
 

 

 

 

 

 

Zápis ze setkání 

zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací 

 

Místo konání:  Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 

Dne:   9. 4. 2014 od 16.00 hodin 

Účastníci:  zástupci neziskových organizací z území MAS Orlicko 

 

Setkání se uskutečnilo dne 9. dubna 2014 od 16 hodin ve Středisku volného času, ANIMO, 

v Žamberku. Tímto děkuji paní ředitelce Němcové za spolupráci a možnost uspořádání setkání 

v prostorách ANIMO.  

 

Manažerka Místní akční skupiny Orlicko (MAS), ing. Ivana Vanická přivítala všechny přítomné, 

krátce vysvětlila důvod setkání a přešla k tématu nového dotačního období a připravované Strategie 

pro období 2014-2020, ve které je důležité přenést názor a potřeby veřejnosti a která se týká mj. 

neziskových organizací. 

 

Všichni účastníci se představili ostatním, včetně svých organizací, a sdělili, zda jejich organizace 

patří mezi podpořené žadatele minulého dotačního období MAS Orlicko. 

Ing. Vanická vyzvala přítomné, aby sdělili, z jakého zdroje nebo jakým způsobem se dozvěděli o 

MAS Orlicko. 

 

Dále se účastníci rozdělili do dvou skupin, ve kterých diskutovali o zkušenostech s realizací 

dotačních projektů u MAS Orlicko, o limitách pro fungování a rozvoji neziskových organizací, jaké 

jsou vhodné aktivity MAS k podpoře a jaká kritéria by nastavili pro výběr projektů v dalším 

dotačním období. 

 

Výstupy ze skupin naleznete na straně 3. 



 

 

 

 

 

V závěru jednotlivé skupiny rozebíraly jejich výsledky a návrhy k řešení. Účastníci se ptali na další 

podporu MAS, na možnosti získání dotací v novém dotačním období, organizační záležitosti 

spojené se změnou občanského zákoníku a další.  

 

Ing. Vanická informovala o navázané spolupráci s JUDr. Hlavsovou, která bude poskytovat 

konzultace v rámci projektu „Podpora neziskových organizací při novele občanského zákoníku“. 

Dále upozornila na možnost zapsat si projekt do databáze projektů, na kterou naleznete odkaz níže 

v textu, a že je možné stále připomínkovat připravovanou Strategii.  

 

Možnost zapojení účastníků do další přípravy Strategie: 

 Účastníci obdrží zápis ze setkání. 

 Výstupy budou využity k doplnění analytické a následně k tvorbě návrhové části Strategie 

MAS Orlicko 

 Databáze projektů: pokud máte zájem a vložíte své projekty na této adrese: 

http://www.survio.com/survey/d/U7X9L2Z9C8S4T1X3V . Využijeme je jako další podklad 

pro definování konkrétních oblastí podpory a v případě existence vhodných zdrojů 

(dotačních i nedotačních) Vás informujeme o možnosti zahájení přípravy žádosti o dotaci. 

Databáze je interní, projekty nebudou prezentovány třetím osobám. 

 

 

Zpracovala: Lucie Kokulová, 11. 4. 2014    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.survio.com/survey/d/U7X9L2Z9C8S4T1X3V


 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Příloha: 

 

1. skupina 

- MAS by mělo více propagovat a spolupracovat s městskými úřady, aby neziskové organizace 

(NNO) věděly o všech možnostech 

- doporučují více zpřehlednit webové stránky MAS -> chtěli by konkrétní návod, jak něco najít 

- zástupci za Český rybářský svaz ze Žamberka chválili spolupráci s kanceláří MAS 

- neziskové organizace mají problém s nedostatkem lidí, členů, kteří by se zapojili 

 

Názory na výběr projektů k podpoře: 

- zvýhodnili by aktivní uchazeče (např. když je podnikatel aktivní v obci, přispívá na aktivity, nebo 

když se nezisková organizace účastní jednání a setkání mimo svou činnost) 

- spolek by měl být viditelný (ne pouze 1 akce do roka) 



 

 

 

 

 

- plusové body za akce známé pro větší území (popř. republiku) 

- veřejné prezentace: 

- před komisí hodnotí celkově kladně  

-podle některých by to mělo být povinné a přímo základem výběru (projekt pak není anonymní) 

- doporučovali by to, protože dotace jsou placené z veřejných finančních prostředků 

- přijde jim to pozitivní, zažitá věc, komunikace s lidmi 

- uchazeč má možnost poslechnout si také projekty cizí, šance na porovnání a úspěch 

 

Co by podpořili – rady pro MAS? 

- nemovitosti (vlastníci jsou např. Aeroklub Žamberk, ČRS Žamberk) 

- akce – např. letecké dny 

- ČRS – uvítali by technické vybavení pro mladé (na výuku v kroužku mladých rybářů) 

 - organizují každý rok 2 závody, nakupují vybavení (DVD, časopisy) 

- Sdružení Liška – potřebovali by vybavení, pomůcky především na práci s dětmi 

- když pracuje organizace s dětmi, předpokládá se, že zaujme a že u aktivity zůstanou do dospělosti 

- nákup např. lepší sekačky by organizace mohly využívat společně 

 

- zajímali se, zdali mohou znovu získat dotaci, přestože už ji měli v minulém dotačním období 

- řešilo se další dotační období 2014 – 2020 

- důležité je žádost s projektem zpracovat „poctivě“, protože komise nemůže udělit body za něco, 

co v žádosti není 

- ing. Vanická informovala o nové službě pro neziskové organizace – konzultace s JUDr. 

Hlavsovou o novele občanského zákoníku 

- v souvislosti s občanským zákoníkem se řešily změny v rejstříkách a ve formách zápisů pro 

neziskové organizace (změna ulice atp.) 

 

2. skupina 

- jejich zkušenosti s realizací projektů jsou velmi dobré, pochvalují kancelář MAS a vstřícnost 

zaměstnanců 



 

 

 

 

 

- názor na přehlednost webových stránek: myslí, že nepřehlednost je subjektivní názor, oni problém 

s vyhledáváním nemají (-> vždy je možnost zavolat do MAS a zeptat se konkrétně) 

 

- problémy NNO: 

- nedostatek prostor  

- nedostatek vybavení  

- neprofesionální účetní 

 

- vhodné aktivity k podpoře: 

- celkově navrhují podporovat více NNO, protože jsou „důležité podhoubí“ 

- v této skupině měli diskusi, zdali podporovat NNO s dlouhou tradicí nebo s velkou propagací atd., 

ale nedošli k jednoznačným závěrům 

- účetnictví by mohl dělat profesionál např. pro deset malých organizací 

- MAS – zdroj informací – právní (občanský zákoník), ekonomické, účetní, … 

- informace k pojištění 

 

- výběr projektů k podpoře: 

- ty organizace, které mají přínos pro širokou veřejnost (např. na rozvoj venkova), přispívají 

zaměstnanosti, prevenci kriminality 

- rozsah a činnost spolku jsou těžká kritéria pro porotu 

- činné spolky by měly být ohodnoceny kladně 

- projekt by mohl mít lepší ohodnocení, pokud nabízí aktivity i pro ostatní, nejen pro členy daného 

spolku 

- zcela nová kritéria skupina nevymyslela -> souhlasí se stávajícími 

 

- další nápady a podněty: 

- důležitá je spolupráce NNO dohromady 

- potřeba je koordinace, domluvit se a vědět o sobě navzájem 

- NNO by měli komunikovat o plánovaných akcích, aby akce nekolidovaly 



 

 

 

 

 

- web neziskovkyorlicka.cz – má sloužit primárně pro spolupráci NNO, nemá být jako „reklama“ 

akcí pro veřejnost, protože podobných webů hodně, je problém pro lidi se v tom orientovat 

- opět zazněly informace o JUDr. Hlavsové a konzultaci k novele občanského zákoníku 

- řešila se částka přerozdělovaných peněz v příštím dotačním období 

- veřejné prezentace projektů před komisí hodnotí pozitivně, doporučují v nich pokračovat 

- padl názor, že je lepší, aby více organizací dostalo „menší“ finanční částky, než aby si dvě velké 

organizace rozdělili vše mezi sebou 

- finanční limit z dotací by se měl dle názoru skupiny zvýšit z 150 000 Kč alespoň na 350 000 – 

400 000 Kč 

Návrh: 

- vytvořit 2 fondy: 

1. na větší projekty (např. po 450 000 Kč) 

2. na malé projekty – např. 100 000 Kč na vybavení (organizacím, kterým i tato částka může hodně 

pomoci) 

 

 


