ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY
Vážení členové, partneři, kolegové, zástupci kraje, občané regionu a zástupci
organizací,
dovolte mi předložit výroční zprávu Místní akční skupiny ORLICKO za rok 2010, který
byl neodmyslitelně spjat jak s realizací a naplňováním Strategického plánu Leader, tak
s přípravou dalších aktivit a projektů pro rozvoj regionu Orlicko.
Po skončení dvou náročných kol příjmu žádostí můžeme konstatovat, že v regionu
Orlicko se nachází mnoho aktivních a dobře fungujících organizací, ať již neziskových
nebo podnikatelských, které společně s obcemi do dvou vyhlášených výzev připravily
a předložily více než tři desítky projektových záměrů.
Na podporu jejich projektů bylo následně rozděleno 10 604 245 korun a k poslednímu
dni roku 2010 tak byla schválena podpora pro celkem 32 projektů.
Nad rámec administrace programu LEADER jsme v letošním roce zintenzivnili také
spolupráci s partnerskými místními akčními skupinami a připravili dvě žádosti o podporu
projektů pro rozvoj regionu Orlicko do opatření Projektů spolupráce.
V neposlední řadě jsme se v roce 2010 věnovali otázce dalšího rozvoje naší místní
akční skupiny a ve spolupráci s dodavatelskou ﬁrmou jsme zpracovali Návrhovou studii,
která se věnuje otázkám další činnosti a projektům realizovaných MAS ORLICKO mimo
program Leader.
Důležitým milníkem v naší činnosti byla také kontrola činnosti naší MAS ORLICKO
hodnotící komisí, která proběhla v návaznosti na celorepublikové vyhodnocování
činnosti místních akčních skupin. V rámci tohoto hodnocení jsme obstáli velmi dobře
a na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích jsme převzali Čestné uznání za
inovativní přístup k hodnocení projektů.
A co říci na závěr? Některé aktivity v roce 2010 se podařily
na výbornou, některé velké výzvy nás ještě čekají. Veškerou
naši činnost však spojuje jeden hlavní cíl - pevně věříme,
že i další roky, které spolu s ﬁnancemi přinesou možnost
výrazně zlepšit kvalitu života na Orlicku, naše sdružení
využije ke spokojenosti všech.

Ing. Oldřich Žďárský
Předseda MAS ORLICKO
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PROFIL SPOLEČNOSTI
Místní akční skupina ORLICKO vznikla v roce 2006 s cílem podporovat rozvoj regionu
Orlicko metodou LEADER.
Po prvním úspěchu v roce 2007, kdy získala dotaci z programu LEADER ČR, byla úspěšná
při čerpání dotací z Programu rozvoje venkova, osy IV. Leader.
Od roku 2009 tak působí jako administrátor tohoto dotačního programu na území Orlicka,
ve kterém rozděluje cca 10 000 000 Kč za rok mezi obce, podnikatele a neziskové
organizace.
První kroky pro další rozvoj činnosti sdružení i mimo program LEADER byly realizovány
právě v letošním roce, kdy MAS ORLICKO podala první vlastní žádosti o podporu projektů
mimo opatření IV.1.1. a zpracovala Návrhovou studii pro rozvoj své činnosti.
Administrativní a personální zajištění činnosti společnosti
Administrativní zajištění činnosti sdružení zajišťují 2 pracovnice kanceláře MAS, které
zároveň poskytují bezplatné konzultační pomoci, pomáhají žadatelům s přípravou
veškerých podkladů, připravují školení, semináře pro žadatele a v neposlední řadě
připravují propagační materiály, tiskoviny a další materiály pro činnost sdružení.
Sídlo MAS:

Divišova 669, 564 01 Žamberk

Statutární zástupce:

Ing. Oldřich Žďárský

Manažerka:

Ing. Ivana Vanická

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Blanka Kulhavá
Markéta Sršňová
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ORGÁNY MAS ORLICKO A JEJICH ČINNOST
I Rada (výkonný orgán MAS)
Členové:

Ing. Oldřich Žďárský – předseda MAS
Ing. Josef Paďour – místopředseda MAS
Ing. Dana Hubálková
Jan Vych
Vladimír Šeda

MAS ORLICKO má pětičlennou radu, která odpovídá za přípravu a realizaci Strategického
plánu LEADER (dále SPL) a podílí se na administraci programu LEADER podle pravidel
stanovených Programem rozvoje venkova.
Mimo to odpovídá za další rozvoj činnosti MAS ORLICKO a v souladu s mandátem, který
jí uděluje valná hromada, připravuje další projekty zaměřené na rozvoj regionu Orlicko.
V roce 2010 se jednání rady uskutečnilo osmkrát.

I Revizní komise (kontrolní orgán)
Členové:

Ing. Stanislav Šikl – předseda
Mgr. Emílie Dolečková
Marie Tomanová

Tříčlenná revizní komise provádí revizi hospodaření a činnosti MAS. Její členové jsou
oprávněni kontrolovat veškerou činnost MAS a jejich orgánů a účastnit se jednání rady
jako přísedící.
Mimo to odpovídá revizní komise za kontrolu udržitelnosti jednotlivých projektů
podpořených MAS ORLICKO z programu LEADER.
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ORGÁNY MAS ORLICKO A JEJICH ČINNOST
I Výběrová komise
Členové:

Ing. Jindřich Kalous – předseda
Mgr. Miroslav Baier
Jaromír Šeda
Pavel Kalianko
Jindřich Kalous st.

Pro hodnocení přijatých projektů má MAS zvolenou pětičlennou výběrovou komisi. Tato
komise na základě výsledku hodnocení projektů jednotlivými nezávislými hodnotiteli
připravuje podklady pro schválení projektů k ﬁnancování radou MAS.
Dále vyhodnocuje efektivitu hodnocení projektů a navrhuje změny v hodnotících
kritériích.
V roce 2010 komise hodnotila v rámci dvou jednání celkem 37 projektových žádostí
přijatých v rámci 2. a 3. výzvy.
Hodnotitelé MAS ORLICKO
Pro hodnocení projektů spolupracuje MAS ORLICKO s externími hodnotiteli. Tyto
subjekty, které pocházejí jak z území MAS, tak mimo něj, provádí dvoukolové nezávislé
hodnocení projektů.
V roce 2010 spolupracovala MAS ORLICKO s celkem 13 hodnotiteli z území MAS a 5
hodnotiteli mimo území MAS.
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším rozhodujícím orgánem, představovaný shromážděním
všech 17 členů MAS. V roce 2010 byla svolána celkem dvakrát.
Během roku 2010 nedošlo v orgánech MAS k žádným změnám.
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ČLENSTVÍ MAS ORLICKO V KRAJSKÉ SÍTI MAS
I KRAJSKÁ SÍŤ MAS
Je regionálně příslušnou organizační jednotkou Národní sítě MAS ČR (NS MAS). Právní
formou krajské sítě MAS je občanské sdružení. Jejími členy jsou všechny místní akční
skupiny působící na území Pardubického kraje.
Členové krajské sítě MAS
MAS Region Kunětické hory
MAS Železnohorský region
MAS Svitava
MAS Litomyšlsko
MAS Holicko
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska
MAS ORLICKO
Poslání krajské sítě MAS
Posláním krajské sítě MAS je zajišťovat výměnu zkušeností a komunikaci mezi
jednotlivými MAS v rámci Pardubického kraje, společnou propagaci a prezentaci
výstupů a aktivit MAS Pardubického kraje.
Jako regionálně příslušná organizační jednotka NS MAS, zajišťuje Krajská síť MAS
aktivity spojené s nominací členů do pracovních skupin NS MAS, přípravu podkladů
a připomínkování dokumentů směřujících k aktualizaci pravidel LEADER, jednání
s implementujícími orgány, atd.
V rámci své subjektivity je krajská síť MAS vhodným žadatelem – příjemcem dotace
z vybraných dotačních programů a může realizovat projekty na krajské úrovni.
Vstup MAS ORLICKO do krajské sítě MAS
Vstoupení do krajské sítě MAS bylo schváleno na valné hromadě MAS ORLICKO dne
26.11.2010.

MAS ORLICKO se svým vstupem do krajské sítě MAS aktivně zapojuje do aktivit spojených
s rozvojem fungování místních akčních skupin metodou LEADER v Pardubickém kraji.

7

REALIZACE PROGRAMU LEADER
V rámci realizace programu LEADER v roce 2010 byly vyhlášeny dvě výzvy
k předkládání projektů. Po celý rok také probíhala průběžná administrace projektů
1. výzvy.
Pro rok 2010 byla MAS ORLICKO schválena celková alokace ve výši 12 392 619 Kč. Z této
částky bylo vyčerpáno 1 555 898 Kč pro činnost MAS a 10 604 245 Kč pro realizaci
SPL prostřednictvím konkrétních projektů konečných žadatelů. Zbývající prostředky
(232 476 Kč) byly převedeny na projekty žadatelů podávané v roce 2011.

I REALIZACE 2. VÝZVY Z PROGRAMU LEADER
Druhá „jarní“ výzva MAS ORLICKO byla věnována podpoře projektů zaměřených na
kulturní, sportovní, spolkové a volnočasové aktivity (ﬁche č. 2 a 4) a dále podpoře
rozvoje mikropodniků s primární podporou zaměřenou do oblasti dřevozpracujících
podniků.
Celková alokace druhé výzvy činila 6 733 895 Kč a její administrace probíhala s tímto
harmonogramem:
Školení pro potenciální žadatele z řad obcí

9.2.2010

Vyhlášení výzvy

9.3.2010

Konzultace potenciálních žadatelů v kanceláři MAS

9.3. - 23.4.2010

Příjem žádostí o dotaci v kanceláři MAS

26.4. - 30.4.2010

Administrativní činnost přijatých žádostí

Květen 2010

Školení pro hodnotitele
Hodnocení projektů

20.5.2010
21.5. - 11.6.2010

Jednání výběrové komise

15.6.2010

Jednání rady MAS ORLICKO

18.6.2010

Registrace projektů na RO SZIF v Hradci Králové

21.6.2010

8

Druhá výzva byla velmi úspěšná. Celkem proběhlo 41 konzultací s poteciálními žadateli
z území MAS. Nejvíce konzultací proběhlo se zástupci neziskových organizací (22
konzultací), se zástupci podnikatelů bylo 16 konzultací a se zástupci obcí 3 konzultace.
Velký zájem žadatelů zajistil individuální přístup k oslovování cílových skupin, kdy
u neziskových organizací se nejlépe osvědčilo oslovení prostřednictvím webových
stránek MAS a místního tisku, zatímco u podnikatelských subjektů kombinace oslovení
v odborném tisku a prostřednictvím dodavatelů vybavení.
Tato skutečnost se následně projevila i v počtu podaných žádostí, kdy z celkového počtu
26 přijatých žádostí podaly 14 žádostí neziskové organizace, 9 žádostí podnikatelské
subjekty a 3 žádosti obce.
Všechny přijaté žádosti prošly úspěšně administrativní kontrolou MAS a následně
hodnocením.
Výběrová komise na svém jednání z důvodu nízkého bodového hodnocení a rizika
zajištění udržitelnosti projektů nedoporučila 4 projekty k ﬁnancování. Dalších 22
projektů bylo doporučeno radě ke schválení.
Nevyčerpané prostředky 2. výzvy ve výši 835 774 Kč byly na doporučení výběrové
komise přealokovány k opakovanému vyhlášení ﬁche č. 2 a žadatelé, jejichž projekty
nebyly doporučeny k ﬁnancování, byli vyzváni, aby své projekty dopracovali a podali je
znovu v rámci opakované výzvy.
Do 31.12.2010 prošly všechny projekty administrativní kontrolou RO SZIF a CP
SZIF a žadatelé byli vyzváni k podpisu dohody. Žádný z projektů nebyl vyloučen
z administrace.
Přehled podpořených projektů v rámci 2. výzvy
Výše dotace / Kč

Celková výše
projektu / Kč

Dětské hřiště u MŠ
Těchonín

590 400

820 000

Město Letohrad

Skatepark Proutnice

900 000

1 624 305

Obec Jamné nad Orlicí

Zkvalitnění zázemí pro děti

667 522

900 030

SKI Klub České Petrovice

Vybavení pro trénink
a závody SKI klubu České
Petrovice

149 400

166 000

Divadelní soubor Lipka

Posel zvuku

109 540

120 600

Název žadatele

Název projektu

Obec Těchonín
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REALIZACE PROGRAMU LEADER
Výše dotace / Kč

Celková výše
projektu / Kč

Modernizace materiálnětechnického zázemí
sportovního klubu

158 400

176 000

Spolek přátel vzduchoplavby o.s.

Rozvoj technického
vybavení Spolku přátel
vzduchoplavby

149 100

210 000

Orel jednota Lukavice

Dětské hřiště v obci
Lukavice

144 900

161 000

JK Padlý kvítek - sportovní
a hiporehabilitační o.s.

Vybavení jezdeckého klubu
Padlý kvítek o.s.

132 435

147 150

Tělocvičná jednota Sokol
Kunvald

Výměna oken na budově
Sokolovny Kunvald

113 185

176 852

Tělocvičná jednota Sokol
Klášterec nad Orlicí

Zlepšení vytápění
v sokolovně v Klášterci nad
Orlicí

149 807

249 000

TJ SPARTAK OEZ LETOHRAD

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

191 876

479 690

Junák - svaz skautů a skautek ČR,
středisko Žamberk

Zajištění cílů skautské
výchovy – nákup podsad
a stanů

142 200

158 000

Zbyněk Nožka

Rozvoj řemeslné výroby

367 800

735 600

Stanislav Mareš

Zpracování odpadních
materiálů – briketovací lis,
kondenzační agregát

222 000

444 000

Miroslav Hillebrant – RENY

Modernizace technologie
– Olepovačka hran

494 000

1 140 000

Aleš Novák

Modernizace truhlářské
provozovny

107 040

214 080

Miroslav Skala

Širokopásová bruska

300 000

600 000

Jaroslav Bednář

Inovace podniku

181 200

362 400

Jan Bečička

Modernizace podniku

246 000

492 000

Petr Holubář

Využití odpadních
materiálů k výrobě briket

208 200

544 284

František Mrázek

Rozvoj podniku

149 400

298 800

Název žadatele

Název projektu

RAFT KLUB Gymnázium Letohrad

10

I REALIZACE 3. VÝZVY Z PROGRAMU LEADER
Třetí „letní“ výzva byla věnována infrastrukturálním projektům obcí a podpoře projektů
na rozvoj cestovního ruchu na Orlicku. Na základě doporučení výběrové komise byla
také vyhlášena opakovaná výzva pro neziskové organizace s alokací 835 774 korun.
Na celou výzvu bylo alokováno celkem 4 654 298 korun a probíhala s tímto
harmonogramem:
Vyhlášení výzvy

7.7.2010

Konzultace potenciálních žadatelů v kanceláři MAS

7.7. – 27.8.2010

Příjem žádostí o dotaci v kanceláři MAS

30.8. - 3.9.2010

Administrativní činnost přijatých žádostí

Září 2010

Hodnocení projektů

24.9. – 8.10.2010

Jednání výběrové komise

12.10.2010

Jednání rady MAS ORLICKO

14.10.2010

Registrace projektů na RO SZIF v Hradci Králové

19.10.2010

U opakované výzvy pro neziskové organizace se projevil zájem neziskových organizací
převyšující stanovenou alokaci (konzultováno 10 projektových záměrů). Současně
proběhlo 16 konzultací projektů na podporu cestovního ruchu, s ohledem na přísný
režim příslušné ﬁche však žádost podaly pouze 2 subjekty. Tato skutečnost byla
následně diskutována a vyvolala návrh na změny nastavení příslušného opatření.
V rámci administrace přijatých žádostí došlo k ukončení administrace jedné žádosti
z důvodu nesplnění podmínek přijatelnosti příslušné ﬁche. Žadatel se oproti rozhodnutí
MAS ORLICKO odvolal. Toto odvolání bylo projednáno za účasti správní rady, revizní
a výběrové komise a zamítnuto.
Výběrová komise doporučila k ﬁnancování všech 10 projektů, které prošly úspěšně
hodnocením a administrativní kontrolou.
Do 31.12.2010 prošly všechny projekty administrativní kontrolou RO SZIF a CP SZIF.
Žádný z projektů nebyl vyloučen z administrace. Vyzvání k podpisu dohody očekávají
žadatelé v březnu 2011.
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REALIZACE PROGRAMU LEADER
Přehled podpořených projektů v rámci 3. výzvy
Výše dotace / Kč

Celková výše
projektu / Kč

Úprava návsi

670 000

1 601 121

Obec Dlouhoňovice

Rekonstrukce místní
komunikace – ulice Hlavní
v obci Dlouhoňovice

670 000

1 498 724

Obec Klášterec nad Orlicí

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

664 968

1 063 949

Jezdecký klub Králicko

Děti a jezdectví

144 000

160 000

TJ SOKOL Písečná

Rekonstrukce zařízení hřišť
v Písečné

148 334

189 418

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

Vybavení skautského
střediska

149 850

166 500

Tělovýchovná jednota
Dlouhoňovice

Rekonstrukce mantinelu
pro víceúčelové hřiště
– kluziště Dlouhoňovice

610 836

678 707

Vojensko-historický klub ERIKA
Brno, občanské sdružení

Vybavení zázemí pro
spolkovou činnost

149 400

166 000

Ing. Vladimír Vokřál

Modernizace
malokapacitního
ubytovacího zařízení
– Penzion Na Červeném
Potoce

741 136

1 482 272

Mgr. Miroslav Baier

Rekonstrukce
a modernizace ve Sport
areálu České Petrovice

729 000

1 458 000

Název žadatele

Název projektu

Obec Písečná
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Činnosti související se zajištěním administrace výzev:
V rámci zajištění administrace výzev obstarává MAS ORLICKO následující aktivity:
I Příprava a projednání příslušných dokumentů k vyhlášení výzvy
I Vyhlášení výzvy a zajištění propagace příslušené výzvy (oslovení potenciálních
žadatelů)
I Konzultace projektových záměrů s žadateli, posouzení přijatelnosti projektů
I Příjem, administrativní kontrola a doplnění podaných žádostí
I Příprava podkladů pro hodnotitele, předání projektů k hodnocení a vyhodnocení
výsledků hodnocení
I Příprava projektů pro výběrovou komisu a jednání rady MAS
I Předání dokumentů na SZIF
I Doplnění administrativních nedostatků na RO SZIF ve spolupráci s žadateli
I Průběžná korespondence s žadateli
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ZHODNOCENÍ VÝZEV V ROCE 2010
Obě výzvy, realizované v roce 2010 je možné označit jako velmi úspěšné. V rámci dvou
kol příjmu žádostí se podařilo věnovat dostatečnou pozornost přípravě podkladů pro
žadatele i propagaci výzev mezi cílovými skupinami, což se odrazilo ve vysokém počtu
konzultovaných i přijatých žádostí.
V roce 2010 se tak podařilo velmi vyváženě
podpořit všechny cílové skupiny (obce,
podnikatele, neziskové organizace).
Úspěšnost MAS ORLICKO při rozdělování
prostředků z programu LEADER ve srovnání
s dalšími místními akčními skupinami
v regionu NUTS II Severovýchod (Liberecký,
Pardubický, Královehradecký kraj) za
poslední 3 kola příjmu žádostí je uvedena
v následujícím přehledu:

Legenda:
počet podpořených projektů celkem
z toho počet podpořených projektů obcí
počet podpořených projektů celkem
– MAS ORLICKO
z toho počet podpořených projektů obcí
– MAS ORLICKO

Pořadové
číslo
v grafu

Název místní akční skupiny

1

Místní akční skupina Mikroregionu
Frýdlantsko

2

Sdružení splav, o.s.

3

Společná CIDLINA, o.s.

4

Místní akční skupina Podještědí o.s.

5

Místní akční skupina POHODA
venkova

6

Místní akční skupina Svitava

7

MAS Železnohorský region, o.s.

8

MAS Brána do Českého ráje, o.s.

9

Místní akční skupina ORLICKO

10

Místní akční skupina Broumovsko+

11

MAS Litomyšlsko o.p.s.

12

Místní akční skupina Mezi Úpou
a Metují

13

Podchlumí o.s.

14

NAD ORLICÍ, o.p.s.

15

Království - Jestřebí hory, o.p.s.

16

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska
o.s.

17

MAS Holicko, o.p.s.

18

MAS „Přiďte pobejt!“o.s.

19

MAS Otevřené zahrady Jičínska

20

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko
o.p.s.

21

Obecně prospěšná společnost pro
Český ráj

22

LAG Podaralsko o.s.

23

Místní akční skupina Krkonoše, o.s.
Zdrojová data

Na základě zkušeností členů výběrové komise s hodnocením projektů z 1. – 3. výzvy
proběhla na konci roku 2010 aktualizace preferenčních (hodnotících) kritérií, jejímž
cílem bylo zpřesnění hodnocení za účelem efektivnějšího dosažení cílů SPL.
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I ADMINISTRACE PROJEKTŮ Z 1. VÝZVY PROGRAMU LEADER
Další aktivitou spojenou s realizací programu LEADER bylo zajištění administrace
projektů podpořených v rámci 1. výzvy.
Z celkového počtu osmnácti podpořených žadatelů jich v roce 2010 svůj projekt
úspěšně ukončilo šestnáct : 9 obcí, 4 neziskové organizace a 3 podnikatelé.

Přehled ukončených projektů v rámci 1. výzvy

OBCE

Obec Studené

Město Králíky

Poskytnutá dotace: 520 813,-

Poskytnutá dotace: 700 000,-

Rekonstrukce místní
komunikace

Rekonstrukce komunikace
v obci Horní Lipka

Obec Mistrovice

Obec Lukavice

Poskytnutá dotace: 806 391,-

Poskytnutá dotace: 451 350,-

Zateplení tělocvičny a výměna
oken

Zřízení parkoviště v areálu TJ
Lukavice

Obec Pastviny

Městys Kunvald

Poskytnutá dotace: 692 958,-

Poskytnutá dotace: 698 209,-

Modernizace místních
komunikací

Rekonstrukce povrchu
komunikace
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I ADMINISTRACE PROJEKTŮ Z 1. VÝZVY PROGRAMU LEADER

Obec Helvíkovice
Poskytnutá dotace: 843 089,Rekonstrukce hřbitovní zdi

Obec Kameničná
Poskytnutá dotace: 800 000,Revitalizace zpevněných ploch
v obci Kameničná

Město Žamberk
Poskytnutá dotace: 900 000,Sedačky v Divišově divadle

NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Jezdecký klub Červená Voda
Poskytnutá dotace: 360 000,-

16

Rodinný klub Domino
Poskytnutá dotace: 408 402,-

Vybavení jezdeckého klubu

Sportoviště pro děti a mládež
Skatepark Klášterec nad Orlicí

Občanské sdružení CEMA
Žamberk

Sbor dobrovolných hasičů
Nekoř

Poskytnutá dotace: 491 673,-

Poskytnutá dotace: 376 731,-

Zkvalitnění prostor Rodinného
centra Pohoda

Rekonstrukce klubového
zázemí SDH Nekoř

PODNIKATELÉ

ZESPO CZ s.r.o.

Kunvaldská a.s.

Poskytnutá dotace: 175 000,-

Poskytnutá dotace: 350 000,-

Modernizace ustájení telat

Boudy pro telata

Pavel Kaplan
Poskytnutá dotace: 143 065,Rekonstrukce střechy stodoly - výměna střešní krytiny

I Činnosti související s administrací projektů z 1. Výzvy:
V rámci zajištění administrace podpořených projektů zajišťuje kancelář MAS především
následující aktivity:
I Školení pro podpořené žadatele (seznámení s podmínkami příjemců dotace)
I Průběžný monitoring projektů (postup realizace projektu)
I Konzultace s žadateli (výběrová řízení, hlášení o změnách projektů, příprava
podkladů k žádosti o proplacení, atd.)
I Kontrola žádostí o proplacení, výběrových řízení, účetních dokladů a dalších
povinných příloh, které se dokládají při podání žádosti o proplacení na RO SZIF
I Fyzická kontrola na místě realizace projektu
I Seznámení žadatelů s podmínkami udržitelnosti projektu
I Účast na kontrolních dnech SZIF
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PROJEKTY SPOLUPRÁCE
V roce 2010 MAS ORLICKO připravila ve spolupráci s dalšími partnery v regionu
a partnery neziskovými místními akčními skupinami celkem dvě žádosti na realizaci
projektů k podpoře rozvoje regionu Orlicko:

1. Zdraví je náš společný cíl
Předmětem projektu bylo vybavení obcí v regionu Orlicko infrastrukturou pro
volnočasové aktivity všech věkových skupin občanů a realizace akcí zaměřených na
využívání těchto prvků občany.
Projekt byl připraven ve spolupráci s 21 obcemi v regionu Orlicko a partnerem projektu
MAS POHODA Venkova.

2. Orlické hory – hory pro handicapované
Předmětem projektu bylo zlepšení možností trávení volného času pro handicapované
osoby, regionu Orlických hor a Podorlicka pořízením vhodných pomůcek pro tyto
občany a zajištění propagace (nabídky) těchto pomůcek občanům v regionu.
Projekt byl připraven ve spolupráci s Oblastní charitou Ústí nad Orlicí, pobočkou
Letohrad a partnerem projektu MAS NAD ORLICÍ, MAS POHODA Venkova a MAS SPLAV.
Realizace projektů:
Z důvodu velkého převisu zaregistrovaných žádostí na CP SZIF nebyly projekty bohužel
schváleny k podpoře.
V roce 2011 se připravuje dopracování projektu „Orlické hory – hory pro
handicapované“ a opětovné podání žádosti o podporu tohoto projektu.
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Návrhová studie další činnosti MAS ORLICKO
Cílem MAS ORLICKO je věnovat se podpoře rozvoje venkova i mimo program LEADER
a podporovat všestranně i další aktivity a projekty, které mohou být pro region přínosné
a současně jejich podpora z programu LEADER není možná.
Z tohoto důvodu byla v roce 2010 zpracována Návrhová studie další činnosti MAS
ORLICKO, jejímž cílem bylo deﬁnovat hlavní směry dalšího působení organizace tak,
aby byla pro region přínosná a potřebná a současně nedocházelo k suplování aktivit již
fungujících organizací.
Výstupem studie bylo stanovení následujících oblastí činnosti MAS ORLICKO:
I. Podpora neziskových organizací
I Podpora spolků v oblasti dodržování povinných zákonných povinností
I Podpora komunikace, spolupráce a výměna zkušeností mezi spolky
II. Podpora místního trhu
I Organizace trhů místního zboží a řemesel
I Projekt „Vaši řemeslníci a producenti pro Vás“ – regionální katalog podnikatelů
a producentů a související propagace
III. Podpora vazeb na region a vzdělávání
I Projekty zaměřené na vzdělávání školní mládeže
IV. Podpora cestovního ruchu
I Projekt „Dobrá orlická hospoda“
I Projekt „Orlicko bez bariér“
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PROPAGACE MAS ORLICKO
Propagace činnosti je nezbytnou součástí dosažení vytyčeného cíle MAS ORLICKO,
kterým je přiblížit příležitost získávání dotací i drobným podnikatelům nebo neziskovým
organizacím, vytvářet prostředí pro rozvoj spolupráce v území, získávat podněty
a realizovat inovativní projekty pro zajištění rozvoje své činnosti.
Vydávání informací o činnosti MAS ORLICKO a o vyhlašovaných výzvách:
I Obecní občasníky/zpravodaje a webové stránky obcí regionu Orlicka
I Orlický deník, Truhlářské listy a časopis Agrovenkov
I Webové stránky Pardubického kraje a Agrovenkova
Vydávání publikačních materiálů:
I Brožura pro potenciální žadatele
I Zpravodaj MAS ORLICKO
Podpora akcí propagačními dárkovými předměty:
I Podpora 59 akcí (plesy, zábavy, soutěže) pořádaných obcemi regionu Orlicka
I Stánek s vánočním občerstvením na rozsvěcení Vánočního stromu v Žamberku
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Výhled činnosti na rok 2011
Aktivity plánované pro rok 2011 jsou spojeny jak s realizací programu LEADER, tak s již
avizovaným rozvojem činnosti sdružení i do dalších oblastí.
A jaké jsou hlavní aktivity pro rok 2011?
1 I Aktualizace pravidel a podmínek pro příjemce dotace ve vazbě na aktualizaci
pravidel SZIF
V prosinci 2010 došlo ze strany SZIF k rozsáhlé aktualizaci pravidel, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2. Programu rozvoje
venkova ČR.
Tato změna si vyžádala rozsáhlou revizi všech stávajících dokumentů MAS ORLICKO
a jejich aktualizaci.
První kvartál roku 2011 tak bude spojen s projednáním a aktualizací veškerých
dokumentů nutných pro administraci plánovaných výzev.
2 I Realizace programu LEADER
V návaznosti na očekávanou aktualizaci pravidel bude v roce 2011 vyhlášena pouze 1
prodloužená výzva k předkládání žádostí o dotaci.
Předpokládaná alokace pro tuto výzvu je uvedena v tabulce:
Číslo ﬁche a název

Příjemci dotace

Max. výše
podpory

Předpokládaná
alokace

1

Zkvalitňování infrastruktury
a vzhledu obcí

Obce

90%

2 010 000 Kč

2

Zázemí pro volnočasové
a občanské aktivity

Obce

90%

1 340 000 Kč

3

Podpora uplatnění žen

NNO, obce, církve

90%

2 160 000 Kč

4

Podpora spolkové činnosti

NNO, církve

90%

1 100 946 Kč

5

Moderní zemědělské
podnikání

Zemědělští podnikatelé

40-60%

2 400 000 Kč

6

Efektivní využití lesních
přírodních zdrojů,
maloobchod a služby

Mikropodniky ve vybraných
OKEČ, především dřevozpracující

60%

1 200 000 Kč
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Výhled činnosti na rok 2011
3 I Střednědobé hodnocení naplňování SPL
Jednou z aktivit spojených s realizací Programu LEADER je provedení střednědobého
hodnocení naplňování Strategického plánu Leader. Sběr podkladů pro toto hodnocení
bude probíhat průběžně, výsledné hodnocení naplňování SPL bude zpracováno do
konce roku 2011.
4 I Propagace
I v roce 2011 bude MAS ORLICKO pokračovat v propagaci své činnosti a programu
LEADER především prostřednictvím následujících aktivit:
I Propagace v místním tisku a na webových stránkách obcí
I Propagace v regionálním tisku (Orlický deník)
I Propagace na webových stránkách MAS
I Propagace v odborném tisku a na odborných webových stránkách
I Propagace na vybraných regionálních akcích
I Vydávání zpravodaje MAS ORLICKO (duben, prosinec)
I Vydávání informační brožury pro žadatele
I Propagace na konferencích a dalších akcích zaměřených na vzdělávání a výměnu
zkušeností
5 I Příprava nových projektů
V souladu se zpracovanými výstupy Návrhové studie začne MAS ORLICKO v roce 2011
připravovat další projekty pro rozvoj regionu Orlicko.
Dále bude opět podána žádost na podporu projektu Orlické hory – hory
handicapované.

pro

6 I Rozšíření členské základny
Od roku 2006 je členská základna MAS ORLICKO neměnná.
S rozvojem činnosti a připravovanými aktivitami MAS ORLICKO bude v roce 2011
přijímat nové členy, kteří se budou chtít aktivně zapojovat do dialogu o aktivitách pro
rozvoj Orlicka.
Noví členové by měli být přijímáni v rámci jednání VH v květnu 2011.
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Zpráva o hospodaření
Provozní činnost MAS spojená s realizací Programu Leader je plně (100%) ﬁnancována
z dotací z programu Leader. Pro rok 2010 byla na tuto činnost vyčleněna částka
1 840 200 Kč. Skutečné provozní náklady na realizaci programu LEADER v roce 2010
činily 1 671 252 Kč.
Na základě předložených žádostí o platbu byly MAS ORLICKO ke dni zpracování
výroční zprávy (duben 2011) MAS ORLICKO schváleny všechny 3 žádosti o platbu a to
s následujícím výsledkem:
I 1. etapa: požadovaná dotace: 512 516 Kč – schválená dotace: 506 150 Kč
I 2. etapa: požadovaná dotace: 542 481 Kč – schválená dotace: 542 481 Kč
I 3. etapa: požadovaná dotace: 500 902 Kč – schválená dotace: 500 854 Kč
Rozdíl mezi požadovanou a schválenou dotací ve výši 6 414 Kč byl uhrazen z vlastních
zdrojů sdružení.
Předﬁnancování provozních výdajů MAS ORLICKO je zajišťováno prostřednictvím
revolvingového úvěru poskytnutého Českou spořitelnou a.s. Úvěr je zaručen
poskytnutým ručitelským závazkem města Letohrad. K 31.12.2010 činila vyčerpaná
výše úvěru 1 030 000 Kč.
Na další výdaje, které nejsou spojeny s realizací programu LEADER, čerpala Místní akční
skupina ORLICKO dotace z Pardubického kraje. Jedná se o následující dotace:
I Dotace na zajištění provozní činnosti MAS ve výši 200 000 Kč – dotace byla
poskytnuta v roce 2009 a vyúčtována k 31.12.2010.
I Dotace na zpracování Návrhové studie další činnosti MAS ORLICKO – dotace ve výši
100 000 Kč byla poskytnuta v roce 2010 a vyúčtována k 31.12.2010.
Pro ﬁnancování nezpůsobilých výdajů (především úroků z úvěru) a pro další rozvojovou
činnost MAS zřídila MAS ORLICKO usnesením valné hromady rozvojový fond. V roce
2010 činily příspěvky do rozvojového fondu 239 000 Kč.
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Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

Výkaz zisku a ztráty
ke dni 31.12.2010

Místní akční skupina ORLICKO

(v celých tisících Kč)

Divišova 669
Žamberk
564 01

IČ
27034186

Číslo
řádku

A.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Činnost
hlavní

hospodářská

Náklady

1

2 009

Spotřebované nákupy celkem

2

116

1.

Spotřeba materiálu

3

103

2.

Spotřeba energie

4

13

3.

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

5

4.

Prodané zboží

6

Služby celkem

7

5.

Opravy a udržování

8

3

6.

Cestovné

9

14

7.

Náklady na reprezentaci

10

8.

Ostatní služby

11

727

Osobní náklady celkem

12

1 094

I.

II.

III.

744

9.

Mzdové náklady

13

842

10.

Zákonné sociální pojištění

14

252

11.

Ostatní sociální pojištění

15

12.

Zákonné sociální náklady

16

13.

Ostatní sociální náklady

17

Daně a poplatky celkem

18

1

14.

Daň silniční

19

1

15.

Daň z nemovitostí

20

16.

Ostatní daně a poplatky

21

Ostatní náklady celkem

22

17.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

23

18.

Ostatní pokuty a penále

24

19.

Odpis nedobytné pohledávky

25

20.

Úroky

26

21.

Kursové ztráty

27

22.

Dary

28

23.

Manka a škody

29

24.

Jiné ostatní náklady

30

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

31

25.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

32

26.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

33

27.

Prodané cenné papíry a podíly

34

28.

Prodaný materiál

35

29.

Tvorba rezerv

36

30.

Tvorba opravných položek

37

Poskytnuté příspěvky celkem

38

31.

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

39

32.

Poskytnuté členské příspěvky

40

Daň z příjmů celkem

41

Dodatečné odvody daně z příjmů

42

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

33.

54

43
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Číslo
řádku

Činnost
hlavní

hospodářská

Náklady celkem

43

2 009

B.

Výnosy

44

1 947

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

45

1.

Tržby za vlastní výrobky

46

2.

Tržby z prodeje služeb

47

3.

Tržby za prodané zboží

48

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

49

4.

Změna stavu zásob nedokončené výroby

50

5.

Změna stavu zásob polotovarů

51

6.

Změna stavu zásob výrobků

52

7.

Změna stavu zvířat

53

Aktivace celkem

54

8.

Aktivace materiálu a zboží

55

9.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

56

10.

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

57

11.

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

58

Ostatní výnosy celkem

59

12.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

60

13.

Ostatní pokuty a penále

61

14.

Platby za odepsané pohledávky

62

15.

Úroky

63

16.

Kurzové zisky

64

17.

Zúčtování fondů

65

18.

Jiné ostatní výnosy

66

Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opravných položek celkem

67

19.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

68

20.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

69

21.

Tržby z prodeje materiálu

70

22.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

71

23.

Zúčtování rezerv

72

24.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

73

25.

Zúčtování opravných položek

74

Přijaté příspěvky celkem

75

26.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

76

27.

Přijaté příspěvky (dary)

77

28.

Přijaté členské příspěvky

78

Provozní dotace celkem

79

1 707

Provozní dotace

80

1 707

Výnosy celkem

81

1 947

Výsledek hospodaření před zdaněním

82

-62

Daň z příjmů

83

Výsledek hospodaření po zdanění

84

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

29.

C.

34.

D.

1

1

239

239

-62

Pozn.:

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné

Podpis osoby odpovědné

osoby:

za sestavení:

Okamžik sestavení:

24.03.2011

Telefon:

#UC101566, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice
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Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

R o z v a h a (Bilance)
ke dni 31.12.2010
(v celých tisících Kč)

IČ
27034186

AKTIVA
A.
Dlouhodobý majetek celkem

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Místní akční skupina ORLICKO

Divišova 669
Žamberk
564 01
Číslo
řádku

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3

2.

Software

4

3.

Ocenitelná práva

5

4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6

5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7

6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

1.

Pozemky

11

2.

Umělecká díla, předměty a sbírky

12

3.

Stavby

13

4.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

14

5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

15

6.

Základní stádo a tažná zvířata

16

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

9

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

20

Dlouhodobý finanční majetek celkem

21

1.

Podíly v ovládaných a řízených osobách

22

2.

Podíly v osobách pod podstatným vlivem

23

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

24

4.

Půjčky organizačním složkám

25

5.

Ostatní dlouhodobé půjčky

26

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

27

7.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

28

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

30

2.

Oprávky k softwaru

31

3.

Oprávky k ocenitelným právům

32

4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

33

5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

34

6.

Oprávky ke stavbám

35

7.

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

36

8.

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

37

9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

38

10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

39

11.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

40

II.

III.

IV.

Stav k poslednímu
dni účet.období

1

1.

I.

Stav k prvnímu
dni účet.období

322

322

322

322

322

322

322

322

AKTIVA
B.
Krátkodobý majetek celkem

Číslo
řádku

41

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

dni účet.období

dni účet.období

1 335

1 257

Zásoby celkem

42

1.

Materiál na skladě

43

2.

Materiál na cestě

44

3.

Nedokončená výroba

45

4.

Polotovary vlastní výroby

46

5.

Výrobky

47

6.

Zvířata

48

7.

Zboží na skladě a v prodejnách

49

8.

Zboží na cestě

50

9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

51

Pohledávky celkem

52

1 318

1 106

1.

Odběratelé

53

1

1

2.

Směnky k inkasu

54

3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

55

4.

Poskytnuté provozní zálohy

56

5.

Ostatní pohledávky

57

6.

Pohledávky za zaměstnanci

58

7.

Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřejného zdravotní pojišt.

59

8.

Daň z příjmů

60

9.

Ostatní přímé daně

61

10.

Daň z přidané hodnoty

62

11.

Ostatní daně a poplatky

63

12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

64

611

485

13.

Nároky na dotace a ostat.zúčtování s rozpočtem orgánů úz.samospr.celků

65

14.

Pohledávky za účastníky sdružení

66

15.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

67

16.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

68

17.

Jiné pohledávky

69

18.

Dohadné účty aktivní

70

706

620

19.

Opravná položka k pohledávkám

71

I.

II.

Krátkodobý finanční majetek celkem

72

16

77

1.

Pokladna

73

1

8

2.

Ceniny

74

3.

Účty v bankách

75

15

69

4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

76

5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

77

6.

Ostatní cenné papíry

78

7.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

79

8.

Peníze na cestě

80

Jiná aktiva celkem

81

1

74

1.

Náklady příštích období

82

1

2.

Příjmy příštích období

83

3.

Kurzové rozdíly aktivní

84

AKTIVA CELKEM

85

III.

IV.

3

71

1 335

1 257
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PASIVA
A.
Vlastní zdroje celkem

Číslo
řádku

86

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

dni účet.období

dni účet.období

168

106

168

106

Jmění celkem

87

1.

Vlastní jmění

88

2.

Fondy

89

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

90

Výsledek hospodaření celkem

91

1.

Účet výsledku hospodaření

92

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

93

160

-62

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

94

8

168

B.

Cizí zdroje celkem

95

1 167

1 151

I.

Rezervy celkem

96

1.

Rezervy

97

II.

Dlouhodobé závazky celkem

98

I.

II.

1.

Dlouhodobé bankovní úvěry

99

2.

Vydané dluhopisy

100

3.

Závazky z pronájmu

101

4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

102

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

103

6.

Dohadné účty pasivní

104

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

105

Krátkodobé závazky celkem

106

1 167

1 151

1.

Dodavatelé

107

29

16

2.

Směnky k úhradě

108

3.

Přijaté zálohy

109

1

1

4.

Ostatní závazky

110

5.

Zaměstnanci

111

60

63

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

112

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravot.poj.

113

28

29

8.

Daň z příjmů

114

10

11

III.

9.

Ostatní přímé daně

115

10.

Daň z přidané hodnoty

116

11.

Ostatní daně a poplatky

117

12.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

118

13.

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

119

14.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

120

15.

Závazky k účastníkům sdružení

121

16.

Závazky z pevných termínových operací a opcí

122

17.

Jiné závazky

123

1

1

18.

Krátkodobé bankovní úvěry

124

1 038

1 030

19.

Eskontní úvěry

125

20.

Vydané krátkodobé dluhopisy

126

21.

Vlastní dluhopisy

127

22.

Dohadné účty pasivní

128

23.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

129

Jiná pasiva celkem

130

1.

Výdaje příštích období

131

2.

Výnosy příštích období

132

3.

Kursové rozdíly pasivní

133

PASIVA CELKEM

134

1 335

1 257

IV.

Pozn.:

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné

Podpis osoby odpovědné

osoby:

za sestavení:

Okamžik sestavení:

Telefon:

Poznámka:
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto
výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech
rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv
s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345, 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny
v aktivech i pasivech , přičemž rozdíl stran vstupuje:
a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.
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P�íloha ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2010

--------------------------------------1. Název a sídlo ú�etní jednotky:

Místní ak�ní skupina ORLICKO
Divišova 669
564 01 Žamberk
I�: 27034186

2. Datum vzniku: 30.b�ezna 2006
3. P�edm�t �innosti: - zajiš�ování napl�ování principu partnerství spo�ívající ve spolupráci mezi ve�ejnou
správou, podnikatelskými subjekty, nestátními neziskovými organizacemi, dalšími
subjekty a ob�any
4. Pr�m�rný po�et zam�stnanc� b�hem ú�etního období: 3
5. Zp�sob ocen�ní:
a) zásob nakupovaných a vytvo�ených ve vlastní režii:
- zásoby nakupované - nákupní cena + vedlejší po�izovací náklady
b) hmotného a nehmotného investi�ního majetku vytvo�eného vlastní �inností:
- ocen�ní vlastními náklady
6. Druhy vedlejších po�izovacích náklad� zahrnovaných do po�izovacích cen nakupovaných zásob:
dopravné, poštovné
7. Zp�sob ú�tování zásob: B
8. Zp�sob sestavení odpisových plán� pro investi�ní majetek a použité odpisové metody p�i stanovení
ú�etních odpis�: ú�etní odpisy hmotného majetku v ocen�ní nad 40.000,- jsou provád�ny dle da�ových
odpis� platných dle zákona o dani z p�íjm�. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocen�ní od 3.000,- do
40.000,- je odepisován 2 roky. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocen�ní do 3.000,- je ú�etním
nákladem v roce po�ízení.
9. Rozd�lení výnos� v ú�etním období:
414 ,- p�íjem z úrok� na BÚ
- p�íjem dotací na �innost - Pardubický kraj
100 000,- Pardubický kraj – vratka
- 57 640,- nevy�erpaná dotace
- LEADER
502 450,- LEADER
542 481,- schválená dotace k 31.12.2010
- LEADER
500 901,- výše žádosti o proplacení k 31.12.2009
- LEADER
119 006,- bude žádáno v 1.etap� 2011
- p�íjem p�ísp�vk� na �innost MAS
239 444,10. Hospodá�ský výsledek – ztráta ve výši 62 413,- K� je tvo�en z t�chto položek:
- vratka dotace (snížení výnos�) ve výši 57600,- K�
- do�erpání dotace Pk200 (byla zahrnuta ve výnosech p�edchozího roku) ve výši 123 614,- K�
- zisk z vlastních zdroj� (p�ísp�vk� na �innost a úrok� na BÚ) ve výši 118 801,-

Místo a datum vyhotovení:

Podpis statutárního orgánu:

Žamberk 24.3.2011

Ing.Old�ich Ž�árský – p�edseda

Poděkování
Děkujeme za vykonanou práci všem členům a dalším partnerům Místní
akční skupiny ORLICKO, kteří se podíleli na činnosti MAS, za jejich
práci v orgánech MAS i ve výběrové a hodnotící komisi, manažerce
a zaměstnankyním kanceláře MAS ORLICKO.
Za ﬁnanční podporu našich aktivit v roce 2010 děkujeme Státnímu
zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF), Pardubickému kraji a městu
Letohrad, které poskytlo ručitelský závazek.
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