
 

Výzva k zapojení do přípravy projektu Evropského inovačního partnerství pro 

zemědělské podnikatele v územní působnosti MAS ORLICKO  

Na konci června se v Červené Vodě uskutečnila informativní schůzka zástupců několika zemědělských 

podniků a místní akční skupiny ORLICKO. Tématem jednání byla možnost aktivní účasti v iniciativě 

Evropského inovačního partnerství (EIP). Základním principem EIP je realizace inovačního 

výzkumného projektu s dopadem do zemědělské nebo potravinářské praxe. Zadání projektu musí být 

iniciováno zemědělskými subjekty. Nutným předpokladem podpory projektu je pak spolupráce 

s vysokými školami či vědecko-výzkumnými institucemi a zveřejnění výsledků výzkumu všem 

potenciálním zájemcům o danou problematiku.  

Aktivity EIP musí být zaštítěny prostřednictvím tzv. operační skupiny. Operační skupinu by měl řídit 

zprostředkovatel neboli broker. Výběr zprostředkovatelů v současné době probíhá na úrovni MZe. 

V Červené Vodě byla deklarována ochota založit operační skupinu také na území MAS ORLICKO. Jako 

nejvhodnější forma spolupráce se jeví vytvoření zemědělského klastru, jehož jednou z aktivit má 

představovat fungování skupiny.  

Přítomní zemědělci rovněž diskutovali o možném výzkumném úkolu vhodném pro aplikaci 

v podmínkách Orlických hor a jejich podhůří. Z debaty vyplynula shoda na tématu trvalých travních 

porostů. Okruh zahrnuje široké spektrum otázek v oblasti množení trav, technologických aspektů 

sklizně, uplatnění pícnin ve výživě hospodářských zvířat či problematiku agroenvironmentálních 

opatření v návaznosti na TTP.  

MAS ORLICKO zastává v procesu příprav na zapojení do EIP a ustavení operační skupiny organizační a 

koordinační roli.  

Vyzýváme proto všechny zájemce z řad zemědělských podnikatelů, hospodařících v území MAS 

ORLICKO, kteří by se do aktivit vznikající operační skupiny rádi zapojili, nebo o této aktivitě získali více 

informací, aby se přihlásili u Tomáše Vacenovského. Lze to učinit telefonicky (775 311 363), mailem 

(vacenovsky@mas.orlicko.cz) nebo po předchozí dohodě osobně v sídle MAS ORLICKO v Žamberku, 

Divišova 669.  

Územní působnost MAS ORLICKO: 

Brandýs nad Orlicí, Bystřec, Čenkovice, Červená Voda, Česká Rybná, Česká Třebová, České Libchavy, České Petrovice, 

Dlouhá Třebová, Dlouhoňovice, Dolní Dobrouč, Dolní Čermná, Dolní Morava, Hejnice, Helvíkovice, Hnátnice, Horní Čermná, 

Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Jehnědí, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Králíky, 

Kunvald, Letohrad, Libchavy, Lichkov, Líšnice, Lukavice, Mistrovice, Mladkov, Nekoř, Orličky, Pastviny, Petrovice, Písečná, 

Přívrat, Rybník, Řetová, Řetůvka, Semanín, Sobkovice, Sopotnice, Studené, Sudislav nad Orlicí, Šedivec, Třebovice, Ústí nad 

Orlicí, Verměřovice, Voděrady, Výprachtice, Těchonín, Záchlumí, Žamberk, Žampach. 
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