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Vážení čtenáři,
do rukou se Vám dostává další, zimní číslo zpravodaje MAS ORLICKO, které
je nabito informacemi o aktivitách a projektech, které proběhly v roce 2011.
Na 44 stránkách Vás budeme informovat o úspěšných žadatelích ze IV. výzvy, kteří Vás
v rozhovorech seznámí s přípravou žádosti o dotaci, přiblížíme projekty již realizované a zkušenosti žadatelů s jejich realizací.
Dále se také dovíte o možnostech podání žádosti o dotaci z programu LEADER přímo u naší
Místní akční skupiny Orlicko.
Samostatná část zpravodaje je věnována informacím o připravovaných aktivitách a projektech, které budeme realizovat na území Orlicka, a do kterých se máte možnost zapojit.
Rádi bychom Vám také představili některé z našich členů. Na závěr jsme si pro Vás připravili praktický a přehledný seznam všech chystaných plesů letošní plesové sezóny.
Ing. Oldřich Žďárský
Předseda MAS Orlicko
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Změna členské základny

O ČINNOSTI MAS ORLICKO
V následujícím oddíle se dozvíte něco o práci orgánů a zaměstnanců MAS ORLICKO, o činnosti Kanceláře MAS v Žamberku, podíváme se na akce, kde se naše místní
akční skupina mohla prezentovat, seznámíte se se změnami členské základy a krátce
vás budeme informovat o kontrolách ukončených projektů.

Zaměstnanci MAS ORLICKO
Manažerka MAS
Odpovídá za běžný chod sdružení a realizaci aktivit v souladu s usnesením rady MAS.
Odpovídá za realizaci programu LEADER.
Zaměstnanci kanceláře MAS
Zajišťují konzultace a administraci předkládaných žádostí. Zajišťují administrativu
spojenou s provozem sdružení.

prostřednictvím dotace zprostředkované MAS
ORLICKO.
Výběrová komise
Třídí, hodnotí a vybírá projekty předložené
zájemci. Informuje valnou hromadu o výsledcích výběru a provádí externí hodnocení projektů v rámci spolupráce s dalšími MAS.

Orgány MAS ORLICKO
Rada MAS ORLICKO
Výkonný orgán sdružení. Řídí jeho činnost
v průběhu roku v souladu s Usnesením valné
hromady. Její předseda je statutárním orgánem.
Revizní komise
Provádí kontrolu hospodaření sdružení
i kontrolu jednotlivých projektů realizovaných

V únoru 2011 MAS ORLICKO vyhlásila výzvu k přijímání nových členů s příjmem
žádostí o členství do 25. 3. 2011. Na valné hromadě 12. května se jednotliví uchazeči krátce
představili, případně pohovořili o činnosti firmy, kterou zastupují. V následném hlasování
proběhlo přijetí nových členů. Představujeme nové členy MAS ORLICKO, které jsme současně požádali o stručný popis činnosti:

Kunvaldská a. s., zastoupená Miroslavou Celerovou
Kunvaldská a. s. vznikla transformací
Zemědělského družstva Kunvald v roce 1999.
Jejím hlavním výrobním zaměřením je zemědělská výroba. Společnost hospodaří na 1 275 ha
zemědělské půdy. Prioritou v živočišné výrobě
je výroba mléka a chov skotu, v rostlinné výrobě
pěstování plodin určených pro vlastní potřebu
(obilí, kukuřice), ale i na prodej, jako je např.
ostropestřec a řepka. Část příjmů představují
také služby v zemědělství. Zemědělská výroba
tak představuje 65 % celkového obratu firmy.
Dalších 35 % patří pérovně, která se zabývá
výrobou pružin a výrobkům z drátu. Pérovna má
od roku 2002 certifikaci ISO 9001 a patří k nejznámějším a prestižním pérovnám v republice.
Počet všech zaměstnanců a. s. je 115, celkový

roční obrat firmy je zhruba 90 milionů ročně.
Co vás vedlo k tomu, abyste se stali členy MAS ORLICKO?
Požádali jsme o členství v MAS ORLICKO
vzhledem k tomu, že se nám v roce 2010 podařilo uspět s naším projektem „Boudy pro telata“. Díky projektu jsme se seznámili s činností
a aktivitami MAS ORLICKO a domníváme se,
že získané zkušenosti můžeme uplatnit při propagaci MAS.
Co očekáváte od vašeho působení
v MAS ORLICKO?
Naším působením v MAS ORLICKO věříme, že budeme moci, s ohledem na znalost
našeho regionu, přispět k přípravě budoucích
projektů.

JERMS, o. s., zastoupené Silvií Serbouskovou

Kancelář MAS
Kancelář MAS sídlí v Žamberku, v Divišově
ulici čp. 669. Kromě administrativního zajištění
činnosti občanského sdružení poskytuje především bezplatnou konzultační pomoc všem subjektům v území, které mají zájem o poskytnutí
dotace z programu LEADER.
Zaměstnanci 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 pomohli.
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 nápo-
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mocny i při jednání s poskytovatelem dotace
(SZIF) 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 kanceláře MAS pro konzultace: pondělí–pátek, 8:00–11:00 12:00-15:00 hod.
V případě, že neradi čekáte, je dobré se předem
na konzultace objednat.
Konzultace lze dohodnout i mimo provozní dobu.
NAŠE ZKUŠENOSTI:
178 konzultovaných projektových záměrů
110 přijatých a administrovaných žádostí
37 úspěšně ukončených, realizovaných a
proplacených projektů
15 školení a seminářů pro žadatele

Občanské sdružení JERMS provozuje Rodinné centrum Jablíčko v Jablonném nad Orlicí.
Rodiče s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené mají u nás prostor k vzájemnému setkávání,
sdělování zkušeností a zároveň prostřednictvím
našich programů aktivně tráví volný čas se svými dětmi. Nabízíme jim možnost aktivně se zapojit do naší činnosti, mohou se společně s námi
vzdělávat, tvořit, cvičit, hrát si a rozšiřovat své
rodičovské kompetence. Každoročně máme pro
rodiny připraveno mnoho jednorázových akcí a
přibližně 3× týdně probíhá běžný program.
Proč jste se stali členy MAS ORLICKO?
Vedl nás k tomu zájem o další možnosti
čerpání finančních prostředků pro neziskové

organizace, zajímalo nás, jak tato organizace
funguje, a proto jsme uvítali možnost stát se jejím členem. Dále nás zaujala vstřícnost při jednáních a nabídka pomoci při zpracování žádosti
o dotaci z Programu rozvoje venkova.
Co očekáváte od vašeho působení
v MAS ORLICKO?
Možnost ovlivnit působení a rozvoj MAS Orlicko
v rámci našeho regionu. Očekáváme rozšíření spolupráce nejen s neziskovými organizacemi zaměřenými na podporu rodiny. Líbí se nám možnost spolupodílet se a ovlivnit možnosti čerpání prostředků
pro náš region, neboť peníze dojdou snáze tam, kde
je to potřeba, než kdyby tyto prostředky rozděloval
přímo Státní zemědělský intervenční fond.

ZEOS s. r. o., zastoupená Ing. Petrem Tomaškem
Firma ZEOS, s. r. o., se zabývá zemědělskou
výrobou se zaměřením na produkci biomléka a
chov masného skotu v oblasti pod Králickým
Sněžníkem. Dále provozujeme obchod se smíšeným zbožím v Prostřední Lipce, provozujeme nákladní autodopravu a provádíme služby
pomocí zemědělské techniky.
Co vás vedlo k tomu, abyste se stali členy MAS ORLICKO?

Při přípravě projektu jsem na webových
stránkách zjistil, že MAS Orlicko hledá nové
členy a zaujala mě možnost podílet se na chodu
MAS a jejím dalším směřování.
Co očekáváte od vašeho působení
v MAS ORLICKO?
Očekávám především možnost pomoci rozvoji regionu Králicka a získání nových zkušeností a informací.
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Svátky dřeva

Ing. Ladislav Dostálek
Zabývám se finančním a realitním poradenstvím. Obnáší to zhruba to, že se snažím klientům nabízet hypotéky, úvěry, spoření, pojištění,
investování, a to tak, aby to bylo pro klienta co
nejvýhodnější. Realitní poradenství znamená
asi to, že provozuji realitní kancelář, pomáhám
klientům s prodejem nebo koupí nemovitostí, snažím se jim radit, eventuálně zajišťovat
dokumentaci a další doprovodné služby.

Mgr. Oto Pavliš

Pracuji v Ústředním vojenském zdravotním ústavu, resp. v jedné z jeho poboček, která je známější pod názvem Centrum biologické
ochrany Těchonín. Jako vědecký pracovník se
zabývám výzkumem biologických agens a způsoby ochrany před jejich účinky. Má činnost v
MAS Orlicko spočívá v provádění fyzické kontroly realizovaných projektů a účasti na přípravě dalších projektů, které MAS připravuje.

Proč jste se stal členem MAS ORLICKO?
Co mě vedlo k členství? Oslovil mě bývalý
spolužák pan Kalous. Protože se zabývám financemi, tak mě činnost MAS zaujala, stejně jako
procesy, které při posuzování žádostí probíhají.
Co očekáváte od Vašeho působení
v MAS ORLICKO?
Co očekávám? Očekávám, že budu zase o něco
chytřejší a eventuálně třeba i pomůžu dobré věci.

Co Vás vedlo k tomu, abyste se stal
členem MAS ORLICKO?
Považuji to za příležitost, jak se zapojit do
projektů v oblasti kultury, podpory občanských
sdružení a spolkové činnosti.
Co očekáváte od vašeho působení
v MAS ORLICKO?
Očekávám, že se mi podaří naplnit důvody
jmenované v odpovědi na předchozí otázku.

Svátky dřeva jsou významnou kulturní
událostí Města Žamberk. Navázaly na mnohasetletou tradici zpracování dřeva v Orlických
horách. Jejich cílem je ukázat rozmanitost a
specifiku řemesel, která zde byla zastoupena, a
vzdát hold zručnosti a umu těch, kteří s tímto
materiálem pracují. Smyslem akce je předávání zkušeností v oblasti opracování dřeva minulých generací současníkům a následovníkům.
Svátky dřeva dávají prostor všem současným
mistrům svého řemesla z řad amatérů i profesionálů, aby prezentovali výsledky své práce se
dřevem a živě ukázali i některé dílčí úkony.
Jedna z tzv. fiche (č. 6 – Efektivní využití
lesních přírodních zdrojů, maloobchod a služby)
MAS ORLICKO se přímo týká dřevozpracujícího průmyslu, proto jsme na této akci podávali
informace o dotacích zejména podnikatelům z
tohoto odvětví. Jako doprovodný program jsme
prodávali drobné dřevěné výrobky se značkou
ORLICKÉ HORY originální produkt®.

Novými členy se stali také Mgr. Radomíra Křenová a Ing. Petr Mareš. Během roku
2011 naopak požádali o ukončení členství 3 členové MAS ORLICKO. Celkový počet členů
MAS ORLICKO je tedy v současné době 21 členů.

Země živitelka
29. srpna 2011 jsme prezentovali naši činnost na 38. ročníku mezinárodní výstavy Země
živitelka 2011 s mottem: Obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská
technika, potravinářská výroba, lesní a vodní
hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, služby pro zemědělství, ostatní. Stánek byl zajištěn
po celou dobu výstavy v kooperaci s ostatními
místními akčními skupinami Pardubického
kraje, kdy každý den držela „hlídku“ jiná MAS.

Prezentace MAS ORLICKO
Na následujících stránkách zpravodaje představíme některá místa, kde jsme prezentovali naši činnost na území Orlicka a kde jste se mohli seznámit s nformacemi jak získat
dotaci na váš projekt.

Kopečková pouť v Letohradě
20.-22. května 2011 proběhla v Letohradě
tradiční pouť ke kapli sv. Jana Nepomuckého,
která stojí nad městem Na Kopečku.
Květen co květen se na jeden víkend město naplní nejrůznějšími atrakcemi a stánky,
ale hlavně obrovským přívalem lidí z širokého
okolí. Pouť také pravidelně provází překrásný
ohňostroj. MAS ORLICKO se na Kopečkové
pouti prezentovala stánkem s informacemi
o své činnosti. Občané měli možnost vyzvednout si zde propagační materiály a informovat
se o činnosti MAS ORLICKO osobně.
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Den dětí s dobrovolníky v Žamberku
Den dětí v Žamberku byl pořádán v rámci
Evropského roku dobrovolnictví 2011 v Pardubickém kraji. K bohatému programu, složeného
ze sportovních soutěží pro děti i dospělé, ukázky taneční skupiny NEON a orientálního tance
Amarilis, představení psích plemen, agility a
oblíbeného dogdancingu, práce s poníky, aktivit
včelařského spolku, ukázky letu případně přistání na motorové paraglidingové tříkolce, výroby
leteckých modelů a dalších, se připojila i Místní
akční skupina ORLICKO se svým stánkem, na
kterém si mohli občané vyzvednout propagační
materiály a informovat se o naší činnosti.
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LEADER 2008-2013
LeaderFEST
V historickém městečku Štramberk proběhl během května letošního roku LeaderFEST
2011 - setkání zástupců MAS a dalších aktérů
rozvoje venkova z evropských zemí, kteří pracují metodou Leader nebo se na tuto metodu
připravují. Program konference byl zaměřen na
výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe, ale
také na budoucnost programu Leader v období
2014–2020.

LEADER 2008–2013 je DOTAČNÍ PROGRAM
Cílem programu LEADER je přiblížit rozhodování o rozdělení finančních prostředků,
stejně jako samotné rozdělování finančních prostředků a celý proces administrace co nejblíže k
území, kterému jsou tyto prostředky určeny.
V souladu s jeho pravidly rozděluje MAS
ORLICKO prostředky (dotace) mezi žadatele
na území Orlicka.
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 Kč/rok. Výše dotace je stanovena
v souladu s pravidly programu a pohybuje se mezi
40–90 % celkových výdajů, v závislosti na tom, jaký

Kontroly ukončených projektů

Aktuálně

V měsíci listopadu proběhla kontrola projektů I. a II. výzvy ukončených do konce roku 2010,
za účelem zjištění využívání předmětu dotace
realizovaných projektů a zjištění případných

V roce 2011 vyhlásila Místní akční skupina Orlicko již IV. kolo příjmu žádostí.
I v letošním roce tak získaly jednotlivé
subjekty na Orlicku možnost získat finanční prostředky pro rozvoj svého podnikání,
nebo činnosti svého spolku.
Z alokovaných prostředků, ve výši
10 210 946 korun bylo nakonec podpořeno
celkem 35 subjektů.
Na následujících stránkách Vám přinášíme jak informace o podpořených
projektech, kterými se můžete inspirovat,
tak zprávu o celé administraci projektů
a v neposlední řadě zkušenosti žadatelů
i hodnotitelů projekt.

změn, které od ukončení projektu nastaly.
Několik drobných administrativních nedostatků bude opraveno během následujících
týdnů.

O IV. kole příjmu žádostí

Zveřejnění výzvy

Informace o jednotlivých oblastech podpory, do kterých mohou žadatelé předkládat své
žádosti, zveřejnila MAS ORLICKO již na začátku roku 2011. Informace tak potenciální příjemci
mohli nalézt jak na stránkách MAS ORLICKO,
tak v místních občasnících i zpravodaji MAS.

Konzultace v kanceláři MAS

Kancelář MAS poskytovala konzultace

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 2012
V roce 2012 budou mít žadatelé příležitost podat
žádost o podporu svého projektu v rámci dvou výzev,
které budou vyhlášeny na jaře a v létě 2012.
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.

k příjmu žádostí již od března letošního roku,
kdy mohli žadatelé začít připravovat své projektové žádosti. V období od zveřejnění informací o IV. vyhlášené výzvě až po zveřejnění žádosti o dotaci, zrealizovala kancelář MAS celkem
108 prvotních konzultací s potenciálními žadateli o poskytnutí dotace z programu LEADER.

Příjem žádostí

Příjem žádostí probíhal v kanceláři MAS
v termínu od 8. do 10. srpna 2011. Celkem bylo
přijato 60 žádostí.

Administrace projektů

V následujícím období až do 26. srpna 2011
probíhala administrativní kontrola projektů
v kanceláři MAS.
Cílem této kontroly je odstranit co nejvíce
případných formálních a věcných nedostatků
a žádostí tak, aby v rámci následné kontroly na Státním a zemědělském intervenčním
fondu v Hradci Králové nebyl žádný projekt
vyřazen.
Díky kvalitní přípravě projektů v přípravné fázi a následným opravám u MAS ORLICKO nebyl žádný z podaných projektů vyloučen
z administrace.
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Hodnocení projektů

Fiche 4 - Podpora spolkové činnosti

Hodnocení projektů je nejdůležitější součástí v rámci celé výzvy.
Hodnocení projektů provádějí nezávisle na
sobě dva anonymní dobře proškolení hodnotitelé. V případě, že se bodové hodnocení těchto
dvou hodnotitelů rozchází o více než 30 %, je

projekt postoupen do třetího – revizního hodnocení.
Na základě bodového zisku projektů v hodnocení se stanoví konečné pořadí projektů
v rámci každé jednotlivé fiche. Toto pořadí je
podkladem pro jednání výběrové komise.

Seznam projektů doporučených k financování
ze IV. výzvy MAS ORLICKO
Název žadatele

Místo
realizace
projektu

Projekty doporučené k financování z programu LEADER
Hejnice - Rekonstrukce místní
Obec Hejnice
Hejnice
komunikace 8c
Česká Rybná - rekonstrukce místní
Obec Česká Rybná
Česká Rybná
komunikace 12c
Parkoviště u obecního úřadu

Obec Šedivec

Šedivec

Místo
realizace
projektu

149 382 Kč

Vlastní mobilní prostor a technika
pro pořádání akcí v Prostřední Lipce

Mlýn o.s.

Králíky

132 930 Kč

Revitalizace stropu a basketbalové
koše - Sokolovna Žamberk

Tělocvičná jednota Sokol
Žamberk
Žamberk

135 000 Kč

666 021 Kč

Oddíl travního lyžování - žací
samosběrný traktor

SKI Klub České Petrovice České
o.s.
Petrovice

148 541 Kč

659 871 Kč

Výměna oken a zateplení
chovatelny

Český svaz chovatelů ZO
Mistrovice
Mistrovice

149 889 Kč

Modernizace nábytku pro
společenské akce

Tělocvičná jednota Sokol
Klášterec nad Orlicí
Římskokatolická farnost
Nekoř
FK Gufero Mistrovice

Klášterec
nad Orlicí

149 600 Kč

Nekoř

150 000 Kč

Mistrovice

150 000 Kč

SK OEZ Testa Letohrad

Letohrad

149 688 Kč

Letohrad

132 242 Kč

Požadovaná
dotace

664 791 Kč

Vytápění ve farní budově
Požadovaná
dotace

663 867 Kč

Jablonné nad
Orlicí

660 000 Kč

Technické zázemí hřiště
Zateplení severozápadní stěny
správního objektu

Fasáda správní budovy a sociální Český rybářský svaz,
zázemí
místní org. Letohrad

2 041 568 Kč
Fiche 5 - Moderní zemědělské podnikání
Název projektu

Projekty doporučené k financování z programu LEADER
Oblastní charita
Rekonstrukce Centra pod střechou
Letohrad
Ústí nad Orlicí
Jablonné nad
Dětské hřiště
JERMS, o.s.
Orlicí
Občanské sdružení
Zkvalitnění hřiště a tvůrčí dílny
Žamberk
CEMA Žamberk

146 322 Kč

Králíky

Lichkov

Místo
realizace
projektu

149 940 Kč

Sportovní sdružení
Červený Potok

Fiche 3 - Podpora uplatnění žen
Název žadatele

148 234 Kč

Sportovní areál Červený Potok

1 323 867 Kč

Název projektu

Projekty doporučené k financování z programu LEADER
Tělocvičná jednota Sokol Lukavice
FITNESS PARK
Lukavice
Sbor dobrovolných hasičů Lukavice
Pořízení požární stříkačky
Lukavice
Tělovýchovná
jednota Jablonné nad
Rekonstrukce objektu TJ - Malák
Jablonné nad Orlicí
Orlicí

Požadovaná
dotace

149 800 Kč

Projekty doporučené k financování z programu LEADER
Stavební úpravy sociálního zařízení
Obec Lichkov
v budově KD v Lichkově
Revitalizace hřiště - Jablonné nad
Město Jablonné nad
Orlicí
Orlicí

Místo
realizace
projektu

Žamberk

Fiche 2 - Zázemí pro volnočasové a občanské aktivity
Název žadatele

Název žadatele

TOSK Žamberk

1 990 683 Kč

Název projektu

Název projektu

Automatický závlahový systém
tenisových dvorců TOSK Žamberk

Fiche 1 - Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí
Název projektu
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Požadovaná
dotace
718 960 Kč
402 556 Kč
355 500 Kč
1 477 016 Kč

Název žadatele

Místo
realizace
projektu

Požadovaná
dotace

Projekty doporučené k financování z programu LEADER
Fixační klec, manipulační zábrany,
krmelec, mobilní přístřešek

Jakub Mareš

Červená
Voda

499 800 Kč

Revitalizace manipulačních ploch
pro skladování

Josef Podzimek

Králíky

500 000 Kč

Stavební úpravy pastevního areálu
v Dolní Lipce

ZEOS, s.r.o.

Králíky

500 000 Kč

České
Petrovice

478 750 Kč

zemědělská
Modernizace vybavení lehacích boxů ŽIVA
obchodní, a.s.
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Šťastný domov občanské Kameničná
sdružení

modernizace mléčné farmy-ustájení
Podchlumí a.s.
telat v areálu Hejnice
Modernizace ustájení telat

Hejnice

Letohradská zemědělská
Lukavice
společnost a.s.

500 000 Kč

Ptali jsme se Ing. Kalouse, předsedy výběrové komise

200 000 Kč
129 000 Kč
2 807 550 Kč

Fiche 6 - Efektivní využití lesních přírodních zdrojů, maloobchod a služby
Název projektu

Název žadatele

Místo
realizace
projektu

Projekty doporučené k financování z programu LEADER
Jablonné nad
Miroslav Hillebrant
- RENY
Orlicí
Otakar Jirků - VÝROBA Kunvald
Olepovačka hran
NÁBYTKU
Formátovací pila

Hranová bruska
Zpracování a využití dřevního
odpadu

249 500 Kč
246 600 Kč

Orličky

246 000 Kč

Jan Koblížek

Nekoř

249 600 Kč

Dolní
Morava
Jablonné nad
Orlicí

165 000 Kč

Formátovací pila a stříkací technika Aleš Novák
Rozvoj provozovny truhlářské
zakázkové výroby

Požadovaná
dotace

Kaplan nábytek s.r.o.

Zdeněk Krejsa

249 480 Kč
1 406 180 Kč
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Požádali jsme Ing. Jindřicha Kalouse,
předsedu výběrové komise, aby nám podal
nějaké informace, týkající se hodnotitelského procesu.
Pane předsedo, jak vlastně probíhá
samotný proces hodnocení projektů?
Všechny projekty jsou hodnoceny podle
předem stanovených kritérií. Pro maximální
objektivitu hodnocení je každý projekt losem
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. Následuje
setkání pětičlenné výběrové komise, která se
seznámí 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.
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. Druhá skupina hodnoti-

telů jsou zkušení hodnotitelé mimo region MAS
ORLICKO.
Co se stane, pokud se hodnotitelé ve
svém hodnocení rozcházejí?
Pokud rozdíl překročí stanovenou hranici, je
projekt přidělen k hodnocení třetímu hodnotiteli.
Mohou se žadatelé seznámit s hodnotícími kritérii předem?
Ano. Součástí každé výzvy jsou veškeré
informace o podmínkách podpory, a tedy i jednotlivá hodnotící kritéria.
Jak hodnotíte právě ukončenou
IV. výzvu?
Ve čtvrté výzvě bylo opravdu z čeho vybírat.
Z 60 žadatelů bylo podpořeno 35 projektů. Tím,
že vznikl takový převis žádostí, byly vybrány a
doporučeny k podpoře opravdu ty nejlepší. Také
byla znát lepší připravenost některých projektů a
jejich precizní zpracování oproti minulým letům.
Byl znát velký rozdíl mezi projekty,
které si žadatelé připravili sami a projekty
zpracovanými dodavatelskými firmami?
Úspěšnost projektu není podmíněna zpracováním žádosti odbornou firmou. Tomu odpovídá i podíl úspěšných projektů zpracovaných
vlastními silami a dodavatelsky (je to tak půl
na půl).
Co byste doporučil žadatelům, jejichž
projekty nebyly doporučeny k financování?
Doporučil bych všem neúspěšným žadatelům, aby se podrobně seznámili s bodovým hodnocením svého projektu v kanceláři MAS. A na
základě tohoto hodnocení zvážili zda projekt s
úpravami podat znovu.
Připravujete na základě letošní výzvy
nějaké změny do příštích let?
Po každé ukončené výzvě probíhá její kompletní vyhodnocení, na které se můžete podívat
na stránkách MAS. Pro příští rok chystáme
pouze několik drobných změn.
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Zeptali jsme se i hodnotitelů projektů
Zeptali jsme se několika stálých hodnotitelů projektů pro MAS ORLICKO na jejich
zkušenosti s hodnocením žádostí. Přečtěte si jejich odpovědi a načerpejte zkušenosti pro
přípravu svých projektů.

Hodnotitel 1 – Jan Vych
Co byste doporučil žadatelům při přípravě jejich projektů?
Aby se podrobně seznámili s podmínkami,
zda splňují podmínky příjemce. Pak si prošli
hodnotící kritéria a zkusili odhadnout, jak jsou
na tom. V neposlední řadě ať věnují řádnou péči
k doložení příloh.
Kde byly podle Vašich zkušeností největší rezervy projektů a co byste naopak

uvedli jako příklady dobré praxe?
Slabinou byla nekritičnost v dopadu na
širokou skupinu obyvatel. Malá zájmová skupina požadovala peníze na vybavení pro svou soukromou činnost. Některé firmy pod zástěrkou
otevření prostor veřejnosti si chtějí opravit svůj
majetek. Dobrá praxe: Sokol Jablonné, oprava
objektu Malák, spolupráce se školami, oddíly,
firmami na využití.

Hodnotitel 2 – Ladislav Dostálek
Co byste doporučil žadatelům při přípravě jejich projektů?
Aby nepodceňovali význam komunitního plánování, dopadu na širokou skupinu obyvatel, rozsahu
aktivit a činností. Doložení těchto kritérií je celkem
snadné a kritéria mají velkou váhu. Ti žadatelé,
kteří toto nepodcenili, tak při dost často vyrovna-

ných dalších kriteriích, měli šanci uspět více.
Kde byly podle Vašich zkušeností největší rezervy projektů a co byste naopak
uvedli jako příklady dobré praxe?
Jako dobrou praxi bych doporučil vtáhnutí
do projektů i dalších osob mimo vlastní spolek.
Např. z obce nebo dalších okolních spolků.

Hodnotitel 3 – Vít Klouček
Co byste doporučil žadatelům při přípravě jejich projektů?
Daleko důslednější přípravu jak v oblasti
marketingového průzkumu hodnoty projektu,
tak i v přílohové části - zejména obsah a provedení nepovinných příloh.
Kde byly podle Vašich zkušeností největší rezervy projektů a co byste naopak
uvedli jako příklady dobré praxe?

Na první pohled se zdálo naprosto zbytečné
doporučení obce nebo města pro realizaci projektu. Při hodnocení jsme se však setkali i s projekty, které toto doporučení neměly, a to v nás
vzbudilo pochybnosti o vhodnosti projektu. Velice kladně hodnotím předložení některých výročních zpráv, ze kterých bylo patrné, že žádající
organizace pracuje efektivně v průběhu celého
roku a nejen v době podání žádosti o dotaci.
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Zkušenosti úspěšných žadatelů
Silvie SERBOUSKOVÁ
JERMS, o. s., Jablonné nad Orlicí
Projekt: Dětské hřiště - balančka
čtyřnohá, houpačka čtyřnohá, lanová
pyramida, chůdy 15 ks.

V loňském roce byla podpořena vaše
žádost o dotaci prostřednictvím MAS Orlicko. Co bylo předmětem vaší žádosti?
Bylo to zajištění finančních prostředků na
vybudování dětského hřiště v centru Jablonného nad Orlicí, které by mimo jiné využívalo naše
Rodinné centrum Jablíčko, které provozujeme.
Jak velkou částku jste nakonec získali
a jak velký podíl to představovalo z celkových nákladů na projekt?
Troufáme si říci, že většina nákladů bude pokryta
z prostředků dotace. V současné době ještě nemáme
podepsanou smlouvu, naše žádost byla MAS Orlicko předána na Státní zemědělský intervenční fond.
Celkové náklady na realizaci vybudování dětského
hřiště budou činit více než půl milionu korun.
Kde jste se dozvěděli o možnosti podat
si žádost u MAS Orlicko?
O MAS Orlicko jsme se dozvěděli prostřednictvím naší spolupráce s Rodinným centrem
Pohoda Žamberk, které nás pozvalo na společnou schůzku s MAS Orlicko. Tam nás o jeho činnosti informovala paní Ivana Vanická.
Měli jste před podáním žádosti u naší MAS
nějaké jiné zkušenosti s přípravou podobné
žádosti nebo to byla vaše první zkušenost?
Naše občanské sdružení podávalo různé
žádosti o dotace, a to jak na Ministerstvo práce
a sociálních věcí České republiky, na Pardubický
kraj, tak k různým nadacím a dalším poskytovatelům. Nicméně tyto žádosti byly mírně odlišné,
neboť jsme většinou žádali o prostředky na činnost, provoz nebo akce rodinného centra.
Připravovali jste si žádost sami nebo
jste využili něčí pomoci?
Při zpracování žádosti jsme využili pouze
pomoci autorizovaného inženýra pro pozemní
stavby, který nám zpracovával technický výkres
a radil s odbornějšími záležitostmi, dále se nám
k záměru vyjadřovala zahradní architektka.
Jinak jsme si žádost sepsali sami.
Co pro vás bylo v průběhu administrace
vašeho projektu nejsložitější?
Vzhledem k tomu, že po dohodě s Městem Jab-

Dětské hřiště
za půl milionu korun
lonné nad Orlicí jsme vybrali pozemek, kde by mělo
být hřiště postaveno, který leží v blízkosti Českých
drah, bylo komplikované celkové jednání o realizaci.
Do poslední chvíle se nám měnily údaje, a proto se
nám měnila i žádost. Takže i když jsme měli téměř
vše připravené před zpřístupněním dokumentů k
této výzvě, museli jsme žádost do poslední chvíle
několikrát upravit a vždy přizpůsobit veškerým
požadavkům všech dotčených orgánů.
A co vás naopak mile překvapilo?
Překvapilo nás velice vstřícné jednání a
ochota pracovníků MAS Orlicko. Se vším nám
poradili a tím se pro nás stalo podání žádosti
o mnoho jednodušší, než kdybychom takovouto
pomoc nemohli využít.
Máte na závěr nějaký vzkaz pro ty, co
s podáním žádosti ještě váhají?
Nebojte se využít možností, které MAS Orlicko nabízí. Žádost s jejich pomocí zvládne podle
nás opravdu každý. Zároveň doporučujeme nenechávat vše na poslední chvíli a zeptat se předem
na vše potřebné.
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Josef LEHKÝ

Sbor dobrovolných hasičů Lukavice
Projekt: Pořízení požární stříkačky

Zpravodaj MAS Orlicko 1/2012 -

Nová stříkačka
pro dobrovolné hasiče

Šapitó s vybavením
pro vesnické akce
V loňském roce byla podpořena vaše
žádost o dotaci prostřednictvím MAS
Orlicko. Co bylo předmětem vaší žádosti?
Předmětem byl vlastní mobilní prostor a
technika pro pořádání akcí v Prostřední Lipce.
Konkrétně se jedná o šapitó pro padesát osob,
vnitřní vybavení a základní ozvučení.
Jak velkou částku jste nakonec získali
a jak velký podíl to představovalo z celkových nákladů na projekt?
Získali jsme 132 930 Kč, což je 90 % nákladů.
Kde jste se dozvěděli o možnosti podat
si žádost u MAS Orlicko?
Moje maminka mi občas schovává novinové
ústřižky o dění v regionu. Z jednoho takového
jsme se inspirovali i my.
Měli jste před podáním žádosti u naší

V loňském roce byla podpořena vaše
žádost o dotaci prostřednictvím MAS
Orlicko. Co bylo předmětem vaší žádosti?
Za Sbor dobrovolných hasičů Lukavice jsme
požádali o dotaci na pořízení požární stříkačky.
Zhoršující se stav staré požární stříkačky způsoboval problémy s účastí na soutěžích požárního
sportu. Z důvodu rozšiřující se základny mladých hasičů, dorosteneckých kategorií i dospělých jsme byli nuceni si občas stroj zapůjčit od
okolních sborů. Jedním z hlavních důvodů byla
taky finanční situace ve sboru.
Jak velkou částku jste nakonec získali
a jak velký podíl to představovalo z celkových nákladů na projekt?
Žádali jsme o dotace ve výši celkových
nákladů na pořízení požární stříkačky, které
činí 166 600 Kč. Z této částky bychom měli získat
90 %.
Kde jste se dozvěděli o možnosti podat
si žádost u MAS Orlicko?
O možnosti podat žádost jsme se dozvěděli
od maminky jednoho našeho člena z řad mladých hasičů v Lukavici, která již měla nějaké
zkušenosti s organizací MAS Orlicko.
Měli jste před podáním žádosti u naší

MAS nějaké jiné zkušenosti s přípravou
podobné žádosti nebo to byla vaše první
zkušenost?
Možnost podání žádosti u MAS Orlicko byla
naše první zkušenost.
Připravovali jste si žádost sami nebo
jste využili něčí pomoci?
S přípravou žádosti nám velmi pomohla
právě ona maminka, proto jsme využili především jejích zkušeností.
Co pro vás bylo v průběhu administrace vašeho projektu nejsložitější?
Nejsložitější bylo sehnat veškerou potřebnou dokumentaci pro úspěšné podání žádosti.
A co vás naopak mile překvapilo?
Ochota pracovníků MAS Orlicko v Žamberku při realizaci a také pečlivá detailní práce již
zmiňované maminky jednoho z našich mladých
hasičů.
Máte nějaký vzkaz pro ty, co s podáním žádosti ještě váhají?
Je-li možnost požádat například občana
obce, který dané věci rozumí a zná místní poměry, tak doporučujeme jeho zkušenosti využít.
Určitě však s podáním žádosti neváhejte, protože odvážnému štěstí přeje.
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Mgr. Miroslav BERAN
Mlýn, o. s.

Projekt: Vlastní mobilní prostor a technika
pro pořádání akcí v Prostřední Lipce

MAS nějaké jiné zkušenosti s přípravou
podobné žádosti nebo to byla vaše první
zkušenost?
Byla to jedna z našich prvních žádostí.
Připravovali jste si žádost sami nebo
jste využili něčí pomoci?
Velice nám pomohli konzultanti z MAS
Orlicko.
Co pro vás bylo v průběhu administrace vašeho projektu nejsložitější?
Pochopit pojmy a systém. Zásadní administrace bude ale se samotným nákupem.
A co vás naopak mile překvapilo?
Spolupráce s MAS Orlicko.
Máte nějaký vzkaz pro ty, co s podáním žádosti ještě váhají?
Nebojte se zeptat!
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Vladimír HUBÁLEK

Český svaz chovatelů,
základní organizace Mistrovice

Projekt: Výměna oken
a zateplení chovatelny

V loňském roce byla podpořena vaše
žádost o dotaci prostřednictvím MAS
Orlicko. Co bylo předmětem vaší žádosti?
Budova chovatelského zařízení v Mistrovicích. Už delší dobu jsme uvažovali o opravě
fasády a oken našeho zařízení. Před časem byly
podřezány obvodové stěny budovy a opravily
se vnitřní omítky. Vybílilo se přízemí, které
nejvíce slouží k výstavní činnosti našeho spolku. Vymalovalo se i první patro, kde se konají
společenské akce pro širokou veřejnost a také
rodinné oslavy našich členů, popřípadě jiných
zájemcům z řad obyvatel Mistrovic. A jak to tak
bývá, u zájmových organizací peněz není nikdy
nazbyt. Proto jsme přemýšleli, jak dokončit
opravu budovy také zvenčí, popřípadě opravit
také okna.
Jak velkou částku jste nakonec získali
a jak velký podíl to představovalo z celkových nákladů na projekt?
Získali jsme 149 889 Kč, což představuje
90 % z celkových nákladů na projekt.
Kde jste se dozvěděli o možnosti podat
si žádost u MAS Orlicko?
Dozvěděli jsme se o této možnosti z letáku
MAS Orlicko čistě náhodou. Při shánění tomboly v informačním centru v Jablonném nad Orlicí si náš člen pan Michal Baláš všiml materiálu
MAS Orlicko.
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Chovatelské zařízení
do nového kabátu
Měli jste před podáním žádosti u naší
MAS nějaké jiné zkušenosti s přípravou
podobné žádosti nebo to byla vaše první
zkušenost?
Před podáním této žádosti jsme žádné takové zkušenosti s MAS neměli.

Připravovali jste si žádost sami nebo
jste využili něčí pomoci?
S žádostí nám nejvíce pomohl bývalý starosta obce pan Karel Halbrštát, který využil
svých zkušeností s vedením obce.
Co pro vás bylo v průběhu administrace vašeho projektu nejsložitější?
Nejtěžší pro nás bylo správně naformulovat
popis projektu.
A co vás naopak mile překvapilo?
Mile nás překvapil přístup pracovníků MAS
Orlicko při konzultacích k podávání žádostí
a pomoc při odstraňování chyb a nedostatků
v projektu.
Máte nějaký vzkaz pro ty, co s podáním žádosti ještě váhají?
Vzkaz na závěr? Všem, kteří přemýšlí nad
touto možností - neváhejte a zkuste zažádat
o evropské peníze. Jak se říká - za zkoušku nic
nedáte a možná to vyjde i vám.

Nákup brusky
pro rozvoj podnikání
V loňském roce byla podpořena vaše
žádost o dotaci prostřednictvím MAS
Orlicko. Co bylo předmětem vaší žádosti?
Předmětem žádosti je nákup hranové brusky.
Jak velkou částku jste nakonec získali
a jak velký podíl to představovalo z celkových nákladů na projekt?
Celková částka, kterou firma Kaplan nábytek obdržela, je 246 000 Kč, což je 60 % celkové
hodnoty brusky.
Kde jste se dozvěděli o možnosti podat
si žádost u MAS Orlicko?
O možnosti získání dotace jsme se dozvěděli
ze Zpravodaje MAS Orlicko, následně jsem kontaktovala pracovnice MAS Orlicko.
Měli jste před podáním žádosti u naší
MAS nějaké jiné zkušenosti s přípravou
podobné žádosti nebo to byla vaše první
zkušenost?
Žádost, kterou jsme podávali, byla naší první zkušeností s podáváním žádostí o dotaci z
evropských fondů.
Připravovali jste si žádost sami nebo
jste využili něčí pomoci?
Žádost jsme zpracovávali sami. V případě
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Dana KAPLANOVÁ
Kaplan nábytek s. r. o.

Projekt: Hranová bruska

nejasností nám ochotně poradili zaměstnanci
MAS Orlicko.
Co pro vás bylo v průběhu administrace vašeho projektu nejsložitější?
Doposud nebylo při podání žádosti nic
složitého. V současné době budou následovat
další kroky - výběrové řízení, žádost o proplacení - očekávám, že náročnější část nás teprve
čeká.
A co vás naopak mile překvapilo?
Překvapila mne vstřícnost a pomoc zaměstnanců MAS Orlicko při zpracovávání žádosti
o dotaci. Pracovníci MAS Orlicko nám vždy
pomohli, zpracování žádosti s jejich pomocí bylo
snadné. Pro úspěšně podpořené projekty proběhlo v listopadu školení a i tam jsme byli ujištěni, že se na pracovníky MAS Orlicko můžeme
obracet v případě jakýchkoli nejasností při dalším postupu vyřizování žádosti o dotaci.
Máte nějaký vzkaz pro ty, co s podáním žádosti ještě váhají?
Při jakékoli činnosti je třeba zkoušet nové
věci - zpracování smysluplného projektu je přínosem pro všechny, kteří chtějí rozvíjet jakýkoli
obor svého podnikání.
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Iva KAPLANOVÁ

Šťastný domov
občanské sdružení, Kameničná

Projekt: Modernizace medodílny a včelína

V loňském roce byla podpořena vaše
žádost o dotaci prostřednictvím MAS
Orlicko. Co bylo předmětem vaší žádosti?
Předmětem žádosti byl projekt s názvem
Modernizace medodílny a včelína. Jedná se
o modernizaci původní zemědělské stodoly,
zakoupení linky na stáčení medu a rozšíření
chovu včel pro chráněnou dílnu v Kameničné.
Jak velkou částku jste nakonec získali
a jak velký podíl to představovalo z celkových nákladů na projekt?
Naše žádost je zaregistrována a čekáme,
jak rozhodne SZIF Hradec Králové. Jejich stanovisko budeme vědět až v květnu 2012. Máme
přislíbeno 50 % ze způsobilých nákladů, to znamená 500 000 Kč.
Kde jste se dozvěděli o možnosti podat
si žádost u MAS Orlicko?
O možnosti podat si žádost právě tam jsme se
dozvěděli z internetových stránek MAS Orlicko.
Měli jste před podáním žádosti u naší
MAS nějaké jiné zkušenosti s přípravou
podobné žádosti nebo to byla vaše první
zkušenost?
Ano, máme zkušenosti s podáváním žádostí, tato byla čtvrtá v pořadí u MAS Orlicko.
Uspěli jsme jednou s projektem Modernizace
klubovny se zázemím. Tento projekt je realizován a využit. Dnes čekáme na zmíněné rozhodnutí SZIF Hradec Králové, zda uspějeme znovu. Takže když hodnotím naši úspěšnost, je to
jedna ze čtyř. Je to úspěch, protože u ostatních
žádostí máme úspěšnost daleko menší.
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Modernizace
medodílny a včelína
Připravovali jste si žádost sami nebo
jste využili něčí pomoci?
Žádost jsme si připravovali sami.
Co pro vás bylo v průběhu administrace vašeho projektu nejsložitější?
Nejsložitější jsou asi vždy termíny, dále pak
zajištění všech potřebných vyjádření a v neposlední řadě zajištění financí.

A co vás naopak mile překvapilo?
Potěšilo nás, že ubylo dokladů, které jsme
museli vždy předkládat při administraci. Už
nás ale nepřekvapuje profesionalita pracovníků
MAS Orlicko. Tímto bych jim chtěla poděkovat za vždy příjemné vystupování a trpělivost
s námi jako žadateli. Klobouk dolů, jak zvládli
tak velký nápor žádostí s úsměvem.
Máte nějaký vzkaz pro ty, co s podáním žádosti ještě váhají?
Myslím si, že je to zajímavá zkušenost, každý by si to měl vyzkoušet. Potřebujete podnikatelský záměr, čas na přípravu, chuť vyřídit
všechny potřebné doklady a v neposlední řadě
finanční zajištění, protože dotace se proplácí až
po realizaci projektu. Výsledkem je, že si budete
více vážit toho, když nějaký příspěvek dostanete. Přeji všem mnoho úspěchů.

V ROCE 2012 VYHLAŠUJEME DVĚ VÝZVY
Celkem rozdělíme 10 636 271 Kč!

E
M
JE

V. výzva - jaro 2012 - pro obce a podnikatele v cestovním ruchu
Fiche 2 Zázemí pro volnočasové a občanské aktivity
Fiche 7 Cestovní ruch – šance pro Orlicko I.
Fiche 8 Cestovní ruch – šance pro Orlicko II.

U
V
A
R
P

I
Ř
P

VI. výzva - léto 2012 - pro obce, neziskové organizace a podnikatele v oblasti řemesel
Fiche 1 Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí
Fiche 4 Podpora spolkové činnosti
Fiche 6 Efektivní využití lesních přírodních zdrojů, maloobchod a služby
Více informací o tom, kdo a na jaké aktivity může žádat dotaci, naleznete na následujících stránkách.
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Na této dvoustraně jsou graficky znázorněny všechny projekty na jednotlivých katastrálních území MAS
ORLICKO. První graf znázorňuje počet již ukončených projektů a počet podpořených projektů (projekty
v realizaci). Na druhém grafu jsou projekty rozděleny dle žadatele – obec, nezisková organizace, podnikatelé. Stav projektů je znázorněn k 31. 10. 2011. Obce, na jejichž území není znázorněn žádný graf, nemají
podpořen žádný projekt.
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Výzva pro

NEZISKOVÉ ORGANIZACE A CÍRKVE
Doporučený harmonogram:

Výzva:
První konzultace projektu:
Příprava žádosti:
Příjem žádosti:

léto 2012
červen
červenec-srpen
srpen

Výzvy pro

PODNIKATELE V CESTOVNÍM RUCHU I
Doporučený harmonogram:

Výzva:
První konzultace projektu:
Příprava žádosti:
Příjem žádosti:

jaro 2012
únor
březen-duben
květen

Další termíny najdete na internetových stránkách MAS ORLICKO.

Další termíny najdete na internetových stránkách MAS ORLICKO.
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:
- vybudování dětského hřiště,
- rekonstrukce klubovny (výměna oken, topení, fasády...) a pořízení jejího vybavení (knihovna, stoly, židle, kuchyňská linka),
- pořízení vybavení pro činnost sdružení dle charakteru jeho činnosti.
Podporovány jsou investiční i neinvestiční projekty.

Žádosti o podporu svých projektů mohou předkládat podnikatelé v zemědělství,
podnikatelé v cestovním ruchu,
nestátní neziskové organizace, svazky obcí,
které mají záměr realizovat svůj projekt na území MAS.
Na co je možné žádat?
Podpora je zaměřena na projekty zaměřené na tvorbu, obnovu a rozšíření pěších a lyžařských stezek,
hippostezek a dalších tematických stezek
včetně výsadby doprovodné zeleně a související propagace.
Poskytovaná výše podpory:

Poskytovaná výše podpory:
Podpora je poskytována ve výši 90 % ze schválených způsobilých výdajů projektu.
Doporučená maximální výše dotace činní 150 000 Kč.

Podpora je poskytována ve výši 90 % ze schválených způsobilých výdajů projektu.
Doporučená maximální výše dotace činí 300 000 Kč.

Výzvy pro

Výzvy pro

ŽIVNOSTNÍKY V ŘEMESLENÝCH OBORECH A SLUŽBÁCH

PODNIKATELE V CESTOVNÍM RUCHU II

Doporučený harmonogram:

Doporučený harmonogram:

Výzva:
První konzultace projektu:
Příprava žádosti:
Příjem žádosti:

léto 2012
červen
červenec-srpen
srpen

Další termíny najdete na internetových stránkách MAS ORLICKO.
Žádosti o podporu svých projektů mohou předkládat podnikatelé s maximálně deseti zaměstnanci,
kteří mají záměr realizovat svůj projekt na území MAS Orlicko.
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:
- nákup strojů, technologií a dalšího zařízení k zakládání a rozvoji mikropodniku,
- stavební úpravy provozoven,
- propagace a marketing.
Poskytovaná výše podpory:

Podpora je poskytována ve výši 40-60 % ze schválených způsobilých výdajů projektu.
Doporučená maximální výše dotace je 250 000 Kč.

Výzva:
První konzultace projektu:
Příprava žádosti:
Příjem žádosti:

jaro 2012
únor
březen-duben
květen

Další termíny najdete na internetových stránkách MAS ORLICKO.
Žádosti o podporu svých projektů mohou předkládat podnikatelé v zemědělství,
podnikatelé v cestovním ruchu,
nestátní neziskové organizace,
které mají záměr realizovat svůj projekt na území MAS.
Na co je možné žádat?
Podpora je zaměřena na projekty zaměřené na modernizaci, rekonstrukci, přestavbu a vybavení
malokapacitních ubytovacích a stravovacích služeb včetně řešení doprovodné zeleně objektů, zřízení
půjčovny sportovního vybavení a související propagace.
Poskytovaná výše podpory:

Podpora je poskytována ve výši 40-60 % ze schválených způsobilých výdajů projektu.
Doporučená maximální výše dotace činí 250 000 Kč.

25

26 - Zpravodaj MAS Orlicko 1/2012

Zpravodaj MAS Orlicko 1/2012 -

27

Zkušenosti autorů ukončených projektů

Jak podat žádost o dotaci
Nyní se můžete seznámit se základními kroky, které předcházejí poskytnutí dotace.

Veronika JÁSENSKÁ

Konzultace záměru žadatele

Vyhlášení výzvy



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.



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

Podání žádosti o dotaci



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).

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.



Administrativní kontrola





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

Schválení projektů radou MAS
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.

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

JK Padlý kvítek - sportovní
a hiporehabilitační o. s.

Projekt: Vybavení Jezdeckého klubu
Padlý kvítek o. s.

Odkud jste se dozvěděla o možnosti získat dotaci na svůj projekt od MAS Orlicko?
Doma se nám objevil leták od MAS Orlicko
s reklamou a možností podpory organizacím. Moje
maminka se vydala na MAS Orlicko zeptat, co všechno to obnáší, a jestli by bylo možné se zapojit jako
občanské sdružení. Zjistila, že se velmi rychle blíží jedna z uzávěrek projektů. A tak jsme se do toho pustily.
Jak velkou se vám takto podařilo získat
peněz a o jak velký podíl se jednalo z celkových nákladů na váš projekt?
Napsala jsem projekt, kdy maximální strop
měl být 150 tisíc. Při předběžném rozpočtu jsem
se dostala mírně pod a nakonec při realizaci jsme
se dostali na 132 102 Kč a z toho jsme dostali
90 % dotace. Samozřejmě, že byly i jiné výdaje
při realizaci projektu, ale to jsou v tomto srovnání
zanedbatelné částky.
O čem byl váš projekt a jak se naplnilo
vaše očekávání při jeho využití?
V našem projektu jsme chtěli vybavit náš jezdecký klub, kde se zabýváme hiporehabilitací a výcvikem mladých jezdců. Díky projektu jsme zkvalitnili
naše služby a vylepšilo se naše zázemí. Pořídili jsme
mnoho ochranných pomůcek pro děti a mladé jezdce,
máme pomůcky pro výcvik jezdců a trénink koní a
hlavně jsme pořídili rampu pro vozíčkáře, aby se i oni
u nás dostali na koně. Nakonec není rampa využívána jen pro vozíčkáře, ale třeba i pro seniory a více
postižené děti, pro jejich komfort v nasedání.
Byla pro vás příprava žádosti a všech
souvisejících dokumentů složitá?
Příprava nebyla jednoduchá, stálo to mnoho
sil a času a nejhorší je asi domluvit se s některými úředníky, jaký že to doklad potřebujete. Jelikož jsme na přípravu neměli moc času a projekt
jsem psala při studiu vysoké školy, tak lítání po
úřadech, když jsem zjistila, že mi něco chybí, bylo
náročné. Ale stálo to určitě za to!
Proběhlo proplácení dotace bez problémů? Jaké jsou vaše zkušenosti s kontrolními
orgány jejího poskytovatele?
Proplácení dotace proběhlo podle předem

Zlepšené zázemí
jezdeckého klubu
nalinkovaného harmonogramu. Narazila jsem ve
výběrovém řízení na skvělé lidi, kteří mi vše připravili a vyšli mi vstříc i při platbách a kontrolách
dokladů. Kontroloři vše zkontrolovali, předem
mě upozornili, co budu potřebovat na kontrolu u
nás a vyšli mi vstříc i s termínem jejich návštěvy u nás. O veškerém dění mě vždy informovali
dopisem a dodržovali předem předepsané lhůty,
takže se vše obešlo bez problémů a informace se
ke mně dostaly v očekávaném termínu.
Šla byste do toho po těchto zkušenostech znovu?
Projekt přinesl nejen mnoho zkušeností, ale
otevřel i mnoho možností našemu klubu. Bez této
dotace bychom rozhodně nemohli mít tak pestré a
kvalitní služby a veškerá příprava a bezpečnost by
se musela zajistit přechodným řešením, jak tomu
bylo doteď. Nic není zadarmo a tohle úsilí stálo za
takovouto podporu. Věřím tomu, že teď by pro mě
realizace podobného projektu byla i jednodušší.
Co byste ráda vzkázala dalším žadatelům
o tuhle možnost dotace?
Všichni, kteří přemýšlíte o této dotaci, běžte
se poptat i na MAS Orlicko osobně. Poradí vám,
zodpoví vaše otázky a pak je jen na vás, zda se do
toho pustíte či nikoliv. My se do toho pustili a jsme
vděční za takovou podporu. Věřte, že zpočátku si
budete říkat „co mě to napadlo“, pak budete čekat,
jak to dopadne a za rok a půl budete rádi, že tuto
zkušenost máte a díky ní i nové možnosti.

28 - Zpravodaj MAS Orlicko 1/2012
Josef FRANC
Město Letohrad

Projekt: Skatepark Proutnice

Odkud jste se dozvěděli o možnosti získat dotaci na svůj projekt od MAS Orlicko?
O možnosti získat dotaci jsme se dozvěděli už při přípravě Stategického plánu LEADER, při jehož přípravě jsme se také podíleli.
Samozřejmě podbrobnosti o aktuální výzvě a
podmínkách této výzvy jsme se dozvěděli jak
na internetových stránkách MAS Orlicko, tak
přímo v kanceláři MAS.
Jak velkou se vám takto podařilo získat peněz a o jak velký podíl se jednalo
z celkových nákladů na váš projekt?
Celkem jsme získali 900 000 Kč, což bylo
90 % z uznatelných nákladů. Celkové náklady
na výstavbu samotného skateparku (bez dalších
stavebních objektů) byly ve výši 1 450 000 Kč.
O čem byl váš projekt a jak se naplnilo
vaše očekávání při jeho využití?
Náš projekt obsahoval výstavbu skateparku, což byl jeden ze stavebních objektů celého
projektu „Bikepark a skatepark Proutnice“.
Naše očekávání se splnilo, jelikož i díky možnosti získání dotace jsme již 30. června 2011
slavnostně otvírali tento areál.
Byla pro vás příprava žádosti a všech
souvisejících dokumentů složitá?
Vzhledem k tomu, že máme poměrně bohaté
zkušenosti s realizací projektů i z dalších dotačních titulů, nebyla pro nás příprava žádosti a
všech souvisejících dokumentů příliš složitá.
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Skatepark Proutnice
slouží mladým
Proběhlo proplácení dotace bez problémů? Jaké jsou vaše zkušenosti s kontrolními orgány jejího poskytovatele?
Proplácení proběhlo bez problémů. Žádost
o platbu jsme i díky našim zkušenost připravili
celkem bez problémů. Zkušenosti s kontrolními
orgány poskytovatele byly příznivé, nezaznamenali jsme žádné problémy jak při realizaci projektu, tak i při závěrečné žádosti o platbu. Zde
musíme ocenit i konzultační činnost kanceláře
MAS Orlicko, jejich pracovníci s námi spolupracovali po celou dobu realizace našeho projektu.
Šel byste do toho po těchto zkušenostech znovu?
Jelikož máme dobré zkušenosti z realizace
našeho projektu určitě bychom šli do jeho realizace znovu.
Co byste rád vzkázal dalším žadatelům
o tuhle možnost dotace?
Dalším žadatelům o tuto dotaci bych doporučil zkusit podat žádost o dotaci. Nutností je
však příprava kvalitního projektového záměru
a poté kvalitní příprava žádosti. Pokud žadatel nemá žádné zkušenosti s realizací projektu
s přispěním evropských dotací, doporučil bych
obrátit se někoho, kdo tyto zkušenosti má a
pomůže s přípravou a žádosti o dotaci i s dalším
administrací celého projektu tak, aby nedošlo
k problémům při realizaci nebo aby bylo tyto
problémy pokud možno minimalizovány.

Příslušenství hřišť
v novém kabátě
Odkud jste se dozvěděli o možnosti získat dotaci na svůj projekt od MAS Orlicko?
TJ Sokol Písečná provozuje v dlouhodobém
pronájmu sportovní zařízení a přilehlá hřiště
obce. Pravidelná údržba sportovišť je finančně
nákladná a výrazná rekonstrukce zařízení bez
přímé dotace nemyslitelná. S možností získat
dotaci na rekonstrukci zařízení hřišť v Písečné
nás oslovilo obecní zastupitelstvo, které se získáváním dotací má nemalé zkušenosti.
Jak velkou se vám takto podařilo získat peněz a o jak velký podíl se jednalo
z celkových nákladů na váš projekt?
Kalkulace projektu byla předložena ve
výši asi 180 000 korun. Předložená částka byla
poskytovatelem dotace schválena téměř v plné
výši, přičemž naše organizace se podílela na
vzniklých nákladech ve výši 20 %. Pro uchazeče
dotace je důležité, že se započítávají i náklady
spojené s vypracováním projektu, což v našem
případě znamenalo 20 000 korun.
O čem byl váš projekt a jak se naplnilo
vaše očekávání při jeho využití?
Projekt byl rozdělen do několika oblastí. Oprava chodníku před prostorem šaten na
volejbalovém hřišti, rekonstrukce osvětlení,
oprava venkovních sprch, oprava dřevěných
lavic a nákup sestav stolů a lavic. Dokončení
projektu splnilo požadavky členů sdružení a vše
je a bude využíváno.
Byla pro vás příprava žádosti a všech
souvisejících dokumentů složitá?
Na otázku bych mohl odpovědět dvěma
slovy, ano byla. Pro tak malá sdružení bez
zkušeností je hlavně počátek skutečně těžký, i
když místní skupina MAS vás velmi dobře podporuje. Pokud máte oporu v řadách obecního
zastupitelstva, první nesnáze překonáte snadno. Postupně se seznamujete s úskalími dotace
a byrokratickými požadavky SZIF. Na druhou
stranu rozumím poskytovateli dotace, který
má eminentní zájem eliminovat jejich zneužití.
Vždyť denní zprávy jsou toho důkazem.
Proběhlo proplácení dotace bez problémů? Jaké jsou vaše zkušenosti s kontrolními orgány jejího poskytovatele?
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Milan PAPÁČEK
TJ Sokol Písečná

Projekt: Rekonstrukce zázemí
hřišť v Písečné

Po podání žádosti o dotaci a jejím schválení obdrží žadatel přesný harmonogram jejího
plnění, a to včetně proplacení. V našem případě
předcházely proplacení dotace dvě fyzické kontroly. První byla provedena pracovníkem místní skupiny MAS, druhá pak dvěma pracovníky
SZIF. Po těchto kontrolách a odsouhlasení všech
předložených dokladů byla dotace proplacena ve
stanoveném termínu zcela bez komplikací.
Šel byste do toho po těchto zkušenostech znovu?
Rozhodně ano, ale musíme vyčkat na optimální výzvu, která bude vyhovovat našim
požadavkům. Prvotní krok máme za sebou.
Dnes víme, jak o dataci požádat a jak v průběhu
plnění efektivně postupovat.
Co byste rád vzkázal dalším žadatelům
o tuhle možnost dotace?
Běžte do toho! Dle mého názoru je to jedna
z mála možností, kdy lze efektivně získat finanční prostředky za účelem dalšího rozvoje vašeho
sdružení. Dosáhnout na finanční podporu tímto
způsobem je možné. Naše organizace možnosti
využila, právě vy nás můžete následovat.
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Ing. Vladimír VOKŘÁL
Penzion na Červeném Potoce

Projekt: Penzion na Červeném Potoce

Odkud jste se dozvěděl o možnosti získat dotaci na svůj projekt od MAS
Orlicko?
Myšlenka využít dotací mě napadla ve
chvíli, kdy jsem si zpracoval rozpočet na realizaci svého stavebního záměru - dodělat koupelny do pokojů v penzionu - a zjistil jsem, že
nedám dohromady dostatek finančních prostředků. Z OPS Králický Sněžník jsem znal
paní Vanickou, která se dotacím věnuje, tak
jsem se obrátil na ni.
Jak velkou se vám takto podařilo získat peněz a o jak velký podíl se jednalo
z celkových nákladů na váš projekt?
Získal jsem prostředky z Programu rozvoje
venkova, asi 750 tisíc, to bylo 60 % z celkových nákladů na modernizaci ubytovací části
penzionu.

O čem byl váš projekt a jak se naplnilo
vaše očekávání při jeho využití?
Využil jsem vysoké procento příspěvku
a do modernizace ubytovací části penzionu
jsem kromě nových koupelen, což byl původní
záměr, zahrnul ještě výměnu dveří, podlahových krytin a nábytku. Limitovaný jsem byl
vlastními finančními prostředky, které činily
asi 500 tisíc korun. Realizaci mám za sebou
a s výsledkem jsem spokojen. Nyní mě čeká
marketinková práce, aby se modernizace penzionu projevila i na tržbách. Nové nabídky,
nové www stránky a podobně.
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Peníze opravě
penzionu pomohly
Byla pro vás příprava žádosti a všech
souvisejících dokumentů složitá?
Pro mě to moc složité nebylo. S administrováním dotací jsem měl z mého minulého
zaměstnání projektanta zkušenosti, tak jsem
věděl, jak to probíhá. Navíc jsem měl k dispozici kancelářskou techniku, takže jsem si
všechno dělal sám. Ale určitý čas to samozřejmě zabere, a protože všechno dělám na poslední chvíli, je před odevzdáním žádosti opravdu
co dělat. Stejné je to i při dokončení stavby a
odevzdání žádosti o proplacení.
Proběhlo proplácení dotace bez
problémů? Jaké jsou vaše zkušenosti
s kontrolními orgány jejího poskytovatele?
Odevzdal jsem žádost o proplacení a na
peníze právě čekám. Ale slíbený termín 2-3
měsíce od odevzdání žádosti o proplacení mě
mile překvapil. Čekal jsem, že to bude déle.
Projekt prošel administrativní a fyzickou
kontrolou MAS a administrativní a fyzickou
kontrolou SZIF. Z kontrol jsem měl respekt
a snažil jsem se podklady co nejlépe připravit.
Podkladů je hodně a občas jsou nesmyslné, ale
obejít nebo ukecat se to nedá. Kontroloři jsou
opět kontrolovaní „shora“, takže si nedovolí
cokoli odpustit.
Šel byste do toho po těchto zkušenostech znovu?
Šel bych do toho znovu. Je pravda, že jsem
při rekonstrukci dělal navíc věci, které bych
jinak nedělal, jako byly výběrové řízení, stavební deník, zvlášť účetnictví apod. Vše je termínově a finančně víc svázané, ale za finanční
příspěvek 60 % se to určitě vyplatilo.
Co byste rád vzkázal dalším žadatelům
o tuhle možnost dotace?
Pokud mají nějaký záměr a nemají na
něj dost peněz, ať kontaktují MAS hned. Třeba z toho nic nebude, ale třeba budou mile
překvapeni a začne se rýsovat řešení. Mně
se to stalo. Chybou je - první schůzku odkládat, protože se pak můžou dovědět „kdybyste
se stavili před měsícem, ještě se dala podat
žádost“. A to pak bolí.

Zimní stadion
s novými mantinely
Odkud jste se dozvěděli o možnosti získat dotaci na svůj projekt od MAS Orlicko?
Každoročně Místní akční skupina Orlicko zveřejňuje dotační projekty z Programu rozvoje venkova. Zastupitelé Obce Dlouhoňovice nás upozornili na
možnost podání žádosti a nabídli také administrativní pomoc při zařizování všeho, co s tím souvisí.
Jak velkou částku peněz se vám takto
podařilo získat a o jak velký podíl se jednalo z celkových nákladů na váš projekt?
Celkem se nám podařilo získat 610 836
Kč, což činí 90 % z celkové částky hodnoty díla.
Zbývajících 10 % jsme zaplatili ze svého. Obec
uhradila i přípravné stavební práce na kluzišti, zajišťující profesionální upevnění mantinelů a zabraňující úniku vody při přípravě ledu.
Jménem Tělovýchovné jednoty Dlouhoňovice
jim chci poděkovat.
O čem byl váš projekt a jak se naplnilo
vaše očekávání při jeho využití?
Původně byla hrací plocha ohrazena starými
dřevěnými mantinely, které byly v havarijním
stavu. Pevnostní koeficient starých mantinelů a
opotřebovaný povrch nesplňoval předpisy IIHF
a ČSLH. Hrozilo nebezpečí úrazu uživatelům
kluziště. Hlavní využití je ve prospěch hokejových klubů a sportovní veřejnosti. Realizace projektu přispěla ke splnění bezpečnostních norem
a předpisů IIHF, ČSLH. Vzhledem k tomu, že
nové mantinely jsou vyrobeny z tvrzeného plastu, došlo ke snížení budoucích nákladů na opravy, zvýšení odolnosti před povětrnostními vlivy a
zlepšení celkového vzhledu sportovního areálu.
Byla pro vás příprava žádosti a všech
souvisejících dokumentů složitá?
Příprava žádosti a všech povinných příloh je
dost složitá a časově náročná. Obec nám ochotně v tomto pomáhala, včetně zpracování dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele díla
a poté i zpracování žádosti o proplacení. Protože
je nutno zpočátku vše postavit a zafinancovat,
požádali jsme Obec Dlouhoňovice o krátkodobý
úvěr, který jsme obdrželi, a po proplacení dotace jsme tyto finanční prostředky obci vrátili.
Proběhlo proplácení dotace bez problémů? Jaké jsou vaše zkušenosti s kont-
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Vladimír PODHÁJECKÝ

Tělovýchovná jednota Dlouhoňovice

Projekt: Mantinely - lední hokej

rolními orgány jejího poskytovatele?
Samotnému proplacení dotace předchází vícestupňová kontrola veškeré dokumentace, jako
jsou stavební, výběrové řízení, účetní doklady atd.
Kontrolu provedla nejdříve MAS Orlicko. Potom
vše kontroloval v Hradci Králové Státní zemědělský intervenční fond. Nakonec proběhla detailní
fyzická kontrola díla. Na základě výsledků bezzávadnosti těchto kontrol došlo k proplacení dotace.
Šel byste do toho po těchto zkušenostech znovu?
Určitě. Pokud chceme, aby z technického
a stavebního zázemí pro sport nezůstaly nevyužitelné rozvaliny, musíme jít cestou rekonstrukcí a stavebních investic. Vše je nesmírně
finančně náročné. Tělovýchovné jednotě v malé
obci nakonec nic jiného nezbývá, než sledovat
dotační tituly. Společně s obcí jsme například
podali na Pardubický kraj pro příští rok čtyři
různé žádosti. Chceme například rekonstruovat
podlahu tělocvičny a dokončit výměnu střechy
sportovních kabin. Snad něco z toho dopadne.

Co byste rád vzkázal dalším žadatelům
o tuhle možnost dotace?
Hlavně je nutno důkladně prostudovat dotační projekty, seznámit se podrobně s důležitými
informacemi k metodice vyplňování formulářů a
příloh. Vyplatí se požádat o pomoc obec, město
nebo někoho se zkušenostmi. Plně využít nabídek pomoci ze strany pracovníků MAS Orlicko, se kterými se dobře spolupracovalo, a všem
doporučuji - s chutí do toho!

32 - Zpravodaj MAS Orlicko 1/2012

Zpravodaj MAS Orlicko 1/2012 -

Ing. Richard Maxmilián SICHA

Vojensko-historický klub ERIKA brno,
občanské sdružení

Projekt: Vybavení zázemí pro spolkovou činnost

Odkud jste se dozvěděli o možnosti získat dotaci na svůj projekt od MAS Orlicko?
O možnosti jsme se dozvěděli prostřednictvím
obecně prospěšné společnosti Králický Sněžník,
kde působíme společně s dalšími subjekty.
Jak velkou se vám takto podařilo získat peněz a o jak velký podíl se jednalo
z celkových nákladů na váš projekt?
Prostřednictvím SZIF se nám podařilo získat dotaci v celkové výši 149 400 Kč, což činí
přibližně 70 % nákladů na projekt.
O čem byl váš projekt a jak se naplnilo
vaše očekávání při jeho využití?
Cílem projektu bylo vybavit nábytkem
naši spolkovou knihovnu a společenskou místnost s dataprojektorem a promítacím plátnem.
S ohledem na naše zájmy, které se vztahují
k vojenské a regionální historii, disponujeme větším množstvím autentické literatury, periodik a
filmů, které ke své zájmové činnosti využíváme.
Společenská místnost s odpovídajícím vybavením
umožní také interaktivní přednášky s prezentacemi. S ohledem na možnosti neziskových sdružení
získávat prostředky je tato cesta jednou z dobrých
alternativ a splnila naše představy.

Vybavení spolkové
knihovny a klubovny

Byla pro vás příprava žádosti a všech
souvisejících dokumentů složitá?
Příprava žádosti není zcela jednoduchá,
ale využili jsme naše zkušenosti ze získávání
podpory v oblasti kultury a památkové péče,
neboť jsme v tomto oboru činní jako občanské
sdružení v regionu řadu let, všechny tyto zkušenosti se hodí. Za pomoci manuálů a poradenství
se dá příprava podkladů úspěšně zvládnout bez
zadání nějaké firmě nebo prostředníkovi.

Proběhlo proplácení dotace bez problémů? Jaké jsou vaše zkušenosti s kontrolními orgány jejího poskytovatele?
Nacházíme se ve fázi, kdy jsme odevzdali
všechny podklady na příslušné pracoviště SZIF
se žádostí o proplacení a nyní nás čeká kolečko kontrol a následné proplacení. Dostali jsme
potřebné rady, a co bylo potřeba, jsme doplnili.
Věřím, že koncem ledna bude projekt proplacen, a tím i úspěšně dokončen.
Šel byste do toho po těchto zkušenostech znovu?
Ano, problém v tom nevidím, bude-li možnost,
rádi bychom si opět zažádali o jinou možnost dotace v příslušné kategorii pro neziskové organizace.
Co byste rád vzkázal dalším žadatelům
o tuhle možnost dotace?
To, co je důležité, je nezaleknout se byrokracie, která je bohužel průvodním jevem celé
dotace, ale bez ní to nejde. Tedy, kdo to nevzdá
na začátku, určitě nebude zklamán. Pro neziskovky, které to nemají s financováním jednoduché, lze tuto formu jen doporučit.
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DALŠÍ PROJEKTY
Unikátní projekt - Orlické hory pro všechny
MAS ORLICKO se dohodla s MAS POHODA venkova a MAS Nad Orlicí na projektu
spolupráce, který připravily s dalšími partnery - Charita Ústí nad Orlicí, Šťastný domov a
NONA Nové Město nad Metuji. Vznikl projekt
Orlické hory pro všechny za více než 2,5 milionů korun, jehož účelem je zpřístupnit Orlické
hory pro handicapované. Realizace projektu
byla zahájena na podzim loňského roku.
„Mimořádnost tohoto projektu potvrzuje jak
velký zájem partnerů o zapojení, tak skutečnost, že
se v konkurenci celkem 50 předložených projektových žádostí o podporu umístil na skvělém druhém
místě, a výběrovou komisí tak byl jasně preferován
jako projekt s vysokou mírou přínosu pro region,“
říká paní Ing. Ivana Vanická, manažerka sdružení.
Dále doplnila, že do projektu jsou zapojeni
celkem tři partneři na úrovni místních akčních
skupin (dva na území Královéhradeckého kraje a jeden na území kraje Pardubického) a tři
partneři na úrovni organizací zapojených do
péče o handicapované a seniory.
Co region tímto projektem získá?
Především regionální půjčovnu pomůcek, provozovanou Oblastní charitou Ústí nad
Orlicí, která rozšíří svou nabídku o celkem 8
kusů specielních pomůcek pro handicapované.
Dále pak bude v obci Kameničná vybudováno tábořiště se zázemím pro rekreaci a

volnočasové aktivity dětí s handicapem.
Další vybavení pro sportovní vyžití osob s handicapem bude pořízeno také pro Stacionář Nona
v Královéhradeckém kraji.
Mimo to bude v rámci projektu provedeno
rozsáhlé mapování ubytovacích kapacit z hlediska jejich vhodnosti pro služby handicapovaným
občanům. Jednotlivým provozovatelům budou
nabídnuty vzdělávací a školící služby v oblasti
tvorby nabídky pro tuto cílovou skupinu.
Předpokládaný termín ukončení realizace
tohoto projektu je červen roku 2012, kdy bude
mimo jiné veškeré pořízené vybavení představeno občanům v regionu v rámci několika pořádaných kulturních akcí, na kterých si budou moci
pomůcky vyzkoušet jejich potenciální uživatelé
i všichni ostatní občané v regionu.
Projekt bude mít pozitivní dopad i na místní podnikání. Zájemci, kteří se do projektu zapojí,
poskytnou nám své informace, mohou obdržet certifikát, propagaci zdarma a cyklus školení, která jim
pomohou např. s vyhledáváním vhodných financí
pro odstraňování bariér na jejich provozovně.
Proto neváhejte a již teď nás kontaktujte!
Jste handicapovaný? Máte ve svém regionu oblíbené místo, kde trávíte svůj volný čas?
Sdělte nám ho a dejte i ostatním možnost prožít
pěkné chvíle.
Jste majitelem ubytování nebo turistické
atraktivity? Myslíte, že můžete nabídnout službu také pro osobu s handicapem? Budeme se
těšit na zprávu od Vás.
O možnosti zapojení do projektu se můžete
bezplatně informovat v kanceláři MAS Orlicko.
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Je to příležitost nabídnout našim klientům něco nového
Jedním z partnerů projektu „Orlické hory pro všechny“ je i Oblastní charita Ústí nad
Orlicí. Obrátili jsme se proto s několika otázkami na paní Alenu Kalousovou, projektovou
manažerku organizace.

Jak jste se dostali ke spolupráci
s MAS Orlicko a proč oslovila právě vaši
organizaci?
Poprvé jsme se s projektem spolupráce
setkali již v roce 2010, kdy nás oslovila MAS
Orlicko, pod kterou územně spadáme. Tehdy se
projekt podával pod názvem „Orlické hory – hory
pro handicapované“. MAS Orlicko se do projektu
rozhodla vstoupit s několika aktivitami. Jednou
z nich byl i nákup specielních pomůcek pro lidi
s různými druhy postižení. Protože však MAS
Orlicko nepůsobí v oblasti sociálních a zdravotních služeb, bylo nasnadě oslovit pro tuto
aktivitu partnera. Byla tak oslovena naše organizace, která již devatenáct let působí na území
orlickoústeckého okresu a poskytuje zde odborné
zdravotní a sociální služby. Další devizou bylo,
že naše organizace provozuje jednu z největších
půjčoven kompenzačních pomůcek v oblasti.
Paní Vanická nám představila myšlenku celého
projektu a představu o formě spolupráce s naší

organizací - pomoci vybrat vhodné pomůcky,
předfinancovat projekt, zakoupené pomůcky
zapůjčovat v rámci naší půjčovny. Po nedlouhém
rozmýšlení jsme se rozhodli projektu zúčastnit.
Čím vás projekt "Orlické hory pro
všechny" především zaujal?
Na projektu se mi líbila jedna věc. Umožní
nám totiž vytvořit jakousi nadstavbu ke stávajícím službám naší půjčovny kompenzačních
pomůcek. Hlavním cílem tohoto zařízení je zapůjčením pomůcky co nejvíce zkrátit čas pobytu člověka v nemocnici či jiných zařízeních, umožnit
mu být opět v okruhu svých blízkých, kterým zas
pomůcky usnadní domácí péči. Nadstavba nového projektu je v tom, že nové pomůcky pomohou
dostat lidi ven ze zajetí čtyř stěn a mohou rovněž
zprostředkovat nevšední zážitky.
Byla doposud vaše účast na projektu
bez problémů?
Přiznám se, že rozhodnutím účastnit se
projektu spolupráce jsem si připravila nejedny
horké chvíle. Paní Vanická nám představila
zajímavé speciální pomůcky pro handicapované. Bylo však potřeba doplnit seznam pomůcek
a důkladně se rozmyslet, jaké z nich budou
nejvíce žádány. Času nebylo nazbyt. Rozhodně
jsem však nechtěla nic vymýšlet tzv. od stolu.
Proto jsme oslovila mnoho organizací po celé
republice, které sdružují osoby s různými druhy postižení a organizace zaměřené na prodej
kompenzačních pomůcek. Dále pak lidi ve svém
okolí, kteří se sami s handicapem potýkají a

nakonec své kolegyně z Charitní ošetřovatelské
služby. Ty mají rovněž mnoho zkušeností z terénu. Díky těmto informacím nakonec vzniknul
soubor pomůcek, na první pohled možná nesourodý. Ale stejně jako se lidé potýkají s různými
druhy postižení, tak i jejich potřeby se různí.
Říkala jste, že už se MAS o podobný
projekt pokoušela.
Ano, v roce 2010 projekt nevyšel. Ale v roce
2011 místní akční skupiny neváhaly a projekt
spolupráce s některými inovacemi a pod obměněným názvem podaly znovu a tentokrát uspěly na výtečnou.
Což je jistě velmi dobře. Můžete nám
říci něco bližšího o pomůckách, které by
měly invalidům usnadnit jejich mobilitu?
Je jich pochopitelně několik. Jednou z nich
je elektrický čtyřkolový skútr. Tyto vozíky jsou
určeny pro seniory, tělesně postižené a jednoduše pro každého, kdo chce být mobilní a nechce
sedět doma. V rámci tohoto projektu zakoupíme vozík, který je možno použít i na polních a
lesních cestách. Ne každý může nebo chce mít
pomůcku ve svém vlastnictví. Proto jsme se rozhodli ji nabízet i v rámci naší půjčovny.
Odlehčený invalidní vozík je pomůckou,
která není určena pro dlouhé výlety. Ale díky
komunikaci s lidmi pečujícími o své blízké jsme
usoudili, že je také žádaný. Pokud chce člověk
svého blízkého vyvézt po obci či do přírody, je
důležité, aby se s vozíkem dobře manipulovalo, byl lehký a vybaven brzdami pro doprovod.
Stávající invalidní vozíky v naší půjčovně jsou
spíše pro pohyb v bytě, domě nebo v jeho nejbližším okolí.
Myslíte i na tělesně zdatnější invalidy,
kteří mají ještě možnost, byť v omezené
míře, sportovat?
Jednou ze zakoupených pomůcek bude i tan-
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demové kolo. Právě ono je výbornou možností pro
tělesně zdatnější lidi se zrakovým postižením a
nejen pro ně. Tandem jim zprostředkuje zážitek
z jízdy na kole. Znám ve svém okolí lidi, kteří se
na tuto pomůcku těší již nyní.
Podobnou pomůckou je také tandemová tříkolka. U ní je výhodou, že spolujezdec nemusí
být příliš tělesně zdatný, není zde třeba udržovat
rovnováhu jako u klasického tandemu. U této
pomůcky uvažujeme o pořízení přídavného motoru, který výrazně pomůže při jízdě do kopce.
Nabízejí tříkolky pro invalidy i jiné
možnosti?
Ano, například tříkolka se sedačkou pro
handicapovaného. Tento druh pomůcky přispívá
integraci těžce postižených osob. U této pomůcky mne velmi oslovil fakt, že těžce postižený
člověk může s blízkými, přáteli podniknout
výlet a přitom mít požitek z jízdy na kole. Sama
tomu říkám zažít pocit „větru ve vlasech“. Tady
je přídavný motor nezbytný.
Jaký je pro vaši organizaci, podle vás,
hlavní přínos projektu Orlické hory všem?
Do tohoto projektu vkládáme své zkušenosti,
síly, finance, jméno. Na druhou stranu se nám
dostává příležitosti nabídnout našim klientům
něco nového, co bychom si pouze z vlastních zdrojů nemohli dovolit. Dále si velmi ceníme nových
kontaktů, partnerství či prohloubení stávající
spolupráce. Ať už se jedná o partnerské MAS, či
organizace v regionu Orlických hor, které svou
činnost směřují ke stejné cílové skupině jako my.
Děkujeme vám za rozhovor.
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Připravujeme
Katalog užitečných kontaktů pro region Orlicko

V letošním roce pro Vás chystáme nový projekt s názvem „Katalog užitečných kontaktů pro
region Orlicko“. Hlavním cílem tohoto projektu
– jak už z názvu vyplývá - je vytvoření komplexního katalogu užitečných kontaktů pro občany regionu Orlicko, zaměřeného specificky na řemeslníky,
služby, ale také neziskové organizace.
A co nás k přípravě tohoto projektu vedlo? V rámci komunikace s našimi členy i partnery jsme zjistili, že i v dnešní době, kdy má každý
přístup k informacím prakticky neomezeně, často
máme problém najít toho správného řemeslníka,

kterého bychom zrovna potřebovali. S využitím
internetu sice najdeme mnoho kontaktů, ale mnoho
z nich není z našeho regionu a tak najít toho správného instalatéra, nebo zedníka, který by byl zblízka, může být někdy „pěkná fuška“. Katalog, který
připravujeme, by tak měl představovat přehledný
seznam kontaktů na jednotlivé podnikatele především v řemeslných oborech a službách v regionu.
Jako nadstavbu chceme zařadit také seznam
neziskových organizací a kontaktních údajů na ně
a pro ty vytvořit také společnou stránku, na které
budou moci organizace nabízet nebo poptávat své
služby (pronájem prostor, vybavení) a plánovat jednotlivé akce tak, aby se omezil počet překrovů jednotlivých akcí v regionu. Připravovaný projekt bude
zahrnovat prvotní bezplatné zařazení do katalogu,
vydání a distribuci katalogu, vytvoření webových
stránek a propagace v regionu Orlicko. Neziskové
organizace navíc získají zdarma přístup do „burzy“
nabídky a poptávky a společného kalendáře akcí.
Realizace projektu bude zahájena v druhém čtvrtletí letošního roku a již na konci roku
2012 se budete moci seznámit s jeho výstupy!

DALŠÍ PROJEKTY A ČINNOST MAS ORLICKO
– PŘEDSTAVTE NÁM SVŮJ PROJEKT A ZÍSKEJTE PODPORU MAS ORLICKO
Kromě již představených projektů, jejichž
realizace již probíhá, nebo je naplánována pro
příští rok, je cílem MAS ORLICKO i nadále
pokračovat v přípravě a realizaci projektů na
podporu rozvoje celého regionu. A protože filosofie programu LEADER je především o podpoře projektů „od občanů – pro občany“ je cílem
MAS ORLICKO v rámci disponibilních zdrojů a
možností podpořit dobré projektové záměry obcí,
podnikatelů i neziskových organizací z území.
Máte projektový záměr, který by prospěl nejen Vám, ale mohl přinést prospěch
i dalším subjektům v regionu?
Je Váš záměr připraven ve spolupráci s dalšími subjekty nejen z území MAS
ORLICKO, ale i z území dalších?
Představte nám svůj projektový záměr
a my ho zařadíme do své databáze. V rámci
průběžného vyhodnocování dotačních zdrojů a
možností můžete získat podporu pro svůj projekt mimo rámec běžně vyhlašovaných výzev
k podpoře.

Více informací Vám poskytne:
Ing. Ivana Vanická
manažerka MAS ORLICKO
vanicka@mas.orlicko.cz, telefon: 731 506 016
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NAŠI ČLENOVÉ
Dvacet let na cestě rozvoje regionu Orlicka

V roce 2012 uplyne 20 let od prvních kroků
při spolupráci obcí v severovýchodní části Pardubického kraje.
V roce 1992 vyvolala potřeba koordinovaného řešení ekologických zátěží v krajině při
horních tocích Tiché a Divoké Orlice zformovat
úzkou spolupráci obcí a měst s novými managementy podniků, jejichž předcházející výrobní
činnost byla primární příčinou poškození životního prostředí. U zrodu Sdružení obcí a měst
Orlice, předchůdce současného Sdružení obcí
Orlicko, stáli především starostové největších
měst regionu Miloslav Chvátil, Petr Šilar a
Anton Zima.
Za zásadní finanční podpory tehdejšího
Státního výboru pro životní prostředí ČR a
ve spolupráci nejen s původci znečištění, ale
s řadou odborných subjektů, se podařilo během
několika let nastartovat opatření k zásadní
revitalizaci krajiny Orlicka. K tomuto období
se vztahuje i počátek dlouholeté spolupráce
s ústavy Akademie věd ČR, která přetrvává do
současnosti a která přinesla řadu výsledků jak
na poli ochrany životního prostředí, tak na poli
podpory socioekonomického rozvoje Orlicka.
Založení dobrovolného svazku obcí Orlice,
jako prvního příkladu právní formy spolupráce
obcí v České republice, ukázalo cestu spolupráce pro další obce a města na území celé repub-

liky. V současné době existuje a pracuje v České republice několik set takovýchto sdružení a
svazků obcí.
Založení svazku obcí Orlice je pak na dobu
dalších deseti let činnosti spojeno s osobou
prvního předsedy svazku, kterým byl starosta Žamberka Miloslav Chvátil. Zejména jeho
zásluhou a zásluhou starostů ostatních měst
v regionu docházelo ke konci tisíciletí k postupné změně úzkého zaměření Orlice na činnost
spojenou s řízením systémové spolupráce obcí
při regionálním rozvoji svého regionu. K tomu
sloužila Strategie rozvoje regionu obcí Orlice,
která byl první takto zpracovanou, přijatou a
v praxi používanou strategii rozvoje regionu
obcí. V souladu se závěry strategie se činnost
zaměřila zejména na podporu rozvoje potenciálu cestovního ruchu, na rozvoj venkovského
prostoru a na podporu projektů souvisejících
s dopravou a s dopravní obslužností.
Důležitým obdobím v historii spolupráce
obcí v regionu Orlicka jsou roky 2001 a 2002.
Dochází k zásadní změně v systému veřejné
správy, kdy končí činnost okresních úřadů a
vznikají samosprávné kraje. Současně dochází k transformaci Sdružení obcí a měst Orlice
na současné Sdružení obcí Orlicko a zároveň
odchází z funkce předsedy Miloslav Chvátil.
Toho nahrazuje nová výrazná osoba v historii
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Orlicka, tehdejší starosta Jablonného nad Orlicí pan Jaroslav Krátký, který stojí v jeho čele až
do svého odchodu do důchodu v roce 2010.
Změna organizace veřejné správy a přiřazení Orlicka do Pardubického kraje je významnou skutečností, která měla vliv na další rozvoj
aktivit Orlicka. Díky ukončení činnosti okresních úřadů došlo k dalšímu posílení pravomocí svazků obcí při řízení regionálního rozvoje,
díky zařazení Orlicka do Pardubického kraje
pak došlo k posílení významu tohoto, pro Pardubický kraj, jedinečného území. Rok 2001 je
také rokem počátku široké spolupráce se sousedním Kladským okresem, jejímž výsledkem
jsou nejen každoročně pořádané Konference
Orlicko- Kladsko, ale řada projektů realizovaných na podporu cestovního ruchu a na podporu zlepšení života v česko-polském pohraničí.
Nový rozměr dostává činnost Orlicka po
přijetí České republiky do Evropské unie, když
Orlicko dostává šanci získávat finanční prostředky pro realizaci projektů k naplnění cílů
svého strategického rozvoje. Orlicko tuto šanci
využívá a s využitím prostředků jak Evropské
unie, tak rozpočtu České republiky a Pardubic-
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kého kraje, realizuje řadu projektů, které jsou
důležité pro rozvoj udržitelného života v regionu Orlicka.
V rámci cestovního ruchu stojí Orlicko při
zrodu významných projektů na podporu rozvoje potenciálu cestovního ruchu. K nejvýznamnějším patří projekt „Cyklotrasy Orlicka“ nebo
projekt „Na běžkách Orlickem“, který nabízí
v oblasti Suchého vrchu a Bukové hory desítky
kilometrů strojově upravovaných stop, včetně
zázemí na Červenovodském sedle.
V oblasti cestovního ruchu stojí Orlicko
také za řadou marketingových aktivit, které
postupně vedou k posilování pozice Orlicka
jako významné turistické destinace. V oblasti
rozvoje venkovského prostoru Orlicko již řadu
let realizuje projekt „Malé památky Orlicka“,
jehož náplní je postupná oprava křížků, kapliček a dalších malých památek, nacházejících
se v obcích a v krajině Orlicka. Dalším velkým
projektem Orlicka je projekt na realizaci protipovodňových a protierozních opatření, jehož
cílem je realizace preventivních opatření proti
povodním.
V letech 2005-2006 se Orlicko stalo iniciátorem a jedním ze zakladatelů Místní akční skupiny Orlicko, jako nové platformy pro podporu
spolupráce zemědělců, drobných podnikatelů,
spolků a obcí v regionu Orlicka.
Sdružení obcí Orlicko hraje významnou roli
při rozvoji dopravy a podpoře dopravní obslužnosti. Je spoluorganizátorem systému cyklobusů a skibusů v rámci Orlických hor a Králického Sněžníku, je také investorem výstavby cyklostezek ve svém území. V roce 2010 tak byla
realizována za významné podpory Evropské
unie a státního rozpočtu cyklostezka Žamberk
- Letohrad, v roce 2012 bude realizována cyklostezka Červená Voda - Králíky.
Po odchodu Jaroslava Krátkého z funkce
předsedy byl v roce 2010 do čela Orlicka zvolen
současný starosta Jablonného nad Orlicí pan
Miroslav Wágner, který povede Orlicko k realizaci dalších připravovaných projektů.
K těm nejvýznamnějším patří další rozvoj
cyklostezek, realizace projektů singltreků či realizace konkrétních protipovodňových a protierozních opatření. Vedle přípravy a realizace dalších
projektů pak bude Orlicko provozovat řadu svých
již realizovaných projektů tak, aby se území při
horních tocích Tiché a Divoké Orlice stalo vyhledávaným místem pro spokojený život.
RNDr. Antonín Fiala
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Slunce tu vychází nad Sněžníkem a zapadá za Liticemi
Vyzpovídali jsme předsedu Sdružení obcí Orlicko a současného starostu města Jablonné nad Orlicí pana Miroslava Wágnera.

Orlicko je název území, který v běžných mapách nenajdeme. O jakou část
našeho kraje se jedná?
Rád naše sdružení představím. Bylo založeno
v roce 1992 a patří k těm nejstarším. Orlicko
sdružuje obce severní části bývalého ústeckého
okresu. S trochou nadsázky lze území našeho
svazku popsat tak, že slunce vychází nad Kralickým Sněžníkem a zapadá za hradem Litice.
Kolik obcí je dnes členem Sdružení
obcí Orlicko?
Po bezmála 20 letech existence čítá sdružení
30 členů, mezi kterými mají své zastoupení
i města Žamberk, Letohrad, Králíky a Jablonné nad Orlicí. Pokud se dobře pamatuji, v celé
historii opustily sdružení jen dvě obce - Verměřovice a Orličky.
Jakým systémem je sdružení řízeno?
O společných projektech rozhoduje valná
hromada svazku - tedy všichni jeho členové.
Podklady pro jednání valné hromady projednává správní rada skládající se z devíti zástupců
měst a obcí. O přípravu podkladů a fungování

samotného svazku se stará firma Redea, prostřednictvím manažera svazku Antonína Fialy. Některé administrativní činnosti zajišťuje
informační středisko v Žamberku. Nad vším bdí
tříčlenná revizní komise.
Jako dlouholetý starosta Jablonného
nad Orlicí můžete nejlépe posoudit, jestli
je dnes členství ve sdružení pro města a
obce výhodné.
Funkcí svazku je rozvíjet naše území a
zajistit co nejlepší podmínky v něm žijícím občanům, stejně tak i jeho návštěvníkům, a to tak,
abychom se tu především cítili dobře. K tomu je
třeba uskutečňovat projekty, na které samotné
obce nestačí. Svazek by měl být zprostředkovatelem a koordinátorem aktivit po celém území,
na kterém se rozkládá. Díky členitosti, rozmanitosti a rozličné atraktivitě tak rozlehlého
území není někdy lehké najít společný projekt,
ze kterého by profitovaly všechny členské obce.
Daří se to například při obnově malých památek. Mnohé aktivity jsou financovány obcemi,
na jejichž katastru se projekt nachází, např.
údržba lyžařských stop. Naším dlouholetým
partnerem v oblasti životního prostředí a historie je Akademie věd České republiky. Spolupracujeme s Powiatem Kłodzko.
Sdružení obcí Orlicko realizuje mnoho finančně náročných projektů, vyžadujících finanční spoluúčast obcí. S jakým
rozpočtem sdružení pracuje a co je hlavním zdrojem jeho příjmů?
Shodou okolností právě připravujeme rozpočet svazku na rok 2012. Mezi tři investičně
nejnáročnější akce patří již realizovaná cyklostezka Žamberk – Letohrad a také připravovaná
Králíky - Červená Voda. K těmto stezkám se
přidává stavba turistického zázemí na Červenovodském sedle. Toto jsou investice zhruba za
65 milionů korun. Největší břímě financování
těchto projektů nesou všechna členská města
a obce, kterých se projekt dotýká. Rozpočet na
příští rok počítá s 15 miliony na straně příjmů a
s 24 na straně výdajů. Rozdíl je financován prostřednictvím dlouholetých úvěrů. Je jasné, že se
na financování rozpočtu musí z valné části podílet státní dotace spolu s dotacemi z evropských
fondů. Dalším zdrojem prostředků je finanční
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podpora Pardubického kraje a sponzorské dary.
Na vše zbývající se musíme společně složit formou členského příspěvku – klíčem pro určení
jeho výše je počet obyvatel členské obce.
V dnešní době se řada obcí potýká
s problémy ve splácení úvěrů a musí pracovat s nižšími daňovými příjmy. Jak se tato
skutečnost odráží v činnosti sdružení?
I přes to, že finanční spoluúčast na jednotlivých projektech je v rozmezí od 10 do 30 procent,
je náš podíl na dofinancování poměrně značný.
Pokud nechceme zvyšovat členské příspěvky, je
třeba „přibrzdit“ další investice a projekty.
Potýkáte se delší dobu s nějakými vážnějšími problémy?
Myslím, že stejně jako v našich domácnostech, tak i ve sdružení od samého počátku
převyšuje invenční potenciál nad finančními
možnostmi. Jsem přesvědčen,že se stejným problémem se potýkají i ostatní sdružení a nejen
sdružení...
Na veselejší téma. Letos je to dvacet let,
co obce Orlicka založily své první sdružení.
Chystáte se toto výročí nějak oslavit?
Ano, rádi bychom ho koncem léta příštího
roku oslavili. Tímto zvu čtenáře zpravodaje a
jejich blízké, aby je oslavili spolu s námi. Kdy a
kde, to je ještě tajemství.
Jste historicky třetím předsedou.
V čem vy osobně spatřujete budoucnost
Sdružení obcí Orlicko?
S postupem let se mění podmínky pro realizaci projektů. Předešlá léta byla díky evropským fondům svým způsobem štědrá k jejich
finančnímu zajištění. Toto období pomalu končí.
Byl bych rád, aby se v budoucnu podařilo více
zapojit do financování obecně prospěšných pro-
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jektů i podnikatelskou veřejnost, která profituje nebo bude profitovat na projektech Orlicka.
Do dalších let Orlicku přeji, aby si každá obec
našla své uplatnění ve společných projektech a
zároveň měla možnost získat finanční podporu
na svůj rozvoj a obohacení společenského života
i prostřednictvím MAS Orlicko.
Děkujeme vám za rozhovor.

7. 1.
14. 1.
14. 1.
14. 1.
14. 1.
14. 1.
14. 1.
20. 1.
21. 1.
21. 1.
21. 1.
27. 1.
28. 1.
28. 1.
28. 1.
28. 1.
29. 1.
29. 1.
29. 1.
Leden
3. 2.
3. 2.
3. 2.
4. 2.
4. 2.
4. 2.
10. 2.
11. 2.
11. 2.

Hasičský maškarní ples
Hasičský ples
Myslivecký ples
Hasičský ples
Hasičský ples
Hasičský ples
5. sportovní ples
Tradiční ples
Sportovní ples
Ples SDH Orlice
Hasičský ples
Skautský ples
Sokolský ples
Rybářský ples
Ples OREL
Hasičský ples
Sportovní ples
Dětský karneval
Dětský karneval
Dětský maškarní karneval
Ples Celního ředitelství
Ples
Hasičský ples
Ples Charita
Hasičský ples
Ples školy a SRPŠ
Masopustní maškarní ples
Květinkový ples
Myslivecký ples

Sál OÚ Hejnice
Klub Na Střelnici Králíky
Kulturní dům Nekoř
Tělocvična Mistrovice
Sokolovna Klášterec nad Orlicí
Sokolovna Lukavice
Sál OÚ Česká Rybná
Sál Fontána v Záchlumí
Klub Na Střelnici Králíky
Orlovna – Letohrad Orlice
Restaurace Na Kopečku
Sál SDH Červená Voda
Líšnice
Sál hostince u Mostu Těchonín
Orlovna – Letohrad Orlice
Sál restaurace U Tisu Jamné
Klub Na Střelnici Králíky
Orlovna – Letohrad Orlice
Sál hostince u Mostu Těchonín
Sál restaurace U Tisu Jamné
Klub Na Střelnici Králíky
Sál SDH Červená Voda
Kameničná
Orlovna – Letohrad Orlice
Kulturní dům Nekoř
Sokolovna Klášterec nad Orlicí
Kulturní dům Nekoř
Klub Na Střelnici Králíky
Sál restaurace U Tisu Jamné
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MAS ORLICKO

„PRO VENKOV, JAKÝ CHCEME“
11. 2.
		
17. 2.
17.–18. 2.
18. 2.
18. 2.
18. 2.
18. 2.
18. 2.
24. 2.
24. 2.
24. 2.
25. 2.
25. 2.
25. 2.
25. 2.
25. 2.
Únor
2. 3.
2. 3.
3. 3.
10. 3.
10. 3.
11. 3.
16. 3.
17. 3.
		
17. 3.
24. 3.
Březen
Březen

Pejskařský
maškarní ples
Obecní ples
Králický karneval
Hasičský ples
Ples SDH Kunčice
Hasičský ples
Ples
Hasičský ples
Maturitní ples
Ples
Ples
Ples FC Jiskra
Sokolsko-divadelní ples
Perníkový ples
Country bál
Tradiční ples
Zahrádkářský ples
Ples 2012
Lukavský ples
Společenský ples
Maturitní ples SOU
Ski ples
Dětský karneval
Tenisový ples
Josefovská
maškarní zábava
Dětský karneval
Maškarní karneval
Country bál
Dětský karneval

Sál OÚ Hejnice
Orličky
Klub Na Střelnici Králíky
Lichkov
Orlovna – Letohrad Orlice
Líšnice
Sokolovna Lukavice
Sál OÚ Česká Rybná
Klub Na Střelnici Králíky
Sokolovna Lukavice
Sál OÚ Hejnice
Sál SDH Červená Voda
Sokolovna Klášterec nad Orlicí
Kameničná
Kunvald
Sál Fontána v Záchlumí
Restaurace Na Kopečku
Klub Na Střelnici Králíky
Sokolovna Lukavice
Sál SDH Červená Voda
Klub Na Střelnici Králíky
Orlovna - Letohrad Orlice
Sokolovna Lukavice
Lichkov
Sál OÚ Česká Rybná
Sál Fontána v Záchlumí
Sál Fontána v Záchlumí
Kameničná
Kameničná

Kontaktní osoby:
Zaměstnanci kanceláře:
Blanka Kulhavá
kulhava@mas.orlicko.cz
telefon 465 611 150
mobil 734 318 889
Lukáš Bednář
bednar@mas.orlicko.cz
telefon 465 611 150
mobil 734 318 889
Manažerka:
Ing. Ivana Vanická
vanicka@mas.orlicko.cz
telefon 465 611 153

Autoři fotografií:
Josef Kvičera
Arnošt Juránek
a archiv MAS Orlicko
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