskytovaná výše podpory:

Podpora je poskytována ve výši 90% ze schválených způsobilých výdajů projektu.

Doporučená maximální výše dotace činní 150 000 Kč.

NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Doporučený harmonogram:

První konzultace projektu květen 

Příprava žádosti červen – červenec 

Příjem žádostí 11.7. – 15.7. 
2011

Administrativní kontrola 
a hodnocení projektů

červenec – září 
2011

Registrace projektu na RO SZIF 20.10.2011

Podpis dohody březen – duben 
2012

Fyzická realizace projektu po podpisu 
dohody

Termín příjmu žádostí je závazný.  
Po tomto termínu nemůže být žádost přijata!

Výzva pro
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Žádosti o podporu svých projektů mohou předkládat církve a jejich organizace s právní 
subjektivitou, které mají záměr realizovat svůj projekt na území MAS.

Na co je možné žádat?

Výdaje na novou výstavbu nebo stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace) budov, 
ploch a výdaje na pořízení materiálně-technického zázemí v oblasti volnočasových 
aktivit. 

Předmětem žádosti nemohou být objekty, které jsou zapsány jako kulturní památka.

Příklady vhodných aktivit:

I Rekonstrukce/modernizace kaplí, modliteben, kostelů v případě, že nejsou kulturní 
památkou

I Pořízení vybavení pro zájmové aktivity v území MAS provozované v rámci činnosti 
žadatele 

I Vybudování sociálního zázemí, …

Podporovány jsou investiční i neinvestiční projekty.

Poskytovaná výše podpory:

Podpora je poskytována ve výši 90% ze schválených způsobilých výdajů projektu.

Doporučená maximální výše dotace činní 150 000 Kč.

Termín příjmu žádostí je závazný.  
Po tomto termínu nemůže být žádost přijata!

Výzva pro

CÍRKVE

První konzultace projektu květen 

Příprava žádosti červen – červenec 

Příjem žádostí 11.7. – 15.7. 
2011

Administrativní kontrola 
a hodnocení projektů

červenec – září 
2011

Registrace projektu na RO SZIF 20.10.2011

Podpis dohody březen – duben 
2012

Fyzická realizace projektu po podpisu 
dohody

Doporučený harmonogram:
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Žádosti o podporu svých projektů mohou předkládat podnikatelé v zemědělství,  kteří 
mají záměr realizovat svůj projekt na území MAS (s vyjímkou pořízení techniky pro 
prodej produktů zemědělské prvovýroby).

Na co je možné žádat?

Podpora je zaměřena na modernizaci zemědělských podniků, např. rekonstrukce či 
novostavby (stáje, dojírny), technologie pro živočišnou výrobu, zařízení pro vytápění 
biomasou (kotle), rekonstrukce staveb a novostavby pro skladování rostlinných 
produktů.

Na co není možné žádat?

I Stabilní a mobilní zemědělská technika, strojní zařízení a vybavení

I Sila a horizontální haly pro skladování obilovin, olejnin a luštěnin

I Osobní a nákladní automobily

I Komunikace, odstavné či parkovací plochy

I Administrativní a správní budovy a vybavení

I Inženýrské sítě včetně přípojek

I Studny (včetně průzkumných vrtů)

Poskytovaná výše podpory:

Podpora je poskytována ve výši 40 - 60% ze schválených způsobilých výdajů projektu.

Doporučená maximální výše dotace činí 500 000 Kč.

PODNIKATELE V ZEMĚDĚLSTVÍ

První konzultace projektu květen 

Příprava žádosti červen – červenec 

Příjem žádostí 11.7. – 15.7. 
2011

Administrativní kontrola 
a hodnocení projektů

červenec – září 
2011

Registrace projektu na RO SZIF 20.10.2011

Podpis dohody březen – duben 
2012

Fyzická realizace projektu po podpisu 
dohody

Termín příjmu žádostí je závazný.  
Po tomto termínu nemůže být žádost přijata!

Výzva pro

Doporučený harmonogram:
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Žádosti o podporu svých projektů mohou předkládat podnikatelé v zemědělství,  kteří 
mají záměr realizovat svůj projekt na území MAS.

Na co je možné žádat?

Podpora je zaměřena na chov včel a následné zpracování včelích produktů. 

Minimální hodnota projektu musí činit 200 000 Kč.

Příklady vhodných aktivit:

I Pořízení úlů

I Výstavba hal na získávání, zpracování a skladování včelích produktů

I Pořízení technologie na získávání a zpracování včelích produktů

Poskytovaná výše podpory:

Podpora je poskytována ve výši 40 - 60% ze schválených způsobilých výdajů projektu.

Doporučená maximální výše dotace činí 500 000 Kč.

Termín příjmu žádostí je závazný.  
Po tomto termínu nemůže být žádost přijata!

Výzva pro

VČELAŘE

První konzultace projektu květen 

Příprava žádosti červen – červenec 

Příjem žádostí 11.7. – 15.7. 
2011

Administrativní kontrola 
a hodnocení projektů

červenec – září 
2011

Registrace projektu na RO SZIF 20.10.2011

Podpis dohody březen – duben 
2012

Fyzická realizace projektu po podpisu 
dohody

Doporučený harmonogram:

11



Žádosti o podporu svých projektů mohou předkládat podnikatelé v dřevozpracujícím 
průmyslu, kteří mají záměr realizovat svůj projekt na území MAS a mají méně než 10 
zaměstnanců.

Na co je možné žádat?

Podpora je zaměřena především na novou výstavbu, rekonstrukci, modernizaci či 
přestavbu provozovny, nákup strojů, zařízení, technologií a vybavení provozoven.

Dotaci lze poskytnout také na související propagaci (marketing).

Příklady vhodných aktivit:

I Nákup strojů, technologií a dalšího zařízení k zakládání a rozvoji mikropodniku

I Stavební úpravy provozoven

I Propagace a marketing

Poskytovaná výše podpory:

Podpora je poskytována ve výši  60% ze schválených způsobilých výdajů projektu.

Doporučená maximální výše dotace činí 250 000 Kč.

PODNIKATELE V DŘEVOZPRACUJÍCÍM PRŮMYSLU

První konzultace projektu květen 

Příprava žádosti červen – červenec 

Příjem žádostí 11.7. – 15.7. 
2011

Administrativní kontrola 
a hodnocení projektů

červenec – září 
2011

Registrace projektu na RO SZIF 20.10.2011

Podpis dohody březen – duben 
2012

Fyzická realizace projektu po podpisu 
dohody

Termín příjmu žádostí je závazný.  
Po tomto termínu nemůže být žádost přijata!

Výzva pro

Doporučený harmonogram:
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JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI ?

Konzultace záměru žadatele Konzultace Vašeho záměru v kanceláři MAS je vždy 
prvním krokem. Na jejím základě zjistíte, zda je Váš 
projekt vhodný k podpoře a můžete se rozhodnout, 
zda je pro Vás podání žádosti o dotaci výhodné.

Vyhlášení výzvy Výzva je dokument, který závazně stanoví 
podmínky poskytnutí dotace a lhůty pro podání 
žádosti. Je vždy zveřejněna na webu MAS ORLICKO 
a dle možností v místních zpravodajích.

Příprava žádosti a všech 
povinných a nepovinných 
příloh

Po vyhlášení výzvy zpracuje žadatel žádost a zajistí 
všechny přílohy. Některé přílohy je s ohledem na 
čas dobré připravovat již před vyhlášením výzvy 
(např. stavební povolení, je-li třeba).

Podání žádosti o dotaci V termínu stanoveném ve výzvě žadatel předkládá 
žádost o dotaci v kanceláři MAS.

Administrativní kontrola Po podání žádosti proběhne v kanceláři MAS 
administrativní kontrola projektů a žadatelé jsou 
vyzváni k doplnění nedostatků.

Hodnocení a výběr projektů Projekty jsou postoupeny k hodnocení 
hodnotitelům a následně projednány ve výběrové 
komisi.

Schválení projektů radou 
MAS

Projekty doporučené výběrovou komisí schválí / 
neschválí rada MAS k financování.

Registrace projektů Projekty jsou předány garantovi programu, 
Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 
(SZIF), k registraci a kontrole.

Podpis dohody Po „překontrolování“ projektů SZIF je s žadateli 
podepsána dohoda o poskytnutí dotace. Dohoda 
představuje písemný závazek poskytovatele 
dotace poskytnout žadateli dotaci za stanovených 
podmínek.

V následujícím textu se můžete seznámit se základními kroky, které předcházejí 
poskytnutí dotace.
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Nahoře I Bratrská lípa v Kunvaldu
Vpravo I Domek Na Sboru

MAS ORLICKO 
podporuje rozvoj venkova
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Ilustrační foto

Jednou z aktivit MAS ORLICKO je zapojení do projektu certifikace produktů známkou
Orlické hory – originální produkt.

Cílem označení je podpora propagace a prodeje výrobků, keré jsou spojeny s tradicí 
a umem místních lidí, jsou velmi kvalitní a šetrné vůči přírodě a životnímu prostředí.

Cílem značení je zviditelnit daný region a pomoci zdejším výrobcům. Značka usnadní 
orientaci zákazníkům - a to jak turistům, kteří si chtějí odvézt skutečně pravý suvenýr, tak 
místním obyvatelům, kteří chtějí nákupem podpořit především „své“ výrobce. Značení 
pomůže zamezit výrobcům mimo region ve „zneužívání“ názvů a symbolů spojených 
s daným regionem.

O certifikaci svých produktů mohou požádat ti výrobci (producenti), kteří splňují se
svými produkty následující kritéria:

ORLICKÉ HORY – ORIGINÁLNÍ PRODUKT
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Nové Město 
nad Metují

Dobruška Deštné 
v Orl. horách

Týniště 
nad Orlicí Rychnov 

nad Kněžnou

Kostelec nad 
Orlicí

Rokytnice 
v Orl. horách

Žamberk

Letohrad

Územní vymezení pro certifikaci produktů

značkou 

 „Orlické hory - originální produkt“

Kritéria výrobce:

I živnostník, firma, organizace s provozovnou na území Orlických hor a Podorlicka

I výrobce má platný živnostenský list pro danou výrobu

I žadatel o udělení značky je bezdlužný

I žadatel o značku zaručuje, že plní zákonné předpisy a normy pro daný provoz

I proces výroby nepoškozuje přírodu

Kritéria výrobku:

I předmětem certifikace je spotřební zboží, umělecká díla a přírodní produkty 
vyrobené v Orlických horách a Podorlicku

I výrobek splňuje všechny předpisy a normy, které jsou pro něj stanoveny

I výrobek ani jeho obal nepoškozují životní prostředí

I výrobek je jedinečný a spojený s regionem

Organizační zajištění certifikace:

Certifikaci produktů zajišťuje Místní akční skupina POHODA venkova se sídlem ve Valu. 
MAS ORLICKO zajišťuje příjem žádostí a je členem certifikační komise.

ORLICKÉ HORY
A PODORLICKO
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Připravujeme pro Vás

V roce 2011 plánuje MAS ORLICKO zahájit realizaci nových projektů 
zaměřených jak na podporu spolkové činnosti, tak na podporu 
drobného podnikání. 

A na co chceme v příštích letech zaměřit svou pozornost? 

– to čtěte na dalších stránkách …

Smírčí kříž nad Vlčkovicemi18



Podpora místního trhu a podnikatelů

V rámci podpory drobného podnikání, řemesel a producentů 
domácích výrobků připravuje projekty zaměřené na :

I Podporu prodeje místních produktů formou organizace trhů 
a pořízení vybavení pro účast na probíhajících akcích

I Certifikace produktů známkou „Orlické hory a Podorlicko“
a následná propagace těchto produktů, včetně vytváření 
vhodných distribučních sítí

I Vytvoření regionálního katalogu služeb určeného pouze 
místním producentům a propagace nabídky v regionu Orlicko

Hledáme partnery:

Pro realizaci projektů zaměřených na podporu místních trhů 
hledáme partnery – producenty místních produktů (domácí máslo, 
sýry, ovoce a zelenina, mléko, chov ryb,  … ) a zástupce řemeslných 
oborů z regionu Orlicko. 

Nabízíme zapojení do přípravy projektů a pilotní bezplatné zapojení 
do realizace projektů (propagace, účast na pořádaných akcí hrazená 
z projektů, atd. ).

Více informací podá manažerka: Ing. Ivana Vanická I danielova@redea.cz

Hračky 19



Podpora spolkové činnosti

V rámci podpory spolkové činnosti v regionu Orlicko připravujeme 
projekty zaměřené na podporu spolupráce, výměnu zkušeností 
a vzdělávání neziskových organizací v regionu Orlicko. 

Hledáme partnery:

Pro realizaci projektů zaměřených na podporu místních trhů hledáme 
partnery – zástupce neziskových organizací.  

Nabízíme zapojení formou návrhů a připomínkování navržených 
projektů, zapojení do přípravy projektů, pilotní bezplatné zapojení 
do projektů (propagace, účast na pořádaných akcí hrazená z projektů, 
atd.).

Více informací podá manažerka: Ing. Ivana Vanická I danielova@redea.cz

V Klášterci nad Orlicí u řeky20



Orlicko – region, kde žijeme a chceme žít

Jablonné nad Orlicí

Každý občan by měl znát svůj region, jeho historii, kulturu, významné 
osobnosti i hlavní ekonomická odvětví. 

Většina žáků základních škol již dnes dokáže popsat celý svět, ví kolik spolkových zemí 
mají Spojené státy americké a orientuje se v základech alespoň jednoho světového 
jazyka.  Mnoho z nich však nezná historii své obce, ani regionu.

Právě proto přichází MAS ORLICKO s projektem „Orlicko - region, kde žijeme a chceme 
žít“, o němž nám více informací řekl Ing. Žďárský, předseda sdružení:

„ Z diskusí, které jsme vedli se zástupci regionu, vzešla jasná potřeba pracovat na obnově 
vztahu dětí a mládeže k regionu. Na základě oboustranné shody jsme se tak rozhodli ve  
spolupráci se zástupci partnerských škol v regionu a Sdružením obcí Orlicko připravit projekt, 
jehož výstupem bude vzdělávací modul zaměřený na místopis, historii a kulturu a další 
oblasti života v našem regionu.  Během 24 měsíců plánované realizace budou vytvořeny 
učební texty a didaktické pomůcky, které budou zařazeny do školních vzdělávacích osnov 
na Orlicku“.

Dále doplnil, že projekt je aktuálně ve fázi přípravy, to znamená, že je připravována 
žádost o poskytnutí dotace a probíhají jednání s partnery projektů.
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Nahoře I Naučná stezka Zemská brána
Dole I V Klášterci nad Orlicí u řeky22



I Odkud jste se dozvěděli o možnosti 
získat dotaci u MAS ORLICKO?

Na prezentační schůzce MAS Orlicko 
k dotacím.

I Jaká částka dotace Vám byla schválena 
a co bylo předmětem Vaší žádosti?

107 100,- Kč

Ozvučení sálu, osvětlení jeviště, 
počítačová technika (notebook, datový 
projektor) a digitální videokamera pro 
pořízení záznamu z představení.

I Byla pro Vás příprava žádosti 
a souvisejících dokumentů složitá?  
Jak jste si s ní poradili?

Nebyla zrovna jednoduchá, ale díky 
pomoci pracovnic kanceláře MAS Orlicko 
se to dalo zvládnout.

 
I Jak zpětně hodnotíte celou „akci“ 
získání dotace? 

Výborná zkušenost.

I Co byste vzkázal dalším případným 
žadatelům?

Pevné nervy a ničemu se nedivit :-)

„ZEPTALI JSME SE“
Mgr. Oty Pavliše 
hospodáře souboru

Žadatel: Divadelní soubor Lipka

Poskytnutá dotace: 107 100 Kč

Název projektu: Posel zvuku

PREZENTUJEME ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY 
NAŠICH ŽADATELŮ

I v tomto čísle Vám představujeme úspěšně ukončené 
projekty žadatelů podpořených MAS ORLICKO.
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I V letošním roce Vám byla schválena 
žádost o dotaci na SZIF, kterou jste podávali 
prostřednictvím MAS ORLICKO. Co bylo 
předmětem žádosti a jakou jste obdrželi 
dotaci?

Předmětem žádosti bylo zateplení šaten 
tělocvičny TJ SPARTAK OEZ LETOHRAD 
výměnou oken a dveří. Dotace bude ve výši 
cca 190 tisíc Kč.   

I Kde jste se dozvěděli o možnosti podat si 
žádost o dotaci u MAS ORLICKO?

Z informačního letáku M.A.S. Orlicko 
vloženém do denního tisku (Orlické noviny) 
a Letohradského zpravodaje.

I Měli jste před podáním žádosti na MAS 
ORLICKO nějaké zkušenosti s přípravou 
žádosti o dotaci nebo to byla Vaše první 
zkušenost?

Žádost na uvedenou dotaci byla naše první 
zkušenost.

I Připravili jste si žádost sami? Pomáhal 
vám někdo při realizaci?

Převážnou část žádosti o dotaci nám 
zpracoval Ing. Josef Franc (oslovili jsme ho 
ke zpracování žádosti z předaného seznamu 
poradenských firem).

I Co pro vás v průběhu administrace Vašeho 
projektu bylo nejsložitější a co Vás naopak 
mile překvapilo?

Jako složité vidíme dlouhé čekací doby mezi 
podáním žádosti a postupném odsouhlasení 
podaného   projektu.

Naopak nás mile překvapila ochota 
a vstřícnost zástupců M.A.S. Orlicko při 
poradenství.

I Co byste vzkázali těm, kteří váhají, zda si 
žádost podat?

Všem zájemcům o získání dotace z fondů 
rozvoje venkova vřele doporučuji žádost ve 
znění vyhlášených Fiche  zpracovat a podat. 
Při správném zpracování žádosti je velká 
pravděpodobnost získání části finančních
prostředků k realizaci projektů.

Žadatel:  
TJ SPARTAK OEZ LETOHRAD

Poskytnutá dotace: 191 876 Kč

Název projektu: Výměna vstupních 
dveří a oken v šatnách a příslušenství 
tělocvičny TJ SPARTAK OEZ 
LETOHRAD

„ZEPTALI JSME SE“
Ing. Josefa Tomáška 
hospodáře
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I Odkud jste se dozvěděli o možnosti získat 
dotaci u MAS ORLICKO? 
INTERNET - stránky MAS Orlicko.
I Jaká částka dotace Vám byla schválena  
a co bylo předmětem Vaší žádosti?  
Schváleno bylo 90% nákladů, dotace 
činila 450.000,-Kč.
Předmětem žádosti byla modernizace 
klubovny se zázemím v původním 
zemědělském statku v Líšnici. Objekt 
nyní slouží např. pro zájmové kroužky dětí 
v regionu Orlicko, pro výuku praktických 
činností ve spolupráci se speciální školou 
v Žamberku nebo jako zázemí pro chráněné 
pracovní dílny pro klienty s postižením.
I Byla pro Vás příprava žádosti a souvisejí-
cích dokumentů složitá? 
Administrace žádosti byla složitá, 
poděkování za to, že jsme to zvládli, patří 
též pracovnicím MAS Orlicko za trpělivost 
a vstřícnost. 
I Jak proběhlo proplacení dotace a jaké 
jsou Vaše zkušenosti s kontrolními orgány 
poskytovatele dotace? 
Zatím ještě nemáme dotaci proplacenou, 
čeká nás fyzická kontrola ze SZIF Hradec 

Králové, když proběhne bez závad, pak 
přijde na řadu do čtyřiceti dnů proplacení.  
První kontrola proběhla v Hradci Králové 
při žádosti o proplacení a naše zkušenost 
s pracovníky ze SZIF ČR je, že postupují dle 
vyhlášeného programu, dodržují předpisy 
a chovají se k nám žadatelům korektně.
I Jak zpětně hodnotíte celou „akci“ získání 
dotace? 
Občanské sdružení Šťastný domov je 
vděčné za každé finanční prostředky, které
získá pro děti a mladé lidi s postižením. 
Máme zkušenosti, jak je to velice obtížné, 
správně napsat projekt tak, aby prošel 
sítem z přihlášených projektů a byl 
vybrán. Všechno naše úsilí je pro děti 
s handicapem, vrací se nám denně, když 
vidíme, jak postižené děti reagují na koně, 
jak se jim po pravidelném cvičení na koni 
vrací jejich chuť do života, mění se apatie 
v radost.
I Co byste vzkázali dalším případným 
žadatelům?
 Doporučujeme, aby si každý žádost 
o dotaci vyzkoušel, je to dobrá zkušenost, 
i když to není snadné. Ne vždy je projekt 
úspěšný, přesto se nevzdávejte, když 
peníze dojdou tam, kde pomáhají, je to 
úžasné :-). Děkujeme.

„ZEPTALI JSME SE“
Ivy Kaplanové 
jednatelky sdružení

Žadatel:  
Šťastný domov občanské sdružení

Poskytnutá dotace: 450 000 Kč

Název projektu: Modernizace 
klubovny se zázemím
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Další realizované projekty:

Petr Holubář

Poskytnutá dotace: 208 200 Kč

Název projektu:  
Rozvoj podniku

Tělocvičná jednota Sokol Kunvald

Poskytnutá dotace: 113 185 Kč

Název projektu:  
Výměna oken na budově Sokolovny Kunvald

František Mrázek

Poskytnutá dotace: 149 400 Kč 

Název projektu:  
Využití odpadních materiálů k výrobě briket

SKI Klub České Petrovice

Poskytnutá dotace: 149 367 Kč

Název projektu:  
Vybavení pro trénink a závody SKI klubu České 
Petrovice

Tělocvičná jednota Sokol Klášterec nad Orlicí

Poskytnutá dotace: 149 807 Kč

Název projektu:  
Zlepšení vytápění v sokolovně v Klášterci nad Orlicí

Miroslav Skala

Poskytnutá dotace: 300 000 Kč

Název projektu:  
Širokopásová bruska

Se všemi podpořenými projekty se můžete seznámit na webových stránkách sdružení www.mas.orlicko.cz, 
v sekci „Podpořené projekty“.26



Nahoře I Zámek Letohrad
Uprostřed I Nekoř

Dole I Louky nad Celným 27



KONTAKTNÍ ÚDAJE
Předseda MAS ORLICKO  
Ing. Oldřich Žďárský I zdarsky@ziva.cz

Manažerka MAS ORLICKO 
Ing. Ivana Vanická I danielova@redea.cz I T: 465 611 153

Adresa 
Místní akční skupina ORLICKO 
Divišova 669 I 564 01  Žamberk

Kancelář MAS 
Blanka Kulhavá I kulhava@mas.orlicko.cz  
Markéta Sršňová I srsnova@mas.orlicko.cz I T: 465 611 150 I M: 734 318 889  

www.mas.orlicko.cz02/2011 I ZDARMA

MAS ORLICKO 
„PRO VENKOV, JAKÝ CHCEME“


