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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY

Vážení členové MAS, partneři, kolegové, zástupci kraje, občané regionu a zástupci organizací
na území MAS ORLICKO, rok uplynul jako voda, proto mi dovolte předložit výroční zprávu MAS
ORLICKO, z. s. za rok 2015 (dále jen MAS ORLICKO).
Z uplynulého dotačního období stále probíhají kontroly realizovaných projektů v době jejich
udržitelnosti. Během nich nebyl zjištěn nesoulad s jejich výstupy, a tak nebyla narušena jejich
udržitelnost.
Jak již MAS ORLICKO plánovalo, tak i učinilo. V rámci podpory neziskových organizací MAS ORLICKO
uspořádalo několik seminářů na téma „Postavení NNO v právních vztazích souvisejících s jejich
činností“ a současně se také uskutečnil seminář týkající se novely občanského zákoníku.
Rok 2015 byl stěžejní pro dokončení příprav Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro
období 2014 – 2020. Uskutečnilo se několik jednání pracovních skupin, osobních setkání a besed
nejen s aktéry z území MAS, ale i se zástupci sousedních MAS. Významným krokem k finalizaci
Strategie bylo získání „Osvědčení o standardizaci MAS“, které dokládá partnerství, transparentnost
a nediskriminaci v území. Po intenzivní práci se nám podařilo Strategii komunitně vedeného místního
rozvoje podat ke schválení na Ministerstvo pro místní rozvoj.
A co rok 2016 přinese? Věříme, že Strategie bude úspěšná ve všech fázích kontrol a již v druhé
polovině roku budeme mít možnost vyhlásit první výzvy z Integrovaného regionálního operačního
programu, Operačního programu zaměstnanost a Programu rozvoje venkova.

Ing. Oldřich Žďárský
předseda
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I.

MAS ORLICKO,z. s.

I. 1. Profil společnosti
MAS ORLICKO 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. 1. 2014 svou činnost realizuje
na území 57 obcí s více než 86 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.
V MAS ORLICKO dochází k neustálému rozrůstání členské základny, kterou k 31. 12. 2015 zastupovalo
49 členů rozdělených do 8 zájmových skupin. Ke konci roku 2015 Valná hromada schválila přijetí již
padesátého člena s účinností od 1. 1. 2016.
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ADMINISTRATIVNÍ A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Administrativní záležitosti i výkon chodu kanceláře MAS ORLICKO byl do konce roku 2015 zajišťován
v sídle společnosti v Žamberku, Divišova 669. Od 1. 1. 2016 funguje organizace MAS ORLICKO na
adrese Zemědělská 1004, Žamberk.

Personální zajištění činnosti MAS ORLICKO
Předseda MAS ORLICKO:
Živa zemědělská obchodní, a.s., při výkonu funkce zastoupená Ing. Oldřichem Žďárským, předsedou
představenstva.
Předseda jedná navenek jménem společnosti.

Místopředsedové MAS ORLICKO:
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 v roce 2015:
Manažerka:

Ing. Ivana Vanická

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Libuše Plíhalová
Ing. Lukáš Bednář
Ing. Alice Brožková
Ing. Tomáš Vacenovský

Další zaměstnanci (DPP):

členové Revizní komise (kontroly projektů v udržitelnosti)

Stálí zaměstnanci zajišťují běžný chod kanceláře MAS a průběžně zajišťují realizaci
jednotlivých projektů.

V roce 2015 měla MAS ORLICKO dále uzavřenu dohodu o provedení práce s JUDr. Janou Hlavsovou
a Mgr. Miroslavou Bednářovou pro poskytování služeb Konzultačního servisu pro NNO.
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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 2015 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.

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 stala statutárním orgánem MAS ORLICKO. Ze svého středu volí
předsedu a dva místopředsedy.

Členové:
ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., ve funkci předsedy MAS ORLICKO, při výkonu funkce zastoupená
Ing. Oldřichem Žďárským
Sdružení obcí Orlicko, ve funkci místopředsedy MAS ORLICKO, při výkonu funkce zastoupená Ing.
Josefem Paďourem
Region Orlicko - Třebovsko, ve funkci místopředsedy MAS ORLICKO, při výkonu funkce zastoupený
Pavlem Šislerem
Petr Mareš, ve funkci člena Rady MAS ORLICKO, jednající jménem Petra Mareše
JERMS, občanské sdružení, ve funkci člena Rady MAS ORLICKO, jednající jménem Silvie Serbouskové
AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o., ve funkci člena Rady MAS ORLICKO, jednající jménem Ing.
Vladimíra Šedy
Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, ve funkci člena Rady MAS ORLICKO, jednající
jménem Mgr. Luboše Bäuchla
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Mikroregion Severo-Lanškrounsko, ve funkci člena Rady MAS ORLICKO, jednající jménem Petra
Helekala

V roce 2015 se jednání Rady uskutečnilo sedmkrát.

Revizní komise (kontrolní orgán)
Revizní komise je složená ze 3 členů.
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. Dále revizní komise odpovídá
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 2015 provedla Revizní komise 39 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.

Členové:
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
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Správa sportovišť Dlouhoňovice, s.r.o., ve funkci člena Výběrové komise, zastoupená Janem Vychem
Kunvaldská, a. s., ve funkci člena Výběrové komise, zastoupená Miroslavou Celerovou

V roce 2015 neproběhlo žádné jednání, protože nebyla vyhlášena výzva.

Externí hodnotitelé projektů
Pro rok 2015 nejmenovala valná hromada žádné externí hodnotitele.
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I. 3. Členství MAS ORLICKO v dalších organizacích
V roce 2015 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 Pardubického kraje, o. s.



Celostátní síť pro venkov



Agrární komora v Ústí nad Orlicí

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 toho se MAS ORLICKO v roce 2015 zaměřilo především na následující aktivity:

Vydávání informací o činnosti MAS ORLICKO:


Webové stránky MAS ORLICKO



Facebook MAS ORLICKO



obecní občasníky



webové stránky obcí



Orlický deník, časopis Agrovenkov



Zprávy pro členy a obce

Propagace MAS ORLICKO na akcích:


Krojové slavnosti v Senátu – Praha



Země živitelka – České Budějovice
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II. ČINNOST MAS ORLICKO, z. s.

II.1. Realizace programu LEADER v roce 2015
V rámci realizace Strategického plánu LEADER již nebyla v roce 2015 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.

Fyzická realizace projektů v roce 2015
V roce 2015 probíhala fyzická realizace a vyúčtování projektů podpořených v rámci minulých
vyhlášených výzev.
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
V roce 2015 úspěšně ukončilo realizaci svých projektů 16 posledních příjemců dotace z období 2007
- 2013, kteří úspěšně prošli vyúčtováním svých projektů.
Příjemce dotace

Název projektu

Obec Orličky

Rekonstrukce povrchu místních komunikací

Zbyněk Nožka

Zateplení truhlárny a výrobní nástroje

Jiří Roller

Modernizace vybavení montážního vozidla

Obec Nekoř

SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ

TJ SOKOL Jamné

Vybavení tělocvičny

Sbor dobrovolných hasičů Dlouhoňovice

Revitalizace hasičské klubovny v Dlouhoňovicích

Spolek rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠ Červená
Voda

Vybavení Centra pro všechny generace
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"Sdružení přátel školy LIŠKA"
Český kynologický svaz Základní kynologická
organizace Letohrad
Sbor dobrovolných hasičů Kunvald
Český rybářský svaz, místní organizace Jablonné
nad Orlicí

Výměna herních prvků na zahradě Základní školy
a mateřské školy Lichkov
Sekací traktůrek a sekačka
Nákup sportovního materiálu a uniforem
Klubovna pro spolkovou činnost, zázemí mládeže

Karel Černohous

Zimoviště masného skotu - vybavení

Kunvaldská a.s.

"Výběh pro jalovice a rekonstrukce ležiště"

BOCUS, a.s.

Modernizace v chovu skotu v BOCUS, a.s.
Letohrad

Petr Bednář

Zpevněná plocha s opěrnou zídkou

SKIPARK ČERVENÁ VODA s. r. o.

Celoroční rodinné hřiště

Monitorovací kontrola podpořených žadatelů v roce 2015
V souladu se směrnicí „Řízení projektů ve fázi udržitelnosti projektů“ proběhly v roce 2015
monitorovací kontroly u celkem 39 již zrealizovaných a podpořených projektů. Z toho bylo 21
neziskových organizací a 18 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

Zpracování Integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS ORLICKO
představovalo stěžejní náplň činnosti MAS ORLICKO v roce 2015, která byla završena jejím podáním.
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V souvislosti s přípravou strategie proběhly především tyto aktivity a byly zpracovány následující
výstupy:
-

125 jednání s aktéry v území MAS formou seminářů, besed, pracovních skupin, osobních
setkání

-

3 dotazníková šetření

-

3 projednávání SCLLD na kulatém stolu

-

11 jednání pracovních skupin MAS ORLICKO

-

4 jednání o projektech spolupráce 1, 1

-

Dne 30. 8. 2014 byla zveřejněna pracovní verze SCLLD v rozsahu analytická část + strategická
část (popis oblastí a opatření)

-

Dne 5. 11. 2015 byla zveřejněna finální verze SCLLD k druhému připomínkování

-

Dne 24. 11. 2015 byla SCLLD schválena Valnou hromadou MAS ORLICKO

-

Dne 18. 12. 2015 byla podána SCLLD na Ministerstvo pro místní rozvoj

Veškeré dílčí výstupy jsou zveřejněny na webových stránkách MAS ORLICKO – www.mas.orlicko.cz –
v sekci Strategie 2014 – 2020.

Níže je uveden přehled opatření podle jednotlivých programů a přehled alokací.
Program rozvoje venkova
V rámci Programu rozvoje venkova budou prostřednictvím SCLLD MAS ORLICKO implementovány
fiche PRV/1 – PRV/8 programového rámce PRV.
Fiche

Podíl z indikativní alokace
(Kč)

PRV/1 Rozvoj sektoru živočišné výroby a
šlechtění

10 000 000

PRV/2 Zvyšování přidané hodnoty produktů
zemědělské výroby

10 000 000

PRV/3 Udržitelná a regionálně specifická
rostlinná výroba

5 000 000

PRV/4 Diverzifikace a nové příjmy do
zemědělské výroby

5 000 000

PRV/5 Investice do lesnických technologií a
opracování dřeva

6 000 000
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PRV/6 Podpora drobného nezemědělského
podnikání

3 000 000

PRV/7 Neproduktivní investice v lesích

2 000 000

PRV/8 Zlepšení kvality polních cest

5 488 000
46 488 000

Integrovaný regionální operační program
Operační program IROP se zaměřuje na dvě základní prioritní osy programu - Prioritní osa 1:
Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony a Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a
podmínek života pro obyvatele regionů.
Opatření CLLD

Podíl z indikativní alokace

IROP/1 Bezpečné silnice a chodníky pro všechny

35 000 000

IROP/2 Komplexní podpora cyklistické dopravy

5 000 000

IROP/3 Venkovská komunitní centra

5 000 000

IROP/4 Kvalitní vzdělání na všech jeho úrovních

22 000 000

IROP/5 Vzdělávání žáků se SVP

12 000 000

IROP/6 Neformální a zájmové
vzdělávání

9 000 000

IROP/7 Dostupná péče o děti

2 000 000

IROP/8 Inovace ve vzdělávání

2 500 000

IROP/9 Infrastruktura sociálních služeb

14 620 000

IROP/10 Regionální komunitní centra

8 000 000

IROP/11 Infrastruktura pro sociální
podnikání

1 000 000

xxxx

116 120 000
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Operační program Zaměstnanost
Programový rámec OP Zaměstnanost se zaměřuje na následující podporované aktivity, definované
v rámci specifického cíle – Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování.
Podíl z indikativní alokace
Opatření CLLD
(priorita 1)
OPZ_1_ Rozvoj služeb sociálního začleňování
a prevence sociálního vyloučení

7 000 000

OPZ_2_ Podpora sociálně vyloučených lokalit

1 800 000

OPZ_3_Podpora sociálního podnikání

1 000 000

OPZ_4_Prorodinná opatření

4 130 000

xxxx

13 930 000
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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 proplacena. V roce 2015 probíhala
udržitelnost projektu, ve které se podařilo realizovat několik zajímavých akcí.
Ukázky výstupů projektu:

V rámci udržitelnosti projektu jsou partnery pořádány propagační akce, např.:
-

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, který
zorganizovalo občanské 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 o.p.s.; MAS Šumperský venkov; Rýmařovsko, o.p.s.; MAS Nízký Jeseník; MAS
Opavsko. Realizace projektu tedy proběhla ve třech krajích - Pardubickém, Olomouckém a
Moravskoslezském.
Realizace projektu probíhala od roku 2013, až počátkem roku 2015 byla podána žádost o proplacení.
Společným cílem projektu byla 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 ĆR

•

studie tras

•

propagační podpora (web, tisk, společná cyklojízda,…)

•

pořízení propagačních elektrokol

V roce 2015 proběhl už první rok udržitelnosti projektu. Byla uspořádána cyklojízda, a dvě regionální
akce.
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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
Na území MAS ORLICKO a dalších 71 místních akčních skupin byl úspěšně realizován projekt „MAS
jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních
samospráv ČR (dále jen SMS) a partnerské MAS z celé republiky.
Spolufinancování bylo realizováno prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Cílem aktivit byla podpora široké meziobecní spolupráce na platformě MAS. Fyzická realizace v území
proběhla mezi 1. 10. 2014 a 30. 11. 2015.

V rámci projektu se zúčastněné MAS mohly zapojit do bližšího popisu a návrhu řešení efektivnější
spolupráce v pěti tématech (případně zvolit další témata dle regionálních specifik). MAS ORLICKO
se prioritně zaměřila na témata: protipovodňová opatření jako součást krizového řízení, regionální
školství, doprava a veřejná dopravní obslužnost

Hlavním výstupem projektu se stala Strategie spolupráce obcí v MAS ORLICKO. Její celé znění je
k dispozici na webu MAS ORLICKO. Během projektu byla vypracována studie současného stavu
výkonu veřejné správy a návrh jejího efektivnějšího výkonu na platformě MAS, metodika meziobecní
spolupráce na platformě MAS pro efektivnější výkon státní správy a samosprávy a také koncepční
návrh legislativního řešení meziobecní spolupráce na platformě MAS.
Jedním z důležitých výstupů projektu bylo také vydání publikace „Jak se vám líbí náš venkov“ – jakési
kuchařky příkladů dobré praxe v oblasti spolupráce z celé ČR.

Pro starostky a starosty z území MAS bylo uspořádáno několik společných akcí:


Workshop „Evropské fondy po lopatě“ – Hradec
Králové, 30. 1. 2015



Kulatý stůl č. 1 (část I.) – České Libchavy, 19. 2. 2015



Kulatý stůl č. 1 (část II.) – Letohrad, 24. 2. 2015



Kulatý stůl č. 2 – České Libchavy, 22. 9. 2015



Workshop „Evropské fondy a MAS (podruhé) a po
lopatě“ a závěrečná konference projektu – České Heřmanice, 18. 11. 2015
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Strategie spolupráce obcí obsahuje také akční plán spolupráce v území MAS ORLICKO na léta 2015 –
2016 s výhledem do roku 2018. Akční plán definuje konkrétní podpůrné činnosti MAS směrem
k obcím. Jedná se zejména o realizaci agendy místních akčních plánů vzdělávání (zpracování MAP pro
ORP Žamberk – Králíky a Ústí nad Orlicí - Česká Třebová, zapojení do přípravy ORP Lanškroun),
monitoring problémů v oblasti školství, dále animační aktivity spojené se zvyšováním bezpečnosti
v dopravě a v oblasti ochrany proti povodním na území MAS ORLICKO.
Projekt „MAS jako nástroj spoluprác e obc í pro efektivní chod úřadů“
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

II. 6. Servis pro neziskové organizace
MAS ORLICKO zahájila v roce 2014 poskytování KONZULTAČNÍHO SERVISU pro neziskové organizace
Orlicka, které pokračovaly i v roce následujícím.

V roce 2015 byly realizovány tyto aktivity:

Konzultační servis pro Neziskové organizace
V roce 2015 bylo poskytnuto celkem 5 konzultací a 2 úpravy stanov.

Semináře pro NNO
Během roku 2015 se uskutečnily 4 semináře, z nichž 3 byly zaměřeny na téma „Postavení NNO
v právních vztazích souvisejících s jejich činností“. Semináře probíhaly na území 3 ORP – Žamberk,
Dlouhá Třebová a Červená Voda. Čtvrtý seminář patřil problematice novely Občanského zákoníku,
který se uskutečnil v Letohradě.
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II. 7. Místní akční plány rozvoje vzdělávání
Místní akční plány rozvoje vzdělávání (dále jen MAP) jsou projekty prioritně zaměřené na rozvoj
kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnují oblasti včasné péče, předškolního a
základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem je podporovat společné
plánování nebo sdílení aktivit v území, zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách, zlepšit spolupráci
formálního a neformálního vzdělávání.

V území MAS ORLICKO budou realizovány 3 místní akční plány, které jsou zpracovány pro území
správního obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk, Králíky, druhý projekt je zpracován pro
území správního obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová a třetí projekt
je určen obcím ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Lanškroun. Pro obce v území
správního obvodu ORP Žamberk, Králíky, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová realizuje místní akční plány
MAS ORLICKO, pro obce ve správním obvodu ORP Lanškroun zpracovává místní akční plán Město
Lanškroun.

V roce 2015 byly zpracovány a podány 2 žádosti: MAP 1 je zaměřený na celé území ORP Ústí nad
Orlicí a ORP Česká Třebová, MAP 2 je zaměřený na celé území ORP Žamberk a ORP Králíky. Partnery
projektu jsou město Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Žamberk a Králíky. Společným partnerem obou
projektů je Pedagogicko - psychologická poradna Ústí nad Orlicí. Plánovaná doba realizace projektů je
24 měsíců, projekty budou zahájeny v červnu 2016.

II. 8. Evropské inovační partnerství
Na území MAS ORLICKO založili zemědělští podnikatelé novou společnou organizaci Zemědělský
Klastr ORLICKO z.s. Za pomoci partnerů z výzkumné sféry chtějí společně hledat cestu, jak zlepšit
hospodaření na trvalých travních porostech v oblasti podhůří Orlických hor a na Králicku.
Ustavující schůze se konala na obecním úřadě v Červené Vodě 26. 11. 2015. Zemědělský Klastr
ORLICKO má prozatím devět řádných členů a čtyři členy přidružené. Jeho členy jsou, a mohou se jimi
stát, nejen právnické, ale i fyzické osoby podnikající v zemědělství. Jako přidružení členové v klastru
figurují Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav pícninářský v Troubsku, Výzkumná stanice
Jevíčko a MAS ORLICKO, z.s.

19

Jak intenzivně hospodařit na travních porostech, ale současně chránit vodu, půdu i zdraví zvířat, to je
hlavní myšlenka Zemědělského Klastru. Zakladatelské členské podniky hospodaří celkem zhruba na
9.000 hektarech zemědělské půdy, z toho je více než 3.600 ha trvalých travních porostů, na nichž
bude uvedená problematika řešena.
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III. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
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PODĚKOVÁNÍ
Dovolujeme si poděkovat Pardubickému kraji a všem obcím, městům a městysům v územní
působnosti MAS ORLICKO, protože podpořily formou dotací, příspěvků a darů v roce 2015 naši
činnost. Tato finanční podpora činila celkem 1 167 860,- Kč.

Formou dotace nás podpořily Pardubický kraj, REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO a následující města a
obce – Bystřec, Dlouhoňovice, Horní Heřmanice, Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Orličky,
Studené, Sobkovice, Šedivec, Verměřovice, Výprachtice, Žamberk. Formou příspěvku podpořily naši
činnost obce Lichkov, Hejnice, Čenkovice, Záchlumí, Petrovice, Písečná, Horní Třešňovec, České
Petrovice, Mladkov, Helvíkovice, Červená Voda, Pastviny, Horní Čermná, Lukavice, Kameničná,
Králíky, Klášterec nad Orlicí, Dolní Morava, Česká Rybná, Těchonín a městyse Dolní Čermná a
Kunvald. Děkujeme také městu Letohrad, obci Nekoř, Líšnici a Mistrovicím, které naši činnost
podpořily formou finančního daru.

