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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY

Vážení členové MAS, partneři, kolegové, zástupci kraje, občané regionu i zástupci organizací
na území MAS ORLICKO, dovolte mi předložit výroční zprávu Místní akční skupiny ORLICKO
za rok 2012.
I v letošním roce se MAS ORLICKO, stejně jako v letech minulých, věnovala realizaci Strategického plánu Leader na území Orlicka.
V roce 2012 byly vyhlášeny dvě výzvy k předkládání žádostí o dotaci a daly tak příležitost
k předložení žádosti o dotaci podnikatelům v dřevozpracujícím průmyslu i dalších službách,
podnikatelům v cestovním ruchu, neziskovým organizacím a v neposlední řadě také obcím
a městům na území Orlicka.
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 ve výši více než 10 000 000 Kč tak byly rozděleny na více než 35 zajímavých a inovativních projektů v území.
Úspěšně byla v roce 2012 ukončena také realizace projektu „Orlické hory pro všechny“, který
přinesl nové a potřebné služby pro osoby s handicapem. Současně byla úspěšně posouzena
další žádost MAS ORLICKO, která na projekt volně navazuje – projekt „Jedeme všichni“.
Rok 2012 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
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
programu „LEADER“, realizovaného v České republice v rámci Programu rozvoje venkova, kdy
získala finanční alokaci pro období let 2009 - 2013. V souladu s pravidly Programu rozvoje venkova 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.

Rozšíření území MAS ORLICKO
V roce 2012 došlo k rozšíření územní působnosti MAS ORLICKO, a to na základě rozhodnutí
valné hromady v březnu 2012 (zahájení přístupových jednání s mikroregionem Region Orlicko-Třebovsko) a v listopadu 2012 (schválení začlenění do územní působnosti MAS ORLICKO
s účinností od 1. 6. 2013). V období listopad 2012 – květen 2013 byla území mikroregionu
Region Orlicko-Třebovsko přijata za přidružená území MAS.
Od 1. 6. 2013 tak bude MAS ORLICKO realizovat svou činnost na území celkem 50 obcí s více
než 81 000 obyvateli.
Jako přidružená (resp. od 1. 6. 2013 řádná) území MAS ORLICKO byly schváleny následující
obce: 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.
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I. O MAS ORLICKO
I.1. Profil společnosti
O spolupráci s MAS ORLICKO projevily zájem i další obce
V návaznosti na zmiňované plánované rozšíření působnosti MAS ORLICKO projevilo zájem
o spolupráci s MAS ORLICKO také sedm obcí Mikroregionu Severo-Lanškrounsko. Svou žádost
o začlenění do územní působnosti přednesl na valné hromadě JUDr. Miroslav Stejskal, starosta obce Výprachtice. Valná hromada předložené žádosti vyhověla a udělila radě MAS mandát
k jednání o začlenění do územní působnosti.
V případě kladného projednání žádosti zastupitelstvy všech obcí projedná valná hromada
MAS ORLICKO začlenění obcí do území působnosti MAS v prvním pololetí roku 2013.
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Řádná a přidružená území
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I. O MAS ORLICKO
I.1. Profil společnosti
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:
Statutární zástupce:
Manažerka:
Zaměstnanci kanceláře MAS:

Divišova 669, 564 01 Žamberk
Ing. Oldřich Žďárský
Ing. Ivana Vanická
Blanka Kulhavá
Ing. Lukáš Bednář
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I. O MAS ORLICKO
I.2. Orgány MAS ORLICKO a jejich činnost
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším rozhodujícím orgánem, představovaný shromážděním všech členů MAS. V roce 2012 byla svolána celkem třikrát.
Členství v MAS ORLICKO:
Členem MAS Orlicko se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která má trvalé bydliště v regionu, který spadá pod působnost příslušné MAS. Členy se samozřejmě mohou stát
i právnické osoby (neziskové organizace i podnikatelé), které mají na území, jež pod správu
MAS spadá, sídlo nebo provozovnu, či jinak v daném regionu fakticky působí. Přijetím nových
členů nesmí být narušena parita zástupců veřejného, soukromého a podnikatelského sektoru
v členské základně.
Podmínky členství jsou zveřejněny na webových stránkách.
Rozhodnutím valné hromady, která projednala aktualizaci stanov sdružení, byl v roce 2012
zaveden statut tzv. přidruženého členství. V souladu s touto změnou získávají žadatelé o členství rozhodnutím valné hromady statut tzv. přidruženého člena. Na základě tohoto statutu
mají přidružení členové stejná práva jako členové řádní, s výjimkou hlasovacích práv a práv
být voleni do orgánů MAS. O řádné členství mohou přidružení členové požádat nejdříve po
jednoletém přidruženém členství (s výjimkou odůvodněných případů).

Rozšíření členské základny
Listopadovou valnou hromadou byli za přidružené členy schváleni následující žadatelé
o členství:
AVENA spol. s r.o., Contipro Group s.r.o., Domov pod hradem Žampach, Filmová společnost
Orfilm, Ing. Josef Musil, Jitka Smetanová, KONZUM obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, MEDIATE s.r.o., Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí,
Pro Semanín, o.s., Region Orlicko-Třebovsko, SILYBA a.s., Základní škola a mateřská škola Červená Voda
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I. O MAS ORLICKO
I.2. Orgány MAS ORLICKO a jejich činnost
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, monitoring a realizaci Strategického plánu LEADER (dále SPL).
Také 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 2012 se jednání rady uskutečnilo sedmkrát.

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.
V roce 2012 provedla revizní komise kontrolu projektů ve fázi udržitelnosti. Bylo zkontrolováno celkem 26 projektů, z toho 3 obce a města, 17 neziskových organizací a 6 podnikatelů.
Na základě provedených kontrol lze konstatovat, že užívání výstupů projektů probíhá v souladu s výstupy projektů. Zjištěné odchylky od pravidel neměly vliv na dlouhodobou udržitelnost projektů a jejich odstranění proběhlo ve stanovených lhůtách.
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I. O MAS ORLICKO
I.2. Orgány MAS ORLICKO a jejich činnost
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 2012 výběrová komise hodnotila v rámci dvou vyhlášených výzev celkem 41 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 2012 spolupracovala MAS celkem se 6 hodnotiteli z území MAS a s 5 hodnotiteli
mimo území MAS ORLICKO.
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I. O MAS ORLICKO
I.3. Členství MAS ORLICKO v dalších organizacích
V roce 2012 byla MAS ORLICKO stejně jako v předchozím roce členem v následujících organizacích:
• Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.
• Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR, o.s. Pardubického kraje
• Celostátní síť pro venkov

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 2012 zaměřila především na následující aktivity:
Vydávání informací o činnosti MAS ORLICKO a o vyhlašovaných výzvách:
• obecní občasníky a zpravodaje
• webové stránky obcí regionu Orlicka
• Orlický deník, časopis AgroVenkov
• webové stránky Pardubického kraje a AgroVenkova
• Zpravodaj MAS ORLICKO (v roce 2012 byla vydána 2 čísla zpravodaje)
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I. O MAS ORLICKO
I.4. Propagace MAS ORLICKO
Propagace MAS na místních akcích:
• Den dětí s dobrovolníky – Žamberk
• Oslavy 20 let od založení Sdružení obcí Orlicko
• Stánek na vánočním jarmarku – Žamberk
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I. O MAS ORLICKO
I.4. Propagace MAS ORLICKO
Výměna zkušeností, kooperace, spolupráce:
• Konference LeaderFEST
• Konference VENKOV 2012
• Konference LEADER bez hranic
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II. REALIZACE PROGRAMU LEADER
II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER v roce 2012
V rámci realizace Strategického plánu LEADER byly v roce 2012 vyhlášeny dvě výzvy k podání
žádostí o dotaci do Programu rozvoje venkova, a to první (v celkovém pořadí V.) s příjmem
žádostí v květnu a druhá (v celkovém pořadí VI.) s příjmem žádostí v září.

II.1.1. Realizace V. a VI. výzvy z programu LEADER
Základní informace:
V rámci V. výzvy byly vyhlášeny celkem 3 Fiche, do kterých mohli žadatelé předkládat své
žádosti.
Přehled Fichí a možní příjemci dotace jsou uvedeni v následujících řádcích:
V. výzva
Fiche č. 2: Zázemí pro volnočasové a občanské aktivity - obce
Fiche č. 7: Cestovní ruch – šance pro Orlicko I. - zemědělští podnikatelé, podnikatelé v cestovním ruchu, NNO, svazky obcí
Fiche č. 8: Cestovní ruch – šance pro Orlicko II. - zemědělští podnikatelé, podnikatelé v cestovním ruchu, NNO
Alokace: 3 675 436 Kč
VI. výzva
Fiche č. 1. Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí - obce
Fiche č. 4: Podpora spolkové činnosti - NNO, církve
Fiche č. 6: Efektivní využití lesních přírodních zdrojů, maloobchod a služby - mikropodniky ve
vybraných OKEČ
Alokace: 5 580 222 Kč
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II. REALIZACE PROGRAMU LEADER
II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER v roce 2012
II.1.1. Realizace V. a VI. výzvy z programu LEADER
Harmonogram administrace

V. výzva

VI. výzva

Vyhlášení výzvy

12. 4. 2012

17. 7. 2012

Konzultace potenciálních žadatelů v kanceláři MAS

průběžně do konce
příjmu žádostí

průběžně do konce
příjmu žádostí

Příjem žádostí o dotaci v kanceláři MAS

2. 5. – 4. 5.

30. 8. – 6. 9.

Administrace přijatých žádostí

7. 5. – 25. 5.

7. 9. – 26. 9.

Hodnocení projektů

28. 5. – 11. 6.

27. 9. – 9. 10.

Jednání výběrové komise

13. 6.

12. 10.

Jednání rady MAS ORLICKO

21. 6.

16. 10.

Registrace projektů na RO SZIF v Hradci Králové

29. 6. 2012

23. 10. 2012

Školení pro podpořené žadatele

12. 7. 2012

7. 11. 2012

Konzultace v kanceláři MAS
Kancelář MAS poskytovala průběžné bezplatné konzultace k příjmu žádostí, a to pro pátou
výzvu již od února a pro šestou výzvu od července, vždy do konce příjmu žádostí příslušné
výzvy, kdy mohli žadatelé začít připravovat své projektové žádosti (zajišťování podkladů, povinných příloh, cenových nabídek atd.).
V období od zveřejnění informací o vyhlašovaných výzvách až po zveřejnění žádostí o dotaci,
zrealizovala kancelář MAS
v páté výzvě celkem: 45 prvotních konzultací
v šesté výzvě celkem: 58 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
• 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 žádosti o dotaci vydala kancelář MAS pro žadatele informační brožuru
„Jak si správně zpracovat žádost o dotaci“, kterou všichni žadatelé obdrželi v kanceláři MAS.
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II. REALIZACE PROGRAMU LEADER
II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER v roce 2012
II.1.1. Realizace V. a VI. výzvy z programu LEADER
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 pro V. výzvu dne 12. 4. 2012 a pro VI. výzvu dne 17. 7. 2012.
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
V. výzva
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.
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II. REALIZACE PROGRAMU LEADER
II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER v roce 2012
II.1.1. Realizace V. a VI. výzvy z programu LEADER
VI. výzva
Příjem žádostí probíhal v kanceláři MAS v termínu od 30. srpna do 6. září 2012. Všichni žadatelé museli být, stejně tak jako v předchozích výzvách, na předání žádostí o dotaci předem
nahlášeni.

Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti
V kanceláři MAS probíhala administrativní kontrola pro pátou výzvu v období od 7. 5. do 25.
5. a pro šestou výzvu od 7. 9. do 26. 9.
V rámci administrativní kontroly probíhá tzv:
• kontrola přijatelnosti (vhodnost žadatele jako příjemce dotace)
• 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 při páté výzvě v období od 16. do 22. května a při šesté výzvě od 18. do 25. září 2012.
Na základě provedených administrativních kontrol a kontrol přijatelnosti nebyl kanceláří MAS
žádný projekt vyloučen z další administrace.
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II. REALIZACE PROGRAMU LEADER
II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER v roce 2012
II.1.1. Realizace V. a VI. výzvy z programu LEADER
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 provádějí nezávisle na sobě dva hodnotitelé. V případě, že se hodnocení
těchto dvou hodnotitelů rozcházelo o více jak 20%, byl projekt postoupen k třetímu reviznímu 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.
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.
V souvislosti se zavedením nového hodnotícího kritéria „přínos žadatele k rozvoji obce/regionu“ ve Fichi určené pro rozvoj cestovního ruchu a ve Fichi pro mikropodniky, získali hodnotitelé mnohem širší informace o charakteru žadatele a jeho přínosu pro území.
Převážná většina projektů hodnoceného roku byla zpracována kvalitně a odborně. Jen minimální část projektů tvořily žádosti, jejichž kvalita byla na nízké úrovni, a to jak po stránce
obsahové, tak po stránce formální.
V. výzva
Z celkového počtu 11 hodnocených projektů byly předmětem 3. (revizního) hodnocení 2 projekty, z nichž byl jeden ukončen z důvodu nesplnění kritéria přijatelnosti „Kvalita zpracování
projektu_1: srozumitelnost, smysluplnost“, a to návazně na bodová hodnocení hodnotitelů.
VI. výzva
V této výzvě bylo předáno k třetímu reviznímu hodnocení 6 projektů z celkem hodnocených
30 projektů. U 5 žádostí se hodnotitelé rozešli v hodnocení více jak o 20% a u jednoho projektu se hodnotitelé lišili v kritériu definujícím kritickou hranici podpory projektu v takovém
rozsahu, že jedno hodnocení bylo nad kritickou hranicí a druhé pod kritickou hranicí. V rámci
tohoto hodnocení nedošlo k ukončení administrace žádné z předložených žádostí.
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II. REALIZACE PROGRAMU LEADER
II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER v roce 2012
II.1.1. Realizace V. a VI. výzvy z programu LEADER
Jednání výběrové komise a rady
V. výzva
Na svém jednání výběrová komise doporučila (a rada MAS následně schválila) k financování
celkem 10 z 11 předložených projektů. Z toho 2 projekty obcí, 2 projekty svazků obcí, 5 projektů podnikatelských subjektů a 1 projekt neziskové organizace.
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.
Dne 29. června 2012 bylo těchto 10 kompletních projektů předáno na Regionální odbor SZIF
v Hradci Králové, kde proběhla další administrativní kontrola předložených projektů.
VI. výzva
V rámci šesté výzvy doporučila výběrová komise ke schválení radě MAS celkem 22 žádostí
o dotaci, z nichž byly 4 projekty obcí, 12 projektů neziskových organizací a 6 projektů podnikatelských subjektů.
Při hodnocení nedošlo k ukončení administrace žádné z předložených žádostí.
Osm předložených projektů nebylo doporučeno k financování s ohledem na disponibilní
zdroje. Z toho 2 projekty neziskových organizací a 6 podnikatelských subjektů.
Celkem 22 žádostí o dotaci, doporučených k financování, bylo dne 23. 10. 2012 předáno k dalším administrativním krokům na Regionální odbor SZIF v Hradci Králové.
V. a VI. výzva
Na základě výzev RO SZIF k odstranění formálních nedostatků k oběma vyhlášeným výzvám,
zajistili žadatelé, ve spolupráci s pracovníky kanceláře, odstranění nedostatků projektů. Doplnění projektů na RO SZIF provedli pracovníci kanceláře MAS pro všechny projekty společně.
V červenci a listopadu 2012 proběhla školení pro podpořené žadatele, kde byli zúčastnění seznámeni se základními povinnostmi příjemců dotace při realizaci projektu. Prezentace těchto
školení jsou zveřejněny i na webových stránkách MAS.
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II. REALIZACE PROGRAMU LEADER
II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER v roce 2012
II.1.1. Realizace V. a VI. výzvy z programu LEADER
Žádný z předložených projektů V. výzvy nebyl kontrolou SZIF ukončen a žadatelé tak mohli
v listopadu a prosinci 2012 podepsat Dohodu o poskytnutí dotace.
Během období ledna až března roku 2013 bude probíhat finální odsouhlasení projektů žadatelů VI. výzvy a na základě této kontroly budou žadatelé též 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. „V. / VI. výzva“).
V dalším období, až do konce doby udržitelnosti projektu, pracovníci kanceláře MAS konzultují
s žadateli případné dotazy a problémy.

Přehled projektů podpořených v rámci V. výzvy:
Fiche 2 - Zázemí pro volnočasové a občanské aktivity
název žadatele

název projektu

požadovaná
dotace (Kč)

Obec Bystřec

Dětská hřiště v Bystřeci

660 894

Obec Mladkov

Venkovní schodiště a zpevněné plochy v obci Mladkov

672 124

Fiche 7 - Cestovní ruch - šance pro Orlicko I.
název žadatele

název projektu

požadovaná
dotace (Kč)

Sdružení obcí Orlicko

Dovybavení cyklostezek a cyklotras Orlicka

296 928

Rozvoj regionu obcí pod
Zemskou branou

Dovybavení cyklotras pod Zemskou branou

296 671
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II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER v roce 2012
II.1.1. Realizace V. a VI. výzvy z programu LEADER
Fiche 8 - Cestovní ruch - šance pro Orlicko II.
název žadatele

požadovaná
dotace (Kč)

název projektu

CVS Žamberk s.r.o.

Kramářova chata s rozhlednou na Suchém vrchu - dovybavení

Zdeněk Doleček

Podpora rozvoje cykloturistiky Orlických hor
a Podorlicka

SKIPARK ČERVENÁ VODA
s.r.o.

Vybavení půjčovny sportovního náčiní SKIPARK Mlýnický Dvůr

249 600

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

Modernizace Penzionu Pastviny

249 900

Jaroslav Filip

Rozšíření služeb Penzionu pod Suchým vrchem

243 000

Eva Minářová

Rozšíření půjčovny šlapadel

247 950

Doporučená dotace celkem za projekty 5. výzvy
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249 510
99 250

3 265 827 Kč

II. REALIZACE PROGRAMU LEADER
II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER v roce 2012
II.1.1. Realizace V. a VI. výzvy z programu LEADER
Přehled projektů podpořených v rámci VI. výzvy:
Fiche 1 - Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí
název žadatele

název projektu

požadovaná
dotace (Kč)

Obec Líšnice

LÍŠNICE - OBNOVA PROSTRANSTVÍ HŘBITOVA

664 253

Obec Červená Voda

Pořízení techniky na údržbu veřejných ploch v obci
Červená Voda

669 600

Obec Orličky

Rekonstrukce povrchu místních komunikací

669 069

Obec České Petrovice

Modernizace místních komunikací a propustků
v Českých Petrovicích

669 072

Fiche 4 – Podpora spolků
název žadatele

název projektu

požadovaná
dotace (Kč)

SKI KLUB PASTVINY, o.s.

Volnočasová infrastruktura pro děti a mládež v obci
Pastviny

148 212

Myslivecké sdružení Bystřec

Výměna oken, dveří a zateplení štítu myslivecké
klubovny Bystřec

148 999

TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ

Modernizace zázemí pro spolkovou činnost

149 490

Sbor dobrovolných hasičů Lichkov

Edukační systém SDH Lichkov

148 050

TJ SOKOL Písečná

Dětské hřiště

148 876

Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Lukavice

Renovace moštárny v obci Lukavice

148 676

Myslivecké sdružení-Písečná u
Žamberka

Zkvalitnění zázemí pro Myslivecké sdružení Písečná

148 332

Balestra

Vybavení sdružení

134 910

Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Letohradě

Zateplení obvodového zdiva schodiště a zlepšení
tepelného komfortu ve foyer kostela ČCE v Letohradě

149 400

Sportovní klub Žamberk

Zateplení obývaných místností v loděnici kanoistického
oddílu

148 617

Český rybářský svaz místní
organizace Žamberk

Zkvalitnění zázemí pro Český rybářský svaz, Žamberk

116 739

TJ Spartak OEZ Letohrad

Výměna oken na sále kulturistiky, na schodišti a ve
skladech objektu tělocvičny

148 753
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II.1.1. Realizace V. a VI. výzvy z programu LEADER
Fiche 6 – Efektivní využití lesních přírodních zdrojů, maloobchod a služby
název žadatele

název projektu

požadovaná
dotace (Kč)

Miroslav Bednář

Stavební úpravy a strojní vybavení

248 403

Josef Macek

Formátovací pila

150 000

Ondřej Veselý

Z ptačí perspektivy

249 960

Zbyněk Nožka

Zateplení truhlárny a výrobní nástroje

249 000

Jiří Roller

Modernizace vybavení montážního vozidla

249 499

Zbyněk Žák

Modernizace provozovny kovovýroby

236 878

Doporučená dotace celkem za projekty 6. výzvy

5 794 788 Kč

Vyhodnocení V. a VI. výzvy
Po ukončení každé z těchto výzev (po předání projektů na RO SZIF) provedla MAS ORLICKO
jejich podrobné vyhodnocení. Předmětem 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.
Na závěr vyhodnocení bylo konstatováno, že 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.1.2. Fyzická realizace projektů v roce 2012
V roce 2012 probíhala fyzická realizace a vyúčtování projektů podpořených v rámci minulých
vyhlášených výzev.
V rámci zajištění administrace podpořených projektů zajišťovala kancelář MAS především následující aktivity:
- školení pro podpořené žadatele (seznámení s dalšími podmínkami v souladu s Pravidly pro
poskytování dotací)
- průběžný monitoring projektů (postup realizace projektu)
- konzultace s žadateli (výběrová řízení, hlášení o změnách, příprava podkladů k žádosti o proplacení, řešení případných problémů a dotazů)
- kontrola žádostí o proplacení, výběrových řízení, účetních dokladů včetně příloh, které se
dokládají při podání žádosti o proplacení na RO SZIF
- fyzická kontrola na místě realizace projektu
- účast na kontrolních dnech SZIF
V roce 2012 úspěšně ukončilo realizaci svých projektů celkem 17 žadatelů, kteří úspěšně prošli
vyúčtováním svých projektů.
Všechny ukončené projekty (včetně fotodokumentace) jsou zveřejněny na webových stránkách MAS v sekci DOTACE/ÚSPĚŠNÍ ŽADATELÉ A PROJEKTY.

II.1.3. Monitorovací kontrola podpořených
	žadatelů v roce 2012
V souladu se směrnicí „Řízení projektů ve fázi udržitelnosti projektů“ proběhly letos dvě monitorovací kontroly u celkem 26 již zrealizovaných a podpořených projektů. Při jarní kontrole
bylo zkontrolováno 14 konečných příjemců dotace, z nichž 10 neziskových organizací, 3 obce
a 1 podnikatel. U podzimních kontrol komise provedla kontrolu 7 neziskových organizací a 5
podnikatelů, tj. celkem 12 projektů.
Zástupci revizní komise při těchto kontrolách vyplňovali s žadateli kontrolní list pro zjištění
případných nedostatků a v případě potřeby žadatelům uložili nápravná opatření.
Na základě provedených kontrol lze konstatovat, že užívání výstupů projektů probíhá v souladu s výstupy projektů. Zjištěné odchylky od pravidel neměly vliv na dlouhodobou udržitelnost
projektů, jejich odstranění proběhlo ve stanovených lhůtách.
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24

25

II. REALIZACE PROGRAMU LEADER
II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER v roce 2012
II.1.4. Hodnocení MAS
V roce 2012 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 2012 získala MAS ORLICKO v hodnocení celkem 129 z celkově možných 150 bodů a byla
tak umístěna v kategorii „B“ jako dobře fungující MAS. Umístění v kategorii „A“ nám uniklo
o jeden jediný bod!
Výsledky hodnocení MAS Pardubického kraje:
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)

II.2. REALIZACE PROGRAMU LEADER v roce 2013 - výhled
V roce 2013 vyhlásí MAS ORLICKO v programovacím období let 2008 - 2013 jednu poslední
výzvu k předkládání žádostí. V celkovém pořadí se jedná o VII. jarní výzvu.
VII. VÝZVA
Zveřejnění dokumentace pro žadatele, propagace, zahájení konzultací: únor, březen 2013
Konzultace projektů: březen – duben 2013
Předběžný termín příjmu žádostí: 22. 4. – 26. 4. 2013

název žadatele

Příjemci dotace

Max. výše
podpory

Alokace %
(Kč)

požadovaná
dotace (Kč)

1

Zkvalitňování infrastruktury
a vzhledu obcí

Obce

90%

4 019 641

dle míry
součinnosti

4

Podpora spolkové činnosti

NNO, církve

90%

1 097 608

max. 150 000

5

Moderní zemědělské
podnikání

Zemědělští podnikatelé

40 - 60%

2 167 544

max. 250 000

8

Cestovní ruch – šance pro
Orlicko II.

Zemědělští podnikatelé,
podnikatelé podnikající
v cestovním ruchu, NNO

40 – 60%

1 938 799

max. 300 000
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III. REALIZACE DALŠÍCH AKTIVIT A PROJEKTŮ
Realizace dalších aktivit a projektů MAS ORLICKO navazuje na výstupy „Návrhové studie“, která byla zpracována v roce 2010.
V roce 2012 pokračovala MAS ORLICKO v její realizaci prostřednictvím následujících projektů:
Téma projektů – podpora handicapovaných a seniorů
Projekt: Orlické hory pro všechny
Téma projektů – podpora cestovního ruchu a odbytu místních produktů
Projekt: Jedeme všichni
Téma projektů – podpora neziskových organizací
Projekt: Portál pro neziskové organizace v regionu Orlicko

III.1. Portál pro neziskové organizace v regionu Orlicko
Tímto projektem, jehož realizace byla podpořena dotací Pardubického kraje, podporuje MAS
ORLICKO činnost neziskových organizací.
Aktivity projektu:
• 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
Projekt byl realizován v roce 2012 a MAS ORLICKO předpokládá jeho další rozvoj.
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III. REALIZACE DALŠÍCH AKTIVIT A PROJEKTŮ
III.2. 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.
Aktivity projektu:
• zpracování studie přístupnosti služeb CR (ubytovací, stravovací, turistické cíle)
• pořízení specielních pomůcek a jejich předání k provozování partnerům: Oblastní charitě
Ústí nad Orlicí, pobočce v Letohradě a NONĚ, společnosti zdravotně postižených
• vybudování zázemí letního tábořiště pro handicapované a jeho předání k provozování občanskému sdružení Šťastný domov
• propagace (propagační materiály) a představení projektů na prezentačních akcích
Realizace projektu byla v roce 2012 úspěšně ukončena a dotace úspěšně proplacena.
Ukázky výstupů projektu:
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III. REALIZACE DALŠÍCH AKTIVIT A PROJEKTŮ
III.3. Jedeme všichni
Partnery projektu spolupráce Jedeme všichni je 6 místních akčních skupin, a to MAS ORLICKO;
MAS Horní Pomoraví o.p.s.; MAS Šumperský venkov; Rýmařovsko, o.p.s.; MAS Nízký Jeseník;
MAS Opavsko. Realizace projektu bude tedy probíhat ve třech krajích – Pardubickém, Olomouckém a Moravskoslezském.
Společným cílem projektu je marketingová a organizační podpora rozvoje nového produktu
cestovního ruchu – elektrokol – v území tří krajů ČR a šesti místních akčních skupin.
Aktivity:
• akce pro veřejnost
• semináře pro podnikatele v CR
• studie tras
• propagační podpora (web, tisk, společná cyklojízda …)
• pořízení propagačních elektrokol
Projekt byl v roce 2012 schválen k financování z Programu rozvoje venkova, opatření
IV.2.1.. Samotná realizace projektu bude probíhat až do druhé poloviny roku 2014.
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III. REALIZACE DALŠÍCH AKTIVIT A PROJEKTŮ
III.3. Jedeme všichni

III.4. Příprava strategie 2014 – 2020
V roce 2013 bude probíhat příprava místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 – 2020.
Stejně jako Strategický plán LEADER bude i tato strategie připravována komunitní metodou
plánování s možností zapojení podnikatelů, neziskových organizací i obcí do této přípravy.
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IV. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
IV.1.1. Zpráva o plnění rozpočtu
Pro rok 2012 schválila valná hromada Místní akční skupiny Orlicko celkový rozpočet ve výši 2
641 297 Kč.
V rámci tohoto rozpočtu byly na příjmové straně rozpočtovány tyto položky:
• Příjmy z dotace LEADER – opatření IV.1.1. – ve výši 2 313 914 Kč
• Vlastní zdroje ve výši 277 383 Kč
• Příjmy z dotace Pardubického kraje - ve výši 50 000 Kč
Na výdajové straně byly rozpočtovány tyto položky:
• Výdaje na realizaci SPL – ve výši 2 313 914 Kč
• Výdaje na úroky z úvěru a drobné výdaje (mimo realizaci SPL) – ve výši 277 383 Kč
• Výdaje na realizaci projektu Portál pro neziskové organizace v regionu Orlicko
– ve výši 50 000 Kč
Předpokládaný zůstatek disponibilních zdrojů byl rozpočtován ve výši 171 783 Kč.

K 31.12.2012
K 31. 12. 2012 činila skutečná hodnota rozpočtu MAS ORLICKO 2 230 223 Kč, z toho:
Skutečná výše příjmů byla tvořena těmito položkami:
• Dotace LEADER – opatření IV.1.1. – ve výši 1 902 704 Kč
• Vlastní zdroje - ve výši 176 958 Kč
• Příjmy z dotace Pardubického kraje - ve výši 50 000 Kč
• Zůstatek vlastních zdrojů k 1. 1. 2013 činil – 100 561 Kč

Skutečná výše výdajů byla tvořena těmito položkami:
• Výdaje na realizaci SPL – ve výši 1 902 704 Kč
• Výdaje na úroky z úvěru a drobné výdaje (mimo realizaci SPL) – ve výši 79 875 Kč
• Výdaje na realizaci projektu NeziskovkyOrlicka.cz – 50 000 Kč
Zůstatek disponibilních zdrojů k 31. 12. 2012 činil 198 404 Kč.

IV.1.2. Hospodářský výsledek společnosti
Hospodářský výsledek společnosti k 31. 12. 2012 činil 67 052 Kč.
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IV. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
IV.1.1. Zpráva o plnění rozpočtu
IV.1.3. Výkazy
Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

R o z v a h a (Bilance)
ke dni 31.12.2012
(v celých tisících Kč)
IČ
27034186

AKTIVA
A.
Dlouhodobý majetek celkem
I.

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

Divišova 669
Žamberk
564 01
Číslo
řádku
1

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3

2.

Software

4

3.

Ocenitelná práva

5

4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6

5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7

6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

1.

Pozemky

11

2.

Umělecká díla, předměty a sbírky

12

3.

Stavby

13

4.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

14

5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

15

6.

Základní stádo a tažná zvířata

16

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

9

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

20

Dlouhodobý finanční majetek celkem

21

1.

Podíly v ovládaných a řízených osobách

22

2.

Podíly v osobách pod podstatným vlivem

23

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

24

4.

Půjčky organizačním složkám

25

5.

Ostatní dlouhodobé půjčky

26

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

27

7.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

28

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

30

2.

Oprávky k softwaru

31

3.

Oprávky k ocenitelným právům

32

4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

33

5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

34

6.

Oprávky ke stavbám

35

7.

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

36

8.

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

37

II.

III.

IV.

9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

38

10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

39

11.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

40

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

dni účet.období

dni účet.období
5

1 270

332

1 746

1 414

332

332

327

476

144

327

332

IV. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
IV.1.1. Zpráva o plnění rozpočtu
IV.1.3. Výkazy

AKTIVA
B.
Krátkodobý majetek celkem
I.

Číslo
řádku
41

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

dni účet.období

dni účet.období

936

2 320

Zásoby celkem

42

1.

Materiál na skladě

43

2.

Materiál na cestě

44

3.

Nedokončená výroba

45

4.

Polotovary vlastní výroby

46

5.

Výrobky

47

6.

Zvířata

48

7.

Zboží na skladě a v prodejnách

49

8.

Zboží na cestě

50

9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

51

Pohledávky celkem

52

847

764

1.

Odběratelé

53

1

26

2.

Směnky k inkasu

54

3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

55

4.

Poskytnuté provozní zálohy

56

5.

Ostatní pohledávky

57

6.

Pohledávky za zaměstnanci

58

7.

Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřejného zdravotní pojišt.

59

8.

Daň z příjmů

60

9.

Ostatní přímé daně

61

10.

Daň z přidané hodnoty

62

11.

Ostatní daně a poplatky

63

12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

64

13.

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

65

14.

Pohledávky za účastníky sdružení

66

15.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

67

16.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

68

17.

Jiné pohledávky

69

18.

Dohadné účty aktivní

70

846

738

19.

Opravná položka k pohledávkám

71

II.

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

72

86

1 553

1.

Pokladna

73

1

5

2.

Ceniny

74

3.

Účty v bankách

75

85

1 548

4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

76

5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

77

6.

Ostatní cenné papíry

78

7.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

79

8.

Peníze na cestě

80

Jiná aktiva celkem

81

3

3

1.

Náklady příštích období

82

3

3

2.

Příjmy příštích období

83

3.

Kurzové rozdíly aktivní

84

AKTIVA CELKEM

85

941

3 590

IV.

IV. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
IV.1.1. Zpráva o plnění rozpočtu
IV.1.3. Výkazy

PASIVA
A.
Vlastní zdroje celkem
I.

Číslo
řádku
86

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

dni účet.období

dni účet.období
95

1 240

Jmění celkem

87

1 079

1.

Vlastní jmění

88

1 079

2.

Fondy

89

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

90

Výsledek hospodaření celkem

91

1.

Účet výsledku hospodaření

92

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.

II.

95

161

93

-11

67

94

106

94

Cizí zdroje celkem

95

846

2 350

I.

Rezervy celkem

96

1.

Rezervy

97

II.

Dlouhodobé závazky celkem

98

2 307

1.

Dlouhodobé bankovní úvěry

99

2.

Vydané dluhopisy

100

3.

Závazky z pronájmu

101

4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

102

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

103

6.

Dohadné účty pasivní

104

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

105

Krátkodobé závazky celkem

106

838

1.

Dodavatelé

107

2

2.

Směnky k úhradě

108

3.

Přijaté zálohy

109

4.

Ostatní závazky

110

5.

Zaměstnanci

111

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

112

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravot.poj.

113

8.

Daň z příjmů

114

III.

1 414
63

67

32

34

10

11

9.

Ostatní přímé daně

115

10.

Daň z přidané hodnoty

116

11.

Ostatní daně a poplatky

117

12.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

118

13.

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

119

14.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

120

15.

Závazky k účastníkům sdružení

121

16.

Závazky z pevných termínových operací a opcí

122

17.

Jiné závazky

123

1

1

18.

Krátkodobé bankovní úvěry

124

730

780

19.

Eskontní úvěry

125

20.

Vydané krátkodobé dluhopisy

126

21.

Vlastní dluhopisy

127

22.

Dohadné účty pasivní

128

23.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

129

Jiná pasiva celkem

130

8

43

1.

Výdaje příštích období

131

8

2.

Výnosy příštích období

132

3.

Kursové rozdíly pasivní

133

PASIVA CELKEM

134

IV.

8
35

941

3 590

IV. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
IV.1.1. Zpráva o plnění rozpočtu
Pozn.:

IV.1.3. Výkazy

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné

Podpis osoby odpovědné

osoby:

za sestavení:

Okamžik sestavení:

Telefon:

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

IV. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
IV.1.1. Zpráva o plnění rozpočtu
IV.1.3. Výkazy
Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

Výkaz zisku a ztráty
ke dni 31.12.2012

Místní akční skupina ORLICKO

(v celých tisících Kč)

Divišova 669
Žamberk
564 01

IČ
27034186

Číslo
řádku
A.
I.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Činnost
hlavní

hospodářská

Náklady

1

2 287

Spotřebované nákupy celkem

2

43

1.

Spotřeba materiálu

3

27

2.

Spotřeba energie

4

16

3.

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

5

4.

Prodané zboží

6

Služby celkem

7

5.

Opravy a udržování

8

5

6.

Cestovné

9

60

7.

Náklady na reprezentaci

10

8.

Ostatní služby

11

622

Osobní náklady celkem

12

1 337

II.

III.

687

9.

Mzdové náklady

13

1 052

10.

Zákonné sociální pojištění

14

285

11.

Ostatní sociální pojištění

15

12.

Zákonné sociální náklady

16

13.

Ostatní sociální náklady

17

Daně a poplatky celkem

18

4

14.

Daň silniční

19

3

15.

Daň z nemovitostí

20

16.

Ostatní daně a poplatky

21

1

Ostatní náklady celkem

22

52

17.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

23

18.

Ostatní pokuty a penále

24

19.

Odpis nedobytné pohledávky

25

20.

Úroky

26

21.

Kursové ztráty

27

22.

Dary

28

23.

Manka a škody

29

24.

Jiné ostatní náklady

30

12

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

31

149
149

IV.

V.

VI.
25.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

32

26.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

33

27.

Prodané cenné papíry a podíly

34

28.

Prodaný materiál

35

29.

Tvorba rezerv

36

30.

Tvorba opravných položek

37

Poskytnuté příspěvky celkem

38

31.

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

39

32.

Poskytnuté členské příspěvky

40

Daň z příjmů celkem

41

Dodatečné odvody daně z příjmů

42

VII.

VIII.
33.

35
5

15
15

IV. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
IV.1.1. Zpráva o plnění rozpočtu
IV.1.3. Výkazy
Číslo
řádku

Činnost
hlavní

hospodářská

Náklady celkem

43

2 287

B.

Výnosy

44

2 354

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

45

50

1.

Tržby za vlastní výrobky

46

2.

Tržby z prodeje služeb

47

3.

Tržby za prodané zboží

48

II.

50

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

49

4.

Změna stavu zásob nedokončené výroby

50

5.

Změna stavu zásob polotovarů

51

6.

Změna stavu zásob výrobků

52

7.

Změna stavu zvířat

53

Aktivace celkem

54

8.

Aktivace materiálu a zboží

55

9.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

56

10.

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

57

11.

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

58

Ostatní výnosy celkem

59

12.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

60

13.

Ostatní pokuty a penále

61

14.

Platby za odepsané pohledávky

62

15.

Úroky

63

16.

Kurzové zisky

64

17.

Zúčtování fondů

65

18.

Jiné ostatní výnosy

66

Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opravných položek celkem

67

19.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

68

20.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

69

21.

Tržby z prodeje materiálu

70

22.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

71

23.

Zúčtování rezerv

72

24.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

73

25.

Zúčtování opravných položek

74

Přijaté příspěvky celkem

75

26.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

76

27.

Přijaté příspěvky (dary)

77

28.

Přijaté členské příspěvky

78

Provozní dotace celkem

79

2 064

Provozní dotace

80

2 064

Výnosy celkem

81

2 354

Výsledek hospodaření před zdaněním

82

67

Daň z příjmů

83

Výsledek hospodaření po zdanění

84

III.

IV.

V.

VI.

VII.
29.
C.
34.
D.

124

1

123

116
116

67

Pozn.:

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné

Podpis osoby odpovědné

osoby:

za sestavení:

Telefon:
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Okamžik sestavení:
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IV. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
IV.1.1. Zpráva o plnění rozpočtu
IV.1.3. Výkazy
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