27.11.2012

VALNÁ HROMADA
Místní akční skupiny ORLICKO
Konaná dne 27. 11. 2012

Předseda: Ing. Oldřich Žďárský
Manažerka: Ing. Ivana Vanická

Program

Program jednání:
I.

Zpráva o činnosti MAS ORLICKO v roce 2012
I.1. Zpráva o činnosti v roce 2012
I.2. Zpráva o hospodaření (plnění rozpočtu)

I.3. Zpráva komise pro kontrolu, hodnocení a monitorování

II.

Výhled činnosti v roce 2013
II.1. Realizace programu LEADER
II.2. Příprava na dotační období 2014+
II.3. Realizace dalších projektů
II.4. Organizační záležitosti v roce 2013
II.5. Rozpočtové provizorium

Přestávka

Program
III.

Rozšíření územní působnosti na území mikroregionu Region Orlicko-Třebovsko
III.1. Rekapitulace průběhu přístupových jednání k rozšíření území MAS
III.2. Schválení začlenění území obcí mikroregionu Region Orlicko-Třebovsko do územní
působnosti MAS ORLICKO
III.3. Představení žadatelů o přidružené členství v MAS ORLICKO a projednání přijetí
přidružených členů

IV.

Ostatní

V.

Závěr, společné posezení

Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu:

Zapisovatel: Kulhavá
Ověřovatel: Ing. Šikl, Ing. Vacek

Zpráva o činnosti v r. 2012

I.
Zpráva o činnosti MAS ORLICKO
v roce 2012

Zpráva o činnosti v r. 2012

I.1. Zpráva o činnosti v roce 2012
1. Realizace programu LEADER
2. Propagace činnosti MAS
3. Další činnost MAS ORLICKO
4. Hodnocení činnosti MAS
5. Jednání o rozšíření ÚP MAS

LEADER

1. Realizace programu LEADER
 1. výzva – léto 2009
 2. výzva – jaro 2010
 3. výzva – léto 2010

V roce 2012:
• realizace 5. a 6. výzvy
• administrace projektů z 2. – 4. výzvy

 4. výzva – léto 2011
 5. výzva – jaro 2012
 6. výzva – léto 2012

LEADER
Administrace projektů 2. - 4. výzva
Konzultace při realizaci projektů

• změny projektů v realizační fázi
• konzultace pro realizaci výběrových řízení

Kontrola projektů před podáním žádosti o platbu

• probíhá dle interní směrnice MAS ORLICKO
• kontrola dokumentace a kontrola na místě
Kontroly projektů ve fázi udržitelnosti

• probíhá dle interní směrnice MAS ORLICKO
• zajišťuje Komise pro kontrolu, hodnocení a monitorování
(sloučená s revizní komisí)

• zprávu o kontrolách podá po skončení zprávy o činnosti a hospodaření Ing. Hubálková

LEADER
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LEADER, V. výzva

Administrace - 5. výzvy - alokace
 Alokace 5.výzvy celkem: 3 675 436 Kč
 Alokace dle Fichí:
 Fiche 2, obce: 1 340 000 Kč
 Fiche 7, podnikatelé podnikající v cestovním ruchu, zemědělští
podnikatelé, svazky obcí, NNO: 600 000 Kč
 Fiche 8, podnikatelé podnikající v cestovním ruchu, zemědělští
podnikatelé, NNO: 1 735 436 Kč

LEADER, V. výzva
Administrace - 5. výzvy - harmonogram
 Zveřejnění vyhlašovaných fiche – únor 2012
 Konzultace projektů od 02/2012 (způsobilost projektů, povinné a
dobrovolné přílohy, preferenční kritéria, … )
 Oficielní vyhlášení výzvy (zveřejnění formuláře žádosti o dotaci):
12. 4. 2012 (po ukončení předchozího kola)
 Příjem žádostí: 2. 5. – 4. 5. 2012
 Administrativní kontrola a doplnění projektů,
hodnocení projektů, příprava podkladů pro VK a Radu: 7. 5. – 21. 6. 2012

 Registrace na SZIF: 29. 6. 2012

Výzva k předkládání žádostí
Zpravodaj MAS ORLICKO č. 3 – distribuce leden 2012

LEADER, V. výzva

Výzva k předkládání žádostí
Další informační zdroje:
Webové stránky MAS ORLICKO

oslovení příjemců z fiche 8 prostřednictvím

místní zpravodaje

destinančních společností (TOOHP, KS ops)

webové stránky obcí Orlicka
Informativní dopis starostům obcí
Rozesílka zpravodaje vybraným

potenciálním příjemcům
Zpravodaj Agrovenkov
www.agrovenkov.cz
Orlický deník - článek

LEADER, V. výzva

Konzultace a příjem žádostí
 Počet konzultovaných žádostí: 45

 Počet přijatých žádostí: 11
 Počet hodnocených žádostí: 11
 Počet projektů doporučených k financování a zaregistrovaných na
SZIF: 10
Malý počet podaných žádostí – většina žadatelů z fiche č. 8 (cestovní ruch)
nesplnila podmínky přijatelnosti => další vyhlášení této fiche bude předmětem
jednání programového výboru na začátku roku 2012

LEADER, V. výzva
Přehled podpořených projektů a rozdělených prostředků - V. výzva
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LEADER, V. výzva
Porovnání počtu podpořených a nepodpořených projektů
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LEADER, V. výzva
5. výzva – aktuální stav projektů:
 během listopadu 2012 – rozeslání Výzev k podpisu Dohody ze SZIF
 nyní probíhá podpis Dohod o dotaci na RO SZIF v Hradci Králové
 po podpisu budou probíhat realizace jednotlivých projektů

LEADER, VI. výzva

Administrace - 6. výzvy - alokace
 Alokace 6.výzvy celkem: 5 580 222 Kč
 Alokace dle Fichí:
 Fiche 1, obce: 2 680 000 Kč
 Fiche 4, neziskové organizace, církve: 1 743 265 Kč
 Fiche 6, mikropodniky ve vybraných sekcích Klasifikace ekonomických
činností: 1 156 957 Kč

LEADER, VI. výzva
Administrace - 6. výzvy - harmonogram
 Zveřejnění vyhlašovaných fiche – červen 2012
 Konzultace projektů od 07/2012 (způsobilost projektů, povinné a
dobrovolné přílohy, preferenční kritéria, … )
 Oficielní vyhlášení výzvy (zveřejnění formuláře žádosti o dotaci):
17. 7. 2012 (po ukončení předchozího kola)
 Příjem žádostí: 30. 8. – 6. 9. 2012
 Administrativní kontrola a doplnění projektů,
hodnocení projektů, příprava podkladů pro VK a Radu: 7. 9. – 16.10. 2012
 Registrace na SZIF: 23. 10. 2012

Výzva k předkládání žádostí
Zpravodaj MAS ORLICKO č. 4 – distribuce červenec 2012

LEADER, VI. výzva
Výzva k předkládání žádostí
Další informační zdroje:
Webové stránky MAS ORLICKO
místní zpravodaje
webové stránky obcí Orlicka
Informativní dopis starostům obcí
Zpravodaj Agrovenkov
www.agrovenkov.cz
Orlický deník - článek

LEADER, VI. výzva

Konzultace a příjem žádostí
 Počet konzultovaných žádostí: 58

 Počet přijatých žádostí: 30
 Počet hodnocených žádostí: 30
 Počet projektů doporučených k financování a zaregistrovaných na SZIF:
22

LEADER, VI. výzva
Přehled podpořených projektů a rozdělených prostředků - VI. výzva

Přehled podpořených
projektů
dle příjemců dotace

6; 27%
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LEADER, VI. výzva
Porovnání počtu podpořených a nepodpořených projektů
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LEADER, VI. výzva
6. výzva – aktuální stav projektů:
 13. 11. 2012 – rozeslání Protokolů o provedené administrativní kontrole ze
SZIF s požadavkem doplnění projektů a případně jejich oprav
 3. 12. 2012 – doplnění projektů na RO SZIF pracovníkem kanceláře MAS

 Během února 2013 – schválení projektů k financování na CP SZIF
 Únor až březen 2013 – podpis Dohod o poskytnutí dotace na RO SZIF

LEADER, V. výzva
5. a 6. výzva – podrobné vyhodnocení
Po ukončení V. i VI. výzvy bylo zpracováno její podrobné vyhodnocení a
zveřejněno na webových stránkách MAS:
Cíle: transparentnost informací
pro podpořené i nepodpořené
žadatele

zpětná vazba pro žadatele

LEADER, VI. výzva
Obsah vyhodnocení V. a VI. výzvy:

•

Základní informace o výzvě a jejím zveřejnění

•

Přehled předložených žádostí dle požadovaných prostředků a žadatelů

•

Zkušenosti s administrací projektů

•

Hodnocení projektů (anonymita hodnotitelů, možnost seznámení s výsledky hodnocení v
kanceláři MAS, vyhodnocení zkušeností z bodového hodnocení projektů)

•

Přehled projektů doporučených a nedoporučených k financování
dle jednotlivých fiche a žadatelů

•

Vyhodnocení % úspěšnosti v rámci jednotlivých fiche

•

Informace pro podpořené a nepodpořené žadatele

LEADER, VI. výzva

Evaluace činnosti kanceláře MAS, sběr dat pro další potřebu
činnosti kanceláře MAS
 Anonymní dotazování žadatelů při podání žádosti o dotaci
 Slouží jako zpětná vazba pro vyhodnocení práce kanceláři i pro posouzení
rizik při administraci projektů

LEADER, VI. výzva
Vyhodnocení 6. výzvy – evaluace práce kanceláře MAS
Webová prezentace

LEADER, VI. výzva
Vyhodnocení 6. výzvy – evaluace práce kanceláře MAS

Pracovníci kanceláře MAS

LEADER, VI. výzva
Vyhodnocení 6. výzvy – evaluace práce kanceláře MAS

2. Propagace činnosti MAS
Místní tisk
 informace o vyhlašovaných



a připravovaných výzvách
informace o podpořených
projektech
informace z MAS ORLICKO
jsou uveřejňovány
ve zpravodajích všech obcí
a měst regionu Orlicka

Regionální tisk




Informace o ukončených a
připravovaných projektech
Výzvy k zapojení
Další informace

PROPAGACE

PROPAGACE
Další propagace
 webové stránky měst a obcí


Zpravodaj Agrovenkov



Web Agrovenkov



Zpravodaj MAS ORLICKO

PROPAGACE
Den dětí s dobrovolníky - Žamberk
- distribuce zpravodaje
- zpětná vazba – informovanost
občanů o MAS ORLICKO

20. výročí založení Sdružení obcí Orlicka Pastviny
- distribuce zpravodaje
- zpětná vazba – informovanost občanů
- podpora značky „Orlické hory – orig. produkt“

PROPAGACE
 Stánek na Vánočním jarmarku v Žamberku
 propagace činnosti MAS ORLICKO v roce 2012 ve spolupráci s kavárnou
Louise, která dodala občerstvení zdarma

PROJEKTY SPOLUPRÁCE A OSTATNÍ

3. Další činnost MAS ORLICKO – Projekty spolupráce a ostatní
Podpora handicapovaných a seniorů:
Projekt: Orlické hory pro všechny
Podpora činnosti neziskových organizací:
Projekt: Portál pro neziskové organizace v regionu Orlicko
Podpora cestovního ruchu a odbytu místních produktů
Projekt: Jedeme všichni

PROJEKT SPOLUPRÁCE

Orlické hory pro všechny – projekt dokončen, před proplacením
Partneři projektu:

Aktuální fotografie –
realizace MAS ORLICKO

MAS ORLICKO -- Charita Ústí nad Orlicí, pobočka Letohrad
-- Šťastný domov, občanské sdružení
MAS POHODA venkova -- NONA – společnost zdravotně
postižených

MAS NAD ORLICÍ
Aktivity projektu:
•

zpracování studie přístupnosti služeb CR (ubytovací,
stravovací, turistické cíle) – odpovídá MAS NAD ORLICÍ

•

Pořízení pomůcek pro Charitu ÚO a NONA – odpovídá MAS
ORLICKO

•

Vybudování zázemí pro letní tábořiště pro handicapované –
odpovídá MAS ORLICKO

•

Propagace – odpovídá MAS POHODA venkova

PROJEKT SPOLUPRÁCE

Orlické hory pro všechny – projekt dokončen, před proplacením
Aktivity projektu:
•

Uspořádání 3 akcí zaměřených na prezentaci výstupů a
výměnu zkušeností partnerů
Finančně a organizačně zabezpečují jednotliví partneři
MAS
Odpovídají MAS POHODA venkova a ORLICKO

Aktuální stav realizace projektu:
•

Všechny aktivity projektu dokončeny

•

Kompenzační pomůcky dodány, tábořiště hotovo

•

Podána žádost o proplacení

•

Očekávané proplacení - začátek příštího roku

PROJEKT SPOLUPRÁCE

Orlické hory pro všechny – projekt dokončen, před proplacením
Tábořiště v Kameničné a jeho využití
Prázdniny 2013:
•

2 týdny tábor arteterapeutický pro děti z pěstounských rodin

•

3 týdny tábor pro děti s postižením - zážitkový

•

1 týden tábor pro děti z Kostelecka ze sociálně slabých rodin

•

2 týdny tábor pro děti z Hasičského sboru Líšnice

•

účast je v každém turnusu maximálně 20 dětí + 5 lektorů +
asistenti, dle počtu postižených dětí + kuchařka + správce

ŽÁDOST O DOTACI - POV

Portál pro neziskové organizace v regionu Orlicko
Aktivity projektu:
Podpora neziskových organizací
•

Vytvoření komunikační platformy NNO v rámci vzniklých webových stránek

•

Bezplatný prostor pro prezentaci NNO a ukládání dokumentů

•

Společný kalendář akcí v regionu

•

Možnost nabídky prostor, výpůjček vybavení atd.

•

Vytvoření databáze neziskových organizací

•

Marketingová podpora systému

ŽÁDOST O DOTACI - POV

Portál pro neziskové organizace v regionu Orlicko
Harmonogram:
•
•

Schválení dotace – jaro 2012
Realizace – do konce roku 2012

Aktuální stav realizace projektu:
•
•
•

Portál téměř hotov
Bude následovat masivní propagace
Webové stránky projektu - http://neziskovkyorlicka.cz

PROJEKT SPOLUPRÁCE

Jedeme všichni
Cíle projektu:
•

marketingová a organizační podpora rozvoje nového produktu cestovního
ruchu – elektrokol – v území tří krajů ČR a šesti místních akčních skupin

•

zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti území na poli cestovního ruchu,
prostřednictvím představení elektrokola, jakožto vhodného sportovního
vybavení k atraktivnímu trávení volného času napříč všemi generacemi

Aktivity:
•

Akce pro veřejnost, semináře, studie tras, propagace (web, tisk, …),
cyklojízda, pořízení propagačních elektrokol

•

Celková hodnota projektu 2 954 358,- Kč

PROJEKT SPOLUPRÁCE
Jedeme všichni
Partneři projektu:
6 Místních akčních skupin (MAS ORLICKO; MAS Horní Pomoraví o.p.s.;
MAS Šumperský venkov; Rýmařovsko, o.p.s.; MAS Nízký Jeseník; MAS Opavsko)
– skrz tři kraje – Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský
Aktuální stav realizace projektu:
•

23.10. podána žádost o dotaci na CP SZIF v Praze

•

Realizace naplánována na druhou polovinu roku 2013 a první polovinu roku
2014

•

Předpokládané podání žádosti o proplacení 15. 10. 2014

PROJEKT SPOLUPRÁCE

Jedeme všichni

HODNOCENÍ ČINNOSTI MAS

4. Hodnocení činnosti MAS
• výsledek MAS ORLICKO: 129/ 150 bodů => kategorie B
• stupnice hodnocení:

150 – 130 bodů …… A
129 – 105 bodů …… B
104 – 80 bodů …….. C
79 …………………... D

• výsledky hodnocení PK

MAS Železnohorský region (131b / A), MAS ORLICKO (129b/B), MAS Sdružení pro
rozvoj Poličska o.s. (120b/B), MAS Litomyšlsko (110b/B), Místní akční skupina
Svitava (109b/B), MAS Holicko (105b/B), MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko
o.p.s. (93b/C)

Rozšíření územní působnosti

5. Jednání o rozšíření územní působnosti
Během celého roku 2012 probíhala jednání a aktivity pro rozšíření územní
působnosti MAS ORLICKO na území mikroregionu Regin Orlicko – Třebovsko
(více v samostatném bodě jednání)

USNESENÍ

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti MAS ORLICKO.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

I.2. Zpráva o hospodaření
Zdroje financování:
 Dotace z programu LEADER

 Pardubická dotace – projekt Portál pro neziskové organizace v regionu
Orlicko
 Vlastní zdroje
- kladný hospodářský výsledek společnosti
 - příspěvky/dary
 - reklama

Plnění rozpočtu – kapitola LEADER
LEADER – PLÁN
NÁKLADY

ZDROJE

Vzdělávání zaměst. a členů orgánů MAS (002)

26 056 Leader dotace

Informační opatření a propagace (003)

193 436

Provoz MAS (004)
Osobní a cestovní náklady (005) - manažerka,
zaměstnanci kanceláře

419 180
1 280 150

Osobní a cestovní náklady (005) – DPP

216 774

Náklady III. etapy roku 2011

101 382

Rezerva

2 313 914

76 936

CELKEM

2 313 914 CELKEM

2 313 914

LEADER – SKUTEČNOST k 31. 10. 2012
Vzdělávání zaměst. členů orgánů MAS (002)
Informační opatření a propagace (003)

17 166

Leader dotace (I.et.)

153 477

641 514

Provoz MAS (004)

305 472

Úvěr (II. etapa - v
administraci, III.
etapa se realizuje)*

Osobní a cestovní náklady (005) - manažerka,
zaměstnanci kanceláře

965 894

* Dne 22.11. byla schválena žádost o platbu za II.
etapu ve výši 643 509 Kč

Osobní a cestovní náklady (005) - DPP

149 778

Výdaje příštích období

106 678

CELKEM

1 698 465

1 056 951

(bez krácení)

CELKEM

1 698 465

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Čerpání dotace LEADER (rekapitulace):
Vyúčtování dotace:
•

1. etapa – proplacena v plné výši, bez snížení požadované dotace

•

2. etapa – proplacena v plné výši, bez snížení požadované dotace

•

3. etapa – požadovaná dotace bude předložena v lednu 2013

Schválený rozpočet opatření IV.1.1. na rok 2012:
Předpokládané čerpání rozpočtu za rok 2012:
Předpokládaná úspora (převod na rok 2014):

2 313 914 Kč
1 960 000 Kč
353 914 Kč

Plnění rozpočtu – kapitola VLASTNÍ ZDROJE
Vlastní zdroje - PLÁN
Náklady

Zdroje

Dofinancování projektu Orlické hory pro
všechny

10 800

Disponibilní zdroje – zůstatek k
1.1.2012

100 561

Úroky a poplatky z vedení úvěru (r.2012)

70 000

Vlastní zdroje (rozvojový fond) 2012

126 022

Ostatní drobné výdaje

15 000

Vlastní zdroje – příjmy z reklamy

Výdaje na zajištění reklamy

4 800

Příspěvek NS MAS na koordinátora

5 000

Disponibilní zdroje

171 783

CELKEM

277 383

Ostatní příjmy (úrok na BÚ)

CELKEM

50 400
400

277 383

Vlastní zdroje – skutečnost k 31. 10. 2012
Před a dofinancování projektu Orlické
hory pro všechny (předpokládaná hodnota
dofinancování k 31.12.2012 – 10 260)

Úroky a poplatky z vedení úvěru

102 600

Disponibilní zdroje k 1.1.2012

100 561

37 661

Vlastní zdroje (rozvojový fond)

102 604

Ostatní drobné výdaje

8 605

Vlastní zdroje – příjmy z reklamy

Výdaje na zajištění reklamy

5 000

Ostatní příjmy (úrok na BÚ)

Příspěvek NS MAS na koordinátora

5 000

50 400
317

Disponibilní zdroje (předpodkládaný
zůstatek k 31.12.2012 - 187 356)

CELKEM

95 016

253 882

CELKEM

253 882

Plnění rozpočtu – kapitola VLASTNÍ ZDROJE

Dotace POV - plán
NÁKLADY

ZDROJE

Realizace projektu „Rozvoj regionu
MAS Orlicko – Portál pro neziskové
organizace v regionu Orlicko“

50 000

Dotace Pardubického kraje

50 000

CELKEM

50 000

CELKEM

50 000

Dotace POV – skutečnost k 31. 10. 2012
Web hosting

1 860

Mzdové náklady

12 250

Disponibilní zdroje (budou vyčerpány
k 31.12.2012)

35 890

CELKEM k 31.12.2012 (výhled)

50 000

Dotace POV

CELKEM

50 000

50 000,00

Plnění rozpočtu k 31. 10. 2012 – CELKEM
Rozpočet celkem - plán
NÁKLADY

ZDROJE

CELKEM

2 641 297

CELKEM

2 641 297

Rozpočet celkem – k 31.10. 2012
NÁKLADY

ZDROJE

CELKEM

2 002 347

z toho disponibilní zdroje:

CELKEM

2 002 347

130 906
Rozpočet celkem – výhled k 31.12.2012

NÁKLADY

CELKEM

ZDROJE

2 263 882

z toho disponibilní zdroje:

187 356

Úspora v rozpočtu IV.1.1. převod na
rok 2014

353 914

CELKEM

2 002 347

USNESENÍ

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření MAS
ORLICKO.

ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE

I.3. Zpráva komise pro kontrolu, hodnocení a monitorování

Zpráva předsedkyně komise

ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE

I.3. Zpráva komise pro kontrolu, hodnocení a monitorování
Kontrolovaní příjemci dotace (jaro 2012):

Kontrolovaní příjemci dotace (podzim 2012):

Miroslav Hillebrant

Jezdecký klub Králicko

Obec Jamné nad Orlicí

Jezdecký klub Červená Voda

JK Padlý kvítek - sportovní a hiporehabilitační o.s.

Aleš Novák

Město Letohrad

Občanské sdružení CEMA Žamberk

Obec Klášterec nad Orlicí

VEMAS a.s.

Orel jednota Lukavice

Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Žamberk

RAFT KLUB Gymnázium Letohrad

Petr Holubář

Sbor dobrovolných hasičů Nekoř

TJ SOKOL Písečná

Spolek přátel vzduchoplavby o.s.

SKI Klub České Petrovice o.s.

Šťastný domov občanské sdružení

Miroslav Skala

Tělovýchovná jednota Dlouhoňovice

Divadelní soubor Lipka

Tělocvičná jednota Sokol Klášterec nad Orlicí

František Mrázek

Tělocvičná jednota Sokol Kunvald
TJ SPARTAK OEZ LETOHRAD

USNESENÍ

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu revizní komise a
komise pro kontrolu, hodnocení a monitorování.

VÝHLED ČINNOSTI NA DALŠÍ OBDOBÍ

II.
Výhled činnosti v roce 2013

VÝHLED ČINNOSTI NA DALŠÍ OBDOBÍ

II.1. Realizace programu LEADER

Základní informace:
• v souladu s pravidly bude v roce 2013 vyhlášena pouze JEDNA
sloučená výzva s termínem předložení žádostí na SZIF
do konce června 2013 => předpokládaný příjem žádostí
v MAS ORLICKO – konec dubna 2013
• předpolkádaná alokace pro tuto výzvu: 7 500 000 Kč + „přebytky“
opatření IV.1.2. dle Portálu farmáře (cca. 600 000 Kč)

VÝHLED ČINNOSTI NA DALŠÍ OBDOBÍ

Předběžný harmonogram administrace poslední výzvy:
• leden 2013 – aktualizace finančního plánu, zveřejnění, zahájení
propagace výzvy
• leden/únor – aktualizace výkladu PK (veřejné obhajoby)
• duben 2013 – příjem žádostí
• květen/červen – administrace žádostí (kontrola, hodnocení, VK)
• červen – předání žádostí na SZIF, evaluace

VÝHLED ČINNOSTI NA DALŠÍ OBDOBÍ

Předběžný plán VII. výzvy PŘED AKTUALIZACÍ :
Vyhlašované fiche:
Fiche 1, fiche 2 – podpora obcí
Fiche 4 – podpora neziskových organizací
Fiche 5 – moderní zemědělské podnikání

Fiche 7/8 – cestovní ruch – šance pro Orlicko 1/2
V rámci aktualizace bude zohledněno:
• evaluace V. a VI. výzvy
• evaluace naplňování fiche č. 7 a 8 za II. a V. výzvu
• úprava podmínek financování opatření IV.1.1.

Harmonogram výzev
a finanční plán budou
zveřejněny na webu
MAS ORLICKO na
začátku roku a zaslán
všem členům MAS
ORLICKO e-mailem.
Na webu MAS je
možno se registrovat
k odběru aktualit.

VÝHLED ČINNOSTI NA DALŠÍ OBDOBÍ

II.2. Realizace dalších projektů
Jedeme všichni – dle výsledku hodnocení projektu v lednu 2013
(realizace 2013 – 2014)
Jedeme všichni II – příprava navazujícího projektu do poslední výzvy projektů
spolupráce v roce 2013 (záměr)
NeziskovkyOrlicka.cz – navazující projekt, rozšíření portálu a rozvoj
podána žádost o dotaci z PRV

VÝHLED ČINNOSTI NA DALŠÍ OBDOBÍ

II.3. Příprava dotačního období 2014+
Základní „pilíře“ pro přípravu na období 2014+:
1. Příprava Místní rozvojové strategie (MRS)
Příprava 360° strategie – tj. zahrnující potřeby a priority území bez ohledu na jednotlivé
programové rámce.
Termín zpracování strategie (včetně schválení strategie nejvyšším orgánem MAS a
zastupitelstvy obcí v územní působnosti MAS) – prosinec 2013

2. Splnění základních standardů
• základní podmínka přijatelnosti MAS k realizaci programu LEADER
• byl zpracován návrh standardů (ze strany NS MAS) – podklad pro jednání s řídícím orgánem
• odrazí se v požadavcích na MAS jako organizaci i na její členy !

3. Financování

VÝHLED ČINNOSTI NA DALŠÍ OBDOBÍ
Financování
• Dotace na provozní činnost MAS (IV.1.1.) NENÍ způsobilým výdajem
Aktuální zdroje:
• vlastní prostředky MAS (omezená výše, současně jejich čerpání by znamenalo snížení
rezerv MAS na minimum a nemožnost zapojení do dalších projektů – kofinancování)
• žádost o dotaci z POV Pardubického kraje ve výši 273 000 Kč (mzdové náklady,
materiálně technické náklady a náklady na garanta aktivity / nový náklad cca. 60 000 Kč)
• dotace IV.1.1. – pouze částečné pokrytí výdajů v rámci aktualizace analytické části SPL
Personální zajištění:
• Ing. Ivana Vanická (manažerka) – garant přípravy strategie
• Mgr. Tomáš Lorenc (zaměstnanec) – odpovědný za přípravu strategie

VÝHLED ČINNOSTI NA DALŠÍ OBDOBÍ

II.4. Organizační záležitosti v roce 2013
Dvě hlavní témata:

•

Příprava na plnění standardů
- viz. minulý bod jednání

2. Novela občanského zákoníku
a možná změna právní formy společnosti

VÝHLED ČINNOSTI NA DALŠÍ OBDOBÍ

1. Příprava na plnění standardů
• návrh standardů byl vzat na vědomí VH NS MAS – 2.10.2012
• podklad k jednání s Mze
• => nejedná se o závazný návrh, již nyní je však nutné se dle něho začít
připravovat
• plánovaný termín ke zpracování metodiky dokladování a kontroly
minimálních standardů – 04/2013
• plánovaný termín výzvy MAS k přihlášení ke splnění přijatelnosti – 06/2013

• plánovaný termín schopnosti doložení naplnění standardů 01/2014
• VELMI RÁMCOVÝ a PRACOVNÍ harmonogram
• splnění některých bodů je odvislé od informací, které doposud nejsou k
dispozici => je nutno pracovat alespoň na splnění těch bodů, u kterých
informace máme

Struktura standardů
Skupina

Základní popis

Nutné kroky v MAS

1. Otevřenost a
přistupování
nových členů

Otevřenost MAS veřejnosti, možnosti
zapojení do činnosti MAS

Je plněno.

2. Členská
základna

Vyvážené zastoupení sektorů v
členské základně, místní příslušnost a
minimální počet členů, aktivní činnost
členů a s tím související monitoring

Z velké části plněno. Od příštího roku budou
všichni členové MAS žádáni o doložení výroční
zprávy, příp. o vypracování zprávy o své činnosti v
rozsahu stanoveném MAS.

3. Orgány
místního
partnerství

Minimální počty členů orgánů, funkční
období, rotace členů, procentní podíl
sektorů v orgánech (20 - 49%),
bezúhonnost členů orgánů, audit, atd.

Plněno pouze částečně. Rozšíření členské
základny na požadovanou strukturu, úprava
struktury orgánů MAS (volby jaro 2013), formální
požadavky, audit (není definován rozsah)

4.
Institucionalizace
místního
partnerství

Předepsaná organizační struktura
orgánů, existence přijatelné právní
formy a organizační struktury.

Aktuálně plněno. V roce 2013 změny jak s ohledem
na rozšíření činnosti MAS, tak s ohledem na novelu
občanského zákoníku.

5. Strategické
dokumenty

Podmínky zpracování, realizace,
monitorinug a komunikace strategie
MAS.

Vztahuje se k přípravě a realizaci MRS.

6. Kancelář MAS

Organizační struktura, řízení,
vzdělávání a monitoring činnosti
kanceláře MAS.

Je zajišťováno. Bude adekvátně rozpracováno s
ohledem na plánované rozšíření činnosti MAS.

Skupina

Základní popis

Nutné kroky v MAS

7. Dostupnost
kanceláře MAS

Požadavky na umístění, materiálně
technické zázemí, minimální rozsah
provozu kanceláře MAS.

Je plněno s výjimkou požadavku na využití
elektronického podpisu a datové schránky.

8. Poradenská a
konzultační role
MAS, podpora
síťování a
vytváření vazeb

Minimální požadavky na poradenskou
a konzultační činnost MAS. Zamezení
střetu zájmů.

Je plněno.

9. Administrace
programových
rámců

Minimální požadavky na vyhlášení a
administraci výzev.

Je převážně plněno.

10. Podpora
příjemců dotací

Minimální požadavky na podporu
příjemců dotací.

Je převážně plněno.

11. Kontrola
realizace a
monitoring
udržitelnosti

Kontrola monitorovacích
indikátorů,kontrola udržitelnosti
projektů.

Je převážně plněno.

12. Odvolání proti
rozhodnutí MAS,
opravné postupy,
námitky, stížnosti

Metodiky opravných postup, včetně
jejich zveřejnění (informování
žadatelů/příjemců)

Je převážně plněno.

13. Zajištění
informování
veřejnosti

Minimální požadavky a struktura pro
informování veřejnosti.

Je převážně plněné.

VÝHLED ČINNOSTI NA DALŠÍ OBDOBÍ

2. Novela občanského zákoníku - 89/2012 – účinnost od 1.1.2014
Dopady na MAS ORLICKO
Varianta 1: „automatická“ transformace na SPOLEK k 1.1.2014
(umožňuje následnou transformaci na ÚSTAV, nebo NADACI)
Varianta 2: transformace na OPS (do konce roku 2013) a následné
fungování podle zákona o OPS od 1.1.2014
Varianta 3: transformace na ÚSTAV k 1.1.2014

Stav řešení novely na úrovni MZe:
• seminář – JUDr. Deverová
• příprava metodiky (ve spolupráci s JUDr. Deverovou) – předpokládá se
připuštění všech právních forem (spolek, OPS, ústav) => doporučuje se vyčkat s
případnými transformačními kroky na vydání metodiky MZe

USNESENÍ

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí informaci o výhledu
činnosti MAS na rok 2013.

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM

II.5. Rozpočtové provizorium
 Rozpočet bude schvalován Valnou hromadou MAS na jaře 2013
 Z tohoto důvodu je navrženo, stejně jako v loňském roce, schválení
rozpočtového provizoria.

USNESENÍ

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozpočtové provizorium pro
1. etapu (leden – duben) roku 2013 ve výši průměrných
nákladů 1. etapy roku 2012.

USNESENÍ

Přestávka na kávu do:

: 14:25

Rozšíření územní působnosti

III.
Rozšíření územní působnosti na území
mikroregionu
Region Orlicko - Třebovsko

Rozšíření územní působnosti
III.1. Rekapitulace průběhu přístupových jednání k rozšíření území MAS
• leden 2012 - zahájení jednání se zástupci ROT
• květen 2012 - projednání otázky rozšíření ÚP MAS ORLICKO valnou hromadou MAS
- mandát k přístupovým jednáním
• propagace – zveřejnění informace o rozšíření území MAS do mikroregionu ROT
a výzva k podávání přihlášek o členství na webu MAS a ve zpravodaji
• červen – VH ROT
- schválení podání přihlášky o členství VH ROT
- výzva obcím schválení začlenění území obcí ROT do ÚP MAS
- výzva členským obcím ROT k oslovování vhodných přidružených členů
• červenec – říjen
- distribuce zpravodaje do členských obcí ROT
- schvalování začlenění ÚP obcemi ROT
- projednání návrhů aktualizace stanov a organizačního řádu
- mimořádná VH: schválení aktualizace stanov

• říjen – listopad
- oslovování vhodných žadatelů o členství zástupci MAS ORLICKO

Rozšíření územní působnosti

III.2. Schválení začlenění území obcí mikroregionu Region OrlickoTřebovsko do územní působnosti MAS ORLICKO
Přehled obcí, které schválily začlenění do územní působnosti
Brandýs nad Orlicí

Řetová

Česká Třebová

Řetůvka

České Libchavy

Semanín

Dlouhá Třebová

Sopotnice

Dolní Dobrouč

Sudislav nad Orlicí

Hnátnice

Třebovice

Jehnědí

Ústí nad Orlicí

Libchavy

Voděrady

Přívrat

Žampach

Rybník

Rozšíření územní působnosti

37 413 obyvatel
(k 1.1.2012)

CELKEM
81 996 obyvatel
(k 1.1.2012)
44 583 obyvatel
(k 1.1.2012)

USNESENÍ

Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje s účinností od 1. 6. 2013 začlenění
těchto katastrálních území obcí a měst okresu Ústí nad Orlicí do
územní působnosti MAS ORLICKO:
Brandýs nad Orlicí, Česká Třebová, České Libchavy, Dlouhá Třebová,
Dolní Dobrouč, Hnátnice, Jehnědí, Libchavy, Přívrat, Rybník, Řetová,
Řetůvka, Semanín, Sopotnice, Sudislav nad Orlicí, Třebovice, Ústí nad
Orlicí, Voděrady, Žampach.

USNESENÍ

Návrh usnesení:
Do 31. 5. 2013 přijímá valná hromada MAS ORLICKO následující
katastrální území obcí a měst okresu Ústí nad Orlicí za svá
přidružená území:
Brandýs nad Orlicí, Česká Třebová, České Libchavy, Dlouhá Třebová,
Dolní Dobrouč, Hnátnice, Jehnědí, Libchavy, Přívrat, Rybník, Řetová,
Řetůvka, Semanín, Sopotnice, Sudislav nad Orlicí, Třebovice, Ústí nad
Orlicí, Voděrady, Žampach.
Přidružená území a jejich občané, firmy i organizace se mohou podílet na
veškerých aktivitách MAS, především na přípravě strategie pro
programovací období 2014 – 2020, realizaci projektů MAS a propagační
činnosti s výjimkou zapojení do realizace Strategického plánu Leader
Místní akční skupiny ORLICKO pro období 2009 – 2013.

Představení žadatelů o přidružené členství

III.3. Představení žadatelů o přidružené členství

Představení žadatelů o přidružené členství

Název žadatele: AVENA spol. s r. o.
Statutární zástupce: Jan Rufer
Činnost: zemědělská prvovýroba
prodej PHM
výroba elektřiny

Představení žadatelů o přidružené členství

Název žadatele: Contipro Group s.r.o.
Statutární zástupce: doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc.
Činnost: výroba a distribuce veterinárních léčiv

Představení žadatelů o přidružené členství

Název žadatele: Domov pod hradem Žampach
Statutární zástupce: PaedDr. Luděk Grätz
Činnost: poskytování služeb sociální péče
provozování místního Turistického IC a arboreta
pořádání kulturně společenských akcí
prodej výrobků z vlastních dílen a pomocného hospodářství
prodej stravy pro cizí strávníky
provozování údržby veřejné zeleně a prostranství

Představení žadatelů o přidružené členství

Název žadatele: Filmová společnost Orfilm
Statutární zástupce: Mgr. Miloš Štěpán
Činnost: výroba a prezentace filmových a fotografických děl
pořádání přehlídek filmové tvorby
propagace regionu Orlických hor

Představení žadatelů o přidružené členství

Název žadatele: Ing. Josef Musil, fyzická osoba

Činnost: výstavba školícího střediska Akademie Libchavy
ekonomické poradenství
hostinská činnost
správcovství nemovitostí

Představení žadatelů o přidružené členství

Název žadatele: Jitka Smetanová, fyzická osoba

Činnost: soukromý zemědělec
provozování penzionu

Představení žadatelů o přidružené členství

Název žadatele: KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Statutární zástupce: Ing. Miloslav Hlavsa
Činnost: družstvo provozuje více než 100 prodejen
prodej potravin
prodej spotřebního zboží
doplňkové služby (dobíjení telefonů, kopírování)
další aktivity (poštovní služby, prodej zahrádkářských potřeb,
nově provoz 2 samoobslužných čerpacích stanic)
družstvo je členem skupiny COOP

Představení žadatelů o přidružené členství

Název žadatele: MEDIATE s.r.o.
Statutární zástupce: Josef Koditek
Činnost: potravinářská výroba čajů

Představení žadatelů o přidružené členství

Název žadatele: Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Statutární zástupce: Ing. Marie Malá
Činnost: ošetřovatelská služba
pečovatelská služba
domácí hospicová péče
denní stacionář v Kerharticích
osobní asistence
občanská poradna
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
rodinné centrum
sociální šatník v Pobytovém středisku v Kostelci nad Orlicí
regionální půjčovna kompenzačních pomůcek

Představení žadatelů o přidružené členství

Název žadatele: Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí
Statutární zástupce: Mgr. Luboš Bäuchel
Činnost: sdružení sportovních svazů, TJ a SK okresu Ústí nad Orlicí
podpora sportovního a tělovýchovného dění

Představení žadatelů o přidružené členství

Název žadatele: Pro Semanín, o.s.
Statutární zástupce: Ing. David Smyčka
Činnost: všeobecný rozvoj Semanína a přilehlého okolí
• obnova kulturních památek
• rozvoj cestovního ruchu
• rozvoj kulturně-společenských aktivit
• rozvoj sousedských vztahů
• ochrana životního prostředí

Představení žadatelů o přidružené členství

Název žadatele: Region Orlicko-Třebovsko
Statutární zástupce: Petr Tomášek
Činnost: realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu a
dalších aktivit v oblasti:
> ekonomického rozvoje
> rozvoje venkova
> kvality života
> ochrany životního prostředí
> rozvoje cestovního ruchu
> propagace regionu
> vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů, schválených
orgány svazku obcí

Představení žadatelů o přidružené členství

Název žadatele: SILYBA a.s.
Statutární zástupce: Ing. Vlastimil Vacek
Činnost: zemědělská výroba
rostlinná výroba
služby v opravárenství, dopravě, sklizňových pracích a jeřábové
práce

Představení žadatelů o přidružené členství

Název žadatele: Základní škola a mateřská škola Červená Voda
Statutární zástupce: Mgr. Luděk Bílý
Činnost: vzdělávání

USNESENÍ

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje přidružené členství v MAS
ORLICKO s účinností ode dne konání valné hromady,
následujícím subjektům:

Žadatel

Zastoupený

AVENA spol. s r.o.

Jan Rufer

Contipro Group s.r.o.

Doc.RNDr.Vladimír Velebný,CSc.

Domov pod hradem Žampach

PaedDr. Luděk Grätz

Filmová společnost Orfilm

Mgr. Miloš Štěpán

Ing. Josef Musil

Ing. Josef Musil

Jitka Smetanová

Jitka Smetanová

KONZUM, obchodní družstvo v
Ústí nad Orlicí

Ing. Miloslav Hlavsa

MEDIATE s.r.o.

Josef Koditek

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Ing. Marie Malá

Orlické sportovní sdružení okresu
Ústí nad Orlicí

Mgr. Luboš Bäuchel

Pro Semanín, o.s.

Ing. David Smyčka

Region Orlicko-Třebovsko

Petr Tomášek

SILYBA a.s.

Ing. Vlastimil Vacek

Základní škola a mateřská škola
Červená Voda

Mgr. Luděk Bílý

Schvaluje/neschvaluje

Rozšíření územní působnosti

IV.
OSTATNÍ

DALŠÍ
IV.1. Žádost obcí bývalého mikroregionu Pod Bukovou horou
o začlenění do územní působnosti MAS ORLICKO

5 875 obyvatel
(k 1.1.2011– bez obce Bystřec)

+ obec Horní Třešňovec

DALŠÍ

37 413 obyvatel
(k 1.1.2012)

CELKEM
87 354 obyvatel
(k 1.1.2012)
6 477 obyvatel
44 583 obyvatel
(k 1.1.2012)

(k 1.1.2011)

DALŠÍ
Doporučený harmonogram přístupových jednání:

VH listopad 2012

schválení zahájení přístupových jednání s obcemi mikroregionu
Severo - lanškrounsko (bývalý mikr. Pod Bukovou horou)

Prosinec 2012

rozhodnutí o pověřené osobě, která bude jednat za mikroregion Severní
lanškrounsko v potřebných bodech (oslovení přidružených členů, prac.skupin,
účast v zastupitelstvech obcí, atd.)

Prosinec 2012

podání závazné žádosti o začlenění do územní působnosti MAS ORLICKO
se závazkem projednat souhlas zastupitelstva se začleněním do ÚP všemi
obcemi do konce dubna 2013
(podmínka pro začlenění obcí do zpracování analytické části MRS)

Prosinec – duben
2013

schválení začlenění do územní působnosti MAS ORLICKO
podání přihlášky o přidružené členství – mikroregion Severní lanškrounsko
podání přihlášky o přidružené členství – další subjekty

Květen – červen

řádná valná hromada – přijímání přidružených členů, schválení začlenění do
územní působnosti

USNESENÍ

Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí žádost mikroregionu Pod Bukovou horou
(nově zakládaného pod názvem Severo-lanškrounsko) o začlenění do
územní působnosti MAS ORLICKO.

Valná hromada ukládá radě MAS pokračovat v jednáních o rozšíření
území MAS na území mikroregionu Pod Bukovou horou v souladu s
prezentovaným harmonogramem.

DALŠÍ
IV.2. Hospodářská činnost MAS
Za účelem zajišťování vlastních prostředků, pro financování hlavní činnosti
MAS, předkládá rada MAS valné hromadě návrh na schválení souhlasu s
provozem hospodářské činnosti MAS v rámci vedlejší činnosti MAS.
Předmětem hospodářské činnosti MAS by měly být především tyto činnosti:
• poskytování poradenských a konzultačních služeb žadatelům a
příjemcům dotací

Návrh usnesení:
Valná hromada souhlasí se zahájením hospodářské činnosti MAS v oblasti
poradenských a konzultačních služeb, za účelem financování hlavní činnosti MAS
a ukládá předsedovi vyřízení nezbytných náležitostí pro zahájení této činnosti.

ZÁVĚR

V. Závěr, společné posezení

Závěr

