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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY

Vážení členové MAS, partneři, kolegové, zástupci kraje, občané regionu a zástupci organizací
na území MAS ORLICKO z.s. , rok uplynul jako voda, proto mi dovolte předložit výroční zprávu MAS
ORLICKO, z. s. za rok 2016 (dále jen MAS ORLICKO).

Ačkoliv na straně MAS ORLICKO bylo vynaloženo maximální úsilí k zahájení realizace strategie CLLD
MAS ORLICKO,z.s. a vyhlášení výzev již v roce 2016 (podání strategie CLLD v roce 2015, zajištění
zázemí, personálních kapacit, zvolení hodnotitelů, atd.), mimořádně zdlouhavý proces hodnocení
strategií CLLD v ČR, poznamenaný jak nemožností konzultací strategiií v době jejich přípravy, tak
nedostatečnou kapacitou na straně odpovědných řídících orgánů způsobil, že za celý rok 2016 nebyl
proces hodnocení SCLLD MAS ORLICKO , z.s. ukončen.

I přesto bylo již v dubnu 2016 bylo zahájeno poskytování tzv. animační činnosti základním a
mateřským školám v území MAS ORLICKO, z.s. a to v souvislosti s čerpáním prostředků z výzev OP
VVV.

K dalším aktivitám, realizovaným v souvislosti s realizací SCLLD MAS ORLICKO, z.s. pak patřilo mimo
dopracovávání samotné žádosti v souvislosti s požadavky ŘO také vzděláváním (především v rámci
výzev národních kol výzev)

a monitorováním změn v území vzhledem ke změnám podmínek

strategie.

Naopak projekty Místních akčních plánů, na něž byly žádosti předloženy taktéž na konci roku 2015,
byly úspěšně odstartovány v květnu 2016. S jejich realizací se kancelář MAS ORLICKO, z.s. rozrostla o
3,4 úvazku stálých zaměstnanců, pracujících z části přímo v sídle MAS, z části v režimu home-office.
V rámci samotné realizace obou projektů proběhlo významné množství aktivit, které jsou dále
podrobně představeny v této výroční zprávě.

V souladu s podáním žádosti na realizaci SCLLD MAS ORLICKO, z.s. byla v roce 2016 zpracována a
podána také žádost na zajištění provozní činnosti MAS ORLICKO, z.s. Z této žádosti byl v roce 2016 již
také financován provoz a mzdy pracovníků kanceláře odpovědných za realizaci SCLLD. Z důvodu
uvolnění prvních prostředků z této provozní dotace až na konci roku 2016 byla MAS ORLICKO, z.s.
schopna průběžně financovat provoz související s těmito aktivitami především díky velmi důslednému
managementu cash-flow, finanční podpoře Pardubického kraje a půjčce obce Červená Voda, kterým
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za tuto podporu patří velké poděkování a využití úvěru České spořitelny, a.s.. Realizace projektů
MAP byla kryta z poskytnuté dotace projektů MAP.

V roce 2016 dále pokračovalo poskytování konzultačních služeb neziskovým organizacím v území
MAS a zapojení MAS ORLICKO do Zemědělského klastru Orlicko a udržitelnost celkem 4 projektů
ukončených před začátkem roku 2016.

A co rok 2017 přinese? Ke dni vydání této výroční zprávy již víme, že realizaci Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje území MAS ORLICKO, z.s., která byla schválena v lednu 2017, pokračování
realizace projektů Místních akčních plánů a práci na dalších aktivitách a projektech, které budou
členy MAS ORLICKO,z.s. projednány k realizaci v souladu se strategií CLLD.

Ing. Oldřich Žďárský
předseda
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I.

MAS ORLICKO,z. s.

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 31.12.2016

svou činnost

realizovala na území 57 obcí s více než 86 tisíci obyvateli.

V MAS ORLICKO dochází k neustálému rozrůstání členské základny, kterou k 31.12.2015 zastupovalo
49 členů rozdělených do 8 zájmových skupin. S účinností od 1.1.2016 Valná hromada schválila přijetí
již padesátého člena, kterým je Městská knihovna Ústí nad Orlicí, zastoupená PhDr Janou
Kalouskovou. Dalším přijatým členem v tomto roce byla Krajská hospodářská komora Pardubického
kraje - Oblastní kancelář Orlicko s účinností od 17.6.2016, zastoupená paní Helenou Hrdinovou.
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ADMINISTRATIVNÍ A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Administrativní záležitosti i výkon chodu kanceláře MAS ORLICKO funguje od 1.1.2016 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 2016:
Manažerka:

Ing. Ivana Vanická

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Martina Pařilová, DiS.
Ing. Mgr, Marie Kršková
Ing. Alice Brožková
Ing. Ivana Glattová
Ing. Jiří Hruška
Bc. Adéla Faltusová
Ing. Ivo Muras

Další zaměstnanci:

Michaela Boková
PhDr. Petra Novotná
Mgr. Vendula Novotná
členové Revizní komise

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

7

I. 2. Orgány MAS ORLICKO a jejich činnosti
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším rozhodujícím orgánem, představovaný shromážděním všech členů MAS.
V roce 2016 byla svolána celkem čtyřikrát.

Členství v MAS ORLICKO
Členem MAS ORLICKO, z.s. 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 8 členů a je 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
Mikroregion Severo-Lanškrounsko, ve funkci člena Rady MAS ORLICKO, jednající jménem Petra
Helekala
V roce 2016 se jednání Rady uskutečnilo osmkrát.
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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:
CEMA Žamberk, z.ú., 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 2016 provedla Revizní komise 17 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
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 2016 neproběhlo žádné jednání, z důvodu opoždění ve schvalování SCLLD.

V roce 2016 byli jmenováni externí hodnotitelé:
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Mgr. Eva Vaníčková, JUDr. Eva Gibišová , Ing. Antonín Nykles , Ing. Ladislav Dostálek, Bc. Štefan
Čanda, Růžena Lomarová, Ing. Václav Kubín, Ing. Bohuslav Kroulík, Ing. Josef Franc, David Indra, Mgr.
Jiří švanda, Mgr. Ivan Bok, Bc. Lenka Bártlová, Mgr. Markéta Sychrová, Ing. Jitka Macháčková, Mgr.
Martina Mlynářová, Mgr. Emílie Dolečková, Ing. Bc. Martin Mikulášek, Jana Vrabcová, Pavel
Neumeister.

Vzhledem k procesu schvalování SCLLD nevykonávali tito hodnotitelé v roce 2016 žádnou činnosti.

I. 3. Členství MAS ORLICKO v dalších organizacích
V roce 2016 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, z.s. v roce 2016 zaměřila 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
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II.

ČINNOST MAS ORLICKO, z.s. v roce 2016

II. 1. Integrovaná strategie Komunitně vedeného místního rozvoje
území MAS ORLICKO

Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS ORLICKO byla podána 18.
12. 2015. Po celý rok 2016 probíhal proces hodnocení a zapracování připomínek řídících orgánů.
Během roku docházelo k upřesňování požadavků a pravidel, což vedlo k nutnosti dalších změn.
Veškeré změny byly projednány v rámci příslušných pracovních skupin a následně schváleny Radou
MAS ORLICKO, z.s.
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Proces hodnocení
Proces hodnocení

Datum

Počet dnů hodnocení SCLLD

Podání strategie

18.12.2015

0

Výzvy k doplnění formálních náležitostí a

28. 2.2016

72 dnů

Doplnění ze strany MAS

10. 3. 2016

10 dnů / 82 dnů

Předání do věcného hodnocení – I. vlna

16. 4. 2016

37 dnů / 119 dnů

První výzvy k doplnění po věcném hodnocení

20. 6. 2016

65 dnů / 184 dnů

Doplnění I. vlna

5. 8. 2016

46 dnů / 230 dnů

Hodnocení II. vlna – výzvy k doplnění

25.10.2016

81 dnů /311 dnů

Doplnění II. vlna

22. 11. 2016

28 dnů /339 dnů

Výzvy k doplnění formálních náležitostí

9. 12. 2016

17 dnů/ 356 dnů

Doplnění ze strany MAS

12. 12. 2016

3 dny/ 359 dnů

doplnění změn

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

V průběhu celého roku probíhala animační činnosti MAS. Pracovníci MAS se účastnily valných
hromad svazků, agrární komory, byly uspořádány první semináře pro školy a pro obce na téma
doprava. Cílem bylo dát žadatelům včasné informace, aby mohly zahájit přípravu projektů a podat
své žádosti již v prvních výzvách.

Níže je uveden přehled opatření konečné verze SCLLD po všech úpravách podle jednotlivých
programů a přehled alokací.
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Program rozvoje venkova
V rámci Programu rozvoje venkova jsou prostřednictvím SCLLD MAS ORLICKO implementovány fiche
PRV/1 – PRV/9 programového rámce PRV.

Fiche
PRV/1 Rozvoj sektoru živočišné výroby a

Podíl z indikativní
alokace (Kč)
10 000 000

šlechtění
PRV/2 Zvyšování přidané hodnoty produktů

10 000 000

zemědělské výroby
PRV/3 Udržitelná a regionálně specifická

5 000 000

rostlinná výroba
PRV/4 Diverzifikace a nové příjmy do

5 000 000

zemědělské výroby
PRV/5 Investice do lesnických technologií a

6 000 000

opracování dřeva
PRV/6 Podpora drobného nezemědělského

3 000 000

podnikání
PRV/7 Neproduktivní investice v lesích

2 000 000

PRV/8 Zlepšení kvality polních cest

5 487 830

PRV/9 Projekty spolupráce MAS ORLICKO

2 218 040

CELKEM

48 705 870

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.
V rámci zpracování připomínek ŘO došlo ke sloučení opatření na podporu vzdělávání v základních a
středních školách do opatření IROP/3 Vzdělávání v klíčových kompetencích (Kvalitní vzdělávání na
všech jeho úrovních, Vzdělávání žáků se SVP, Inovace ve vzdělávání) a ke sloučení opatření na
podporu komunitních center do opatření IROP/7 Komunitní centra (Regionální komunitní centra a
Venkovská komunitní centra).
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Opatření CLLD
IROP/1 Bezpečné silnice a chodníky pro
všechny
IROP/2 Komplexní podpora cyklistické
dopravy
IROP/3 Vzdělávání v klíčových
kompetencích

Podíl z indikativní
alokace
35 000 000

5 000 000

36 000 000

IROP/4 Neformální a zájmové vzdělávání

9 000 000

IROP/5 Dostupná péče o děti

5 000 000

IROP/6 Infrastruktura sociálních služeb

14 620 000

IROP/7 Komunitní centra

9 000 000

IROP/8 Infrastruktura pro sociální podnikání

3 000 000

CELKEM

116 120 000

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.
V rámci zapracování změn došlo k navýšení alokace z 13 930 000 Kč na 18 109 000 Kč (+ 4 179 000
Kč).
Opatření CLLD
OPZ_1_ Posilování kapacit lokálních aktérů sociálního
začleňování a zaměstnanosti

Podíl z indikativní alokace
8 500 000

OPZ_2_ Podpora sociálně vyloučených lokalit

1 800 000

OPZ_3_Podpora sociálního podnikání

2 000 000

OPZ_4_ Prorodinná opatření

5 809 000

CELKEM

18 109 000
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Animace škol a školských zařízení v OP VVV

V rámci provozní dotace na realizaci SCLLD má MAS část alokace vyčleněnou na tzv. animační činnosti
škol. Jedná se o BEZPLATNOU činnost pro ZŠ a MŠ k výzvě „Podpora škol formou zjednodušeného
vykazování – šablony pro ZŠ a MŠ I.“
MAS poskytuje:
•

metodickou pomoc s výběrem vhodných šablon, školení a pomoc při zpracování a podání
žádosti

•

konzultace při realizaci projektu,

•

metodickou pomoc při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do
systému

•

metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti
projektu,

•

metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončení realizace projektu a při přípravě
závěrečné zprávy o realizaci projektu

V území MAS ORLICKO, z.s. působí 87 mateřských a základních škol, z toho 80 škol vyjádřilo zájem o
animační činnost MAS. Zbývajících 7 škol zájem nemá, většinou se jedná o školy, které spolupracují
s placenými agenturami nebo neplánují podávat žádost o dotaci.

V průběhu roku 2016 proběhly následující aktivity:


semináře
o

4 semináře v měsíci dubnu před vyhlášením výzvy ( 2x Žamberk, Ústí n. Orl., Dolní
Čermná); celkem 76 účastníků

o




3 semináře v červenci a v září (Žamberk a Ústí n. Orl.); celkem 52 účastníků

individuální konzultace
o

20x - představení šablon, systému ISKP 14+

o

8x - zpracování žádosti / zpracování obsahu a asistence při podání/

telefonické konzultace – průběžně dle potřeby
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II. 2. 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.
Realizace projektů byly zahájeny v květnu 2016. V úvodu byly vytvořeny pracovní skupiny (pro ZŠ a
MŠ), které ve spolupráci s realizačním týmem zpracovávají podklady pro pracovní orgán, kterým je
Řídící výbor.
Jedním z prvních zpracovaných výstupů projektů byla zpracovaná analytická část MAP, která v sobě
zahrnuje metaanalýzu dostupných zpracovaných strategických dokumentů vzdělávání
v republikovém i regionálním měřítku a zároveň výstup z provedené analýzy v území realizace.
Analytická část MAP vymezuje problémové oblasti, které v rámci projektu budou řešeny a
prostřednictvím kterých bude dosahováno stanovené Vize vzdělávání.
Ke každé problémové oblasti byla zpracována SWOT-3 analýza, která se stala součástí Strategického
rámce do roku 2023. Ten obsahuje, mimo vytyčených cílů k naplňování jednotlivých prioritních
oblastí, i seznam projektových záměrů škol a zařízení poskytujících zájmové a neformální vzdělávání,
potřebných k jejich dosažení. Strategický rámec byl schválen Řídícím výborem dne 25. 10. 2016, jeho
aktualizace je možná 1x za 6 měsíců.

Jednou z řešených oblastí byla stanovena problematika Inkluzivního vzdělávání a podpora dětí a
žáků ohrožených školním neúspěchem. Za účelem sběru dat byly zrealizovány pracovní workshopy
na danou tématiku v termínu 7. 6. 2016 (MAP SO ORP Žamberk a Králíky), resp. 14. 6. 2016 (MAP SO
ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová).
Účastníci workshopů dali podnět realizačním týmům
projektů k zajištění seminářů pro zájemce pro danou
problematiku inkluze. Lektorkou programů byla paní
Dr. Novotná, ředitelka Pedagogicko-psychologické
poradny v Ústí nad Orlicí a zároveň odborná garantka
realizačních týmů projektu. Pro zřizovatele se
seminář odehrál 12. 7. 2016, pro zástupce škol pak
25. 8. 2016 a pro velký zájem pak ještě 4. 10. 2016.
Další oblastí, pro kterou byla zrealizována pracovní
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setkání formou workshopů je Rozvoj základních (čtenářské a před/matematické) gramotností. Tyto
aktivity byly rozděleny do dvou bloků – první vedla rodilá mluvčí anglického jazyka paní Lisa Kohli,
která předávala své pracovní zkušenosti z různých zemí, ve kterých vykonávala pedagogickou činnost,
k podpoře a rozvoji základních gramotností; druhou část, sloužící ke sběru podkladů ke zpracování
Strategického rámce facilitoval pan Mgr. Kulíšek.
První z nich, zaměřený na základní vzdělávání, se uskutečnil pro MAP SO ORP Žamberk a Králíky 3. 10.
2016, následující den pak bylo jeho zaměření pro předškolní vzdělávání.

Na území MAP SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová se pracovní workshopy k problematice
gramotností uskutečnily dne 11. 10. 2016 pro předškolní vzdělávání a 17. 10. 2016 zaměřený na
základní vzdělávání.

V rámci sdílení zkušeností a rozšiřování lektorské
základny pro vzdělávání v daném území projekty nabízí
účast na vzdělávacích seminářích anebo ukázkových
hodinách.
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Seminář s problematikou Strategického rozvoje školy vedl pan Mgr. Eliáš – ředitel základní a
mateřské školy v Borech v termínu 18. 10. 2016.
29. 11. 2016 pak k problematice Rozvoj a podpora nadaných dětí a žáků proběhly semináře pod
vedením paní Dr. Podhorné – ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny v Karviné.

O svoje zkušenosti s Využitím praktických a
technických činností k propagaci školy se podělili
zástupci ZŠ v Jablonném nad Orlicí, kteří účastníkům
umožnili nahlédnout do příprav vánočního jarmarku
dne 22. 11. 2016.
29. 11. 2016 pak pan
učitel Pavlíček ze
stejné
školy
představil
metodu
výuky matematiky dle profesora Hejného v 1. třídě a 13. 12. 2016
paní učitelka Koubová ze základní školy Nádražní v České Třebové
poskytla náslech při výuce touto metodou na druhém stupni (6.
třída).
V roce 2016 workshopy, semináře a ukázkové hodiny navštívilo 275
účastníků v MAP pro SO ORP Žamberk a Králíky a SO ORP Ústí nad
Orlicí a Česká Třebová.
Zapojení samotných žáků do procesu tvorby
zlepšování
kvality
vzdělávání
probíhá
prostřednictvím
zapojených
žákovských
parlamentů, které zpracovávají zadání úkolu na
téma „Ideální škola“. Zpracované výstupy ve
formě videí byly prezentovány na jednáních
Řídících výborů projektů a slouží jako příklady
dobré praxe pro ostatní realizátory projektů MAP
v ČR.
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II. 3. Evropské inovační partnerství
Na území MAS ORLICKO založili zemědělští podnikatelé novou společnou organizaci Zemědělský
Klastr ORLICKO z.s. Cílem je za pomoci partnerů z výzkumné sféry společně hledat cestu, jak zlepšit
hospodaření na trvalých travních porostech v oblasti podhůří Orlických hor a na Králicku.
Ustavující schůze se konala již v roce 2015. Zemědělský Klastr ORLICKO má v současnosti 9 řádných
členů a 4 členy přidružené. Jako přidružení členové v klastru figurují Mendelova univerzita v Brně,
Výzkumný ústav pícninářský v Troubsku, Výzkumná stanice Jevíčko a MAS ORLICKO, z.s.
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.
V roce 2016 podala za celý klastr firma ZEOS, s.r.o. žádost o dotaci na téma: Inovace procesů
stanovení optimálního termínu sklizně travních porostů obnoveným přímým výsevem a přisévaných
travních porostů. Žádost byla doporučena k realizaci, probíhá její další věcné hodnocení komisemi a
připravuje se k podpisu dohody. První přísevy můžeme očekávat na jaře roku 2018. Spolupracovat
budou po dobu 4 let budou všechny zúčastněné zemědělské podniky a výzkumné instituce. Na louky
orlického podhůří tak dorazí nejmodernější vědecké metody.

II. 4. Orlické hory pro všechny – Projekt v době udržitelnosti
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
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•

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 2016 probíhala
udržitelnost projektu, ve které se podařilo realizovat několik zajímavých akcí.
Ukázky výstupů projektu:

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

tábor pro děti zdravé, s postižením a děti z pěstounských rodin po dobu třikrát jeden týden
v letních měsících. Tuto akci zajišťovalo občanské sdružení Šťastný domov.

-

Oblastní charita Ústí nad Orlicí v září prezentovala pomůcky pro tělesně postižené na náměstí
v Letohradě. Byla zde zřízena soutěžní stanoviště pro děti a na závěr odpoledne proběhl i
kulturní program. Akce byla zároveň beneficí a výtěžek byl věnován MŠ U Dvora.

-

v Ústí nad Orlicí proběhlo Integrační setkání osob se zdravotním postižením s veřejností,
které již popáté připravila místní pracovní skupina komunitního plánování sociálních služeb.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí se zúčastnila se stanovištěm, kde prezentovala své služby.
Návštěvníci mohli vyzkoušet kompenzační pomůcky pořízené díky projektu „Orlické hory pro
všechny“. Akce se setkává se stále většími ohlasy veřejnosti.

II. 5. Jedeme všichni – Projekt v době udržitelnosti
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. Projekt, který se zrodil již roku 2013, úspěšně
pokračuje ve svém životu a elektrokola zažívají všeobecně velký boom.
Česká republika patří mezi největší výrobce elektrokol v Evropě, v roce2016 se zde vyrobilo 400 000
elektrokol.
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V roce 2016 proběhl druhý rok udržitelnosti projektu. Byla uspořádána tradiční společná cyklojízda
šesti místních akčních skupin, která měla zastávky na regionálních akcích, můžeme zmínit např.
Městské

slavnosti

ve

Vrbnu

pod

Pradědem,

LEADERFEST JESENÍKY 2016. Zajímavostí zastavení
v Melči na Dni obce a 80. let trvání zdejšího Sboru
dobrovolných hasičů byla vzácná návštěva a diskuse o
podpoře

elektromobility

s

hejtmanem

Moravskoslezského kraje panem Miroslavem Novákem.
Každý den cyklojízdy je tak umožněno zájemcům
vyzkoušet jízdu na trenažéru a elektrokole. Každá z MAS uspořádala další dvě regionální akce. Tímto
se veřejnost na celém území mohla dostatečně seznámit s touto technologickou novinkou blížeji.

II. 6. Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod
úřadů“ číslo CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 -– Projekt v době
udržitelnosti
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.
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V roce 2016 došlo k realizaci vybraných aktivit akčního plánu. Především se jednalo o zahájení
realizace projektů místních akčních plánů vzdělávání, které vedou k posilování spolupráce v oblasti
vzdělávání v území.
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. 7. Servis pro neziskové organizace
MAS ORLICKO zahájila v roce 2014 poskytování KONZULTAČNÍHO SERVISU pro neziskové organizace
Orlicka, které pokračovaly i v roce 2016.

II. 8. Program LEADER 2007 – 2013
Projekty podpořené z programu Leader byl v roce 2016 v době udržitelnosti.
Monitorovací kontrola podpořených žadatelů v roce 2016
V souladu se směrnicí „Řízení projektů ve fázi udržitelnosti projektů“ proběhly v roce 2016
monitorovací kontroly u celkem 17 již zrealizovaných a podpořených projektů. Z toho bylo 6
neziskových organizací, 9 podnikatelských subjektů a 1 svazek obcí. 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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III. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
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PODĚKOVÁNÍ
Velice rádi bychom zvlášť poděkovali Pardubickému kraji, který nám poskytl dotaci a podpořil tak naši
činnost.

Další poděkování patří všem členům MAS ORLICKO, obcím, městům a městysům v působnosti naší
MAS. Za jejich spolupráci, sdílení naší práce prostřednictvím webových stránek i vývěsních desek a
nástěnek, udržování vřelých vztahů a vstřícné jednání všem velmi děkujeme a doufáme, že se
společně budeme posouvat dopředu – za svými cíly.

