1/2011 ZDARMA
1. vydání

ZPRAVODAJ

MAS ORLICKO
Představujeme
...MAS ORLICKO

20

miliónů
pro region
Orlicko

seznamte se
s podpořenými
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Evropský zemědělský fond
pro rozvoj venkova:
Evropa investuje
do venkovských oblastí.

Připravujeme
pro Vás

úvodem
Vážení čtenáři,
do rukou se Vám dostává první číslo
„zpravodaje“ věnovaného informacím o činnosti
občanského sdružení s názvem „Místní akční
skupina ORLICKO“ (MAS ORLICKO).
Toto občanské sdružení sídlící v Žamberku,
bylo založeno již v roce 2006 s cílem
podporovat rozvoj regionu Orlicko, především
prostřednictvím čerpání prostředků z různých
dotačních programů.

V neposlední řadě zde naleznete informace
o tom, které projekty budou podporovány
v roce 2011 a zda i Vy tak můžete
prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO získat
prostředky na podporu svého záměru nebo
iniciovat další aktivity ke změnám ve své obci
nebo regionu.

Na dalších stránkách se budete moci
prostřednictvím rozhovorů s různými subjekty
z Vašeho regionu seznámit s hlavními principy
fungování sdružení i zkušenostmi žadatelů
s přípravou a realizací projektů. Dozvíte se,
jaké služby Vám občanské sdružení nabízí,
i které projekty již byly podpořeny nebo
úspěšně zrealizovány.

Ing. Ivana Vanická, manažerka MAS
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Představujeme Vám

SLOVO PŘEDSEDY MAS ORLICKO
Jaké je hlavní poslání MAS ORLICKO
pro rozvoj regionu a co vůbec vedlo
k jeho vzniku, jsme se zeptali předsedy
sdružení, Ing. Oldřicha Žďárského.
Jak vznikla myšlenka založit MAS
ORLICKO?
Založení MAS ORLICKO iniciovalo Sdružení
obcí Orlicko. V roce 2006 nás oslovil
manažer sdružení RNDr. Fiala ve věci
zahájení spolupráce při podpoře regionu.
Na rozdíl od rozvoje regionu na úrovni obcí
měla být činnost MAS ORLICKO mnohem
více založena na zapojení dalších subjektů
v území (podnikatelů i neziskových
organizací) do rozhodování o svém regionu.
Jelikož Agrární komora okresu Ústí nad Orlicí
v té době hledala vhodného partnera
pro rozvoj metody LEADER na Orlicku,
toto oslovení jsme přivítali a navázali na
něj - oslovili jsme podnikatele a neziskové
organizace a po ustavující valné hromadě
v říjnu 2006 jsme založili MAS ORLICKO.

K dalším aktivitám patří osvěta v oblasti
komunitního plánování, podpora akcí
realizovaných v regionu (např. plesy),
poradenství v oblasti grantových programů,
atd.
To zní jako spousta práce, jak tedy
sdružení funguje nyní?
Ano, od roku 2006 se činnost sdružení hodně
rozšířila. V současné době má sdružení
3 zaměstnance - manažerku a dvě pracovnice
kanceláře MAS. K tomu spolupracujeme s 13
hodnotiteli projektů a v ostatních orgánech
je činných dalších 13 členů.

Co tedy patří k hlavnímu poslání MAS
ORLICKO?
MAS ORLICKO se snaží všestranně
podporovat spolupráci na venkově, a to
napříč jednotlivými oblastmi života, výměnu
zkušeností a spolupráci mezi subjekty,
rozvoj spolkového života a zkvalitňování
zázemí pro život obyvatel v obcích.
To zní hodně všeobecně, můžete být
konkrétnější?

Ing. Oldřich Ždárský, předseda MAS

Jedním z projektů, který právě realizujeme,
je tzv. program LEADER 2008 – 2013. V rámci
tohoto programu nám mohou předkládat
své žádosti o podporu drobní podnikatelé
v dřevozpracujícím průmyslu a zemědělství,
církve, neziskové organizace i obce a my jim
následně v souladu se stanovenými pravidly
můžeme schválit poskytnutí dotace.

Představujeme Vám
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pŘEDSTAVUJEME mas oRLICKO
MAS ORLICKO v číslech

Orgány MAS

Rok založení

2006

Rada MAS ORLICKO

Počet členů

17

Výkonný orgán sdružení. Řídí jeho činnost
v průběhu roku v souladu s usnesením valné
hromady. Její předseda je statutárním orgánem.

Rada

5 členů

Výběrová komise

5 členů

Revizní komise

3 členové

Hodnotitelé

13 osob

Předseda

Ing. Oldřich Žďárský

Členové

Ing. Josef Paďour
Ing. Dana Hubálková
Jan Vych
Vladimír Šeda

Revizní komise
Provádí kontrolu hospodaření sdružení
i kontrolu jednotlivých projektů realizovaných
prostřednictvím dotace zprostředkované
MAS ORLICKO.

ZAMĚSTNANCI MAS
Manažerka MAS
Odpovídá za běžný chod sdružení a realizaci
aktivit v souladu s usnesením rady MAS.
Odpovídá za realizaci programu LEADER.

Ing. Stanislav Šikl

Členové

Mgr. Emílie Dolečková
Marie Tomanová

Výběrová komise

Ing. Ivana Vanická
Pracovnice kanceláře MAS
Zajišťují konzultace a administraci
předkládaných žádostí. Zajišťují administrativu
spojenou s provozem sdružení.
Blanka Kulhavá
Markéta Sršňová

Představujeme MAS ORLICKO

Předseda
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Třídí, hodnotí a vybírá projekty předložené
zájemci. Informuje valnou hromadu
o výsledcích výběru a provádí externí
hodnocení projektů v rámci spolupráce
s dalšími MAS.
Předseda

Ing. Jindřich Kalous

Členové

Mgr. Miroslav Baier
Jindřich Kalous
Jaromír Šeda
Pavel Kalianko

Kancelář MAS
Kancelář MAS sídlí v Žamberku, v Divišově ulici
č. p. 669. Kromě administrativního zajištění
činnosti občanského sdružení poskytuje
především bezplatnou konzultační pomoc
všem subjektům v území, kteří mají zájem
o poskytnutí dotace z programu LEADER,
případně z dalších grantů (např. Grantové
programy Pardubického kraje).
Pracovnice kanceláře MAS vědí, že pro Vás
jako žadatele nemusí být vždy jednoduché
zorientovat se ve všech podmínkách
a pravidlech a jsou zde právě proto, aby Vám
pomohly.
V první fázi Vám ochotně pomohou odpovědět
si především na následující zásadní otázky:
• Můžu na svůj projekt získat dotaci?
• Co mě to bude stát? Co pro to musím udělat?
• Jak to bude dlouho trvat?

Pokud se rozhodnete připravit si žádost
o dotaci, poradí Vám „jak na to“, vysvětlí Vám,
které dokumenty budete potřebovat a kde
je můžete získat. Pokud budete chtít nechat
zpracování žádosti odborné firmě, doporučí
Vám některou z vhodných.
Je dobré zdůraznit, že Vám budou nápomocny
i při jednání s poskytovatelem dotace
a kontrolními orgány.
Kromě
konzultační
činnosti
zajišťuje
kancelář MAS přípravu veškerých podkladů
pro žadatele, školení a semináře, přípravu
propagačních materiálů, tiskovin a dalších
materiálů pro činnost sdružení.
Telefon: 465 611 150, mobil: 734 318 889
Provozní doba: pondělí – pátek 8:00 – 15:00
Konzultace lze dohodnout i mimo pevnou
provozní dobu

Naše zkušenosti
• 70 konzultovaných projektových záměrů
• 50 přijatých a zadministrovaných žádostí
• 17 úspěšně ukončených a realizovaných
projektů
• 7 školení a seminářů pro žadatele
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Představujeme MAS ORLICKO

území mAS oRLICKo
Působnost MAS ORLICKO je navázána na území Orlicka vymezené katastrálními územími těchto obcí:

obCe v území mAS oRLICKo
Bystřec

Kameničná

Orličky

Čenkovice

Klášterec nad Orlicí

Pastviny

Červená Voda

Králíky

Písečná

Česká Rybná

Kunvald

Sobkovice

České Petrovice

Letohrad

Studené

Dlouhoňovice

Lichkov

Šedivec

Dolní Morava

Líšnice

Těchonín

Hejnice

Lukavice

Záchlumí

Helvíkovice

Mistrovice

Žamberk

Jablonné nad Orlicí

Mladkov

Jamné nad Orlicí

Nekoř

V souladu s pravidly mohou být z programu Leader podporovány pouze takové projekty, které
jsou realizovány v tomto území.
Představujeme MAS ORLICKO
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pŘipravujeme pro vás
Možná i Vy můžete být vhodným
příjemcem z programu Leader
a získat prostředky na vybavení své
provozovny nebo nové zázemí svého
spolku.
Čtěte dále a dozvíte se zde, z jakého
dotačního
programu
můžete

prostředky získat, komu jsou určeny
a jak probíhá příprava a schválení
žádosti o dotaci.
O procesu hodnocení projektů se
dozvíte více z rozhovoru s předsedou
výběrové komise, Ing. Jindřichem
Kalousem.
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Připravujeme pro Vás

LEADER 2008 – 2013
příležitost pro drobné
podnikatelE i spolky
LEADER 2008 – 2013 je DOTAČNÍ PROGRAM.
V souladu s jeho pravidly rozděluje MAS
ORLICKO prostředky (dotace) mezi žadatele
v území.
Garantem dotačního programu je Státní
zemědělský intervenční fond (SZIF), který
s žadateli také následně uzavírá smlouvy
o dotaci.
Rozdělované prostředky a poskytovaná
dotace
Celková výše rozdělovaných prostředků činí
cca 10 000 000 korun/rok. Výše dotace je
stanovena v souladu s pravidly programu
a pohybuje se mezi 40 – 90% celkových
výdajů, v závislosti na tom, jaký subjekt
o podporu žádá a co je předmětem žádosti.
Pro koho a na co jsou dotace určeny?
Podporovány jsou projekty podnikatelů,
NNO a obcí, které splňují specifické
požadavky programu Leader.
Typy podporovaných aktivit i příjemců
(tj. kdo a na co může žádat) zveřejňuje
MAS ORLICKO vždy ke konci roku na svých
webových stránkách v sekci „VÝZVY“.
Podpora projektů v roce 2011
V roce 2011 budou mít žadatelé příležitost
podat žádost o podporu svého projektu
v rámci jedné prodloužené výzvy, která
bude vyhlášena na jaře 2011.
Co je to výzva?
Výzva je dokument, který vyzývá žadatele
k předkládání žádostí o dotaci a závazně
stanoví podmínky poskytnutí dotace
a lhůty pro podání žádosti.

Připravujeme pro Vás
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JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI
Pokud Vás informace uvedené na předcházejících listech zaujaly, jistě Vás bude zajímat, jak
samotný proces podání žádostí probíhá. V následujícím textu se můžete seznámit se základními
kroky, které předcházejí poskytnutí dotace.
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.
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VÝZVA - PRO OBCE A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Konzultace probíhají průběžně.
Přehled podporovaných aktivit a doporučená maximální výše dotace v roce 2011 je uvedena
v následující tabulce:
Příjemce

Podporované aktivity

Max. doporučená výše
dotace

Obce - 1

Modernizace nebo nová výstavba dětských hřišť,
sportovišť, modernizace objektů pro péči pro seniory,
parkové úpravy, manipulační plochy, parkoviště, chodníky,
oplocení, osvětlení, venkovní označení
a nákup mikrobusu/minibusu.

dle fiche a současně
90% z celkových nákladů

Obce - 2

Budování a obnova místních komunikací, obnova
veřejných prostranství obce, parkové úpravy, nákup
a výsadba veřejné zeleně a nákup techniky pro údržbu
zeleně, veřejný rozhlas a kamerový systém.

dle fiche a současně
90% z celkových nákladů

Neziskové
organizace,
církve

Pořízení materiálně-technického zázemí pro rozvoj
činnosti neziskových organizací (nákup nábytku,
sportovního náčiní, dětské hřiště s příslušným vybavením,
sociální zázemí, vybavení klubovny) a související drobné
stavební úpravy.

150 000 Kč a současně
90% z celkových nákladů

Připravujeme pro Vás
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VÝZVA - pro podnikatele
Přehled podporovaných aktivit a doporučená maximální výše dotace v roce 2011 je uvedena
v následující tabulce:
Příjemce

Podporované aktivity

Max. doporučená výše
dotace

Podnikatelé
v zemědělství

Modernizace 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,
podpora chovu včel atd.

500 000 Kč a současně
40 až 60% z celkových
nákladů

Podnikatelé
v dřevozpracujícím
průmyslu
(do 10 zaměstnanců)

Modernizace podniků, nákup strojů, technologií,
úprava ploch, nákup vybavení provozovny a výdaje
na propagaci.

250 000 Kč a současně
60% z celkových nákladů
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Hodnocení projektů
Hodnocení projektů je důležitou součástí
procesu poskytnutí dotace. Jeho cílem je při
omezeném množství finančních prostředků
podpořit nejkvalitněji připravené projekty.

Zeptali jsme se

Druhá skupina hodnotitelů jsou zkušení
hodnotitelé mimo region MAS ORLICKO.
Co se stane, pokud se hodnotitelé ve
svém hodnocení rozcházejí?
Součástí hodnocení je samozřejmě
i pojistka pro případ, že se hodnotitelé ve
svém hodnocení rozchází o větší počet
bodů. Pokud rozdíl překročí stanovenou
hranici, je projekt přidělen k hodnocení
třetímu hodnotiteli.

Ing. Jindřicha Kalouse,
předsedy výběrové komise

Pane předsedo, jak vlastně probíhá
samotný proces hodnocení projektů?
Všechny projekty jsou hodnoceny podle
předem stanovených kritérií. Pro maximální
objektivitu hodnocení je každý projekt
přidělen hned dvěma hodnotitelům
a pořadí projektu je pak stanoveno součtem
přidělených bodů obou hodnotitelů. Čím
více bodů projekt získá, tím větší má žadatel
šanci, že se na jeho projekt ještě dostanou
prostředky.
Takže výsledkem práce hodnotitelů jsou
obodované projekty. Co se s nimi děje pak?

Jak jsou projekty hodnotitelům přidělovány?
Projekty jsou hodnotitelům přidělovány
losem.
Mohou se žadatelé seznámit
s hodnotícími kritérii předem?
Ano. Součástí každé výzvy jsou veškeré
informace o podmínkách podpory, a tedy
i jednotlivá hodnotící kritéria.

Sejde se pětičlenná výběrová komise.
Seznámí se s každým projektem, posoudí
ještě jednou dodržení vyhlášených
kritérií a vyhovující projekty seřadí podle
počtu získaných bodů. Vybrané projekty
pak doporučí ke konečnému schválení
radě MAS.
Má Výběrová komise ještě jiné úkoly?  
Ano. Především může radě popř. valné
hromadě
MAS
navrhovat
úpravy
hodnotících kritérií. Vychází přitom ze
zkušeností získaných z hodnocení nyní již
mnoha desítek projektů.
Podle jakého klíče jsou vybíráni
hodnotitelé?
Jedna skupina hodnotitelů se rekrutuje
z občanů v území MAS a je jmenována
valnou hromadou sdružení. Jedná se
o hodnotitele, kteří dobře znají území
Orlicka a disponují potřebnou kvalifikací.
Připravujeme pro Vás
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Ing. Jindřich Kalous

20 MILIONŮ PRO REGION ORLICKO  
seznamte se s podpořenými žadateli
Seznamte se s padesáti projekty
Podpořenými na území Orlicka
z programu LEADER. Na jejich podporu
rozdělila MAS ORLICKO v letech
2009 – 2010 celkem 20 miliónů korun
a podpořila tak realizaci investic
v celkové hodnotě 36 miliónů korun.
Žadatelé

Vybrané žadatele jsme požádali, aby
se s Vámi podělili o zkušenosti, které
mají s realizací projektu s využitím
dotace z programu LEADER. Věříme,
že pro Vás budou jejich zkušenosti
přínosné a zajímavé.

Počet podpořených projektů

Rozdělená dotace

Obce

15

10 531 037 Kč

Neziskové organizace

20

4 801 185 Kč

Podnikatelé

15

5 179 485 Kč

Celkem

50

20 511 707 Kč
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Seznamte se s podpořenými projekty

Na podporu neziskových organizací
rozděleno 5 miliónů korun!
Neziskové organizace a jejich činnost
v regionu je velmi důležitá. MAS ORLICKO se
snaží podporovat všechny ty, které s aktivním
a dobrovolným nasazením svých členů
organizují aktivity pro rozšíření nabídky
volnočasového vyžití a programu jak pro
ty nejmenší, tak pro ty, kteří již mají nějaký

ten křížek na zádech. Představujeme Vám
celkem 16 projektů neziskových organizací,
podpořených převážně v roce 2010, které
se aktuálně připravují na pořízení nového
vybavení nebo úpravu svých prostor pro svou
činnost a 4 projekty již úspěšně zrealizované
a ukončené.

Ukončené projekty

Jezdecký klub Červená Voda
Poskytnutá dotace

Občanské sdružení CEMA Žamberk        
360 000 Kč

Poskytnutá dotace

491 673 Kč

Vybavení jezdeckého klubu

Zkvalitnění prostor Rodinného centra Pohoda

Sbor dobrovolných hasičů Nekoř

Rodinný klub Domino

Poskytnutá dotace

376 731 Kč

408 402 Kč

Sportoviště pro děti a mládež - Skatepark
Klášterec nad Orlicí

Rekonstrukce klubového zázemí SDH Nekoř

Seznamte se s podpořenými projekty

Poskytnutá dotace
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Projekty v realizaci
Název žadatele

Projekt

Schválená dotace

Jezdecký klub Králicko

Děti a jezdectví

144 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Písečná

Rekonstrukce zařízení hřišť v Písečné

148 334 Kč

Junák – svaz skautů a skautek ČR,
středisko „Bílá liška“ Červená Voda

Vybavení skautského střediska

149 850 Kč

Tělovýchovná jednota Dlouhoňovice

Rekonstrukce mantinelu pro víceúčelové
hřiště - kluziště Dlouhoňovice

610 836 Kč

Vojensko-historický klub ERIKA Brno,
občanské sdružení

Vybavení zázemí pro spolkovou činnost

149 400 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Klášterec
nad Orlicí

Zlepšení vytápění v sokolovně v Klášterci
nad Orlicí

149 807 Kč

Divadelní soubor Lipka

Posel zvuku

108 540 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Kunvald

Výměna oken na budově Sokolovny
Kunvald

148 377 Kč

SKI Klub České Petrovice o.s.

Vybavení pro trénink a závody SKI klubu
České Petrovice

149 400 Kč

Orel jednota Lukavice

Dětské hřiště v obci Lukavice

144 900 Kč

Spolek přátel vzduchoplavby o.s.

Rozvoj technického vybavení Spolku
přátel vzduchoplavby

149 100 Kč

Junák - svaz skautů a skautek ČR,
středisko Žamberk

Zajištění cílů skautské výchovy - nákup
podsad a stanů

142 200 Kč

RAFT KLUB Gymnázium Letohrad

Modernizace materiálně-technického
zázemí sportovního klubu

158 400 Kč

JK Padlý kvítek - sportovní a hiporehabilitační o.s.

Vybavení jezdeckého klubu Padlý kvítek
o.s.

132 435 Kč

Šťastný domov občanské sdružení

Modernizace klubovny se zázemím

450 000 Kč

TJ SPARTAK OEZ LETOHRAD

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

192 800 Kč
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ZKUŠENOSTI ŽADATELŮ

Občanské sdružení CEMA Žamberk

Poskytnutá dotace

Zeptali jsme se

Protože jsme nezisková organizace se
širokou škálou činnosti a jsme odkázáni
na dotace a dary, tak už nějaké zkušenosti
máme.

Ing. Dany Hubálkové,
předsedkyně sdružení

V  loňském roce byla podpořena Vaše
žádost o dotaci prostřednictvím MAS
ORLICKO. Co bylo předmětem žádosti
a jakou jste obdrželi dotaci?
Za Občanské sdružení CEMA Žamberk
jsme požádali o dotaci na rekonstrukci
prostor Rodinného centra Pohoda, které
navštěvují zejména maminky s dětmi.
V rámci dotace byla vyměněna okna, která
byla v havarijním stavu, zhotovena nová
podlaha, vyměněno osvětlení v herně
a vznikly nové úložné prostory v kuchyňce.
Celkové náklady na rekonstrukci byly
546 304 korun, z toho 90% bychom měli
získat ze SZIF a 10% jsme dofinancovali
z vlastních zdrojů.
Kde jste se dozvěděli o možnosti podat si
žádost o dotaci u MAS ORLICKO?
Před vznikem MAS Orlicko jsme byli
osloveni, zda se jako sdružení chceme
stát zakládajícím členem. Takže jsme byli
u veškeré činnosti od začátku.
Měli jste před podáním žádosti na MAS
ORLICKO  nějaké zkušenosti s přípravou
žádosti o dotaci, nebo to byla Vaše první
zkušenost?
Seznamte se s podpořenými projekty

491 673 Kč
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Připravili jste si žádost sami? Pomáhal
Vám někdo při realizaci?
Žádost jsme si připravovali sami. Při
doladění formálních náležitostí žádosti
jsme využili podpory pracovnic kanceláře
MAS Orlicko.
Co pro Vás v průběhu administrace Vašeho
projektu bylo nejsložitější a co Vás naopak
mile překvapilo?
Protože naše žádost obsahovala čtyři dílčí
aktivity, museli jsme mít alespoň dvanáct
nabídek. Nejtěžší bylo získat od firem
nabídky tak, aby se drželi jednotného
zadání. U výměny oken bylo porovnání
jednotlivých nabídek nejtěžší, s tím nám
pomohl odborník. Ještě nemáme po fyzické
kontrole pracovníků SZIF, ale zatím jsme se
setkali s jejich vstřícným jednáním.
Co byste vzkázali těm, kteří váhají, zda si
žádost podat?
Získat peníze na investice je vždy problém,
proto doporučuji využít jedinečné možnosti
opravit či vybavit potřebné zázemí. Zároveň
jsme ochotni předat naše zkušenosti.

Sbor dobrovolných hasičů Nekoř

Poskytnutá dotace

Zeptali jsme se

Miroslava Jirčíka,
člena sboru

V  loňském roce byla podpořena Vaše
žádost o dotaci prostřednictvím MAS
ORLICKO. Co bylo předmětem žádosti
a jakou jste obdrželi dotaci?

376 731 Kč

Připravili jste si žádost sami? Pomáhal
Vám někdo při realizaci?
O pomoc při sestavení žádosti jsme požádali
firmu REDEA.
Co pro Vás v průběhu administrace Vašeho
projektu bylo nejsložitější a co Vás naopak
mile překvapilo?

Předmětem byla rekonstrukce klubového
zázemí SDH Nekoř a dotace je ve výši
376 731 korun.

Administrace jako taková, ale za bezvadné
pomoci pracovnic MAS se dá postupně
prokousat k cíli.

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

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

O možnosti jsme byli
místostarostou obce Nekoř.

Dobře si vše promyslet, vědět čeho
chci dosáhnout a počítat s časovou
náročností. Maximálně využít znalostí
a zkušeností pracovnic MAS k získání
maximálního
objemu
informací
v předpřípravné fázi.

informováni

Měli jste před podáním žádosti na MAS
ORLICKO  nějaké zkušenosti s přípravou
žádosti o dotaci, nebo to byla Vaše první
zkušenost?
Neměli.
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RAFT KLUB Gymnázium Letohrad

Ilustrační foto

Zeptali jsme se

ale dosud jsem v tom měl pouze okrajovou
úlohu. Toto byla moje první „hlavní role“.

Pavla Bendla,
předsedy klubu

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 byla modernizace
materiálně-technického zázemí sportovního
klubu, což, ve zjednodušené podobě,
(přeloženo do češtiny), znamená nákup
potřebného vybavení vodáckého oddílu.
Žádali jsme o 150 000 korun.
Kde jste se dozvěděl o možnosti podat si
žádost o dotaci u MAS ORLICKO?
Od naší sekretářky (učím na letohradském
gymnáziu), která o našich klubových
problémech věděla a o žádostech o dotaci
se dozvěděla z Žamberských listů.
Měl jste před podáním žádosti na MAS
ORLICKO  nějaké zkušenosti s přípravou
žádosti o dotaci, nebo to byla Vaše první
zkušenost?
Vím, že škola si nějaké žádosti podávala,
Seznamte se s podpořenými projekty
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Připravil jste si žádost sám? Pomáhal Vám
někdo při realizaci?
Žádost jsem si připravoval sám a jediná
pomoc při realizaci byla nekonečná
trpělivost a vstřícnost „holek“ z MASu
(rozuměj - zaměstnankyň).
Co pro vás v průběhu administrace Vašeho
projektu bylo nejsložitější a co Vás naopak
mile překvapilo?
Nejsložitější pro mne byla pochopitelně
administrativa a horečné shánění razítek.
Mile mne překvapilo to, o čem jsem se již
vyjádřil výše, tedy ta nekonečná trpělivost
a vstřícnost „holek“ z MASu. No a velmi mile
pak překvapí to konečné rozhodnutí...
Co byste vzkázal těm, kteří váhají, zda si
žádost podat?
Tak rozhodně neváhat. Je to sice spousta
času a sil, ale pokud je Váš projekt alespoň
trochu realizovatelný, mám pocit, že to
musí vyjít. Vždyť ty peníze, co SZIF má
k dispozici, také musí nějakým způsobem
proinvestovat. Tak si to alespoň myslím... ;-)

Junák-svaz skautů a skautek, středisko Žamberk

Zeptali jsme se
Ing. Petra Musílka,
vůdce střediska

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 byl nákup šestnácti
kusů kompletních podsad a šestnácti kusů
stanů pro zajištění letních skautských
táborů. Dotaci jsme obdrželi 142 200 korun.
Kde jste se dozvěděli o možnosti podat si
žádost o dotaci u MAS ORLICKO?
O této možnosti jsme se prvně dozvěděli
od skautů z Chocně, kteří již měli s MAS
zkušenosti z předchozích období. Nebylo
to MAS Orlicko, ale jiné – příslušné k Chocni.
Potom jsme se dozvěděli o možnosti dotace
z Žamberských listů, kde MAS Orlicko mělo
inzerát.
Měli jste před podáním žádosti na MAS
ORLICKO  nějaké zkušenosti s přípravou
žádosti o dotaci, nebo to byla Vaše první
zkušenost?
Přímo u MAS Orlicko to byla naše první
žádost a první zkušenost. Faktem je, že
jsem se s žádostmi o dotaci setkal v práci,

Ilustrační foto

konkrétně od Úřadu práce v Ústí nad Orlicí
v rámci projektu „ Vzdělávejte se “. Takže mě
některé věci již nepřekvapily.
Připravili jste si žádost sami? Pomáhal
Vám někdo při realizaci?
Žádost jsme si připravovali sami, s několika
drobnostmi nám pomohla paní Markéta
Sršňová.
Co pro vás v průběhu administrace Vašeho
projektu bylo nejsložitější a co Vás naopak
mile překvapilo?
Nejsložitější bylo seznámit se vůbec s pojmy
a celou strukturou žádosti. Když už jsme v
tomto měli jasno, nebylo až tak složité
žádost vytvořit. Při sestavování žádosti je
potřeba důsledně dodržovat podklady a
pokyny k sestavení žádosti.
Co byste vzkázali těm, kteří váhají, zda si
žádost podat?
Pokud je na žádost dostatek času, není
potřeba z ní mít obavy. My jsme žádost
vytvářeli ve dvou, já jsem žádost dělal
komplet sám a mladší kolega ze skautu
mi dělal technické zázemí, neboť je při
práci s počítačem zběhlejší než já. Žádost
jsme měli vytvořenou a podanou během
deseti dní. Důležité je skutečně z podkladů
pochopit, co se chce a pak mít čas sehnat
přílohy a sestavit žádost.
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3 miliony pro podnikatele v zemědělství
a cestovním ruchu
Všestranná
podpora
podnikatelů
v zemědělství a cestovním ruchu je dalším
z dlouhodobých cílů MAS. Podporovány
jsou jak projekty zaměřené na modernizaci

zemědělských
podniků,
tak
projekty
cestovního ruchu (agroturistika, začínající
podnikatelé). Představujeme Vám celkem
6 podpořených projektů:

Ukončené projekty

Vemas a.s.
Poskytnutá dotace

Kunvaldská a.s.
749 444 Kč

Poskytnutá dotace

Rekonstrukce ustájení prasat

Boudy pro telata

ZESPO CZ s.r.o.

Pavel Kaplan

Poskytnutá dotace

175 000 Kč

143 065 Kč

Rekonstrukce střechy stodoly - výměna střešní
krytiny

Modernizace ustájení telat

Seznamte se s podpořenými projekty

Poskytnutá dotace

350 000 Kč
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Projekty v realizaci
Název žadatele

Projekt

Schválená dotace

Ing. Vladimír Vokřál

Modernizace malokapacitního ubytovacího
zařízení – Penzion Na Červeném Potoce

741 136 Kč

Mgr. Miroslav Baier

Rekonstrukce a modernizace ve Sport areálu
České Petrovice

729 000 Kč

ZKUŠENOSTI ŽADATELŮ
Zpracovávali jste si žádost o dotaci sami,
nebo dodavatelsky?
Žádost pro nás zpracovala společnost
REDEA Žamberk s.r.o.
Kde jste se dozvěděli o možnosti podat si
žádost o dotaci u MAS ORLICKO?
O této organizaci a její činnosti jsme se
dozvěděli z místního deníku Žamberské
listy, o možnosti získat dotaci na
rekonstrukci ustájení nás informoval
předseda představenstva naší a.s.

Vemas a.s.

Poskytnutá dotace

749 444 Kč

Zeptali jsme se
Ing. Jana Bartoše,
prokuristy

V  loňském roce byla podpořena Vaše
žádost o dotaci prostřednictvím MAS
ORLICKO. Co bylo předmětem žádosti
a jaká Vám byla přislíbena dotace?
Předmětem žádosti byl projekt na
rekonstrukci ustájení prasat, konkrétně
se jednalo o výměnu hrazení ve třech
výrobních halách v celkovém nákladu
1,5 mil. korun. Na základě předložené
dokumentace nám byla přislíbena dotace
ve výši 50 % způsobilých výdajů.

Čerpáte i další dotace ze SZIF nebo jiných
fondů? Pokud ano, můžete porovnat
možnost čerpání dotace prostřednictvím
MAS ORLICKO a podání žádosti přímo na
SZIF?
Pravidelně každým rokem žádáme
o dotaci na uhynulá zvířata a na pojištění.
Z důvodu menší administrativní náročnosti
si tyto žádosti zpracováváme a podáváme
sami. Projekt rekonstrukce ustájení je pro
nás prvním projektem realizovaným ve
spolupráci s MAS Orlicko, velikou výhodou
je osobní konzultace s odborníky z MAS
přímo v našem městě a v závěru i jejich
účast na jednání se SZIF v Hradci Králové.
Co byste vzkázali těm, kteří váhají, zda si
podat žádost o dotaci?
Ničeho se neobávejte a zkuste to, při
současné krizi v zemědělství se projekty bez
finanční podpory velmi těžko realizují.
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Pavel Kaplan

Poskytnutá dotace

143 065 Kč

Zeptali jsme se

Kunvaldská a.s.

Poskytnutá dotace

350 000 Kč

Zeptali jsme se

Pavla Kaplana,
zemědělského podnikatele

Františka Hrabáčka,
předsedy představenstva a.s.

V  loňském roce byla podpořena Vaše
žádost o dotaci prostřednictvím MAS
ORLICKO. Co bylo předmětem žádosti
a jakou jste obdržel dotaci?

V  loňském roce byla podpořena Vaše
žádost o dotaci prostřednictvím MAS
ORLICKO. Co bylo předmětem žádosti
a jakou jste obdrželi dotaci?

Rekonstrukce střechy stodoly, 60% =
143 065 korun.

Jedná se o nákup 80 kusů boudek pro telata,
dotaci jsme zatím neobdrželi, proběhla
kontrola SZIFu a čekáme na výsledek. Pokud
vše dopadne dobře, měli bychom dostat
50% z pořizovací ceny, tj. 350 000 korun.

Kde jste se dozvěděl o možnosti podat si
žádost o dotaci u MAS ORLICKO?
Internetové stránky MAS Orlicko.
Zpracovával jste si žádost o dotaci sami,
nebo dodavatelsky?
Sami.
Čerpáte i další dotace ze SZIF nebo jiných
fondů? Pokud ano, můžete porovnat
možnost čerpání dotace prostřednictvím
MAS ORLICKO a podání žádosti přímo na
SZIF?
Ano, čerpal jsem další dotace ze SZIF.
Podáním žádosti přímo na SZIF dokládáte
méně příloh.
Co byste vzkázal těm, kteří váhají, zda si
podat žádost o dotaci?
Doporučuji požádat o dotaci, získáte
zkušenosti s administrací žádosti, zajištění
úvěru na realizaci a zkušenosti s jednáním
s lidmi - doporučuji pracovníky MAS Orlicko,
kteří Vám vždy odborně poradí při získání
potřebných informací.
Seznamte se s podpořenými projekty
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Kde jste se vůbec dozvěděli o možnosti
podat si žádost o dotaci u MAS ORLICKO?
Na úřadě Městyse Kunvald.
Zpracovávali jste si žádost o dotaci sami,
nebo dodavatelsky?
Částečně dodavatelsky, částečně sami.
Čerpáte i další dotace ze SZIF nebo jiných
fondů? Pokud ano, můžete porovnat
možnost čerpání dotace prostřednictvím
MAS ORLICKO a podání žádosti přímo na
SZIF?
Čerpáme, ale zatím ne investiční, což se
nedá porovnávat.
Co byste vzkázali těm, kteří váhají, zda si
podat žádost o dotaci?
Ať si dodají odvahy a určitě neváhají, ale
musí se připravit na delší administrativní
cestu.

2 milióny korun rozděleny na vybavení provozoven
živnostníků!
Podpora dřevozpracujícího průmyslu, který
má na Orlicku své nezastupitelné místo
a tradici, patří k jednomu z dlouhodobých

záměrů MAS ORLICKO. První projekty,
podpořené ve 2. výzvě, Vám představujeme
zde:

Projekty v realizaci
Název žadatele

Projekt

Schválená dotace

Miroslav Hillebrant - RENY

Modernizace technologie - Olepovačka
hran

494 000 Kč

Aleš Novák

Modernizace truhlářské provozovny

107 040 Kč

Miroslav Skala

Širokopásová bruska

300 000 Kč

Stanislav Mareš

Zpracování odpadních materiálů
- briketovací lis, kondenzační agregát

222 000 Kč

Petr Holubář

Rozvoj podniku

208 200 Kč

Zbyněk Nožka

Rozvoj řemeslné výroby

367 800 Kč

Jan Bečička

Modernizace podniku

246 000 Kč

Jaroslav Bednář

Inovace podniku

181 200 Kč

František Mrázek

Využití odpadních materiálů k výrobě
briket

165 600 Kč
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ZKUŠENOSTI ŽADATELŮ
Zeptali jsme se

žádosti o dotaci, nebo to byla Vaše první
zkušenost?

Aleše Nováka,
majitele firmy

Byla to první zkušenost.

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?

Připravil jste si žádost sám? Pomáhal Vám
někdo při realizaci?

Obdrželi jsme dotaci na spodní frézu pro
obrábění dřeva.

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

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

Administrace byla složitá svou přesností,
překvapila nás pomoc p. Sršňové
a p. Kulhavé.

Informace jsme získali ze zpravodaje obce
a obchodních zástupců prodejců strojů.
Měl jste před podáním žádosti na MAS
ORLICKO  nějaké zkušenosti s přípravou

Zeptali jsme se

Co byste vzkázal těm, kteří váhají, zda si
žádost podat?
Určitě to zkusit!

žádosti o dotaci, nebo to byla Vaše první
zkušenost?

Zbyňka Nožky,
majitele firmy

Byla to moje první zkušenost s dotacemi.

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 byl nákup čtyř kusů
dřevoobráběcích strojů v hodnotě cca
615 000 korun. Obdrželi jsme dotaci ve výši
367 800 korun.
Kde jste se dozvěděl o možnosti podat si
žádost o dotaci u MAS ORLICKO?
Již jsem zvažoval podat si žádost přímo
v HK, ale naštěstí mě informoval náš
starosta, že to jde i v Žamberku.
Měl jste před podáním žádosti na MAS
ORLICKO  nějaké zkušenosti s přípravou
Seznamte se s podpořenými projekty

Žádost jsme připravili sami s pomocí MAS
ORLICKO.
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Připravil jste si žádost sám? Pomáhal Vám
někdo při realizaci?
Žádost jsme připravili se sestrou, ale
samozřejmě nám pomohly paní Sršňová
a paní Kulhavá. Když jsme si nevěděli rady,
tak nám vždy ochotně poradily.
Co pro Vás v průběhu administrace Vašeho
projektu bylo nejsložitější a co Vás naopak
mile překvapilo?
Nejhorší je kupodivu to, když nic neděláte
a musíte čekat na výsledek. Dotaci jsme
dělali poprvé a když se vyskytl nějaký
problém, tak jsme ho prostě vyřešili.
Co byste vzkázal těm, kteří váhají, zda si
žádost podat?
Já když váhám, tak si řeknu: kdo nic nezkusí,
nic nemá :)

Na rozvoj obcí rozděleno 10 miliónů …
Dostatečná infrastruktura obcí - kvalitní
silnice, upravená veřejná prostranství,
odpadová politika nebo i zázemí pro kulturní a
sportovní akce, to je základním předpokladem
pro spokojený život obyvatel i úspěšný další

rozvoj drobného podnikání a spolkového
života. Nezastupitelná část prostředků je tak
každoročně rozdělována také mezi příjemce
na poli obcí. Podpořené a realizované projekty
Vám prezentujeme zde:

Ukončené projekty

Obec Studené
Poskytnutá dotace

Obec Mistrovice
520 813 Kč

Poskytnutá dotace

806 391 Kč

Rekonstrukce místní komunikace

Zateplení tělocvičny a výměna oken

Obec Helvíkovice

Město Králíky

Poskytnutá dotace
Rekonstrukce hřbitovní zdi

498 426 Kč

Poskytnutá dotace

700 000 Kč

Rekonstrukce místní komunikace
v obci Horní Lipka
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Seznamte se s podpořenými projekty

Město Žamberk

Obec Pastviny

Poskytnutá dotace

900 000 Kč

Divišovo divadlo - sedačky

Poskytnutá dotace

692 958 Kč

Obec Pastviny, modernizace místních komunikací

Městys Kunvald
Poskytnutá dotace

698 209 Kč

Rekonstrukce povrchu komunikace

Obec Kameničná     
Poskytnutá dotace

Obec Lukavice
800 000 Kč

Revitalizace zpevněných ploch v obci Kameničná

Poskytnutá dotace

451 350 Kč

Zřízení parkoviště v areálu TJ Lukavice

projekty v realizaci
Název žadatele

Projekt

Obec Těchonín

Dětské hřiště u MŠ Těchonín

590 400 Kč

Obec Jamné nad Orlicí

Zkvalitnění zázemí pro děti

667 522 Kč

Město Letohrad

Skatepark Proutnice

900 000 Kč

Obec Písečná

Úprava návsi Písečná

670 000 Kč

Obec Dlouhoňovice

Rekonstrukce místní komunikace – ulice Hlavní
v obci Dlouhoňovice

670 000 Kč

Obec Klášterec nad Orlicí

Obnova veřejných prostranství – manipulační
plochy a parkové úpravy u bytových domů
č.p. 192 - 197

664 968 Kč

Seznamte se s podpořenými projekty

Schválená dotace
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Místní akční skupina ORLICKO rozšiřuje
členskou základnu
Pro další rozvoj naší činnosti
hledáme nové aktivní členy z řad
podnikatelů, neziskových organizací
i občanů.

Více informací o podmínkách členství
a náležitostech podání přihlášky
naleznete na našich webových
stránkách www.mas.orlicko.cz

Členství v MAS ORLICKO vzniká na základě
rozhodnutí valné hromady MAS ORLICKO.
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Rozšiřujeme členskou základnu

Informace do kapsy

výzvA - PRo obCe
A nezISKové oRgAnIzACe
Konzultace probíhají průběžně.
Přehled podporovaných aktivit a doporučená maximální výše dotace v roce 2011 je uvedena
v následující tabulce:
Příjemce

Podporované aktivity

max. doporučená výše
dotace

Obce - 1

Modernizace nebo nová výstavba dětských hřišť,
sportovišť, modernizace objektů pro péči pro seniory,
parkové úpravy, manipulační plochy, parkoviště, chodníky,
oplocení, osvětlení, venkovní označení
a nákup mikrobusu/minibusu.

dle fiche a současně
90% z celkových nákladů

Obce - 2

Budování a obnova místních komunikací, obnova
veřejných prostranství obce, parkové úpravy, nákup
a výsadba veřejné zeleně a nákup techniky pro údržbu
zeleně, veřejný rozhlas a kamerový systém.

dle fiche a současně
90% z celkových nákladů

Neziskové
organizace,
církve

Pořízení materiálně-technického zázemí pro rozvoj
činnosti neziskových organizací (nákup nábytku,
sportovního náčiní, dětské hřiště s příslušným vybavením,
sociální zázemí, vybavení klubovny) a související drobné
stavební úpravy.

150 000 Kč a současně
90% z celkových nákladů

výzvA - PRo PodnIKATeLe
Přehled podporovaných aktivit a doporučená maximální výše dotace v roce 2011 je uvedena
v následující tabulce:
Příjemce

Podporované aktivity

max. doporučená výše
dotace

Podnikatelé
v zemědělství

Modernizace 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,
podpora chovu včel atd.

500 000 Kč a současně
40 až 60% z celkových
nákladů

Podnikatelé
v dřevozpracujícím
průmyslu
(do 10 zaměstnanců)

Modernizace podniků, nákup strojů, technologií,
úprava ploch, nákup vybavení provozovny a výdaje
na propagaci.

250 000 Kč a současně
60% z celkových nákladů

Informace do kapsy
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JAK PodAT žádoST o doTACI
Pokud Vás informace uvedené na předcházejících listech zaujaly, jistě Vás bude zajímat, jak
samotný proces podání žádostí probíhá. V následujícím textu se můžete seznámit se základními
kroky, které předcházejí poskytnutí dotace.
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.

KonTAKTní údAJe
Předseda MAS ORLICKO

Kancelář MAS

Ing. Oldřich Žďárský
e-mail: zdarsky@ziva.cz

Blanka Kulhavá, kulhava@mas.orlicko.cz
Markéta Sršňová, srsnova@mas.orlicko.cz

Manažerka MAS ORLICKO

Telefon: 465 611 150
Mobil: 734 318 889

Ing. Ivana Vanická
e-mail: danielova@redea.cz
Telefon: 465 611 153

PRovozní dobA
KAnCeLáŘe mAS

Adresa
Místní akční skupina ORLICKO
Divišova 669, 564 01 Žamberk
www.mas.orlicko.cz

pondělí – pátek 8:00 – 15:00
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Informace do kapsy

mAS
oRLICKo
podporuje
rozvoj venkova

,,PRO VENKOV JAKÝ CHCEME“

Kontaktní údaje
Předseda MAS ORLICKO

Kancelář MAS

Ing. Oldřich Žďárský
e-mail: zdarsky@ziva.cz

Blanka Kulhavá, kulhava@mas.orlicko.cz
Markéta Sršňová, srsnova@mas.orlicko.cz

Manažerka MAS ORLICKO

Telefon: 465 611 150
Mobil: 734 318 889

Ing. Ivana Vanická
e-mail: danielova@redea.cz
Telefon: 465 611 153
Adresa
Místní akční skupina ORLICKO
Divišova 669
564 01 Žamberk

www.mas.orlicko.cz

