
Zápis ze setkání starostů z území MAS ORLICKO  
 
Téma: Strategie MAS ORLICKO 2014 – 2020 v kontextu operačních programů 

Místo konání: restaurace Habřinka v Českých Libchavách 

Čas konání: 22. září 2015 od 11.00 hod.   

Přítomni:  

 

Jméno, pozice 

Petr Řehák, starosta Brandýs nad Orlicí 
Ing. Jana Králíková, tajemník Brandýs nad Orlicí 
Jan Votrubec, starosta Bystřec 
Ing. Petr Mareš, Ph.D., starosta Červená Voda 
Zorjana Pryjmak, obec Červená Voda 
Josef Vencl, starosta Česká Rybná 
Dobromil Keprt, 2. místostarosta Česká Třebová 
Petr Helekal, starosta Dolní Čermná 
Petr Nun, starosta Dlouhoňovice  
Jana Kolářová, starostka Helvíkovice 
Tomáš Beran, starosta Horní Heřmanice  
Jan Dušek, starosta Horní Třešňovec 
Jiří Dušek, starosta Hnátnice 
Ing. Milan Sklenář, starosta Kameničná 
Bc. Lenka Ševčíková, starosta Klášterec nad Orlicí 
Jana Hodovalová, starostka Libchavy 
Ilona Severová, starostka Lukavice 
Ing. Jiří Pomikálek, starosta Nekoř 
Hana Lipenská, starostka Písečná 
Ing. Hana Šafářová, starostka Řetová 
JUDr. Marie Chalupová, starostka Semanín 
Ing. Michal Kokula, místostarosta Ústí nad Orlicí 
Vlastimila Vacková, starostka Verměřovice 
Luděk Skalický, DiS., starosta Výprachtice 
Miroslav Falta, starosta Záchlumí  
Jiří Dytrt, starosta Žamberk 

PhDr. Oldřich Čepelka, Tima Liberec 
Ing. Ivana Vanická, MAS ORLICKO 
Bc. Alice Brožková, MAS ORLICKO 
Ing. Lukáš Bednář, MAS ORLICKO 
Ing. Tomáš Vacenovský, MAS ORLICKO 

Omluveni 

Milena Vališová, starostka Čenkovice 
Pavel Šisler, starosta Dolní Dobrouč 
Ing. arch. Richard Novák, starosta Dolní Morava 
Hana Motlová, starostka Horní Čermná  
Miroslav Wágner, starosta Jablonné nad Orlicí 
Ing. Josef Paďour, starosta Kunvald 
Pavla Fišerová, DiS., starostka Petrovice 

 

 



 

Program jednání:  

1. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ORLICKO – současný stav 

(referuje I. Vanická) 

2. Integrovaný regionální OP a jeho implementace ve strategii MAS ORLICKO  

(referují I. Vanická, A. Brožková, L. Bednář) 

3. OP Zaměstnanost a jeho implementace ve strategii MAS ORLICKO  

(referuje I. Vanická) 

4. Program rozvoje venkova a jeho implementace ve strategii MAS ORLICKO  

(referuje T. Vacenovský)  

5. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - program Technologie  

(referuje T. Vacenovský) 
6. Diskuse 

7. Závěr 

 

Ad 1 

Přítomné starostky a starosty z území přivítala I. Vanická, manažerka MAS ORLICKO.  Krátce 

seznámila s aktuálním stavem pokroku na dokončované strategii komunitně vedeného místního 

rozvoje MAS ORLICKO (dále jen SCLLD). SCLLD obsahuje 3 programové rámce financované 

prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Operačního programu 

Zaměstnanost (OPZ) a Programu rozvoje venkova (PRV). Předpokládá se, že dokončený dokument 

SCLLD bude předložen ke schválení valné hromadě v listopadu a v prosinci tohoto roku pak bude 

podána žádost o schválení strategie na Ministerstvo pro místní rozvoj.  

V rámci prezentace jednotlivých programových rámců bylo starostům poskytnuto srovnání mezi 

národním kolem (možnost podání individuálních projektů žadatele) a výzvou v rámci realizace SCLLD. 

Ad 2 

L. Bednář představil priority v oblasti investičního rozvoje území, konkrétně v rámci programového 

rámce IROP. Následující tabulka uvádí přehled opatření (fichí) SCLLD:  

Fiche / 
opatření 

Zaměření 
Předpokládaná 

alokace (mil. 
Kč) 

Výzvy 
Dotace (podíl a 

doporučená výše) 

IROP / 1 
Zvyšování bezpečnosti dopravy – 
bezpečnost silničního provozu 

25 každoročně 
95% 
800 tis. Kč 

IROP / 2 
Zvyšování bezpečnosti dopravy - 
cyklodoprava 

15 
2017, 2018, 
2020 
 

95% 
800 tis. Kč 

IROP / 3 
Zvyšování bezpečnosti dopravy – 
nízkoemisní vozidla 

5 2018, 2020 
95% 
800 tis. Kč 

 

U fiche IROP / 3 – nákup nízkoemisních vozidel bude moci být žadatelem pouze provozovatel veřejné 

dopravy v režimu závazku veřejné služby. Proto se předpokládá, že na pracovní skupinu bude navržen 

přesun původně plánovaných prostředků do jiných fichí z důvodu aktualizace definice způsobilých 



žadatelů. L. Bednář dále zdůraznil podíl financování projektů přes MAS, jež činí 95%, v rámci 

národního kola programu je to pak 90%. V oblasti cyklodopravy se předpokládá spíše podávání 

větších projektů svazků do národního kola IROP.  

 

V programovém rámci IROP dále představila chystané fiche A. Brožková. V rámci kritérií přijatelnosti 

upozornila na nutnost souladu s tzv. Místními akčními plány, které bude ve spolupráci s ORP a PPP 

UO zpracovávat MAS ORLICKO. 

Fiche / 
opatření 

Zaměření 
Předpokládaná 

alokace (mil. 
Kč) 

Výzvy 
Dotace (podíl a 

doporučená výše) 

IROP / 4 
Vzdělávání v klíčových 
kompetencích – přírodovědné a 
technické předměty, jazyky, IT 

20 
2016, 2018, 
2020 
 

ZŠ: 250 – 300 tis. Kč 
SŠ: 500 tis. Kč 

IROP / 5 
Vzdělávání žáků se SV – vybavení 
reedukačních učeben, pořízení 
kompenzačních pomůcek 

14 2017, 2019 
230 tis. Kč 
(reedukační učebny) 

IROP / 6 Neformální a zájmové vzdělávání 10,5 – 14 každoročně 150 – 300 tis. Kč 

IROP / 7 
Dostupná péče o děti – dětské 
skupiny 

3 v jednání v jednání 

IROP / 8 Inovace ve vzdělávání 4 v jednání 500 tis. Kč 

 

P. Helekal (D. Čermná) se dotazuje, zda při zvyšování kapacit vzdělávání je definován % nárůst 

kapacit. Toto zatím není upřesněno. O. Čepelka doplňuje, že IROP zatím nemá přesně definovány 

dopady intervencí. V minulém období se moc nesledovala efektivita vynakládaných prostředků, teď 

je snaha to změnit. Předpokládá se stanovení limitů nákladů na jednotlivá opatření.  

L. Skalický (Výprachtice) se ptá, zda je nutné také u vybavení učebny IT navyšovat kapacitu školského 

zařízení. Toto není nutné. Dále se chce informovat o případném rozdílu v míře podpory při podání 

žádosti o dotaci samotnou školou nebo jejím zřizovatelem, tedy obcí. V obou případech je míra 

podpory shodná. Při podání žádosti školou je nutný souhlas zřizovatele.  

 

Poslední oblastí programového rámce IROP je oblast sociálních služeb. Zde představila porovnání 

národních výzev a fichí SCLLD I. Vanická.  Projektové záměry musí být v souladu se zákonem o 

sociálních službách a musí být zařazeny ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb, plánu 

sociálního začleňování, nebo komunitním plánu. Dále byla řešena otázka komunitních center. 

Nemůže se jednat o „kulturní domy“, ale mělo by se jednat o zařízení, ve kterém je garantován 

minimálních rozsah sociálních služeb (není ještě přesně stanoveno).  

Fiche / 
opatření 

Zaměření 
Předpokládaná 

alokace (mil. 
Kč) 

Výzvy 
Dotace (podíl a 

doporučená výše) 

IROP / 9 Infrastruktura sociálních služeb jednání 29.9. jednání 29.9. jednání 29.9. 

IROP / 10 
Infrastruktura pro sociální 
podnikání 

jednání 29.9. jednání 29.9. jednání 29.9. 

 

 



 

 

Fiche / 
opatření 

Zaměření 
Předpokládaná 

alokace (mil. 
Kč) 

Výzvy 
Dotace (podíl a 

doporučená výše) 

OP Z_1 
Rozvoj služeb sociálního 
začleňování a prevence sociálního 
vyloučení 

5,5 jednání 29.9. jednání 29.9. 

OP Z_2 
Podpora sociálně vyloučených 
lokalit 

1,8 jednání 29.9. jednání 29.9. 

OP Z_3 Podpora sociálního podnikání 1 jednání 29.9. 500 tis. Kč 

OP Z_4 
Prorodinná opatření – školní 
družiny, příměstské tábory 

5,5 jednání 29.9. jednání 29.9. 

 

H. Lipenská (Písečná) se dotázala, zda může žádat také o obec na podporu příměstských táborů. 100 

tis. Kč jí připadá na jednu žádost poměrně dost peněz. Obec žádat může. Projekt lze realizovat dva 

roky a náklady se dají rozdělit do delší doby. O minimální výši způsobilých výdajů se s MPSV vede 

intenzivní diskuse a MAS prověřuje alternativní možnosti realizaci projektu. 

 

Ad 4  

T. Vacenovský představil programový rámec PRV. Většina podpor bude určena zemědělským 

podnikům, obce však mohou žádat z pozice hospodáře v lesích na pořízení lesnické techniky (fiche 

PRV / 6) nebo na drobné investice v oblasti cestovního ruchu – mostky, propustky, odpadkové koše, 

lavičky, směrovky apod. (fiche PRV / 8). Starostové mohou informace distribuovat mezi zemědělské 

podnikatele na svém území. MAS ORLICKO rovněž nabízí poradenství při zpracování žádostí o dotace 

v aktuálně vyhlášené 1. výzvě z PRV – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků (případně 

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů).   

Fiche / 
opatření 

Zaměření 
Předpokládaná 

alokace (mil. 
Kč) 

Výzvy 
Dotace (podíl a 

doporučená výše) 

PRV / 1 
živočišná výroba a šlechtění – 
technologie a stavby 

10 
2016, 2018, 
2016 

40 - 60% 
1 mil. Kč (do 2018) 
500 tis. Kč (po 2018) 

PRV / 2 
výroba potravin a krmiv technologie 
a stavby 

10 
2017, 2019, 
2021 

40% 
1 mil. Kč (do 2018) 
500 tis. Kč (po 2018) 

PRV / 3 
rostlinná výroba - technologie a 
stavby 

5 
2017, 2019, 
2021 

40 - 60% 
1 mil. Kč (do 2018) 
500 tis. Kč (po 2018) 

PRV / 4 
diverzifikace zemědělské výroby do 
oblasti maloobchodu 

5 
2017, 2020, 
2022 

25 - 45% 
1 mil. Kč (do 2018) 
500 tis. Kč (po 2018) 

PRV / 5 
pilařská výroba – technologie a 
stavby 

1 2018 
50% 
500 tis. Kč (po 2018) 

PRV / 6 hospodaření v lesích – technika, kůň 5 2017, 2019 50% 



1 mil. Kč (do 2018) 
250 tis. Kč (po 2018) 

PRV / 7 
podpora drobného nezemědělského 
podnikání – technologické vybavení 

3 2017, 2019 

45% 
750 tis. mil. Kč (do 
2018) 
250 tis. Kč (po 2018) 

PRV / 8 
neproduktivní investice v lesích – 
drobné investice v oblasti 
cestovního ruchu 

2 2018 
100% 
500 tis. Kč (po 2018) 

 

Ad 5 

T. Vacenovský na závěr prezentace krátce představil možnosti podpory pro drobné začínající 

podnikatele (do 10 zaměstnanců a do 3 let historie). Právě probíhá výzvy v rámci Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program TECHNOLOGIE. Maximální 

velikost projektu je 500 tis. Kč. MAS ORLICKO poskytuje poradenství pro potenciální zájemce o tuto 

podporu a je schopna pomoci také s přípravou samotné žádosti o dotaci. Tento druh podpor byl 

v minulém programovém období financován prostřednictvím Strategického plánu LEADER přes MAS. 

Z Programu rozvoje venkova nejdříve možnost dotovat tyto projekty vypadl, nakonec ale bude moci 

být realizována právě prostřednictvím MAS (viz bod výše – fiche PRV / 7), nikoli však individuálních 

projektů žadatelů v národním kole PRV.  

 

Ad 6 

T. Beran (H. Heřmanice) se dotázal, zda je možné podpořit také měřice rychlosti při vjezdu nebo 

výjezdu z obce v rámci opatření na zvyšování bezpečnosti v dopravě. Toto možné nebude.  

M. Faltu (Záchlumí) zajímala možnost financování parkovacích míst, přechodů pro chodce a chodníků 

rovněž v rámci realizace opatření na zvýšení bezpečnosti. Parkovací místa by v takovém projektu byla 

považována za nezpůsobilý výdaj – bude možno financovat pouze chodníky a přechody.  

 

V Žamberku, 24. 9. 2015 

Zapsal: Ing. Tomáš Vacenovský 

 

 

Rozdělovník: 

 starostové obcí a měst z území MAS ORLICKO  



 

 


