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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY
Vážení členové MAS, partneři, kolegové, zástupci kraje, občané regionu a zástupci organizací,
dovolte mi předložit výroční zprávu Místní akční skupiny ORLICKO za rok 2011.
I v letošním roce se MAS ORLICKO, stejně jako v letech minulých, věnovala realizaci Strategického plánu Leader na území Orlicka a jedním z jejích primárních cílů tak bylo rozdělit
prostředky ve výši více než 10 miliónů korun na podporu projektů neziskových organizací,
podnikatelů i obcí.
S ohledem na probíhající změny v Pravidlech byly v tomto roce prostředky rozděleny naráz,
v rámci jedné prodloužené výzvy. Po jejím vyhodnocení můžeme konstatovat, že v uplynulém roce se výrazně zvýšil zájem žadatelů o podporu MAS ORLICKO i celková úroveň a kvalita předkládaných projektů, které velmi dobře reflektovaly individuální potřeby jednotlivých
žadatelů, jejich zájem i iniciativu. Disponibilní prostředky tak byly rozděleny na více než 35
zajímavých a inovativních projektů v území.
Mimo realizace Strategického plánu Leader uspěla Místní akční skupina ORLICKO v letošním
roce také s jedním ze svých individuálních projektů, zaměřených na rozšiřování nabídky a
zkvalitňování služeb pro osoby s handicapem. Díky získané podpoře pro projekt „Orlické
hory pro všechny“ vznikne v roce 2012 na Orlicku nové zázemí pro trávení volného času osob
s handicapem a nabídka kompenzačních pomůcek Oblastní charity Ústí nad Orlicí, pobočky
v Letohradě, rozšíří svou nabídkou o několik nových, zajímavých pomůcek.
Rok 2011 tedy přinesl jak další pokrok při podpoře žadatelů z území, tak nové projekty a aktivity na podporu rozvoje Orlicka. S aktivním nasazením jak zaměstnanců, tak jednotlivých
členů MAS ORLICKO se mnohé podařilo a budeme se těšit, že s pomocí Evropských dotací,
podporou kraje i aktivní spoluprácí s jednotlivými subjekty v území se podaří i v roce 2012
další nové aktivity a projekty, které nám jsou nyní výzvou.

Ing. Oldřich Žďárský
předseda MAS ORLICKO
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I. O MAS ORLICKO
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I.1. PROFIL SPOLEČNOSTI
Místní akční skupina je neziskovou organizací, jejímiž zakladateli jsou v souladu s podmínkami
Evropské unie zástupci místní komunity - podnikatelů, orgánů samospráv i neziskových organizací, kdy podíl veřejné sféry činí méně než 50 %.
Místní akční skupina ORLICKO je v současnosti příjemcem a administrátorem dotace v rámci
tzv. programu „LEADER“, realizovaného v České republice v rámci Programu rozvoje venkova,
kdy získala finanční alokaci pro období let 2009 - 2013. V souladu s metodikou programu
LEADER administruje a rozděluje finanční prostředky ve svém regionu – vymezeném katastrálními územími 31 obcí na území mikroregionu Orlicko. Každý rok tohoto schváleného období
bude konečným žadatelům (obcím, neziskovým organizacím a podnikatelům) rozdělovat cca
10 000 000 Kč. Za tímto účelem byl vytvořen a schválen Strategický plán LEADER.
Mimo projektů v rámci opatření IV.1.2 se občanské sdružení věnuje přípravě projektů spolupráce s dalšími jinými Místními akčními skupinami a přípravě projektů mimo program LEADER dle
zpracované Návrhové studie. Cílem MAS ORLICKO je tak podporovat rozvoj regionu Orlicko
v rámci realizace dalších zajímavých projektů, které přinášejí nová (inovativní) řešení k rozvoji
území.
Administrativní a personální zajištění činnosti společnosti
Administrativní činnost kanceláře MAS zajišťují dva pracovníci, kteří především poskytují
bezplatné konzultace k projektům v jejich přípravné a realizační fázi a v době jejich pětileté
udržitelnosti. Dále pořádají školení, semináře pro žadatele a také zajišťují propagační materiály, tiskoviny a jiné potřebné činnosti pro provoz kanceláře. K dalším aktivitám kanceláře
patří příprava a realizace dalších projektů, realizovaných MAS ORLICKO, jako příjemcem dotace
v rámci dalších projektů (mimo opatření IV.1.).
Sídlo MAS:

Divišova 669, 564 01 Žamberk

Statutární zástupce:

Ing. Oldřich Žďárský

Manažerka:

Ing. Ivana Vanická

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Blanka Kulhavá
Ing. Lukáš Bednář
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I.2. Orgány MAS ORLICKO a jejich činnost
I Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším rozhodujícím orgánem, představovaným shromážděním všech
členů MAS. V roce 2011 byla svolána celkem dvakrát a jedenkrát se uskutečnilo pracovní jednání členů.
Změny v členské základně
V roce 2011 došlo poprvé od založení společnosti k rozšíření členské základny MAS ORLICKO.
Výzva k přijímání nových členů byla na základě rozhodnutí rady MAS zveřejněna v únoru 2011
na webových stránkách MAS ORLICKO, Agrovenkova a obcí Orlicka, v místním tisku a ve zpravodaji MAS ORLICKO. Potenciální zájemci o členství byli v souladu s usnesením valné hromady
osloveni také prostřednictvím stávajících členů MAS ORLICKO.
Příjem přihlášek o členství byl ukončen dne 25. 3. 2011. Žádost o členství předložilo 10 subjektů. Při květnovém shromáždění valné hromady bylo následně přijato 7 nových členů. Nově
přijatými členy MAS ORLICKO se tak stali: Ing. Ladislav Dostálek; JERMS, o.s.; Mgr. Radomíra
Křenová; Kunvaldská a.s.; Ing. Petr Mareš, Mgr. Oto Pavliš; ZEOS s.r.o.
V průběhu roku došlo také k vystoupení tří členů na vlastní žádost. Své členství v MAS ORLICKO
v roce 2011 ukončili: Mgr. Miroslav Baier; Jaromír Šeda; Kulturní centrum Letohrad.
K 31. 12. 2011 měla MAS ORLICKO 21 členů, z toho 2 zástupce veřejné správy, 13 zástupců podnikatelů, 4 zástupce neziskových organizací a 2 fyzické osoby.

Místní akční skupina ORLICKO
rozšiřuje členskou základnu
Pro další rozvoj naší činnosti hledáme nové aktivní
členy z řad podnikatelů, neziskových organizací i občanů.
Členství v MAS ORLICKO vzniká na základě rozhodnutí
valné hromady MAS ORLICKO.
Více informací o podmínkách členství a náležitostech
podání přihlášky naleznete na našich webových stránkách
www.mas.orlicko.cz
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I.2. Orgány MAS ORLICKO a jejich činnost
V rámci valné hromady také proběhla, v souladu s pravidly pro rotaci členů MAS v orgánech,
nová volba členů.

I Rada (výkonný orgán MAS)
Členové:

Ing. Oldřich Žďárský – předseda MAS
Ing. Josef Paďour – místopředseda MAS
Ing. Petr Mareš
Silvie Serbousková
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.
Dále 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 2011 se jednání rady uskutečnilo sedmkrát.

I Revizní komise (kontrolní orgán)
Členové:

Ing. Dana Hubálková – předsedkyně
Mgr. Oto Pavliš
Ing. Petr Tomaško

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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I.2. Orgány MAS ORLICKO a jejich činnost
V roce 2011 zajišťovala revizní komise jak průběžnou kontrolu hospodaření MAS ORLICKO, tak
první kontrolu projektů, podpořených z programu LEADER prostřednictvím MAS ORLICKO,
které jsou již ve fázi udržitelnosti. V roce 2011 bylo zkontrolováno celkem 13 projektů.

I Výběrová komise
Členové:

Ing. Jidřich Kalous - předseda
Mgr. Emílie Dolečková
Pavel Kalianko
Jindřich Kalous
Jan Vych

Pro hodnocení přijatých projektů má MAS zvolenou pětičlennou výběrovou komisi. Tato komise připravuje na základě výsledku nezávislého hodnocení projektů podklady pro schválení
projektů k financování radě MAS.
K dalším zásadním aktivitám členů výběrové komise patří mimo samotného hodnocení
jednotlivých projektů především vyhodnocení efektivity procesu hodnocení, vyhodnocení
jednotlivých výzev a z toho vyplývající návrhy změn v hodnotících (preferenčních) kritériích,
včetně jejich výkladu.
V roce 2011 komise hodnotila v rámci jedné rozsáhlé 4. výzvy celkem 60 přijatých projektových
žádostí o dotaci.
Hodnotitelé projektů
Pro hodnocení projektů spolupracuje MAS ORLICKO s externími hodnotiteli. Tyto subjekty,
které pocházejí jak z území MAS, tak mimo něj, provádí dvoukolové nezávislé hodnocení
přijatých projektů v rámci Programu rozvoje venkova.
V roce 2011 spolupracovala MAS celkem s 13 hodnotiteli z území MAS a s 5 hodnotiteli mimo
území MAS ORLICKO.
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I.3. Členství MAS ORLICKO v dalších organizacích
I Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. (dále jen NS MAS ČR)
NS MAS ČR je dobrovolným občanským sdružením právně, majetkově a organizačně samostatných a nezávislých neziskových organizací pracujících metodou LEADER – Místních akčních
skupin. V členské základně je nyní registrováno 138 Místních akčních skupin.

I Poslání a sídlo Národní sítě
Posláním NS MAS ČR je především:
sdružovat fyzické a právnické osoby, členy MAS
reprezentovat a zastupovat MAS:
I na národní úrovni vůči vládním institucím, ministerstvům a organizacím zřizovaným
ministerstvy a vůči dalším relevantním subjektům
I na mezinárodní úrovni vůči organizacím a subjektům pracujícím v intencích Iniciativy
Leader a vůči ostatním partnerům, institucím, úřadům apod.
spolupracovat a komunikovat:
I s kraji a jejich krajskými úřady
I s organizacemi zabývajícími se rozvojem venkova
I s finančními ústavy
I na mezinárodní úrovni s příslušnými institucemi EU
I s mezinárodními institucemi zabývajícími se problematikou venkova a metodou LEADER
propagovat a medializovat:
I vůči sdělovacím prostředkům
I vlastními silami
Sídlem NS MAS ČR je Hlavní 137, 788 33 Hanušovice.
Vstup MAS ORLICKO do NS MAS ČR
Vstup do Národní sítě byl schválen valnou hromadou MAS ORLICKO dne 12. 5. 2011. MAS ORLICKO se tak stala aktivním členem NS MAS a zapojuje se do veškeré činnosti této organizace.
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I.3. Členství MAS ORLICKO v dalších organizacích
I Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR, o.s. Pardubického kraje
Krajské sdružení v Pardubickém kraji sdružuje členy NS MAS s vlastní právní subjektivitou.
Členy Krajského sdružení NS MAS jsou všichni členové NS MAS, jejichž regiony jsou na území
Pardubického kraje.
Poslání a sídlo Krajského sdružení
I zajišťovat výměnu zkušeností a komunikaci mezi jednotlivými MAS v rámci Pardubického
kraje, společnou propagaci a prezentaci výstupů a aktivit MAS Pardubického kraje
I sledovat a evidovat činnost MAS daného kraje
I informovat členy o dění v NS MAS ČR a zabezpečovat oboustranný tok informací
I umožňovat výměnu informací, respektovat a uplatňovat doporučení kontrolní komise NS
MAS v oblasti působnosti kontrolních mechanismů
I zvolený zástupce KS MAS je členem Výboru NS MAS
Sídlem KS NS MAS je sídlo MAS, jejíž zástupce byl zvolen předsedou KS NS MAS, tj. v současné
době MAS Sdružení pro rozvoj Poličska, o.s., Sulkovská 340, 569 92 Bystré.
Vstup MAS ORLICKO do KS NS MAS ČR, o.s. Pardubického kraje
MAS ORLICKO je členem Krajské sítě od roku 2010, jeho vstup schválila valná hromada dne 26.
11. 2010.
Ve spolupráci s Krajským sdružením se MAS ORLICKO v roce 2011 zúčastnila mezinárodní
výstavy Země živitelka, mezinárodní konference LeaderFEST a byl vydán společný propagační
materiál, kde jsou informace o místních akčních skupinách Pardubického kraje.
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I.3. Členství MAS ORLICKO v dalších organizacích
I Celostátní síť pro venkov
Síť je tvořena zástupci organizací a správních orgánů podílejících se na rozvoji venkova a
zemědělství. Zakládajícími členy jsou členové Monitorovacího výboru EAFRD, Národní síť
Místních akčních skupin, Národní observatoř venkova, Česká zemědělská univerzita, Jihočeská
univerzita a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.
Působnost a cíle sítě
Cílem sítě je:
I seskupit státní správu a organizace zapojené do podpory rozvoje venkova a zemědělství
I vytvářet vhodné podmínky pro partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem za
účelem technické asistence pro projekty národní a mezinárodní spolupráce
I podpořit implementaci a hodnocení politiky rozvoje venkova a zemědělství
I zajistit sběr informací a údajů o nejlepší praxi a dalších poznatků
I organizace seminářů, setkání a pracovních jednání týkajících se subjektů pro venkov a
zemědělství pro osu III. a IV. PRV
I provozování internetového portálu sítě, který bude komunikačním, propagačním a
marketingovým nástrojem MZe, PRV, členů a partnerů sítě.
Členství
MAS ORLICKO je členem Celostátní sítě pro venkov v Pardubickém kraji.
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I.4. PROPAGACE MAS ORLICKO
Propagace činnosti je nezbytnou součástí dosažení vytyčeného cíle MAS ORLICKO, kterým je
přiblížit možnost 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.
V rámci propagace své činnosti se MAS ORLICKO v roce 2011 zaměřila především na následující
aktivity:
Vydávání informací o činnosti MAS ORLICKO a o vyhlašovaných výzvách:
I obecní občasníky a zpravodaje
I webové stránky obcí regionu Orlicka
I Orlický deník, časopis AgroVenkov
I webové stránky Pardubického kraje a Agrovenkov
Vydávání propagačních a edukačních materiálů:
I Jak si správně zpracovat žádost o dotaci
I Zpravodaj MAS ORLICKO (v roce 2011 byly vydány 2 čísla zpravodaje)
Propagace MAS na místních akcích:
I Kopečková pouť – Letohrad
I Svátky dřeva – Žamberk
I Země Živitelka – České Budějovice
I Den dětí s dobrovolníky - Žamberk
I Stánek na vánočním jarmarku – Žamberk
I Podpora místních akcí (plesů) v celém území MAS ORLICKO
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I.4. PROPAGACE MAS ORLICKO

Výměna zkušeností, kooperace, spolupráce:
I Konference LeaderFEST – Štramberk
I Konference Orlicko – Kladsko
I Konference VENKOV 2011
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II. REALIZACE
PROGRAMU LEADER

REA
REAL
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II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER v roce 2011
V rámci realizace Strategického plánu LEADER byla v roce 2011 mimořádně vyhlášena pouze
jedna prodloužená výzva k podání žádostí o dotaci do Programu rozvoje venkova. O tomto
postupu rozhodla rada MAS z důvodu rozsáhlé aktualizace Pravidel pro poskytování dotací
z programu LEADER, která probíhala až do března 2011. Možnost vyhlášení jedné sloučené
výzvy s příjmem žádostí až v druhé polovině roku 2011 umožnila dostatečný prostor pro
propagaci, přípravu žádostí i konzultace s potenciálními žadateli.
V roce 2012 MAS ORLICKO předpokládá opětovné vyhlášení dvou výzev ročně, tak jako v roce
2010.

I II.1.1. Realizace IV. výzvy z programu LEADER
Základní informace:
V rámci IV. výzvy bylo vyhlášeno celkem 6 Fiche, do kterých mohli žadatelé předkládat své
žádosti.
Přehled Fichí a možní příjemci dotace jsou uvedeni v následující tabulce:
Číslo
fiche

Název

Příjemci dotace

1

Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí

Obce

2

Zázemí pro volnočasové a občanské aktivity

Obce

3

Podpora uplatnění žen

NNO, obce, církve

4

Podpora spolkové činnosti

NNO, církve

5

Moderní zemědělské podnikání

Zemědělští podnikatelé

6

Efektivní využití lesních přírodních zdrojů,
maloobchod a služby

Mikropodniky ve vybraných
OKEČ

Pro IV. výzvu byly alokovány finanční prostředky ve výši 10 210 946 Kč, její administrace probíhala dle následujícího harmonogramu:
Školení pro potencionální žadatele z řad obcí a pro potencionální
žadatele Fiche 3

3. 3. 2011

Vyhlášení výzvy

15. 7. 2011

Konzultace potencionálních žadatelů v kanceláři MAS

průběžně do konce příjmu žádostí

Příjem žádostí o dotaci v kanceláři MAS

8. 8. – 10. 8. 2011
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II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER v roce 2011
Administrace přijatých žádostí

11. 8. – 9. 9. 2011

Školení pro hodnotitele

12. 9. 2011

Hodnocení projektů

13. 9. – 29. 9. 2011

Jednání výběrové komise

3. 10. 2011

Jednání rady MAS ORLICKO

14. 10. 2011

Registrace projektů na RO SZIF v Hradci Králové

26. 10. 2011

Školení pro podpořené žadatele

9. a 10. 11. 2011

Konzultace v kanceláři MAS
Kancelář MAS poskytovala konzultace k příjmu žádostí již od března 2011, kdy mohli žadatelé začít
připravovat své projektové žádosti (zajišťování podkladů, povinných příloh, cenových nabídek atd.).
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.
V tomto období měli všichni potenciální žadatelé možnost:
I konzultovat s kanceláří MAS svůj projektový záměr
I nechat si zkontrolovat popis projektu, který byl následně předmětem žádosti o dotaci
I připravit a kompletovat povinné a dobrovolné přílohy žádosti o dotaci a konzultovat je s pracovníky kanceláře MAS
Pro ulehčení přípravy žádosti o dotaci vydala kancelář MAS pro žadatele informační brožuru „Jak si
správně zpracovat žádost o dotaci“, kterou všichni žadatelé obdrželi v kanceláři MAS nebo po domluvě e-mailovou poštou.
Vyhlášení výzvy a zveřejnění žádosti o dotaci
V souladu se schváleným harmonogramem poskytovatele dotace (Státního zemědělského a intervenčního fondu) došlo k oficiálnímu vyhlášení výzvy a ke zveřejnění formuláře žádosti o dotaci dne
15. 7. 2011.
V období do příjmu žádostí probíhal v kanceláři velký počet konzultací jak již připravovaných projektů, tak projektů, s kterými žadatelé v tomto období přicházeli teprve na prvotní konzultaci.
Pozdní zahájení přípravy a konzultace některých projektů tak měli značný vliv na následující příjem
žádostí i bodové ohodnocení předmětných projektů hodnotiteli.
Příjem žádostí
Příjem žádostí probíhal v kanceláři MAS v termínu od 8. do 10. srpna 2011. S ohledem na potřebu organizačního zajištění příjmu museli být všichni žadatelé na předání žádostí o dotaci předem nahlášeni.
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II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER V ROCE 2011
I Přehled předložených žádostí – IV. výzva
V následujících dvou grafech je uvedena základní rekapitulace předložených žádostí jak dle
požadované výše dotace, tak dle předložených projektů žadatelů:
Požadovaná výše dotace dle požadavků
7 052 867 Kč; 44%

3 314 550 Kč; 21%
Obce
Neziskové organizace
Podnikatelé

5 488 159 Kč; 21%

Počet předložených projektů dle žadatelů
24; 40%

5; 8%
Obce
Neziskové organizace
Podnikatelé

31; 52%
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II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER v roce 2011
I Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti
V období od 11. do 26. srpna 2011 probíhala v kanceláři MAS administrativní kontrola projektů.
V rámci administrativní kontroly probíhá tzv:
I kontrola přijatelnosti (vhodnost žadatele jako příjemce dotace)
I kontrola formálních požadavků a náležitostí žádosti
Administrativní kontrolu žádostí v kanceláři MAS následně doplňuje kontrola Státním zemědělským a intervenčním fondem, která probíhá pouze u projektů doporučených k financování.
Odstranění formálních nedostatků projektů v kanceláři MAS probíhalo v období od 29.8. do
9.9.2011 a následně na SZIF.
Na základě provedené administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti nebyl kanceláří MAS
žádný projekt vyloučen z další administrace.

I Hodnocení projektů
V MAS ORLICKO probíhá anonymní hodnocení projektů v souladu se schválenou směrnicí
(Metodickým postupem k hodnocení projektů), která je zveřejněna na webových stránkách
MAS ORLICKO.
Hodnocení projektů předchází vždy školení pro hodnotitele, kde hodnotitelé obdrží podrobné
informace a podklady k hodnocení projektů tak, aby byla zajištěna pokud možno maximální
jednotnost v přístupu k hodnocení projektů.
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.
Ve srovnání s realizovaným I. – III. kolem výzvy MAS ORLICKO v letech 2009 a 2010 lze konstatovat, že kvalita předkládaných projektů byla v roce 2011 na vysoké úrovni. U velkého počtu projektů bylo zřejmé, že byly připravovány s odbornou péčí, reflektovány reálné potřeby žadatelů
a území. Minoritní část projektů tvořily žádosti, jejichž kvalita byla na nízké nebo velmi nízké
úrovni, a to jak po stránce formální, tak po stránce obsahové.
Z celkového počtu 60 přijatých žádostí bylo pouze 9 postoupeno do 3. kola hodnocení.
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II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER v roce 2011
I Jednání výběrové komise a rady
Na svém jednání výběrová komise doporučila a rada MAS následně schválila k financování
celkem 35 z 60 předložených projektů. Z toho 5 projektů obcí, 13 projektů podnikatelských
subjektů a 17 projektů neziskových organizací.
Celkem 25 předložených projektů nebylo doporučeno k financování s ohledem na disponibilní
zdroje. Z toho 14 projektů neziskových organizací a 11 projektů podnikatelských subjektů.
Dne 26. 10. 2011 bylo 35 kompletních projektů předáno na Regionální odbor SZIF v Hradci
Králové, kde proběhla další administrativní kontrola předložených projektů.
Na základě výzvy RO SZIF žadatelé ve spolupráci s pracovníky kanceláře zajistili odstranění
nedostatků projektů. Doplnění projektů na RO SZIF provedli pracovníci kanceláře MAS pro
všechny projekty společně.
V listopadu 2011 proběhlo školení pro podpořené žadatele, kde byli zúčastnění seznámeni se
základními povinnostmi příjemců dotace při realizaci projektu. Prezentace tohoto školení je
zveřejněna i na webových stránkách MAS.
V období ledna až března roku 2012 proběhne finální odsouhlasení projektů všech žadatelů na
Centrálním pracovišti SZIF v Praze. Na základě této kontroly budou žadatelé vyzváni k podpisu
Dohody o poskytnutí dotace.
Veškeré informace pro podpořené žadatele jsou zveřejňovány na webových stránkách MAS
ORLICKO, v sekci „DOTACE / Výzvy“, v kategorii příslušné výzvy (tj. „IV. výzva“).
V dalším období, až do konce doby udržitelnosti projektu, pracovníci kanceláře MAS konzultují
s žadateli případné dotazy a problémy.

I Přehled projektů podpořených v rámci IV. výzvy:
Fiche 1 - Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí
název žadatele

název projektu

požadovaná
dotace (Kč)

celkové náklady
(Kč)

Obec Hejnice

Hejnice - Rekonstrukce místní
komunikace 8c

666 021

1 094 829

Obec Česká Rybná

Česká Rybná - rekonstrukce místní
komunikace 12c

659 871

1 414 010

Obec Šedivec

Parkoviště u obecního úřadu

664 791

1 107 907

1 990 683

3 616 746

Celkem
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II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER v roce 2011
Fiche 2 - Zázemí pro volnočasové a občanské aktivity
název žadatele

název projektu

Obec Lichkov

Stavební úpravy soc. zařízení
v budově KD v Lichkově

Město Jablonné nad Orlicí

Revitalizace hřiště - Jablonné nad Orlicí

Celkem

požadovaná
dotace (Kč)
663 867

celkové
náklady (Kč)
925 527

660 000

2 477 540

1 323 867

3 403 067

Fiche 3 - Podpora uplatnění žen
název žadatele

název projektu

požadovaná
dotace (Kč)

celkové náklady
(Kč)

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Rekonstrukce Centra pod střechou

718 960

980 400

JERMS, o.s.

Dětské hřiště

402 556

447 285

Občanské sdružení
CEMA Žamberk

Zkvalitnění hřiště a tvůrčí dílny

355 500

395 000

1 477 016

1 822 685

Celkem

Fiche 4 - Podpora spolkové činnosti
název žadatele

název projektu

požadovaná
dotace (Kč)

celkové náklady
(Kč)

Tělocvičná jednota Sokol
Lukavice

FITNESS PARK

148 234

494 115

Sbor dobrovolných hasičů
Lukavice

Pořízení požární stříkačky

149 940

166 600

Tělovýchovná jednota
Jablonné nad Orlicí

Rekonstrukce objektu TJ - Malák

146 322

162 580

TOSK Žamberk

Automatický závlahový systém tenisových
dvorců TOSK Žamberk

149 800

214 000

Sportovní sdružení Červený
Potok

Sportovní areál Červený Potok

149 382

165 980

Mlýn o.s.

Vlastní mobilní prostor a technika pro
pořádání akcí v Prostřední Lipce

132 930

147 700

Tělocvičná jednota Sokol
Žamberk

Revitalizace stropu a basketbalové koše Sokolovna Žamberk

135 000

150 000

SKI Klub České Petrovice o.s.

Oddíl travního lyžování - žací samosběrný
traktor

148 541

166 900
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Fiche 4 - Podpora spolkové činnosti
Český svaz chovatelů Základní
organizace Mistrovice

Výměna oken a zateplení chovatelny

149 889

166 544

Tělocvičná jednota Sokol
Klášterec nad Orlicí

Modernizace nábytku pro společenské
akce

149 600

170 000

Římskokatolická farnost Nekoř

Vytápění ve farní budově

150 000

375 000

FK Gufero Mistrovice

Technické zázemí hřiště

150 000

250 000

SK OEZ Testa Letohrad

Zateplení severozápadní stěny správního
objektu

149 688

178 200

Český rybářský svaz, místní
organizace Letohrad

Fasáda správní budovy a sociální zázemí

132 242

146 936

2 041 568

2 954 555

Celkem

Fiche 5 - Moderní zemědělské podnikání
název žadatele

název projektu

požadovaná
dotace (Kč)

celkové náklady
(Kč)

Jakub Mareš

Fixační klec, manipulační zábrany, krmelec,
mobilní přístřešek

499 800

999 600

Josef Podzimek

Revitalizace manipulačních ploch pro
skladování

500 000

3 840 431

ZEOS, s.r.o.

Stavební úpravy pastevního areálu v Dolní
Lipce

500 000

1 500 000

ŽIVA zemědělská obchodní,
a.s.

Modernizace vybavení lehacích boxů

478 750

1 149 000

Šťastný domov občanské
sdružení

Modernizace medodílny a včelína

500 000

1 000 000

Podchlumí a.s.

modernizace mléčné farmy-ustájení telat v
areálu Hejnice

200 000

480 000

Letohradská zemědělská
společnost a.s.

Modernizace ustájení telat

129 000

309 600

2 807 550

9 278 631

Celkem

Fiche 6 - Efektivní využití lesních přírodních zdrojů, maloobchod a služby
název žadatele

název projektu

požadovaná
dotace (Kč)

celkové náklady
(Kč)

Miroslav Hillebrant - RENY

Formátovací pila

249 500

598 800

Otakar Jirků - VÝROBA
NÁBYTKU

Olepovačka hran

246 600

657 000
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Fiche 6 - Efektivní využití lesních přírodních zdrojů, maloobchod a služby
Kaplan nábytek s.r.o.

Hranová bruska

246 000

492 000

Jan Koblížek

Zpracování a využití dřevního odpadu

249 600

416 000

Aleš Novák

Formátovací pila a stříkací technika

165 000

330 000

Zdeněk Krejsa

Rozvoj provozovny truhlářské zakázkové
výroby

249 480

498 960

1 406 180

2 992 760

11 046 864

24 068 444

Celkem
CELKEM ZA VŠECHNY PROJEKTY

Porovnání podpořených a nepodpořených projektů a rozdělených prostředků
V následujícím grafu je uvedeno srovnání požadované dotace a disponibilních alokací příslušných Fiche:
Porovnání disponibilních zdrojů a požadované výše dotace žadateli
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
-1 000 000
-2 000 000

Alokace
Požadovaná dotace
Převis / Nedočerpané prostředky

Fiche 1

Fiche 2

Fiche 3

Fiche 4

Fiche 5

Fiche 6

2 010 000

1 340 000

2 160 000

2 041 568

2 807 550

1 406 180

1 990 0683

1 323 867

1 477 016

4 011 143

4 691 127

2 361 740

19 317

16 133

682 984

-1 969 577

-1 883 577

-955 560
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II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER V ROCE 2011
I Vyhodnocení IV. výzvy
Po ukončení IV. výzvy (předání projektu na RO SZIF) provedla MAS ORLICKO podrobné vyhodnocení IV. výzvy. Předmětem tohoto vyhodnocení bylo jak detailní shrnutí jednotlivých
kroků administrace výzvy, tak vyhodnocení praktických zkušeností, dotazů a problémů s administrací, příjmem a hodnocením žádostí, informace o minimálním počtu bodů nutném pro
podporu žádosti v rámci jednotlivých fiche, přehledné grafické vyhodnocení jednotlivých dat
a v neposlední řadě informace pro podpořené i nepodpořené žadatele.
Toto vyhodnocení projednala rada a výběrová komise MAS a dokument byl následně umístěn
na webových stránkách tak, aby se s daty mohli seznámit (potenciální) žadatelé, případně
široká veřejnost.
Součástí vyhodnocení IV. výzvy bylo také, mimo výše uvedené skutečnosti, srovnání podaných
a podpořených žádostí dle zpracovatele žádosti, které pro zajímavost uvádíme zde:
Projekty doporučené k financování dle zpracovatele
57%

43%

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Odborná firma

Žadatel

0
Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6

Z celkového počtu 35 projektů doporučených k financování bylo 43 % žádostí zpracováno
odbornou firmou a 57 % vlastními silami žadatelů.
Na závěr vyhodnocení IV. výzvy bylo konstatováno, že za pomocí spolupráce s kanceláří MAS
jsou žadatelé schopni si žádost včetně všech potřebných příloh zpracovat úspěšně sami za
předpokladu, že zpracování žádosti a projektu věnují dostatek času.
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II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER V ROCE 2011
I II.1.2. Fyzická realizace projektů v roce 2011
V roce 2011 probíhala fyzická realizace a vyúčtování projektů podpořených v rámci minulých
kol výzev.
V rámci zajištění administrace podpořených projektů zajišťovala kancelář MAS především
následující aktivity:
I školení pro podpořené žadatele (seznámení s dalšími podmínkami v souladu s Pravidly pro
poskytování dotací)
I průběžný monitoring projektů (postup realizace projektu)
I konzultace s žadateli (výběrová řízení, hlášení o změnách, příprava podkladů k žádosti o
proplacení, řešení případných problémů a dotazů)
I kontrola žádostí o proplacení, výběrových řízení, účetních dokladů včetně příloh, které se
dokládají při podání žádosti o proplacení na RO SZIF
I fyzická kontrola na místě realizace projektu
I účast na kontrolních dnech SZIF
V roce 2011 úspěšně ukončily svou realizaci vyúčtováním tyto projekty:
1. výzva

Sbor dobrovolných hasičů Nekoř

Šťastný domov občanské sdružení

Poskytnutá dotace: 376 731 Kč
Rekonstrukce klubového zázemí SDH Nekoř

Poskytnutá dotace: 450 000 Kč
Modernizace klubovny se zázemím
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Město Žamberk

Občanské sdružení CEMA Žamberk

Poskytnutá dotace: 900 000 Kč

Poskytnutá dotace: 491 673 Kč

VEMAS a.s.

Obec Kameničná

Poskytnutá dotace: 724 177 Kč

Poskytnutá dotace: 800 000 Kč

Sedačky v Divišově divadle

Rekonstrukce ustájení prasat VEMAS a.s. - I. etapa

Zkvalitnění prostor Rodinného centra Pohoda

Revitalizace zpevněných ploch v obci Kameničná

2. výzva

Město Letohrad
Poskytnutá dotace: 900 000 Kč
Skatepark Proutnice
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Obec Jamné nad Orlicí

Divadelní soubor Lipka

Poskytnutá dotace: 566 426 Kč

Poskytnutá dotace: 107 100 Kč

JK Padlý kvítek – sportovní a hiporehabilitační o.s.

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Žamberk

Poskytnutá dotace: 119 791 Kč

Poskytnutá dotace: 142 200 Kč

Orel jednota Lukavice

RAFT KLUB Gymnázium Letohrad

Poskytnutá dotace: 144 900 Kč

Poskytnutá dotace: 157 694 Kč

Zkvalitnění zázemí pro děti

Vybavení jezdeckého klubu Padlý kvítek o.s.

Dětské hřiště v obci Lukavice

Posel zvuku

Zajištění cílů skautské výchovy - nákup
podsad a stanů

Modernizace materiálně-technického zázemí sportovního klubu
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SKI Klub České Petrovice o.s.

Spolek přátel vzduchoplavby o.s.

Poskytnutá dotace: 149 364 Kč

Poskytnutá dotace: 149 100 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Kunvald

TJ SPARTAK OEZ LETOHRAD

Poskytnutá dotace: 113 185 Kč

Poskytnutá dotace: 191 876 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Klášterec nad Orlicí

Aleš Novák

Poskytnutá dotace: 149 807 Kč

Poskytnutá dotace: 107 040 Kč

Vybavení pro trénink a závody SKI klubu České Petrovice

Výměna oken na budově Sokolovny Kunvald

Zlepšení vytápění v sokolovně v Klášterci nad Orlicí
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Rozvoj technického vybavení Spolku přátel vzduchoplavby

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

Modernizace truhlářské provozovny
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Miroslav Hillebrant – RENY

Miroslav Skala

Poskytnutá dotace: 455 000 Kč

Poskytnutá dotace: 299 400 Kč

Modernizace technologie - Olepovačka hran

Širokopásová bruska

Petr Holubář
Poskytnutá dotace: 208 200 Kč
Rozvoj podniku

František Mrázek
Poskytnutá dotace: 149 400 Kč

Využití odpadních materiálů k výrobě briket
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3. výzva

Obec Klášterec nad Orlicí

TJ SOKOL Písečná

Poskytnutá dotace: 664 968 Kč

Poskytnutá dotace: 137 560 Kč

Tělovýchovná jednota Dlouhoňovice

Jezdecký klub Králicko

Poskytnutá dotace: 610 836 Kč

Poskytnutá dotace: 144 000 Kč

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

Rekonstrukce mantinelu pro víceúčelové hřiště – kluziště
Dlouhoňovice
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Rekonstrukce zařízení hřišť v Písečné

Děti a jezdectví

II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER v roce 2011
I II.1.3. Monitorovací kontrola podpořených žadatelů v roce 2011
V souladu se směrnicí „Řízení projektů ve fázi udržitelnosti projektů“ proběhly letos první
monitorovací kontroly celkem 13 již zrealizovaných a proplacených projektů.
Zástupci revizní komise při těchto kontrolách vyplňovali s žadateli kontrolní list pro zjištění
případných nedostatků a v případě potřeby žadatelům uložili nápravné opatření.
Na základě provedených kontrol lze konstatovat, že užívání výstupů projektů probíhá v souladu s Pravidly. Případné zjištěné nedostatky neměly vliv na dlouhodobou udržitelnost projektů
a jejich odstranění proběhlo ve stanovených lhůtách.

I II.1.4. Střednědobé hodnocení SPL
V souladu s Pravidly pro poskytování dotací provedla v polovině období realizace SPL Místní
akční skupina ORLICKO střednědobé hodnocení (evaluaci) realizace SPL.
Předmětem hodnocení bylo posouzení naplňování jednotlivých indikátorů a finančního plánu
MAS ORLICKO. V rámci přípravy (zodpovězení) vybraných otázek byla mimo jiné zpracována
také mapa realizace projektů na území MAS ORLICKO, kterou naleznete ve středu výroční
zprávy.
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II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER v roce 2011
I II.1.5. Hodnocení MAS
V roce 2011 opět proběhlo celonárodní hodnocení místních akčních skupin. Předmětem
tohoto hodnocení je posoudit rozsah aktivit a fungování jednotlivých MAS na území celé ČR a
to jak z pohledu naplňování cílů SPL, tak z pohledu realizace dalších „nadstavbových“ aktivit.
V roce 2011 získalo MAS ORLICKO v hodnocení celkem 145 bodů, což zajistilo její umístění do
kategorie „B“ jako dobře fungující MAS.
Přehledová tabulka s kategoriemi možného umístění v hodnocení:
název skupiny

doplňující komentář

A

nejlépe fungující MAS – příklady dobré praxe

vysoce transparentní a důvěryhodné, aktivní a aktivizující
území

B

dobře fungující MAS

je u nich prokazatelná nadstavba metody LEADER (tj.
umí nejen rozdělovat peníze, ale mají jasnou strategii a
distribuce finančních prostředků přes ně má přidanou
hodnotu oproti centralizovanému rozdělování)

C

průměrné MAS

splňují formální požadavky pro existenci a čerpání, efekt
je téměř stejný, jako kdyby finance byly přerozdělovány
centrálně

D

MAS, které by svůj přístup měly přehodnotit

jsou na hranici toho, co se od nich očekává, splňují pouze
formální pravidla

V roce 2012 bude MAS ORLICKO usilovat o umístění v kategorii „A”

34

II.2. REALIZACE PROGRAMU LEADER v roce 2012 - výhled
V roce 2012 vyhlásí MAS ORLICKO dvě výzvy k předkládání žádostí. V celkovém pořadí se jedná
o V. jarní a VI. letní výzvu.
V. VÝZVA
Zveřejnění dokumentace pro žadatele, propagace, zahájení konzultací: březen 2012
Konzultace projektů: březen – duben 2012
Předběžný termín příjmu žádostí: 02. 05. – 04. 05. 2012
Číslo fiche a název

Příjemci dotace

Max. výše
podpory

Alokace % (Kč)

Doporučená
výše dotace

2

Zázemí pro volnočasové a
občanské aktivity

Obce

90%

11,58%
(1 340 000)

dle míry
součinnosti

7

Cestovní ruch – šance pro
Orlicko I.

Zemědělští podnikatelé;
podnikatelé podnikající
v cestovním ruchu; NNO;
svazky obcí

90%

5,19%
(600 000)

max. 300 000

8

Cestovní ruch – šance pro
Orlicko II.

Zemědělští podnikatelé;
podnikatelé podnikající
v cestovním ruchu; NNO

40 – 60%

15,00%
(1 735 436)

max. 250 000

VI. VÝZVA
Zveřejnění dokumentace pro žadatele, propagace, zahájení konzultací: červenec 2012
Konzultace projektů: červenec - srpen 2012
Předběžný termín příjmu žádostí: 03. 09. – 06. 09. 2012
Číslo fiche a název

Příjemci dotace

Max. výše
podpory

Alokace % (Kč)

Doporučená
výše dotace

1

Zkvalitňování
infrastruktury a vzhledu
obcí

Obce

90%

23,16%
(2 680 000)

dle míry
součinnosti

4

Podpora spolkové činnosti

NNO, církve

90%

15,07%
(1 743 265)

max. 150 000

6

Efektivní využití lesních
přírodních zdrojů,
maloobchod a služby

Mikropodniky ve
vybraných sekcích
Klasifikace ekonomických
činností

60%

10%
(1 156 957)

max. 250 000
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III. REALIZACE DALŠÍCH
AKTIVIT A PROJEKTŮ
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REA
REAL

III.1. Orlické hory pro všechny
Realizace dalších aktivit a projektů MAS ORLICKO navazuje na výstupy „Návrhové studie“, která
byla zpracována v roce 2010.
V roce 2011 zahájila MAS ORLICKO její realizaci prostřednictvím následujících projektů:
Téma projektů – podpora handicapovaných a seniorů
I Projekt: Orlické hory pro všechny
Téma projektů – podpora cestovního ruchu a odbytu místních produktů
I Projekt: Katalog užitečných kontaktů pro region Orlicko

I III.1. Orlické hory pro všechny
Projekt „Orlické hory pro všechny“ je projektem spolupráce MAS NAD ORLICÍ, MAS ORLICKO
a MAS POHODA venkova. Společným a hlavním cílem projektu je zlepšit možnosti trávení
volného času pro handicapované osoby regionu Orlických hor a Podorlicka.
Základní informace o projektu
Příprava žádosti o dotaci:
Podání žádosti o dotaci:
Schválení žádosti:

leden - červen 2011
červen 2011
říjen 2011

Celkové výdaje projektu:
Z toho výdaje na území MAS ORLICKO:

2 685 034 Kč
1 535 894 Kč

Schválená výše dotace:

90%

Realizace projektu:

říjen 2011 – září 2012

Popis projektu:
1. část projektu - Studie
Výchozím bodem je zmapování možností turistických služeb v regionu a jejich vhodnosti pro
lidi s různým handicapem. Zmapovaným subjektům bude nabídnuta možnost certifikace. Jednou z podpůrných aktivit bude i školení pro poskytovatele služeb zaměřené na zpřístupnění
pro handicapované osoby a získání certifikace. Výsledky studie budou již v průběhu projektu
prezentovány formou informační brožury.
Součástí projektu jsou i tři semináře, na kterých se mohou poskytovatelé stravovacích a
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III.1. Orlické hory pro všechny
ubytovacích služeb a provozovatelé atraktivit dozvědět všechny
potřebné informace o projektu Orlické hory pro všechny, o tom,
jak probíhají analýzy, o certifikátu BEZ BARIÉR, který bude možné
získat v případě, že analýzy dopadnou pro daný subjekt dobře a o
dalších přínosech, které může podnikatel získat v případě, že se do
projektu zapojí.
V závěru projektu budou vydány katalogy s analyzovanými objekty
a letáky s mapkou lákající k návštěvě našeho kraje. Analyzované
objekty také budou od března zveřejněny na webu jedemetaky.cz.
2. část projektu – Pořízení vybavení
Nedílnou součástí projektu jsou investiční aktivity cílené na místní handicapované občany.
Vybavení bude pořizováno pro dva ze tří partnerů projektu a sice pro MAS POHODA venkova
(ve spolupráci s občanským sdružením NONA) a MAS ORLICKO.
Konkrétními výstupy na území MAS ORLICKO je tak pořízení vybavení pro půjčovnu kompenzačních pomůcek, které bude provozováno ve spolupráci s oblastní charitou Ústí nad Orlicí
- pobočkou v Letohradě a dále vybudování zázemí pro osoby s handicapem v Kameničné.
Oblastní charitou Ústí nad Orlicí - pobočkou v Letohradě budou provozovány následující pomůcky, které si můžete vypůjčit (k tomuto účelu bude zřízena i speciální webová prezentace):
I 1 elektrický skútr
I 4 odlehčené invalidní vozíky
I tandemové kolo
I tandemová trojkolka
I kolo se sedačkou pro handicapovaného
V Kameničné bude vybudováno tábořiště se zázemím pro rekreaci dětí s handicapem. Součástí tábořiště bude altán s ohništěm a 10 chatek, které zajistí pohodlí i pro klienty s postižením.
Rampa pro vozíčkáře zajistí bezpečnost při nasedání postižených na koně. V blízkosti tábořiště
bude vybudováno hřiště s pískovištěm, skluzavkou, houpačkou, kolotočem, prolézacím tunelem a lanovou prolézačkou.
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III.2. KATALOG UŽITEČNÝCH KONTAKTŮ
PRO REGION ORLICKO
Na území královéhradeckého kraje ve stacionáři NONA z Nového Města nad Metují budou pořízeny také pomůcky pro handicapované – 2 invalidní vozíky, 2 elektrické čtyřkolky, nájezdové
lyžiny, 2 tříkolky, tandemové kolo a trekové hole.
3. část projektu – Akce
Završením celého projektu bude uspořádání 3 společných akcí zaměřených na setkání a navázání partnerství mezi organizacemi pracujícími s handicapovanými osobami. Na těchto akcích
si bude moci pořizované vybavení vyzkoušet i široká veřejnost.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí - pobočka v Letohradě uspořádá Multikulturní odpoledne
s Charitou. S občanským sdružením Šťastný domov přivítáme prázdniny na novém tábořišti
v Kameničné . A na akci s optimistickým názvem „DOKÁŽEME TO!!! si budete moci vyzkoušet
14. června nové pomůcky ve stacionáři NONA v Novém Městě nad Metují.
Realizace projektu v roce 2011:
V roce 2011 proběhlo podání a schválení žádosti o dotaci a zahájení jednání s partnery a dodavateli na realizaci projektu (příprava výběrových řízení, harmonogram projektu, atd.).
Realizace projektu v roce 2012:
V roce 2012 proběhne fyzická realizace celého projektu a podání vyúčtování projektu (s předpokládaným termínem v září 2012).

I III.2. Katalog užitečných kontaktů pro region Orlicko
Základní informace o projektu
Příprava žádosti o dotaci:
Podání žádosti o dotaci:
Schválení žádosti:
		

červen - září 2011
září 2011
dosud neschváleno
(předpokládaný termín schválení – březen/duben 2012)

Celkové výdaje projektu:
Z toho výdaje na území MAS ORLICKO:

227 425 Kč
227 425 Kč

Realizace projektu:

březen – prosinec 2012

Popis projektu:
Předmětem tohoto projektu je vytvoření katalogu užitečných kontaktů a informací pro pod-
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III.3. DALŠÍ PROJEKTY
poru rozvoje regionu Orlicko a jeho propagace. V rámci tvorby katalogu by měla vzniknout jak
databáze podnikatelských subjektů, tak databáze neziskových organizací. Kromě samotného
katalogu bude vytvořena také webová prezentace, v rámci které vznikne mimo jiné komunikační platforma pro potřeby neziskových organizací.
Výstupy projektu je tak možné shrnout v rámci následujících dvou aktivit:
I. Podpora odbytu místních producentů
I Vytvoření databáze podnikatelských subjektů v regionu
Orlicko zaměřené na podporu místních řemeslníků a služeb
I Vydání a distribuce tištěného katalogu a vytvoření webových
stránek
I Marketingová podpora systému
II. Podpora neziskových organizací
I Vytvoření databáze neziskových organizací
I Vytvoření komunikační platformy NNO v rámci vzniklých
webových stránek
(společný „plánovací kalendář“ pro NNO, možnost nabídky
prostor, výpůjček, atd.)

I III.3. Další projekty
V roce 2012 bude MAS ORLICKO pokračovat v přípravě dalších projektů na podporu rozvoje
regionu a tím i v realizaci schválené Návrhové studie. Mezi hlavními projekty, které jsou momentálně v různých fázích přípravy, mohou být jmenovány následující:
I „Dobrá Orlická hospoda“ – projekt zaměřený na marketing a podporu odbytu stravovacích
služeb. V roce 2011 proběhlo několik jednání s potenciálními partnery projektu a byla
diskutována možnost rozsahu realizace tohoto projektu (např. v návaznosti na aktivitu
certifikace služeb v rámci projektu „Domácích výrobků“).
I „E-Kola“ – volné navázání na projekt „Orlické hory pro všechny“. Předmětem projektu je vytvoření nového produktu cestovního ruchu s cílem zvýšení nabídky pro osoby s omezenou
fyzickou zdatností. Projekt je připravován s dalšími pěti potenciálními partnery k podání
žádosti v říjnu 2012.
I Další projekty v souladu s Návrhovou studií.
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IV. ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ

ZPR
ZPRÁ
41

IV.1. Zpráva o hospodaření
I IV.1.1. Zpráva o plnění rozpočtu
Pro rok 2011 schválila valná hromada Místní akční skupiny Orlicko rozpočet ve výši
2 544 435 Kč. Rozpočet MAS ORLICKO byl schválen jako přebytkový.
V rámci tohoto rozpočtu byly na příjmové straně rozpočtovány tyto položky:
I Příjmy z dotace LEADER – opatření IV.1.1. – ve výši 2 314 819 Kč
I Vlastní zdroje ve výši 132 049 Kč
I Příjmy z dotace Pardubického kraje - ve výši 50 000 Kč
Na výdajové straně byly rozpočtovány tyto položky:
I Výdaje na realizaci SPL – ve výši 2 314 819 Kč
I Výdaje na úroky z úvěru a drobné výdaje (mimo realizaci SPL) – ve výši 75 000 Kč
I Výdaje na poradenskou a provozní činnost – ve výši 50 000 Kč
Předpokládaný zůstatek disponibilních zdrojů byl rozpočtován ve výši 104 616 Kč.
K 31.12.2011
K 31. 12. 2011 činila skutečná hodnota rozpočtu MAS ORLICKO 2 115 574 Kč, z toho:
Skutečná výše příjmů byla tvořena těmito položkami:
I Příjmy z dotace LEADER – opatření IV.1.1. – ve výši 1 890 544 Kč
I Vlastní zdroje - ve výši 61 140,64 Kč
I Příjmy z dotace Pardubického kraje - ve výši 50 000 Kč
I Zůstatek vlastních zdrojů k 1. 1. 2011 - ve výši 113 889 Kč
Skutečná výše výdajů byla tvořena těmito položkami:
I Výdaje na realizaci SPL – ve výši 1 890 544 Kč
I Výdaje na úroky z úvěru a drobné výdaje (mimo realizaci SPL) – ve výši 74 468 Kč
I Výdaje na poradenskou a provozní činnost – ve výši 50 000 Kč
Zůstatek disponibilních zdrojů k 31. 12. 2011 činil 100 561 Kč.
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IV.1. Zpráva o hospodaření
I IV.1.2. Hospodářský výsledek společnosti
Hospodářský výsledek společnosti činil k 31. 12. 2011 ztrátu ve výši 11 407,36 Kč. Tato ztráta
běžného roku byla tvořena převisem nákladů na úroky a drobné výdaje nad rámec příjmů do
vlastních zdrojů. Tato ztráta byla průběžně pokryta hospodářským výsledkem z minulého roku.

I IV.1.3. Výkazy
Výkaz společnosti naleznete na dalších stránkách.
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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 zaměstnancům kanceláře MAS ORLICKO.
Za finanční podporu našich aktivit v roce 2011 děkujeme Státnímu zemědělskému
intervenčnímu fondu (SZIF) a Pardubickému kraji.
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KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Předseda MAS ORLICKO
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Kancelář MAS ORLICKO
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