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I. Aktivity MAS ORLICKO v roce 2008
V roce 2008 byly jednotlivé aktivity Místní akční skupiny Orlicko zaměřeny především na
zpracování Strategického plánu Leader, s cílem s tímto dokumentem uspět v konkurenci dalších
místních akčních skupin a získat podporu pro realizaci své strategie v rámci 2 vlny příjmu žádostí do
IV. osy Programu rozvoje venkova.

Strategický plán byl zpracováván plně v souladu s metodikou programu formou komunitního
plánovaní – s širokým zapojením veřejnosti i jednotlivých členů MAS ORLICKO.

Jednotlivé aktivity byly zahájeny již v roce 2007 a pokračovaly následně v průběhu celého roku 2008
a to až do 2.10.2008, kdy byla schválena finální verze Strategického plánu Leader: „Žijeme a chceme
žít v pohraničí“.

V následujícím textu je shrnuty základní informace o průběhu zpracování SPL:

Období

Aktivity pro přípravu SPL
Veřejná projednání v Žamberku a v Králíkách

13.12.2007

- základní informace o MAS ORLICKO a iniciativě LEADER
- pozvánky proběhly formou neadresné korespondence (letáčků)
doplněných přáním do nového roku (PF 2008)

19.12.2007

Účast zástupce MAS na jednání valné hromady Sdružení obcí
Orlicko.
Prezentace programu Leader, základní informace o zapojení obcí do
přípravy programu.
Poskytování informací občanům (podnikatelům, NNO),
prostřednictvím obcí, především formou:

Leden – březen 2008

-

Článků v místním tisku

-

Anket

-

Informačních dopisů pro potenciální příjemce

-

Dotazníků pro obce (identifikace preferovaných oblastí
podpory)

Jednotlivé aktivity obcí byly monitorovány a jsou jedním
z preferenčních kritérií předkládaných projektů obcí.
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Období

Aktivity pro přípravu SPL
Informační schůzka pro podnikatele v dřevozpracujícím průmyslu

22.01.2008

sběr podkladů (dotazníky – stáří provozoven, preferované oblasti
podpory)
Jednání pracovní skupiny „Ženy v regionu Orlicko“

24. 01. 2008

Jednání se zástupci mateřských center a ostatních organizací
zaměřujících se na tématiku žen. Seznámení s oblastmi podpory.
Zahájení sběru podkladů – ankety.
Informační schůzka pro podnikatele hospodařící v lesích

20. 02. 2008

sběr podkladů (dotazníky – stáří provozoven, preferované oblasti
podpory)
Informační schůzka pro podnikatele v zemědělství

27. 2. 2008

sběr podkladů (dotazníky – stáří provozoven, preferované oblasti
podpory)
Jednání pracovní skupiny „Ženy v regionu Orlicko“

29. 04. 2008

Vyhodnocení podkladů, SWOT analýza
Jednání pracovní skupiny „Podnikání na Orlicku“

09.05.2008

22. 5. 2008
26. 05. 2008

Definování prioritních oblastí podpory
Projednání analytické části SPL (Analýza území) v rámci Rady MAS
Orlicko. Příprava podkladů na veřejné projednání.
Jednání pracovní skupiny „Ženy v regionu Orlicko“
Vyhodnocení SWOT analýzy, definování prioritních oblastí podpory
Projednání analytické části SPL v rámci VH MAS ORLICKO

12. 06. 2008

(Analýza území, SWOT analýza, návrh oblastí podpory)

26. 06. 2008

Projednání výstupů doložených obcemi na VH Orlicko

15. 07. 2008

Informování obcí o navržených Fiche v souladu s výstupy analytické
části SPL a s předpokládaným čerpáním obcí v rámci těchto Fiche

18. 07. 2008

Veřejné projednání strategické části SPL za účasti členů MAS
ORLICKO
(cíle a priority, fiche, finanční plán)

29. 08. 2008

Informace o průběhu přípravy na program LEADER a nutnosti
schválení SPL v zastupitelstvech na setkání DSO Orlicko

Září 2008

Konzultace SPL s hodnotiteli
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Období

Aktivity pro přípravu SPL

05. 09. 2008

Společné jednání rady a výběrové komise pro zpracování návrhu
preferenčních kritérií a monitorovacích ukazatelů

22. 09. 2008

Zaslání návrh SPL a Fiche členům MAS Orlicko k
připomínkování
Valná hromada MAS Orlicko:

02. 10. 2008

-

Schválení Strategického plánu a fiche

-

Schválení podání žádosti o dotaci

03.10. – 10. 10. 2008

Rozeslání finální verze SPL všem obcím v území DSO Orlicko
s žádostí o schválení SPL

22. 10. 2008

Podání žádosti o podporu SPL na centrálním pracovišti RO SZIF
v Praze

15. 12. 2008

Oznámení o provedené administrativní kontrole žádosti, při které
nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Jak vyplývá z výše uvedeného popisu aktivit, kladlo zpracování Strategického plánu Leader nároky
jak na jednotlivé členy MAS ORLICKO, tak na zástupce (starosty) všech obcí v regionu Orlicko, kteří
se do přípravy v převážné míře ochotně a aktivně zapojily (23 obcí z 31).

Výstupem jednání byly:
-

Zápisy z jednání pracovních skupin

-

Dotazníky s informacemi o preferovaných oblastech podpory

-

Výstupy anket s informacemi o preferovaných oblastech podpory

a především:

-

Strategický plán Leader: „Žijeme a chceme žít v pohraničí“

-

7 Fiche navržených v rámci 3 prioritních os

-

Metodika výkladu preferenčních kritérií včetně vzoru povinných a dobrovolných příloh

Strategický plán Leader je umístěn na webových stránkách Orlicka, kde do něho může každý
nahlédnout. Další podklady a materiály jsou k dispozici k nahlédnutí členům MAS v sekretariátu MAS
(Havlíčkovo nábřeží 555, 564 01 Žamberk)
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V období roku 2008 proběhla jednání také se zástupci místních akčních skupin, které již v rámci 1
kola výzvy získaly podporu pro realizaci svého Strategického plánu. Jedná se o následující místní
akční skupiny: MAS POHODA venkova a MAS Sdružení splav, o.s.. S těmito místními akčními
skupinami MAS ORLICKO konzultovala jednotlivé náležitosti podání žádosti o podporu a zpracování
SPL a do budoucna má zájem s nimi spolupracovat při výměně zkušeností, hodnocení projektů,
konzultacích, atd.

Výše jmenované místní akční skupiny se na podzim 2008 zúčastnily společně s MAS ORLICKO
Česko – Polské konference s názvem „Společnými projekty rozvíjíme pohraničí“, která se konala
8.10.2008 v Jablonném nad Orlicí. MAS ORLICKO, MAS POHODA venkova a Sdružení splav, o.s. a
polská MAS - Kłodzka Wstęga Sudetów vystoupily se svými příspěvky.

V rámci konference proběhlo užší pracovní jednání se zástupci MAS POHODA venkova a byla
dohodnuta další užší spolupráce v případě, že MAS ORLICKO získá podporu z programu LEADER
v rámci 2 kola výzvy.

MAS ORLICKO se také před koncem roku 2008 zapojila do projektu „Značení domácích výrobků
v Orlických horách a Podorlicku“. Zástupce MAS se 14. 10. 2008 zúčastnil certifikační komise pro
označení výrobků logem „ORLICKÉ HORY – originální produkt“

V první kvartálu roku 2008 současně probíhaly aktivity spojené s dokončením realizace projektů
podpořených v rámci programu LEADER ČR 2007. MAS ORLICKO převzala od žadatelů závěrečné
zprávy/vyhodnocení jednotlivých akcí doplněné formuláři ISPROFIN a předala je prostřednictvím
ZAPU v Ústí nad Orlicí na odbor rozvoje venkova na MZE. Současně MAS ORLICKO předložila,
taktéž prostřednictvím ZAPU Ústí nad Orlicí, závěrečnou zprávu, vyúčtování poskytnuté dotace a
finanční vyhodnocení akce (ISPROFIN).

Během roku proběhla jedna fyzická kontrola podpořených projektů ve spolupráci se ZAPU Ústí nad
Orlicí.
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2.

Hospodaření MAS ORLICKO v roce 2008

V roce 2008 disponovala Místní akční skupina ORLICKO těmito finančními zdroji pro zajištění své
činnosti:
1) Dotace z Programu obnovy venkova – Pardubický kraj (200 000 Kč)
2) Členské příspěvky (13 750 Kč)
3) Připsané úroky (1 120 Kč)
Dotace z Pardubického kraje byla v souladu s podmínkami použita pro zajištění poradenské činnosti
(zajištění komplexních poradenských služeb při zajištění organizace MAS ORLICKO i při zpracování
Strategického plánu Leader).
Pro krytí dalších provozních výdajů schválila valná hromada MAS ORLICKO povinnost členských
příspěvků pro všechny členy MAS ORLICKO s následujícím rozdělením. Sdružení obcí Orlicko
přispívá ve výši 250 Kč/obec v území, ostatní subjekty přispívají 500 Kč/subjekt. Příjmy z členských
příspěvků tvořili v roce 2008 13 750 Kč a uhradilo je 87% subjektů.

Členské příspěvky byly použity k úhradě dalších přímých výdajů MAS ORLICKO (výdaje na vedení
běžného účtu, výdaje na provoz domény MAS, výdaje na vedení účetnictví, propagace/PF 2009,
rezerva)

V roce 2008 proběhla kontrola čerpání dotace poskytnuté Pardubickým krajem na zajištění poradenské
a provozní činnosti MAS. Kontrolu provedlo oddělení vnitřního auditu Pardubického kraje. Výsledek
kontroly byl bez výhrad.

Vedení účetnictví zajišťoval Ing. Ivo Muras. Účetnictví je uloženo v sekretariátu MAS (Havlíčkovo
nábřeží 555, 564 01 Žamberk).
Na následující stránce je uvedena rozvaha hospodaření MAS v roce 2008 dle jednotlivých zdrojů a
jejich čerpání.
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Plnění rozpočtu na rok 2008 - stav k 31.12.2008
Poradenská činnost

200 000 Kč Dotace PK: zajištění poradenské činnosti MAS

200 000 Kč

- organizace činností orgánů MAS
- příprava a zpracování žádosti do PRV, aktualizace strategie
- dotační poradenství, vč. vyúčtování dotací
- informační činnosti, zajištění provozu web. stránek
- poradenství při vyhledání zahraničního partnera
- drobné výdaje (kopírování, papíry, obálky, atd.)
- občerstvení

Výdaje na vedení BÚ
Výdaje za doménu
Vedení účetnictví
Další výdaje
Rezerva (stav na BÚ k 31.12.)
Celkem

1 668 Kč Členské příspěvky
2 521 Kč Mimořádné příjmy
2 000 Kč Zůstatek na BÚ na začátku roku 2008
1 943 Kč
7 319 Kč
215 451 Kč Celkem

13 750 Kč
1 120 Kč
581 Kč

215 451 Kč
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