
 

 

1 

 
 
 
 
 

 
 

V. VÝZVA MAS ORLICKO 
 

K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI 
 

Z PROGRAMU LEADER 
 
 
 
 
 
 

VYHODNOCENÍ VÝZVY 
A INFORMACE PRO ŽADATELE 

 
 
 
 
 

ČERVEN 2012 
 



 

 2 

VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  VV..  VVÝÝZZVVYY  MMAASS  OORRLLIICCKKOO  
 
Vážení čtenáři,  
 
dovolujeme si Vám předložit aktuální vyhodnocení V. realizované výzvy Místní akční skupiny 
ORLICKO. 
 
Tato zpráva shrnuje základní informace o realizované výzvě, a to od fáze jejího zveřejnění, až po 
doporučení projektů k financování.  
 
Uvedené informace vycházejí ze zkušeností s konzultacemi, příjmem a hodnocením projektů a dále 
z vybraných dat jednotlivých žádostí.  
 
 
 

ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  IINNFFOORRMMAACCEE  OO  VVÝÝZZVVĚĚ  
 

 
 
V. výzva MAS ORLICKO 
 
V. výzva MAS ORLICKO byla zaměřena na podporu následujících subjektů v regionu Orlicko: 
 

 obcí  

 svazku obcí 

 podnikatelů 

 neziskových organizací 
 
Na podporu této výzvy byly alokovány prostředky ve výši 3 675 436 Kč a mezi jednotlivé cílové 
skupiny byly také ve vyváženém poměru rozděleny (viz graf). 
 
 

Graf 1: Alokace prostředků - V. výzva
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neziskové org., podnikatelé)

Fiche 8 (podnikatelé,
neziskové organizace)

 



 

 3 

 
V rámci V. výzvy byly na podporu uvedených cílových skupin vyhlášeny celkem 3 fiche1, do kterých 
mohli žadatelé předkládat své žádosti.  
 
Fiche jsou vyhlašovány každoročně, v souladu se schváleným Strategickým plánem Leader (dále jen 
„SPL“) Místní akční skupiny ORLICKO. S ohledem na disponibilní prostředky stanovuje Rada MAS pro 
dosažení cílů SPL pro každou výzvu tzv. doporučenou výši dotace pro vybrané skupiny žadatelů 
(fiche).  
 
 
Přehled vyhlášených fiche v V. výzvě – jaro 2012  
 
V páté výzvě byly jednotlivé fiche vyhlášeny v následující struktuře:  
 

Alokace V. výzvy % Absolutně 
Max. doporučená výše 
dotace 

Fiche 2: Obce 11,58 1 340 000 Kč není stanovena 

Fiche 7: podnikatelé podnikající v cestovním 
ruchu; zemědělští podnikatelé; svazky obcí; 
neziskové organizace 

5,19 600 000 Kč 300 000 

Fiche 8: podnikatelé podnikající v cestovním 
ruchu; zemědělští podnikatelé; neziskové 
organizace 

15,00 1 735 436 250 000 

 
 
 
 

ZZVVEEŘŘEEJJNNĚĚNNÍÍ  VVÝÝZZVVYY  AA  PPŘŘÍÍJJEEMM  ŽŽÁÁDDOOSSTTÍÍ  
 
 
Zveřejnění výzvy 
 
Předpokládaný harmonogram výzev v roce 2012 a základní popis fiche byl zveřejněn na webových 
stránkách MAS ORLICKO v sekci „Výzvy“ v únoru 2012. 
 
Informace o připravované výzvě zveřejnila MAS ORLICKO také ve třetím čísle Zpravodaje MAS 
ORLICKO, který byl distribuován prostřednictvím obecních a pověřených úřadů, v sídle MAS ORLICKO 
a na vybraných akcích v regionu.  
 
O vyhlášení výzvy dále MAS ORLICKO informovala prostřednictvím zprávy v obecních zpravodajích 
jednotlivých obcí a měst Orlicka, v Orlickém deníku, na webových stránkách Agrární komory a 
stránkách MAS ORLICKO. Cílové skupiny byly také osloveny formou adresného zaslání emailu s 
výzvou přes Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko a přes TIC Evropský dům Králíky (Fiche 
8). 
 
Místní akční skupina ORLICKO vyhlašuje každoročně dvě výzvy k předkládání žádostí o dotaci, a to 
s obvyklým příjmem žádostí v květnu a v září kalendářního roku. V letošním roce se jedná o 5. jarní 
výzvu, vyhlášenou v dubnu a 6. letní výzvu, která bude vyhlášena v červenci. 

                                                 
1
 Fiche: fiche je dokument, který v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z Programu rozvoje venkova 

stanoví závazné podmínky poskytnutí podpory jednotlivým žadatelům o dotace. 
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Konzultace v kanceláři MAS 
 
Kancelář MAS poskytovala konzultace k příjmu žádostí již od ledna letošního roku, kdy mohli žadatelé 
začít připravovat své projektové žádosti (zajišťování podkladů, povinných příloh, cenových nabídek 
atd.).  
 
V období od zveřejnění informací o V. vyhlášené výzvě až po příjem žádostí o dotaci, zrealizovala 
kancelář MAS celkem 45 prvotních konzultací s potenciálními žadateli o poskytnutí dotace 
z programu LEADER.  
 
V tomto období měli všichni potenciální žadatelé možnost: 

 konzultovat s kanceláří MAS svůj projektový záměr (přijatelnost projektu k financování) 

 nechat si zkontrolovat popis projektu, který byl následně předmětem žádosti o dotaci 

 připravit a kompletovat povinné a dobrovolné přílohy žádosti o dotaci a konzultovat je 
s pracovníky kanceláře MAS 

 
Pro ulehčení přípravy žádostí o dotaci žadatelům vydala kancelář MAS také informační brožuru „Jak si 
správně zpracovat žádost o dotaci“, kterou všichni žadatelé obdrželi v kanceláři MAS. 
 
 
Zveřejnění žádosti o dotaci  
 
V souladu se schváleným harmonogramem poskytovatele dotace (Státního zemědělského a 
intervenčního fondu) došlo ke zveřejnění formuláře žádosti o dotaci 12. 4. 2012 na webových 
stránkách MAS.  
 
V období od 12. 4. 2012 do 4. 5. 2012 museli žadatelé o dotaci vyplnit formulář žádosti o dotaci (na 
základě předkonzultovaných podkladů) a zkompletovat povinné a nepovinné přílohy žádosti. 
 
V tomto období probíhaly v kanceláři konzultace 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 mělo značný vliv na následující příjem 
žádostí a také na bodové ohodnocení předmětných projektů hodnotiteli.  
 
 
Příjem žádostí 
 
Příjem žádostí probíhal v kanceláři MAS v termínu od 2. do 4. května 2012. S ohledem na potřebu 
organizačního zajištění příjmu, museli být všichni žadatelé na předání žádostí o dotaci předem 
nahlášeni.  
 
Příjem žádostí z hlediska času probíhal bez problémů vzhledem k nižšímu počtu předložených žádostí.  
V první den příjmu žádostí nebyl podán žádný projekt. Někteří žadatelé ještě konzultovali přípravu 
své žádosti v kanceláři MAS, neboť z důvodu pozdního zahájení přípravy projektu, nebo malého počtu 
konzultací v kanceláři MAS ORLICKO, nebyli schopni svou žádost ve sjednaném termínu řádně 
dokončit. 
Druhý den příjmu žádostí byly přijaty pouze 2 žádosti a ještě probíhaly konzultace k žádostem o 
dotaci. 
V třetím posledním dni příjmu bylo přijato dalších 9 žádostí o dotaci. 
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Nutnost kompletace některých žádostí při příjmu, případně nutnost podání informací k nedostatkům 
v předkládaných žádostech nebo konzultace v prvních dnech příjmu a následná potřeba sjednání 
opakovaného termínu k předložení žádostí měla za následek narušení původního harmonogramu 
příjmu žádostí. 
 
Závěr: 
Záměrem Místní akční skupiny ORLICKO je maximální podpora žadatelů v regionu, při čerpání 
projektů, zpracovaných vlastními silami příp. za podpory odborných poradenských firem. Za tímto 
účelem jsou výzvy zveřejňovány se značným předstihem tak, aby všichni žadatelé měli dostatek času 
prostudovat veškeré požadavky a připravit žádost o dotaci včas.  
 
Všichni pracovníci kanceláře MAS vynakládají maximální úsilí, aby žadatelům s přípravou žádosti 
pomohli. Současně však není možné, aby tato práce probíhala na úkor povinností, které MAS ORLICKO 
plní ve vztahu k poskytovateli dotace a kontrolním místům (SZIF, MZE).  
 
Dovolujeme si proto všechny žadatele upozornit, že v dalších kolech výzvy budou pracovníci MAS 
zaujímat mnohem striktnější přístup k  těm, kteří své žádosti nedoručí při příjmu žádostí v pořádku 
(např. odmítnutí přijetí žádosti i konzultací k nedostatkům žádosti a sjednání náhradního pozdějšího 
termínu dle možností kanceláře MAS). 
 
 

Ke dni 4. 5. 2012 bylo přijato celkem 11 žádostí.  
 

Přehled předložených žádostí – V. výzva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 2: Požadovaná výše dotace dle žadatelů
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Graf 3: Počet předložených projektů dle žadatelů
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AADDMMIINNIISSTTRRAACCEE  PPRROOJJEEKKTTŮŮ  
 
V období od 7. do 15. května 2012 probíhala administrativní kontrola projektů v kanceláři MAS. 
 
V rámci administrativní kontroly probíhá tzv: 
 

 kontrola přijatelnosti (vhodnost žadatele jako příjemce dotace) 

 kontrola formálních požadavků a náležitostí žádosti 
 
Kontrola v kanceláři MAS probíhá v předepsaném rozsahu (dle Pravidel) a její výsledky pracovníci 
zaznamenávají do formulářů, které se stávají součástí dokumentace veškerých projektů.  
 
Administrativní kontrolu žádostí v kanceláři MAS následně doplňuje kontrola Státním zemědělským a 
intervenčním fondem, která probíhá pouze u projektů doporučených k financování (u projektů 
podpořených v rámci V. výzvy tato kontrola proběhne do 21 kalendářních dnů od posledního dne 
registrace žádostí v daném kole na Regionálním odboru SZIF, tj. do 24. 7. 2012). 
 
Žadatelé jsou povinni se na základě výzvy MAS nebo SZIF dostavit do kanceláře MAS a zjištěné 
nedostatky odstranit (opravit) do 14 kalendářních dnů. 
 
Odstranění formálních nedostatků projektů v kanceláři MAS probíhalo v období od 16. do 22. května 
2012. 
 
Na základě provedené administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti nebyl kanceláří MAS žádný 
projekt vyloučen z další administrace.  
 
 
 

HHOODDNNOOCCEENNÍÍ  PPRROOJJEEKKTTŮŮ  
 
Hodnocení projektů je nejdůležitější součástí v rámci celé výzvy.  
 
V MAS ORLICKO probíhá 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.  
 
Hodnocení projektů provádějí nezávisle na sobě dva hodnotitelé. V případě, že se hodnocení těchto 
dvou hodnotitelů rozchází o více než 20 %, je projekt postoupen do třetího – revizního hodnocení.  
Projekt je automaticky postoupen k 3. hodnocení, pokud se hodnotitelé rozchází v hodnocení 
kritéria, definujícího kritickou hranici podpory projektu v takovém rozsahu, že jedno hodnocení je 
nad kritickou hranicí a druhé hodnocení je pod kritickou hranicí. 
 
Konečný bodový zisk se stanoví jako součet obou bodových hodnocení. Pokud je projekt předmětem 
třetího bodového hodnocení, sčítají se dvě hodnocení, která jsou k sobě blíže.  
 
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. 
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Anonymita hodnotitelů 
Hodnocení projektů je anonymní. Žadatelé, členové MAS, ani další osoby nemohou být informováni o 
osobě hodnotitele. Hodnotitelé jednotlivých projektů jsou známi pouze pracovníkům kanceláře MAS, 
kteří jsou vázáni mlčenlivostí. 
 
Výsledky bodového hodnocení 
Bodové hodnocení projektů se zaznamenává do přehledné tabulky bez uvedení jmen jednotlivých 
hodnotitelů. Každý žadatel je oprávněn seznámit se s výsledky bodového hodnocení svého projektu 
v kanceláři MAS.  
 
 
Vyhodnocení zkušeností z bodového hodnocení projektů, minimální bodová hranice nutná 
k podpoře projektů 
 
 
Všeobecné poznatky: 
 

 Kvalita projektů 
 
Převážná většina projektů předložených v 5. výzvě byla zpracována kvalitně a odborně. Projekty 
odrážejí reálné potřeby žadatelů a území. 
 
Minimální část projektů tvořily žádosti, jejichž kvalita byla na nízké úrovni, a to jak po stránce 
formální, tak po stránce obsahové. 
 
Výraznější rozdíly v bodovém hodnocení byly způsobeny především nesplněním některých bodových 
kritérií případně nedoložením dobrovolných příloh, na jejichž základě byly body udělovány. 
U fiche 8 byl rozdíl mezi projekty s nejvyšším a nejnižším dosaženým bodovým hodnocením ve výši 
33% přidělených bodů, u fiche 2 rozdíl činil 30% a u fiche 7 pouze 0,6%.  
 
Celková úroveň předložených projektů byla velmi dobrá.  
 
Závěr: 
Na základě poznatků z administrace, konzultací a příjmu žádostí vyplynulo, že někteří žadatelé 
věnovali problematice „preferenčních“ (tj. hodnotících) kritérií nízkou pozornost a v rámci přípravy své 
žádosti se nedostatečně zaměřili na popis předmětných skutečností ve své žádosti.  
 
 
Rozdílnost v bodovém hodnocení 
 
Z celkového počtu 11 hodnocených projektů byly předmětem 3. (revizního) hodnocení 2 projekty. U 
jednoho projektu se hodnotitelé rozešli v hodnocení více jak o 20% a u jednoho projektu se 
hodnotitelé lišili v hodnocení kritéria, definujícího kritickou hranici podpory projektu v takovém 
rozsahu, že jedno hodnocení bylo nad kritickou hranicí a druhé hodnocení pod kritickou hranicí. 
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Poznatky z hodnocení projektů 
 
U předložených projektů byly zřejmé značné rozdíly v kvalitě připravenosti projektu, hlavně 
v kritériích, která byla zaměřena na posouzení přínosu a dopadu projektu ve vztahu k cílům fiche, a to 
především u projektů předložených v rámci fiche č. 8 (především kritéria - projekt zahrnuje řádnou 
propagaci, spolupráce s dalšími subjekty na poli cestovního ruchu). 
 
Na základě zavedení nového hodnotícího kritéria „přínos žadatele k rozvoji obce/regionu a rozvoji 
cestovního ruchu v regionu“ získali hodnotitelé mnohem širší informace o charakteru žadatele a jeho 
přínosu pro území. 
 
Společně s výše uvedenými hodnotícími kritérii tak bylo možné pozorovat značné bodové rozdíly 
mezi jednotlivými předloženými žádostmi. 
 
V rámci hodnocení projektů došlo k ukončení administrace jedné žádosti z důvodu nesplnění kritéria 
přijatelnosti „Kvalita zpracování projektu_1: srozumitelnost, smysluplnost“ a to návazně na bodová 
hodnocení hodnotitelů. 
 
 
 

PPOODDPPOOŘŘEENNÉÉ  AA  NNEEPPOODDPPOOŘŘEENNÉÉ  PPRROOJJEEKKTTYY::  
 
 
V následující tabulce je uveden přehled projektů podpořených v rámci V. výzvy MAS ORLICKO: 
 

Fiche 
Počet podpořených 

projektů  
Poskytnutá dotace 

Celkové náklady 
projektů 

F2 2 20 % 1 333 018 40,82 % 1 830 074 

F7 2 20 % 593 599 18,18 % 875 644 

F8 6 60 % 1 339 210  41,00 % 2 617 021 

Celkem 10 100,00 % 3 265 827 100,00% 5 322 739 
 

 
Celkem bylo na projekty žadatelů rozděleno 3 265 827 Kč v souladu s příslušnou alokací roku 2012. 
 
 
 

Uvedená data jsou současně zpřehledněna v několika následujících grafech: 
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Přehled podpořených projektů a rozdělených prostředků - V. výzva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při V. výzvě MAS ORLICKO byly podpořeny 2 projekty obcí, 2 projekty svazku obcí, 1 projekt neziskové 
organizace a 5 projektů podnikatelských subjektů. Na podporu těchto projektů bylo rozděleno obcím 
1 333 018 Kč, svazkům obcí 593 599 Kč, neziskové organizaci 249 900 Kč a podnikatelským subjektům 
1 089 310 Kč. 
 
 
 

Graf 6: Přehled podpořených 

projektů dle fiche

2; 20%

2; 20%6; 60%

Fiche 2 Fiche 7 Fiche 8

 
 
Z grafů č. 6 a 7 vyplývá detailní rozdělení prostředků a přehled podpořených projektů v rámci 
jednotlivých vyhlášených fiche.  
 

Graf 4: Přehled podpořených 
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Graf 5: Přehled udělených dotací dle příjemců 
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Graf 7: Přehled udělených dotací dle fiche
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Seznam projektů doporučených k financování v rámci V. výzvy MAS ORLICKO 
 
 
Fiche 2 – Zázemí pro volnočasové a občanské aktivity 

Název projektu Název žadatele 
Místo realizace 

projektu 
Celkové 
náklady 

Požadovaná dotace 
Kumulativně 

Absolutně % 

Dětská hřiště v Bystřeci Obec Bystřec Bystřec 881 192 660 894 90,00% 660 894 

Venkovní schodiště a zpevněné plochy v 
obci Mladkov 

Obec Mladkov Mladkov 948 882 672 124 85,00% 1 333 018 

      1 830 074 1 333 018 x   

 
 
 
Fiche 7 – Cestovní ruch – šance pro Orlicko I. 

Název projektu Název žadatele 
Místo realizace 

projektu 
Celkové 
náklady 

Požadovaná dotace 
Kumulativně 

Absolutně % 

Dovybavení cyklostezek a cyklotras 
Orlicka 

Sdružení obcí Orlicko 
Letohrad, Červená 
Voda 

456 814 296 928 78,00% 296 928 

Dovybavení cyklotras pod Zemskou 
branou 

Rozvoj regionu obcí pod Zemskou 
branou 

České Petrovice, 
Klášterec nad 
Orlicí, Pastviny 

418 830 296 671 85,00% 593 599 

      875 644 593 599 x   
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Fiche 8 – Cestovní ruch – šance pro Orlicko II. 

Název projektu Název žadatele 
Místo realizace 

projektu 
Celkové 
náklady 

Požadovaná dotace 
Kumulativně 

Absolutně % 

Kramářova chata s rozhlednou na 
Suchém vrchu - dovybavení 

CVS Žamberk s.r.o. Orličky 499 020 249 510 60,00% 249 510 

Podpora rozvoje cykloturistiky Orlických 
hor a Podorlicka 

Zdeněk Doleček 
Jablonné nad 
Orlicí 

198 001 99 250 60,00% 348 760 

Vybavení půjčovny sportovního náčiní 
SKIPARK Mlýnický Dvůr 

SKIPARK ČERVENÁ VODA s.r.o. Červená Voda 499 200 249 600 60,00% 598 360 

Modernizace Penzionu Pastviny 

Společnost dialyzovaných a 
transplantovaných nemocných, 
jejich rodinných příslušníků a 
přátel dialýzy 

Pastviny 499 800 249 900 60,00% 848 260 

Rozšíření služeb Penzionu pod Suchým 
vrchem 

Jaroslav Filip Jamné nad Orlicí 486 000 243 000 60,00% 1 091 260 

Rozšíření půjčovny šlapadel Eva Minářová Pastviny 435 000 247 950 57,00% 1 339 210 

      2 617 021 1 339 210 x   
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Porovnání podpořených projektů a rozdělených prostředků - V. výzva 
 
V následujícím grafu je uvedeno srovnání požadované dotace a disponibilních alokací příslušných 
fiche: 
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Graf 9: Porovnání počtu podpořených a nepodpořených projektů

Nepodpořené projekty 0 0 1

Podpořené projekty 2 2 6

Fiche 2 Fiche 7 Fiche 8
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Graf 8:  Porovnání disponibilních zdrojů a požadované výše dotace žadateli

Alokace 1 340 000 600 000 1 735 436

Požadovaná dotace 1 333 018 593 599 1 339 210

Převis / Nedočerpané

prostředky

6 982 6 401 396 226

Fiche 2 Fiche 7 Fiche 8
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IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  ŽŽAADDAATTEELLEE::  
 
Podpoření žadatelé 
 
V rámci administrace projektů podpořených MAS ORLICKO k financování budou v současné době 
probíhat následující kroky: 
 

1. MAS ORLICKO předá 29. 6. 2012 projekty doporučené k financování na RO SZIF2 v Hradci 
Králové. Zde proběhne do 21 kalendářních dnů od posledního dne registrace (tj. 3.7.2012) 
žádostí v daném kole na RO SZIF druhá administrativní kontrola a příp. následná výzva 
žadatelům k odstranění formálních nedostatků. 

 

2. Na základě výzvy RO SZIF se žadatelé dostaví do kanceláře MAS a zde ve spolupráci 
s pracovníky kanceláře zajistí odstranění nedostatků dle výzvy. Doplnění projektů na RO SZIF 
provádí pracovníci kanceláře MAS na základě plné moci pro všechny projekty společně. 

 

3. Během července 2012 proběhne školení pro podpořené žadatele, kde budou žadatelé 
seznámeni se základními povinnostmi příjemců dotace při realizaci projektu. Školení probíhá 
v prostorách sídla MAS ORLICKO a je pro všechny podpořené žadatele povinné. 

 

4. V období listopadu – prosince letošního roku proběhne finální odsouhlasení projektů všech 
žadatelů na CP SZIF3 v Praze. Na základě této kontroly budou žadatelé vyzváni k podpisu 
Dohody o poskytnutí dotace. O podpisu dohody jsou žadatelé povinni kancelář MAS 
informovat a kopii podepsané dohody předat kanceláři k založení do složek projektu. 

 

5. Veškeré informace pro podpořené žadatele jsou zveřejněny na webových stránkách MAS 
ORLICKO, v sekci „Výzvy“, v kategorii příslušné výzvy (tj. „V. výzva“). 

 

 
 

 

ZZÁÁVVĚĚRR::  
 
Vážení žadatelé i další potenciální zájemci o dotaci z programu LEADER, věříme, že Vám zveřejněné 
informace pomohou v dalším rozhodování a přípravě žádostí o dotaci u MAS ORLICKO a těšíme se na 
další spolupráci s Vámi. 
 

 
Další výzva v letošním roce bude oficiálně vyhlášena během měsíce července.  
MAS ORLICKO již na svých webových stránkách zveřejnila potřebné dokumenty k zahájení přípravy 
projektů. Schválené formuláře Žádosti o dotaci pro VI. výzvu budou zveřejněny po jejich schválení na 
CP SZIF3 v červenci 2012. 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Kateřina Loučková, manažerka 

                                                 
2
 Regionální odbor Státního zemědělského a intervenčního fondu v Hradci Králové 

3
 Centrální pracoviště Státního zemědělského a intervenčního fondu v Praze 


