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Vážení členové MAS, partneři,
kolegové, zástupci kraje, občané
regionu a zástupci organizací na
území MAS ORLICKO, dovolte mi
předložit výroční zprávu MAS
ORLICKO, z.s. za rok 2014 (dále jen
MAS ORLICKO).
V roce 2014 došlo v MAS ORLICKO
v návaznosti na novelu občanského zákoníku, k celé řadě interních organizačních změn.
Mezi ty nejdůležitější lze uvést schválení nových stanov,
nového Jednacího řádu, ustanovení zájmových skupin.
Současně došlo i k rozšíření členské základny.
V souvislosti s končícím dotačním obdobím probíhaly další
kontroly realizovaných projektů v době jejich udržitelnosti,
ve kterých nebyl zjištěn větší nesoulad s jejich výstupy
a nebyla tak narušena jejich dlouhodobá udržitelnost.
Na uplynulé dotační období 2007 – 2013 navazuje nové
období 2014 – 2020. V této souvislosti byl rok 2014 plný příprav nové rozvojové Strategie. Pro zajištění dostatečných
podkladů MAS ORLICKO uskutečnilo několik průzkumných

a analytických aktivit a byly svolány porady pracovních
skupin. Současně probíhala i osobní setkání a komunikace
se zástupci sousedních MAS. Vše bylo završeno schválením
analytické části Strategie v druhé polovině roku. Plynule na
to navázalo zpracovávání návrhové a implementační části,
která potrvá až do příštího roku.
Pro zajištění hladké přípravy nové Strategie a plynulého
chodu kanceláře MAS ORLICKO se ve druhé polovině roku
rozrostl také náš pracovní tým.
MAS ORLICKO jako nezisková organizace nezahálela ani
v oblasti podpory neziskového sektoru a uspořádala
6 seminářů týkající novely občanského zákoníků. V roce
2015 plánujeme na tyto semináře navázat a připravit navazující informační akce s jinými tématy.
Co dalšího nás čeká v roce 2015? Intenzivní práce na
přípravě Strategie a její dokončení, aktivní komunikace
s potenciálními žadateli, sběr projektových záměrů atd.
Pokud bude naše Strategie úspěšná, můžeme se těšit i na
možné první výzvy.
Ing. Oldřich Žďárský
předseda

I. O MAS ORLICKO, z. s.
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I. 1. Profil společnosti
MAS ORLICKO, z.s. je nezisková organizace, která byla
založena v roce 2006 na území totožném s územím mikroregionu Sdružení obcí Orlicko (založeno v roce 1992).
MAS ORLICKO vznikla jako přirozeně se vyvíjející buňka,
navazující na existující síť vztahů a spolupráce na úrovni
mikroregionu a rozšířila platformu diskusního pole o dalším rozvoji regionu Orlicka zapojením dalších subjektů
(občanů, podnikatelů, spolků) spolupracujících na principu
partnerství.
Během své existence se území MAS ORLICKO postupně
rozrůstalo, k 1. 6. 2013 svou činnost realizuje na území
57 obcí s více než 87 tisíci obyvateli.

V rámci nového občanského zákoníku a změně stanov
došlo v roce 2014 ke změně názvu, kdy z původního názvu
Místní akční skupina Orlicko vznikl název MAS ORLICKO, z.s.
V MAS ORLICKO dochází k neustálému rozrůstání členské
základny, kterou nyní zastupuje 45 členů rozdělených do 8
zájmových skupin.
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ADMINISTRATIVNÍ
A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
Administrativní zajištění
Administrativní zajištění i výkon chodu kanceláře MAS
ORLICKO je zajišťován v sídle společnosti v Žamberku,
Divišova 669, v pravidelné provozní době.
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI MAS ORLICKO, Z.S.:

Další zaměstnanci MAS ORLICKO, z.s. v roce 2014
V souvislosti s přípravou Integrované strategie komunitně
vedeného místního rozvoje území MAS ORLICKO zaměstnávala MAS ORLICKO z.s. v roce 2014 další zaměstnance
převážně na zkrácené úvazky:
V roce 2014 měla MAS ORLICKO, z.s. dále uzavřenu dohodu
o provedení práce s JUDr. Janou Hlavsovou pro poskytování služeb Konzultačního servisu pro NNO.

Předseda

Předseda MAS ORLICKO, z.s.
Živa zemědělská obchodní, a. s., při výkonu funkce zastoupená Ing. Oldřichem Žďárským, předsedou představenstva
Předseda jedná navenek jménem společnosti.
Místopředsedové MAS ORLICKO, z.s.
Sdružení obcí Orlicko, při výkonu funkce zastoupená
Ing. Josefem Paďourem
REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO, při výkonu funkce zastoupený Pavlem Šislerem
Jednají jménem předsedy v jeho nepřítomnosti, na základě pověření.
Kmenoví zaměstnanci MAS ORLICKO, z.s. v roce 2014
Manažerka:
Ing. Ivana Vanická
Zaměstnanci kanceláře MAS: Blanka Kulhavá
(do 30. 5. 2014)
Libuše Plíhalová
(od 1. 6. 2014)
Ing. Lukáš Bednář
Další zaměstnanci (DPP):
členové Revizní komise
(kontroly projektů 		
v udržitelnosti)
Stálí zaměstnanci zajišťují běžný chod kanceláře MAS
a průběžně zajišťují realizaci jednotlivých projektů.

Manažerka

Intefrovaná strategie území MAS
ORLICKO
Příprava
Strategický plán
LEADER

A mnoho dalších dobrovolníků,
organizací a partnerů z území
aktivních v pracovních skupinách
a projektech

Hlavní pracovní poměr

Bc. Lucie Kokulová (03-08/2014)
Mgr. Martina Kubišová (05-08/2014)
Bc. Alice Brožková (od 10/2014, od 01/2015
v kmenovém stavu)

Dohody o provedení práce a dohody
o pracovní činnosti

Markéta Dušková (zpracování dat)
Mgr. Šárka Danielová (jazykové korektury)
Bc. Lucie Kokulová (administrativa žádosti o platbu)
Ing. Tomáš Vacenovský (dílčí analýza)
Ing. Petr Mareš (dílčí analýza)
Mgr. Miroslava Bednářová (dílčí analýza)
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I. 2. Orgány MAS ORLICKO
a jejich činnosti
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším rozhodujícím orgánem, představovaný shromážděním všech členů MAS. V roce 2014 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.
Rozšíření členské základny v roce 2014
Farní sbor Českobratské církve evangelické v Horní Čermné
KLAS Nekoř, a. s.
Středisko volného času, ANIMO, Žamberk
VVS Verměřovice, s. r. o.
Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí
Sportovní klub Větrný vrch z.s.
Jiří Žabka – Truhlářství
OIK TV, s. r. o.
Rada MAS ORLICKO
Rada MAS ORLICKO má 7 členů, do 4. 9. 2014 byla výkonným
orgánem MAS ORLICKO.
Změnou stanov spolku dne 5. 9. 2014 se Rada stává statutárním orgánem MAS ORLICKO.
Ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy.
Členové rady
• ŽIVA zemědělská obchodní, a. s., ve funkci předsedy
MAS ORLICKO,z.s., při výkonu funkce zastoupená
Ing. Oldřichem Žďárským
• Sdružení obcí Orlicko, ve funkci místopředsedy MAS
ORLICKO, z.s., při výkonu funkce zastoupená Ing. Josefem Paďourem
• REGION ORLICKO – TŘEBOVSKO, ve funkci místopředsedy MAS ORLICKO, z.s., při výkonu funkce zastoupený
Pavlem Šislerem
• Petr Mareš, ve funkci člena Rady MAS ORLICKO,z.s.,
jednající jménem Petra Mareše
• JERMS, občanské sdružení, ve funkci člena Rady MAS
ORLICKO, z.s., jednající jménem Silvie Serbouskové
• AgroKonzulta Žamberk, spol. s r. o., ve funkci člena Rady
MAS ORLICKO, z.s., jednající jménem Ing. Vladimíra Šedy

•

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, ve
funkci člena Rady MAS ORLICKO, z.s., jednající jménem
Mgr. Luboše Bäuchla

V roce 2014 se jednání Rady uskutečnilo devětkrát.
Revizní komise (kontrolní orgán)
Revizní komise je 3 - členná.
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.
Členové
Občanské sdružení CEMA Žamberk,ve funkci předsedy Revizní komise, zastoupené Ing. Danou Hubálkovou
Mgr. Oto Pavliš – jednající svým jménem, ve funkci člena
Revizní komise
ZEOS, s. r. o., ve funkci člena Revizní komise, zastoupený
Ing. Petrem Tomaškem
V roce 2014 provedla Revizní komise 43 kontrol.
Výběrová komise
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 2014 byla realizovaná jedna výzva k převzetí projektu.
Členové výběrové komise
Tělocvičná jednota Sokol Klášterec nad Orlicí, ve funkci předsedy Výběrové komise, zastoupená Ing. Jindřichem Kalousem
Mgr. Emílie Dolečková, ve funkci člena Výběrové komise,
jednající jménem Mgr. Emílie Dolečkové
Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou, ve funkci člena
Výběrové komise, jednající jménem Jindřicha Kalouse
Správa sportovišť Dlouhoňovice, s. r. o., ve funkci člena Výběrové komise, zastoupená Janem Vychem
AVENA, spol. s r. o., ve funkci člena Výběrové komise, jednající
jménem Ing. Jana Rufera
Externí hodnotitelé projektů
Pro rok 2014 nejmenovala Valná hromada žádné externí
hodnotitele.
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I. 3. Členství MAS ORLICKO
v dalších organizacích
V roce 2014 byla MAS ORLICKO, stejně jako v předchozích
letech 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
• Agrární komora v Ústí nad Orlicí

I. 4. Propagace MAS ORLICKO
Propagace činnosti je nezbytnou součástí dosažení vytýčeného 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
2014 zaměřila především na následující aktivity:
Vydávání informací o činnosti MAS ORLICKO
• Webové stránky MAS ORLICKO
• FACEBOOK MAS ORLICKO
• obecní občasníky a zpravodaje
• webové stránky obcí
• Orlický deník, časopis Agrovenkov
• Webové stránky Pardubického kraje a Agrovenkov
facebook (PrtScr stránek)
•
•

Vydávání propagačních a edukačních materiálů
kniha „MAS ORLICKO, Region, který roste“ (kniha
podpořených projektů ze Strategického plánu Leader
2007 – 2013)

•

Zpravodaj MAS ORLICKO (v roce 2014 byla vydána
2 čísla zpravodaje)

Propagace MAS ORLICKO na místních akcích
• Opening a Vánoce ve skipasu – Červená Voda
• Zpívání pod vánočním stromem – Klášterec nad Orlicí
• Divadlo: vánoční pohádka + Štěpánská zábava – Klášterec nad Orlicí
• Mikulášská nadílka a vánoční prodejní výstava – Žamberk
• Soutěž „Nebojte se klasiků“ – Letohrad
• 24. Agronomické posezení – Žamberk
• Rozsvěcení vánočního stromu – Červená Voda MAS
zpravodaj (máte u sebe)
• Jarmark – Králíky
• Vánoční turnaj v minikopané – Bystřec
• Vánoce v Jablíčku – vánoční prodejní výstava – Jablonné nad Orlicí
• Vánoční slavnost: tvořivá dílna spojená s opékáním
trdelníku, pohádka pro děti, pohybové hry v přírodě –
Letohrad
• Rozsvícení vánočního stromu – Jamné nad Orlicí
• Rozsvícení vánočního stromu – Žamberk, Dolní Dobrouč, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová
Konference „Komunitně vedený místní rozvoj a jeho příspěvek k rozvoji území, prezentace úspěšných příkladů“
V partnerské spolupráci s Univerzitou Pardubice se konala
v Aule Arnošta z Pardubic pracovní konference věnovaná
komunitně vedenému místnímu rozvoji. Tuto akci uspořádaly 2 MAS z Pardubického kraje – MAS ORLICKO, z.s. a MAS
Železnohorský region, z.s. pod záštitou Ing. Petra Šilara,
senátora Parlamentu ČR a ve spolupráci s Pardubickým
krajem. Byla určena starostům, členům pořadatelských
MAS a zástupcům partnerských subjektů.

MAS ORLICKO, z.s.

ZPRAVODAJ 8/2014
Milí přátelé,
na následujících stránkách najdete novinky za předchozích několik měsíců, aktuální dění a na co se připravujeme.
Stále u nás vede příprava naší MAS na certiﬁkaci a psaní Strategie. Připravujeme se na nové dotační období a možnosti,
které by naši členové i nečlenové mohli využít na území MAS ORLICKO.
Těšíme se, že k nám přijdete prodiskutovat Vaše budoucí projekty. Těšíme se na viděnou,
Ing. Ivana Vanická, manažerka MAS ORLICKO

Z fungování MAS ORLICKO
Nové dotační období
přinese širší záběr
možností i objem
prostředků
Nejdůležitějším počinem letošního léta, který byl završen na valné
hromadě 4. 9. 2014, bylo dokončení
pracovní verze analytické a dílčí
návrhové části Integrované Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS ORLICKO 2014 – 2020.
Dokument, který bude sloužit k získání ﬁnančních prostředků z Evropských fondů i dalších zdrojů, následně
prošel veřejným připomínkovým řízením a v současné době pracuje celkem 5 pracovních skupin zaměřených
do oblasti rozvoje lidských zdrojů,
trhu práce, investičního rozvoje území
a péče o přírodu a krajinu na deﬁnici
konkrétních podmínek budoucího
čerpání ﬁnančních zdrojů.

Dílčí dokumenty najdete – jako vždy –
na webových stránkách MAS ORLICKO
v záložce Strategie. Finální podoba
této Strategie bude schválena MAS
ORLICKO do února 2015 a poté bude
do dvou měsíců předložena k posouzení příslušným orgánům. Děkujeme
touto cestou všem, kteří se podíleli na
tvorbě nové Strategie.

INTEGROVANÁ
STRATEGIE

komunitně vedeného místního rozvoje MAS ORLICKO

Část 2.

Analýza potřeba a problémů

Dokument je zpracován pro období let
2014 – 2023

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Konference
Komunitně vedený
místní rozvoj a jeho
příspěvek k rozvoji
území. Prezentace
úspěšných příkladů.
V polovině listopadu 13. 11. 2014 pořádáme
s MAS Železnohorský region, z.s. a MAS
Region Kunětické hory, z.s. konferenci
na téma kvalitních projektů z našich
území pro nově zvolené starosty. Akce
se bude konat v Pardubicích. Přednášky
budou v oblasti „metodiky“ nebo spíše
„souhrnu praktických příkladů“, které
vzniknou na základě výměny zkušeností
všech zúčastněných MAS. Spolupracující MAS si vzájemně představí způsob,
jakým prováděly resp. provádějí evaluaci
SPL ve stávajícím období, shrnou dobré
i špatné zkušenosti a z toho vzejdou
doporučení pro nastavení evaluačních
postupů pro novou strategii.
MAS ORLICKO, z.s. - máme nový název
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Konference se zúčastnilo celkem 75 zástupců starostů
a členů MAS.
Hlavním tématem dopoledního programu byla rekapitulace, pro nové starosty i představení operačních programů
jako takových. Na konferenci vystoupili zástupci jednotlivých ministerstev – Ministerstva zemědělství, Ministerstva
pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí
a Státního fondu Životního prostředí. Dopolední sekci
zakončoval Ing. Pavel Šotola z Pardubického kraje, kdy
poukazoval na rozvoj spolupráce veřejné a podnikatelské
sféry a neziskového sektoru právě v Pardubickém kraji na
příkladu dobré praxe – na „Burze filantropie“.
Odpolední část konference pro 75 účastníků zahajovala

přednáška o komunitně vedeném místním rozvoji, kdy
má pozitivní význam právě MAS pro rozvoj venkova. Následoval blok přednášek o samotných pořádajících MAS.
Byly představeny výsledky za předchozí dotační období
a přiblíženy výsledky dobré praxe, informace o vlastních
projektech MAS týkající se rozvoje turismu, podpory rozvoje služeb pro osoby s handicapem a seniory, programů
pro školy, projektu geoparku a projektu o krajině.
Program uzavřel Ing. Václav Kroutil svojí přednáškou, věnovanou Programu rozvoje venkova v Pardubickém kraji
a projektu „Vesnice roku“.

II. REALIZACE PROGRAMU LEADER
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II.1. Realizace programu
LEADER v roce 2014
V rámci realizace Strategického plánu LEADER již nebyla
v roce 2014 vyhlášena žádná výzva k podávání žádostí
o dotaci do Programu rozvoje venkova. Hlavní náplní
činnosti kanceláře MAS ORLICKO bylo zajištění konzultační
podpory žadatelů podpořených v rámci posledních výzev
v roce 2013 pro úspěšnou realizaci a vyúčtování projektu
a monitoring dodržování podmínek žadateli v udržitelnosti.

V rámci zajištění administrace podpořených projektů zajišťovala kancelář MAS především následující aktivity:
• 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

Fyzická realizace projektů v roce 2014
V roce 2014 probíhala fyzická realizace a vyúčtování projektů podpořených v rámci minulých vyhlášených výzev.

V roce 2014 úspěšně ukončilo realizaci svých projektů celkem 43 příjemců dotace, kteří úspěšně prošli vyúčtováním
svých projektů.

Příjemce dotace

Název projektu

Sportovní klub Žamberk

Zateplení obývaných místností v loděnici
kanoistického oddílu

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v
Letohradě

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

TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ

Modernizace zázemí pro spolkovou činnost

ZEOS, s.r.o.

Pořízení automatického přihrnovače krmiva

Rolnická společnost s.r.o.

Pension Ječmínek - sadové úpravy

SKIPARK ČERVENÁ VODA s.r.o.

Vybavení půjčovny sportovního náčiní SKIPARK
Mlýnický Dvůr

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Rekonstrukce Centra pod střechou

Tělocvičná jednota Sokol Žamberk

Revitalizace stropu a basketbalové koše - Sokolovna
Žamberk

Miroslav Seidlman

Fixační klec a manipulační ohrada pro skot

BIO&CEEPORT s.r.o.

Revitalizace manipulačních ploch pro skladování

Miroslav Zářecký

Moderní zemědělské podnikání

Lichkovský dvůr, s.r.o.

Rekonstrukce skladu technologií pro pastevní chov

Daniela Bolečková

Nákup nových zemědělských strojů pro živočišnou
výrobu

Filmová společnost Orfilm

Orfilm - dovybavení materiálem
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Příjemce dotace

Název projektu

Myslivecké sdružení Bystřec

Výměna oken, dveří a zateplení štítu myslivecké
klubovny Bystřec

Český svaz biatlonu Klub biatlonu OEZ Letohrad

Pořízení sportovního vybavení pro mladé biatlonisty
z regionu

Obec Líšnice

Líšnice - obnova prostranství hřbitova

ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.

Zlepšení podmínek chovu telat

Jakub Mareš

Fixační klec, manipulační zábrany, krmelec, mobilní
přístřešek

Letohradská zemědělská společnost a.s.

Modernizace ustájení telat

Sbor dobrovolných hasičů Kameničná

Zpevněná plocha hřiště u hasičského areálu

Jitka Smetanová

Vybavení a zařízení Smetanův penzion Mistrovice

Ing. Pavel Pešta

Rozšíření ubytovací kapacity penzionu Srdíčko
v Jablonném nad Orlicí

Obec Sobkovice

Rekonstrukce povrchu místní komunikace v katastrálním území Sobkovice

Zdeněk Doleček

Podpora rozvoje cykloturistiky Orlických hor
a Podorlicka

Sbor dobrovolných hasičů Letohrad-Kunčice

Nákup požární stříkačky

AEROKLUB Žamberk

Rekonstrukce oken obytné části hangáru

Správa sportovišť Dlouhoňovice, s.r.o.

Rozšíření služeb Ski areálu Dlouhoňovice

Jaromír Šeda

Modernizace techniky pro živočišnou výrobu

Obec Dolní Morava

Rekonstrukce povrchu místní komunikace 3c na
Velké Moravě

Sbor dobrovolných hasičů Jamné nad Orlicí

Vybavení sboru

Obec Čenkovice

Dopravní přístupnost Skiareálu Buková hora rekonstrukce místní

Sbor dobrovolných hasičů Klášterec nad Orlicí

Vybavení pro hasiče

Tělocvičná jednota Sokol Líšnice

Modernizace sokolovny Tělocvičné jednoty Sokol
Líšnice

Obec Záchlumí

Záchlumí MOK nad školkou
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Příjemce dotace

Název projektu

JEZDECKÝ KLUB ORLIČKY

Vybavení jezdeckého klubu Orličky

Obec Orličky

Rekonstrukce povrchu místních komunikací

Zbyněk Nožka

Zateplení truhlárny a výrobní nástroje

Kunvaldská a.s.

Výběh pro jalovice a rekonstrukce ležiště

Obec Nekoř

Sběrný dvůr NEKOŘ

"Sdružení přátel školy LIŠKA"

Veselá zahrada

Petr Bednář

Zpevněná plocha s opěrnou zídkou

SKIPARK ČERVENÁ VODA s. r. o.

Celoroční rodinné hřiště

Všechny ukončené projekty (včetně fotodokumentace)
jsou zveřejněny na webových stránkách MAS v sekci
DOTACE/ÚSPĚŠNÍ ŽADATELÉ A PROJEKTY.
Monitorovací kontrola podpořených žadatelů
v roce 2014
V souladu se směrnicí „Řízení projektů ve fázi udržitelnosti
projektů“ proběhly v roce 2014 monitorovací kontroly
u celkem 42 již zrealizovaných a podpořených projektů.
Z toho bylo 5 obcí a měst, 22 neziskových organizací

a 15 podnikatelských subjektů. Dále byl zkontrolován
jeden projekt spolupráce Orlické hory pro všechny.
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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II. 2. Integrovaná strategie Komunitně vedeného místního
rozvoje území MAS ORLICKO

INTEGROVANÁ
STRATEGIE

komunitně vedeného místního rozvoje MAS ORLICKO

Část 2.

Analýza potřeba a problémů

Dokument je zpracován pro období let
2014 – 2023
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Zpracování Integrované strategie komunitně vedeného
místního rozvoje území MAS ORLICKO představovalo vedle
realizace programu LEADER „Žijeme a chceme žít v pohraničí“ jednu ze stěžejních aktivit činnosti MAS ORLICKO.
V souvislosti s přípravou strategie proběhly především
tyto aktivity a byly zpracovány následující výstupy
• 38 jednání s aktéry v území MAS formou seminářů,
besed, pracovních skupin, osobních setkání
• 3 komunitní jednání pro širokou veřejnost
• 1 projednání ke SWOT analýze a návrhu opatření
• Dvě anketní šetření
• Vyhodnocení terénního šetření v obcích a anketního
šetření určeného pro širokou veřejnost v území MAS
ORLICKO
• Seminář pro členy MAS – Tima Liberec, s. r. o.
• Dne 30. 8. 2014 byla zveřejněna pracovní verze SCLLD
v rozsahu analytická část + strategická část (popis
oblastí a opatření)
• Dne 4. 9. 2014 byla prezentována pracovní verze SCLLD
na valné hromadě. VH schválila pracovní skupiny pro
přípravu strategické a implementační části strategie
MAS ORLICKO.
• Byl vydán materiál prezentující strategická část SCLLD
a byl distribuován k připomínkování
Veškeré dílčí výstupy jsou zveřejněny na webových
stránkách MAS ORLICKO – www.mas.orlicko.cz – v sekci
Strategie 2014 – 2020.

II. 3. 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 speciálních 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. V roce 2014 probíhala
udržitelnost projektu, ve které se podařilo realizovat
několik zajímavých akcí.
Ukázky výstupů projektu
V rámci udržitelnosti projektu jsou partnery pořádány
propagační akce, např.:
• prezentace kompenzačních pomůcek u příležitosti
realizace cyklojízdy projektu „Jedeme všichni“
• osobitým způsobem propagoval služby charity poslanec Mgr. Jiří Junek, 4. června podnikl se svým asistentem propagační jízdu
• na náměstí v Letohradě byla uspořádána akce k prezentaci pomůcek zároveň se soutěžním a kulturním
programem pro děti. Akce se zúčastnil starosta města
a zástupci některých letohradských organizací
• Oblastní charita Ústí nad Orlicí se také pravidelně účastní Integračního setkání v Ústí nad Orlicí, které připravuje
místní pracovní skupina komunitního plánování sociálních služeb. Akce a prezentace pomůcek se setkala
s kladnými ohlasy veřejnosti. V dopoledních hodinách
se setkání krom veřejnosti zúčastnili i žáci místních škol
• v neposlední řadě se v tábořišti v Kameničné uskutečnil
Den otevřených dveří pod taktovkou občanského sdružení Šťastný domov
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II. 4. Jedeme všichni
Partnery projektu spolupráce „Jedeme všichni“ je šest
místních akčních skupin, a to MAS ORLICKO; MAS Horní Pomoraví, v. o. s.; MAS Šumperský venkov; Rýmařovsko, v. o. s.;
MAS Nízký Jeseník; MAS Opavsko. Realizace projektu tedy
proběhla ve třech krajích - Pardubickém, Olomouckém
a Moravskoslezském.
Realizace projektu probíhá kontinuálně od roku 2013 a na
začátek roku 2015 je plánováno podání žádosti o proplacení.
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 projektu
• akce pro veřejnost
• semináře nejen pro podnikatele v ČR
• studie tras
• propagační podpora (web, tisk, společná cyklojízda…)
• pořízení propagačních elektrokol

V roce 2014 proběhla větší část realizace projektu. Byly
uskutečněny dvě cyklojízdy, regionální akce, byly vytvořeny propagační předměty a tiskoviny. V rámci projektu
byla nakoupena 2 elektrokola. Pro podnikatele a zájemce
o turistický ruch a elektrokola proběhly i semináře o elektromobilitě.
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II. 5. Projekt „MAS jako
nástroj spolupráce obcí pro
efektivní chod úřadů“ číslo
CZ.1.04/4. 1. 00/B6.00043
V územní působnosti MAS ORLICKO, z.s. byl od 1. 9. 2014
zahájen nový projekt s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu
je Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které
obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu
(ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina (MAS) ORLICKO je
partnerem tohoto projektu.
Cílem projektu je získat představu o dosavadní úrovni
spolupráce obcí na platformě MAS ORLICKO a hledat nová
řešení v oblasti veřejné správy s návazností na budoucí
spolupráci obcí. Za podpory místní akční skupiny dojde ke
zvýšení kvality a efektivnějšímu výkonu veřejné správy.
Projektem SMS ČR bylo vyhlášeno 5 pilotních témat
spolupráce obcí s využitím platforem MAS. Na základě šetření mezi starosty a zpracovávané strategie

MAS ORLICKO na období 2014 - 2020 byla vybrána, a na
zasedání dne 30. 10. 2014 správní radou MAS ORLICKO
potvrzena, 3 nejdůležitější:
Téma číslo 2 – Regionální školství
• Téma číslo 1 – Protipovodňová opatření jako součást
krizového řízení
• Téma číslo 4 – Doprava a veřejná dopravní obslužnost
Během projektu vznikne:
• Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu formou
spolupráce
• Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka ověřených nápadů
z celé ČR a EU
• Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její
aplikace v MAS ORLICKO
• Dodatek Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS ORLICKO 2014 - 2020
• Pakt o spolupráci a partnerství uzavřeném v regionu
MAS ORLICKO
• Koncepční návrh legislativních řešení zaměřených na
oblast MAS
Do projektu je zapojeno přes 1903 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky.

Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“
CZ.1.04/4. 1. 00/B6.00043
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky
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II. 6. Servis pro neziskové
organizace
MAS ORLICKO zahájilo v roce 2014 poskytování Konzultačního servisu pro neziskové organizace Orlicka. Tato služba
navázala na realizaci projektu „NeziskovkyOrlicka.cz“ v rámci
kterého vznikl portál pro plánování akcí v rámci kalendáře
neziskových organizací a prostor pro burzu nabídek a poptávek.
V roce 2014 byly realizovány tyto aktivity
Rozšíření portálu NeziskovkyOrlicka.cz – doplnění sekce

„Konzultační servis pro Neziskové organizace“
Realizace celkem 6 seminářů (Letohrad, Žamberk, Ústí
nad Orlicí, Česká Třebová, Králíky, Dolní Čermná) na téma:
„Co projednat na valné hromadě spolku“ s účastí bezmála 100 organizací. Účastníci získali informace o nových
povinnostech vyplývající z úpravy Občanského zákoníku.
Zpřístupnění podkladů pro podání návrhu na zápis
do spolkového rejstříku vlastními silami na webu MAS
(zdarma)
Zahájení provozu Konzultačního servisu (odborné
konzultace „just-in-time“ na základě přihlášení na webu
MAS ORLICKO, z.s.) – v roce 2014 bylo poskytnuto celkem
25 hodin konzultací

III. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
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III.1. Výkazy
Rozvaha 2014
Výsledovka 2014
Příloha ve zkráceném rozsahu

III.2. Seznam dárců a přijatých darů
Děkujeme všem dárcům, kteří v roce 2014 přispěli svým finančním darem.

Název dárce

Hodnota daru v Kč

SKIPARK ČERVENÁ VODA s.r.o.

2 500

Zbyněk Žák

2 400

Rolnická společnost s.r.o., Červená Voda

2 900

Miroslav Zářecký

1 300

Miroslav Seidlman

1 200

BOCUS, a.s.

2 500

Sbor dobrovolných hasičů Jamné nad Orlicí

700

Český rybářský svaz, místní organizace Jablonné nad Orlicí

700

Sbor dobrovolných hasičů Letohrad – Kunčice

700

Lichkovský dvůr, s.r.o.

2 500

ZEOS, s.r.o.

2 000

Kunvaldská a.s.

2 500

Obec Čenkovice

13 400

Daniela Bolečková

2 500

Ing. Pavel Pešta

3 000

Obec Nekoř

13 200

Filmová společnost Orfilm

700

Aeroklub Žamberk

700

ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.

2 500

Správa sportovišť Dlouhoňovice, s.r.o.

2 200

Sbor dobrovolných hasičů Kunvald

400

Obec Záchlumí

13 300

CELKEM

73 800
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III.3. Výrok auditora
Za období kalendářního roku 2014 byl Ing. Marcelou Dvořákovou, auditorkou, proveden audit o ověření účetní závěrky
a audit o provedení ověření splnění dotačních podmínek Pravidel opatření IV.1. 1. se zaměřením na ověření účelu využití
poskytnuté dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, a to v souladu s příslušnými dokumenty
a skutečným stavem plnění.
Výrok nezávislého auditora k účetní závěrce
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace k 31. 12. 2014 spolku Místní
akční skupina ORLICKO, Divišova 669 Žamberk; dále nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za období od 1. 1. 2014 do
31. 12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy.
Výrok nezávislého auditora k ověření splnění dotačních podmínek Pravidel IV.1. 1.
Podle mého názoru jsou způsobilé výdaje a příjmy vykázané v evidenci u Zakázky 2014 100 Leader spolku Místní akční
skupina ORLICKO, Divišova 669 Žamberk za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 čerpány v souladu s Pravidly opatření
IV.1. 1. stanovenými Ministerstvem zemědělství č. j. 49725/2013-MZE-14113 ze dne 12. 9. 2013 (účinnost od 1. 1. 2013).
Náklady a výnosy jsou zaúčtovány v souladu s českými účetními předpisy a nebyly využity na ostatní činnosti a projekty
spolku Místní akční skupina ORLICKO za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za vykonanou práci všem členům a dalším partnerům
MAS ORLICKO, kteří se podíleli na činnosti MAS, za jejich práci
v orgánech MAS, manažerce a zaměstnancům kanceláře MAS ORLICKO.
Za finanční podporu našich aktivit v roce 2014 děkujeme Státnímu
zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF), Pardubickému kraji
a Ministerstvu pro místní rozvoj.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Předseda MAS ORLICKO, z.s.
Ing. Oldřich Žďárský / zdarsky@ziva.cz
Manažerka MAS ORLICKO, z.s.
Ing. Ivana Vanická / vanicka@mas.orlicko.cz / 465 611 153
Kancelář MAS ORLICKO, z.s.
Ing. Lukáš Bednář / bednar@mas.orlicko.cz / 465 611 150, 734 318 889
Libuše Plíhalová / plihalova@mas.orlicko.cz / 465 611 150, 734 318 889
Adresa:
MAS ORLICKO, z.s.
Divišova 669, 564 01 Žamberk
www.mas.orlicko.cz
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