
 

 
 

MAS ORLICKO SE ROZROSTLA NA VÍCE NEŽ DVOJNÁSOBEK  
 

– O 19 NOVÝCH MĚST A OBCÍ A 14 NOVÝCH ČLENŮ 
 
 
Dne 27.11.2012 proběhla řádná valná hromada Místní akční skupiny Orlicko. Krom ě běžného 
programu, věnovanému zprávě o činnosti v roce 2012 a plánu aktivit na rok 2013 byla valná 
hromada věnována organizačním změnám, především schválení rozšíření územní působnosti 
MAS Orlicko a přijímání nových přidružených členů. 
 
Otázka rozšíření své územní působnosti byla v MAS ORLICKO aktuální již od  začátku roku 2012, 
kdy probíhala informativní jednání se zástupci Národní sítě MAS.  
 
Záměr rozšíření územní působnosti a zahájení jednání s obci mikroregionu Region Orlicko – 
Třebovsko (dříve MAS Karel) schválila valná hromada MAS ORLICKO na konci března letošního 
roku. Následně proběhlo bezpočet pracovních jednání se zástupci mikroregionu, jejichž cílem bylo 
zajištění hladkého průběhu přístupových jednání.  
 
Po kladném projednání členství mikroregionu Region Orlicko – Třebovsko valnou hromadou svazku 
v červnu 2012 bylo zahájeno „kolečko“ projednávání souhlasu se začleněním do územní působnosti 
MAS v zastupitelstvech jednotlivých obcí. Jednání zastupitelstev se účastnili také zástupci MAS 
ORLICKO (Ing. Žďárský, Ing. Paďour a Ing. Loučková), kteří podali zastupitelům podrobné 
informace o výhodách a závazcích spojených s připojením svého území k MAS ORLICKO. 
 
Společně s tímto krokem probíhala také výzva organizacím v území mikroregionu Region Orlicko 
– Třebovsko k zapojení do činnosti MAS ORLICKO a to jak formou členství v MAS, tak formou 
zapojení do činnosti pracovních skupin. 
 
Do dne konání valné hromady schválilo začlenění do územní působnosti celkem 19 měst a obcí, 
s celkovým počtem 44 583 obyvatel.  
 
Přihlášku o členství předložilo celkem 14 subjektů, mezi 
nimi např. organizace jako ContiproGroup s.r.o., 
KONZUM obchodní družstvo Ústí nad Orlicí, 
MEDIATE s.r.o. (známe především pod svou obchodní 
značko APOTHEKE), Oblastní charita Ústí nad Orlicí, 
nebo SILYBA a.s. Obce mikroregionu Region Orlicko – 
Třebovsko jsou ve valné hromadě MAS ORLICKO 
zastoupeny jedním členem, kterým je právě dobrovolný 
svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko. 
 
 
A neboť všechny formální požadavky byly ke dni konání valné hromady vyjasněny, schválila valná 
hromada Místní akční skupiny ORLICKO s účinností od 1.6.2013 rozšíření své územní působnosti  

Prezentace žadatelů o členství 



 

 
o všech 19 obcí Regionu Orlicko – Třebovsko. V rámci přípravy nové integrované strategie pro 
období let 2014 – 2020 tak bude moci být do programu LEADER prostřednictvím místní akční 
skupiny ORLICKO zapojeno celkem 50 obcí s více než 81 000 obyvateli. 
 
Všech 14 subjektů, které předložily svou přihlášku o členství získalo v rámci programu valné 
hromady možnost představit činnost své organizace a prezentovat stávajícím členům svou motivaci 
k působení v rámci MAS ORLICKO. Následně schválila valná hromada MAS ORLICKO 
přidružené členství všech 14 uchazečů, kteří mohou již v příštím roce zažádat o řádné členství. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O připojení k MAS ORLICKO cht ějí jednat i další obce 
 

V návaznosti na informaci MAS ORLICKO v červnu letošního roku, o plánovaném rozšíření své 
územní působnosti, byla valné hromadě předložena žádost o začlenění do územní působnosti MAS 
ORLICKO celkem 7 obcemi nově vznikajícího mikroregionu Severo-lanškrounsko. Žádost valné 
hromadě přednesl JUDr. Miroslav Stejskal, starosta obce Výprachtice.  
 

Valná hromada předložené žádosti vyhověla a udělila radě MAS, obdobně jako v případě Regionu 
Orlicko – Třebovsko, mandát k jednání o začlenění do územní působnosti MAS. V případě 
kladného projednání všemi obcemi bude valná hromada MAS ORLICKO rozhovodat o rozšíření 
územní působnosti na katastrální území těchto obcí na jaře roku 2013.  
 

V závěrečné části programu vystoupil také Ing. Vladimír Kroutil, radní Pardubického kraje 
zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov s aktuálními informacemi týkajícími se 
podpory z Programu obnovy venkova.  
 

Přítomným zástupcům MAS pogratuloval k významnému kroku v rámci své činnosti a popřál jim 
mnoho úspěchů a energie při další činnosti věnované rozvoji obcí a měst Pardubického kraje. 

Rozšíření územní působnosti MAS ORLICKO: 
Zelená-  původní území MAS ORLICKO 
Modrá -  nově přistupující obce mikroregionu  
Bílá – obce mikroregionu, které jsou členy jiných MAS 


