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Úvodní slovo předsedy

Vážení členové MAS, partneři, kolegové, zástupci kraje, občané
regionu a zástupci organizací na území MAS ORLICKO, dovolte mi
předložit Vám výroční zprávu MAS ORLICKO, z.s. za rok 2017.
Ten započal schválením Strategie a harmonogramu výzev ze tří
operačních programů – Integrovaného regionálního operačního
programu, Operačního programu Zaměstnanost a Programu rozvoje
venkova. Po vyhlášení výzev probíhaly semináře a konzultace se
žadateli, příjmy žádostí, následně kontroly, hodnocení a schvalování
přijatých projektů, ovšem ani tím však následná administrace
neskončila. Zároveň došlo k personálním změnám v kanceláři MAS a
také byla rozšířena základna Výběrové komise. Ta pro hodnocení
projektů v roce 2017 čítala 29 členů a již osvědčenou je také
spolupráce v Hodnotících komisích ve tříčlenném složení.
Na podzim byla podána žádost o podporu se třemi záměry obcí
našeho území. Jedná se o záměry na podporu veřejných prostranství
v nejmenších obcích v území MAS ORLICKO, z.s. V rámci projektu
Jedeme všichni jsme byli také sportovně aktivní.
Na území Žamberecka, Králicka, Orlickoústecka a Českotřebovska i
nadále probíhala realizace projektů Místního akčního plánování. Zde
byl zorganizován bezpočet seminářů, kulatých stolů či ukázkových
hodin. Vznikly také webové stránky www.maporlicko.cz, kde najdete
veškeré informace o aktuálním dění. Projekt MAP bude 30. 4. 2018
ukončen, ale již od podzimu probíhá příprava navazujícího projektu.
1. 5. 2018 tak odstartuje MAP II s předpokládanou dobou realizace
do 30. 4. 2022.
Zároveň jsou již známy harmonogramy výzev pro rok 2018, které,
byly zveřejněny prostřednictvím obcí v území MAS ORLICKO, z.s.
Nezbývá se než těšit na nové záměry žadatelů.

Ing. Václav Kubín
předseda

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY

http://www.maporlicko.cz/
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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 31.12.2017 svou činnost realizovala na území 57 obcí s více než 86
tisíci obyvateli.

V roce 2017 mělo MAS ORLICKO,z.s. 51 členů.

MAS ORLICKO je společenství 
zodpovědných a vzdělaných 
lidí, kteří se aktivně podílejí 

na vytváření, rozvoji a udržení 
hodnot svého území ve 
zdravém a přirozeném 

prostředí.

MAS ORLICKO, Z.S.
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ADMINISTRATIVNÍ A PERSONÁLNÍ 
ZAJIŠTĚNÍ

Administrativní záležitosti i výkon chodu kanceláře MAS ORLICKO
funguje od 1.1.2016 na adrese Zemědělská 1004, Žamberk.

Zajištění činnosti MAS ORLICKO

Předseda MAS ORLICKO v roce 2017:

Živa zemědělská obchodní, a.s., při výkonu funkce zastoupená Ing.
Oldřichem Žďárským, předsedou představenstva.

Od 1.1.2018 převzala funkci předsedy AgroKonzulta Žamberk, s.r.o.,
při výkonu funkce zastoupená Ing. Václavem Kubínem.

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 r. 2017:

Manažerka: 

Ing. Ivana Vanická

Zaměstnanci kanceláře: 

Martina Pařilová, DiS.
Lucie Krejčová

Ing. Mgr. Marie Kršková
Ing. Alice Brožková

Bc. Martina Rosenbergerová
Ing. Jiří Hruška

Mgr. Adéla Faltusová

Další zaměstnanci:

Ing. Ivo Muras
Michaela Boková

PhDr. Petra Novotná

Stálí zaměstnanci zajišťují 

běžný chod kanceláře MAS a 

průběžně zajišťují realizaci 

jednotlivých projektů.

MAS ORLICKO, Z.S.
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Ing. Oldřich Žďárský v
listopadu oznámil a podal
svou rezignaci. Funkci složil k
datu 31.12.2017.

Od 1.1.2018 byla do funkce
předsedy MAS ORLICKO, z.s.
zvolena AgroKonzulta
Žamberk spol. s r.o.,
zastoupena Ing. Václavem
Kubínem.

ŽIVA zemědělská obchodní,
a.s. MAS neopouští a zůstává
členem Rady.

MAS ORLICKO, Z.S.

I.2. Orgány a jejich činnosti

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

Ing. Petr Mareš, ve funkci člena Rady MAS ORLICKO, jednající
jménem Ing. Petra Mareše Ph.D.

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 2017 se jednání Rady uskutečnilo devětkrát. Čtyřikrát
proběhlo hlasování per rollam.
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Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším rozhodujícím orgánem, představovaný
shromážděním všech členů MAS. V roce 2017 byla svolána celkem
dvakrát.

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.

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. Zabývá se také případnými
střety zájmů osob účastnících se hodnocení a výběru projektů. Dále
revizní komise odpovídá za kontrolu udržitelnosti jednotlivých
projektů podpořených MAS ORLICKO z programu LEADER.

Členové: 
Cesta pro rodinu, z.ú., ve funkci předsedy Revizní komise, 
zastoupená 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 2017 neprováděla Revizní komise žádné kontroly projektů. V
jednom případě se však zabývala oznámením pochybnosti o střetu
zájmů jednoho ze členů Výběrové komise. Tuto pochybnost však
shledala jako neopodstatněnou. Dále vykonávala také svou běžnou
činnosti jako je například inventarizace majetku a pokladny či
kontrola plnění rozpočtu a roční účetní uzávěrky.

MAS ORLICKO, Z.S.
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Výběrová komise

Pro hodnocení přijatých projektů má MAS zvolenou Výběrovou
komisi, která aktuálně čítá 29 členů. 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, zastoupen Ing. Jindřichem Kalousem), Správa
sportovišť Dlouhoňovice, s.r.o. (zastoupen Janem Vychem),
Kunvaldská, a. s. (zastoupen Miroslavou Celerovou), Mlýn, z.s.
(zastoupen Mgr. Miroslavem Beranem), ZUŠ Jablonné nad Orlicí
(zastoupen Davidem Serbouskem, dipl. um.) Mgr. Emílie Dolečková,
Ing. Ladislav Dostálek, Ing. Lukáš Bednář, Ing. Helena Dvorská, Mgr.
Martin Halíř, Mgr. Hana Kotlářová, Mgr. Ivana Nečekalová, Ing. Josef
Orlita, Bc. Lenka Ševčíková, Marie Šubrtová, Ing. Antonín Nykles , Bc.
Štefan Čanda, Růžena Lomarová, Ing. Bohuslav Kroulík, Ing. Josef
Franc, David Indra, Mgr. Jiří švanda, Mgr. Ivan Bok, Mgr. Lenka
Bártlová, Mgr. Markéta Sychrová, Ing. Jitka Macháčková, Mgr.
Martina Mlynářová, Mgr. Emílie Dolečková, Ing. Martin Mikulášek,
Pavel Neumeister

V roce 2017 proběhla dvě řádná jednání a dvakrát hlasovala 
Výběrová komise per rollam.

MAS ORLICKO, Z.S.
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I.3 Členství v dalších organizacích

V roce 2017 byla MAS ORLICKO, z.s. 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

• Zemědělský klastr Orlicko

I.4 Propagace

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 2017 zaměřila především
na následující aktivity:

Vydávání informací o činnosti MAS ORLICKO:

• Webové stránky MAS ORLICKO

• Facebook MAS ORLICKO

• obecní občasníky

• webové stránky obcí

• časopis Agrovenkov

• zprávy pro členy a obce

MAS ORLICKO, Z.S.
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II.1. Integrovaná strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

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.

V lednu roku 2017 bylo potvrzeno schválení strategie MAS ORLICKO,
na jehož základě byly Radou MAS schváleny harmonogramy výzev
pro rok 2017. Žadatelé mohli předkládat své žádosti do 11 opatření
ze 3 různých operačních programů, ve kterých bylo alokováno
celkem 71 419 869,99 Kč. Čtyři výzvy byly vyhlášeny v Integrovaném
regionálním operačním programu, čtyři výzvy v Programu rozvoje
venkova a tři v Operačním programu Zaměstnanost. V měsíci únoru
se konaly semináře pro žadatele ze všech tří operačních programů a
to jak k jednotlivým výzvám, kde byla představena veškerá specifika,
tak k práci se systémem ISKP14+, určeným pro podávání žádostí.
Před vyhlášením byla začátkem března zveřejněna avíza výzev - zde
se mohli žadatelé seznámit s informacemi s časovým předstihem. Po
celou dobu příjmu žádostí probíhaly individuální konzultace.

V květnu kancelář MAS uzavřela své výzvy. Přijala 78 projektů
s požadavky na podporu v hodnotě 56 781 431,27 Kč. Největší zájem
byl o zemědělské projekty, kde požadavky převýšily alokaci výzev,
téměř 50% alokace celého období bylo požadováno také v
projektech na investice do vzdělávání, infrastrukturu sociálních
služeb, zázemí péče o děti a podporu prorodinných opatření
(školních družin a příměstských táborů).

V období od 2. 5. do 19. 7. 2017 probíhala kontrola formálních
náležitostí a přijatelnosti projektů v kanceláři MAS. Poté byly
jednotlivé projekty předány svým hodnotitelům. Zde byly obodovány
a následně schváleny Výběrovou komisí a Radou MAS. Některé
z nich ještě čekají na závěrečné ověření způsobilosti.

V závěru roku 2017 došlo po administrativní kontrole ze strany SZIF
došlo u třech projektů k odebrání bodů za preferenční kritéria.
Přebodování projektů však nemělo, vzhledem k dostatečnému
množství prostředků, vliv na výsledek procesu výběru projektů.

NA CO SE TĚŠIT?

8 obcí v území MAS ORLICKO se
pochlubí novými či
zrekonstruovanými chodníky.

V Žamberku, Letohradu, Klášterci
nad Orlicí, Helvíkovicích, Písečné a
v Červené Vodě vzniknou nové
příměstské tábory. Jejich hlavní
výhodou bude cenová a místní
dostupnost.

Celkem 10 základních škol bude mít
nové učebny! Jedná se především o
vybavení učeben fyziky, chemie,
informatiky, přírodovědné učebny a
zřízena bude i venkovní učebna.
Součástí těchto projektů je také
zajištění bezbariérovosti. Nové
učebny budou mít také Průmyslová
SŠ Letohrad a SŠ obchodu, řemesel
a služeb v Žamberku. SOU
opravárenské Králíky bude
disponovat zase novým technickým
vybavením pro praktickou výuku.

Zlepšení terénních sociálních
služeb, a to především nákupem
nových automobilů.

Ve městě Králíky se otevřely nové
Sociálně terapeutické dílny Miriam
pro osoby s mentálním, tělesným či
kombinovaným postižením. Tyto
dílny umožní klientům aktivně trávit
část pracovního dne, pomohou při
získávání pracovních návyků a zvýší
tak předpoklady pro budoucí
uplatnění na trhu práce.

Podpořili jsme také místní
zemědělce a lesníky! Ti žádali
především o nové technické
vybavení, jako jsou například stroje
pro svoz senáže, traktor, krmné
automaty, přihrnovač krmiv,
sekačka, stroje pro sklizeň či stroje
pro práci v lese.

ČINNOST V ROCE 2017
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

IROP - Bezpečné silnice a chodníky pro všechny I.

Cílem výzvy je zvyšování bezpečnosti, např. bezbariérový přístup a modernizace chodníků, zvuková a jiná

signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou

pohyblivostí nebo orientací. Dále bylo možné z výzvy podpořit pořízení terminálů a parkovacích systémů.

Vhodnými žadateli byly obce či organizace zřizované obcemi.

V říjnu 2016 zástupci MAS připravili 2 semináře k 1. výzvě (jeden se uskutečnil v Letohradě a druhý v
České Třebové). Seminářů se zúčastnilo celkem 17 účastníků.

Alokace pro tuto výzvu činila 17 600 000 Kč. Požadavky žadatelů jsou rozepsány i sečteny v tabulce
schválených projektů.

Vzhledem k vysokému zájmu o tuto výzvu, byla výzva znovu vyhlášena v říjnu a s příjmem žádostí do
konce ledna 2018.

ČINNOST V ROCE 2017
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IROP – Infrastruktura sociálních služeb I.

Podporovanou aktivitou byl rozvoj infrastruktury pro zvýšení dostupnosti a rozvoje sociálních služeb.

Vhodnými žadateli byly nestátní neziskové organizace, obce, kraje, církve, DSO a jejich organizace, org.

složky státu a jejich příspěvkové organizace.

V únoru proběhl seminář ke 2. výzvě, kterého se zúčastnilo 17 účastníků.

Alokace pro tuto výzvu činila 7 619 870 Kč. Požadavky žadatelů jsou rozepsány i sečteny v tabulce
schválených projektů.

ČINNOST V ROCE 2017
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IROP – Dostupná péče o děti I.

Podporovanými aktivitami byla podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny prostřednictvím
nákupu staveb, stavebních úprav a pořízení vybavení pro potřeby péče o děti předškolního věku.

Vhodnými žadateli byla zařízení péče o děti do 3 let, obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
NNO, školy a školská zařízení, církve a církevní organizace a další subjekty v oblasti předškolního
vzdělávání.

Ke 3. výzvě proběhl seminář, kterého se zúčastnil jeden zájemce.

Alokace pro tuto výzvu činila 4 000 000 Kč. Požadavky žadatelů jsou rozepsány i sečteny v tabulce
schválených projektů.

Cesta pro rodinu, z.ú. (v době podání žádosti CEMA Žamberk, z.ú.) byla jediným žadatelem této výzvy.
Jelikož současné prostory nesplňují normy pro zřízení dětské skupiny, rozhodla se CEMA Žamberk, z.ú.
pro rekonstrukci půdních prostor, které poslouží pro provoz s kapacitou 12 předškolních dětí. Výchozí
kapacitní stav zařízení před realizací projektu byl 10 dětí. Realizací projektu dojde ke zprovoznění velké
herny, menší herny, jídelny s kuchyňskou linkou a vestavnými spotřebiči, šatny pro zaměstnance, sprchy,
umývárny a toalet pro děti, toalet pro zaměstnance, vstupní chodby/šatny pro děti a užitkové chodby.
Součástí projektu je také výměna střešní krytiny. Projekt dále řeší bezbariérový přístup, který bude v
tomto případě vyřešen schodolezem. Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu a uvedení
půdních prostor do úplného provozu je plánováno k datu 30. 9. 2018.
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IROP – Vzdělávání v klíčových kompetencích I.

Podporovanými aktivitami byly stavební úpravy a pořízení vybavení ve vazbě na rozvoj klíčových

kompetencí IROP (cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními

technologiemi), dále bezbariérovost škol a navyšování kapacit kmenových učeben - jen ORP se SVL (Ústí

nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun)

Vhodnými žadateli byly školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání, obce, NNO,

církve a církevní organizace, krajské organizace a další subjekty.

V únoru proběhly 2 semináře - v Žamberku a v Ústí nad Orlicí s celkem 26 účastníky.

Alokace pro tuto výzvu činila 18 000 000 Kč. Požadavky žadatelů jsou rozepsány i sečteny v tabulce
schválených projektů.
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OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

OPZ – Prorodinná opatření I.

Podporovanými aktivitami bylo zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování

(ranní či odpolední pobyt), doprovody na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory, společná

doprava dětí do/ze školy a/nebo příměstského tábora a vzdělávání pečujících osob.

Vhodnými žadateli byly obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované

kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace a také školy a školská zařízení.

V únoru a dubnu proběhly 2 semináře, kterých se celkem zúčastnilo 6 osob.

Alokace pro tuto výzvu činila 4 500 000 Kč. Požadavky žadatelů jsou rozepsány i sečteny v tabulce

schválených projektů.

V ZŠ Králíky vznikl díky výzvě Dětský klub. Zbylé projekty byly orientovány na zřízení příměstských táborů.
Specifickým projektem je projekt Střediska volného času, ANIMO. Ten zastřešil příměstské tábory i v
okolních obcích, takže z nových táborů se mohou těšit také v Helvíkovicích, Písečné, Klášterci nad Orlicí a
Červené Vodě.
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OPZ – Zajištění služeb STD v ORP Králíky

Podporovanými aktivitami bylo poskytování služby sociálně terapeutických dílen osobám se zdravotním

postižením v ORP Králíky.

Vhodnými žadateli byly poskytovatelé sociálních služeb.

Předmětem schváleného projektu je zajištění sociální služby Sociálně terapeutické dílny Miriam ve městě

Králíky. Posláním dílen je umožnit klientům aktivně trávit část pracovního dne, poskytnout pomoc při

získávání nebo obnovování základních pracovních návyků, zvýšit jejich předpoklady pro budoucí pracovní

uplatnění na chráněném i otevřeném trhu práce. Klienty mohou být dospělí lidé ve věku 18-64 let s

lehkým až středně těžkým mentálním, tělesným, případně kombinovaným postižením. Tato služba ulehčí

situaci rodiny v pracovní době.

OPZ – Podpora sociálně vyloučených lokalit I.

Podporovanými aktivitami bylo zajištění realizace komunitní sociální práce ve městě Ústí nad Orlicí.

Vhodnými žadateli byly poskytovatelé sociálních služeb a nestátní neziskové organizace.

Předmětem projektu je zavedení nástrojů komunitní sociální práce v SVL Ústí nad Orlicí. Projekt si klade
za cíl realizovat komplexní kroky směřující ke zplnomocnění místní komunity k řešení svých problémů
prostřednictvím vyhledání lídrů a systematické práce na jejich osobním rozvoji, vytvoření platformy, jako
nástroje pro otevřenou diskusi k řešení problémů komunity a kontinuální prací s komunitou jako celkem,
včetně aktivit garantujících vlastnění výsledků a procesů projektu komunitou.
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Výzva MAS ORLICKO č. 1
Před vyhlášením výzvy bylo začátkem března zveřejněno avízo výzvy. Zde se mohli žadatelé seznámit s
informacemi s časovým předstihem. Dne 29.3.2017 byla poté vyhlášena 1. výzva PRV. Ovšem z důvodu
technického problému na formuláři žádosti o dotaci z PRV muselo dojít ke stornu výzvy a po doladění
nedostatků k vyhlášení výzvy nové.

Výzva MAS ORLICKO č. 2
2.5.2017 byla vyhlášena výzva č. 2 s alokací celkem 17 500 000,- Kč. Parametry výzev byly totožné a
změna neměla vliv na již zrealizované konzultace. Příprava všech projektů tak probíhala beze změn. Z
důvodu nového vyhlášení výzvy a povinnosti dodržet jednotlivé lhůty dané Pravidly však došlo k posunu
termínu příjmu žádostí.

Výzva byla rozdělena do čtyř fichí:

PRV/1 – Rozvoj sektoru živočišné výroby a šlechtění

PRV/2 – Zvyšování přidané hodnoty produktů zemědělské výroby

PRV/3 – Udržitelná a regionálně specifická rostlinná výroba

PRV/5 - Investice do lesnických technologií a opracování dřeva

30.5.2017 byl uzavřen příjem žádostí a přijato bylo 43 projektů s požadavky na podporu v hodnotě
18.737.588 Kč. Výzva PRV tak byla nejžádanější ze všech výzev MAS ORLICKO a požadavky převýšily
alokaci jedné z fichí.

MAS poté přešla k hodnocení projektů. Prvotně byly zkontrolovány formální náležitosti a přijatelnost.
Touto kontrolou neprošly 2 z celkem 43 přijatých projektů. Jeden z nich nesplňoval podmínku
motivačního účinku dotace, jelikož byl projekt již zahájen. Druhému žadateli se zamítnutým záměrem
chybělo pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu. Zbylých 41 žádostí bylo předáno členům hodnotících
komisí, kteří se s jejich obsahem důkladně seznámili, a poté se sešli k jednáním a rozhodli o přidělení
bodů v jednotlivých fichích.

Fiche PRV/3 – Udržitelná a regionálně specifická rostlinná výroba zaznamenala převis žádostí s celkovou
výší podpory o 3 359 688,- Kč. Tato situace byla dána tím, že chovatelé, jejichž projekt se týká zpracování
pícnin pro potřebu obživy vlastního skotu, žádají o prostředky právě v rostlinné výrobě, nikoli v živočišné.
Ostatní fiche však své alokace nevyčerpaly, proto bylo možné uspokojit všech 41 žadatelů, kteří prošli
administrativní kontrolou.
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PRV/1 Rozvoj sektoru živočišné výroby a šlechtění

Podporované aktivity: investice do technologií, staveb a strojů do živočišné výroby

PRV/2 Zvyšování přidané hodnoty produktů zemědělské výroby 

Podporované aktivity: hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů 
a jejich uvádění na trh (balení, značení, manipulace, monitorování kvality...) 
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PRV/3 Udržitelná a regionálně specifická rostlinná výroba

….

Podporované aktivity: investice do technologií, staveb a strojů do rostlinné výroby a školkařské 
produkce, dále peletárny pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku
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PRV/5 Investice do lesnických technologií a opracování dřeva

Souhrnné informace 

Počet přijatých žádostí …………………………….……….. 43
Počet projektů schválených Radou ………………...... 41
Počet zaregistrovaných žádostí na SZIF ……………. 40
Počet projektů po doložení výběrového řízení…… 39
Počet projektů po administrativní kontrole SZIF... 37

Celková alokace na výzvu činila 17.500.00 Kč. Z toho bylo zaregistrováno přes Portál Farmáře na SZIF
14.543.588 Kč. Čerpání se po vyřazení projektů, které nesplnili podmínky čerpání dotace, snížilo na
12.742.088 Kč. V této částce jsou zahrnuty výše dotací projektů s cenovým marketingem, které mají již
podepsanou dohodu, ale také projekty s výběrovým řízením, které kladně prošly administrativní
kontrolou SZIF, ale na podpis dohody zatím čekají.

Realizace SCLLD je financována z projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, číslo 
projektu: CZ.06.4.59/0:0/0.0/15_003_0001727

Podporované aktivity: investice do strojů a technologií pro hospodaření na lesnických pozemcích; 
zařízení pro lesní školkařskou činnost; výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu
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II.2. Místní akční plány rozvoje        
vzdělávání

I v roce 2017, tak jako v letech předešlých, probíhala realizace
projektů Místních akčních plánů (MAP) na podporu rozvoje
kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let ve dvou
územích – Ústeckoorlicku + Českotřebovsku a Žamberecku +
Králicku.

Realizační tým se členy řídících pracovních skupin pokračoval
v procesu tvorby akčního plánu prostřednictvím sběru aktuálních
regionálních potřeb, organizováním tematicky zaměřených kulatých
stolů, vzdělávacích seminářů, ukázkových hodin či zajištěním
odborné stáže pro zástupce mateřských škol. Pro posílení efektivity a
zapojení co nejširšího počtu subjektů do akčního plánování byla
vytvořena nová pracovní skupina složená ze zástupců zřizovatelů.
S jejich pomocí došlo k detailnímu představení problematiky
zpracování akčního plánu a podařilo se tak zahájit sběr aktivit
jednotlivých škol, ale také aktivit spolupráce mezi subjekty
předškolního, základního, zájmového či neformálního vzdělávání
v jednotlivých regionech.

Za účelem podpory aktivních forem spoluprací jednotlivých subjektů
vzdělávání (formální, neformální či zájmové), včetně
zaměstnavatelů, bylo v rámci projektů MAP zrealizováno pilotní
ověření aktivit spolupráce. V období 10. 5. – 15. 11. 2017 bylo
uskutečněno 30 aktivit spolupráce a dalších 8 příkladů dobré praxe,
které se staly základem a nosným prvkem tvorby akčního plánu, ale
především prohloubily stávající spolupráci a iniciovaly nová
partnerství mezi nejrůznějšími aktéry vzdělávání. Do pilotáže, resp.
aktivit spolupráce, se vedle většinového zastoupení mateřských,
základních a uměleckých škol a pedagogicko-psychologické poradny,
zapojili i zástupci volnočasových aktivit (dům dětí a mládeže,
středisko volného času, sbor dobrovolných hasičů, či knihovna),
představitelé neziskových organizací, ale také zaměstnavatelé.

Pro podporu odborných diskuzí k problematice vzdělávání byly
zrealizovány Kulaté stoly, které byly tematicky uzpůsobeny
vydefinovaným problémovým oblastem. Pro Žamberecko a Králicko
to byla témata Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků a rozvoj
kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (18. 4. 2017
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pod vedením Ing. arch. Svobodové z Univerzity Pardubice) a
Problematika návykových látek ve školním prostředí (16. 5. 2017
s Mgr. Kábelovou z Laxus z.ú. Pardubice).

Pro Orlickoústecko a Českotřebovsko pak účastníci kulatého stolu
diskutovali nad problematikou Přehled dotačních možností pro školy
a školská zařízení s panem Lokajem z Profi škola s.r.o. a Ing. Mgr.
Krškovou z MAS ORLICKO, z.s.

Společné téma pro obě území realizace projektů byla metoda
Supervize a jejího využití ve školním prostředí, kdy v Ústí nad Orlicí
dne 24. 1. 2017 kulatý stůl vedla Mgr. Sychrová a 1. 2. 2017
v Žamberku PhDr. Novotná – obě z Pedagogicko-psychologické
poradny v Ústí nad Orlicí.

Pro obě území společně byl zrealizován diskusní kulatý stůl
k problematice metody výuky formou Montessori přístupu, kdy 17.
5. 2017 paní Mgr. Livorová a paní Dlouhá z Elipsa Montessori
centrum Pardubice diskutovali se zúčastněnými specifika této
metody pro děti předškolního věku a žáky od 6 do 12 let.

I přes období letních prázdnin přišla diskutovat o Zdravé výživě pro
školáky se specialistkou na zdravotní prevenci a výživu, paní
doktorkou Slimákovou, velmi početná skupina zástupců škol a
školních jídelen dne 22. 8. 2017 do prostor Ekocentra PALETA z.s.

Vyvrcholením odborných diskuzí formou kulatých stolů pak bylo
bezesporu inspirující setkání s panem doktorem Martinem
Romanem – filantropem v oblasti vzdělávání, autorem projektu
Čtení pomáhá a předsedou správní rady PORG o.p.s. Ten
v zaplněném sále orlickoústecké Malé scény vedl fundovanou diskuzi
na téma Efektivita výuky a učení, která s většinou účastníků
pokračovala ještě i po ukončení oficiálního programu.

Na podporu budování vzdělávacích kapacit si realizační tým projektů
připravil pro rok 2017 velmi širokou nabídku vzdělávacích seminářů.

13. 2. 2017 se pod vedením Dr. Kraemera, ředitele Institutu pro
podporu inovativního vzdělávání uskutečnil první z nich na téma
Inovativní proudy a iniciativy ve vzdělávání v prostorách gymnázia
v Letohradě a sálu místní ZUŠ. Pro velký zájem bylo toto téma
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zopakováno dne 23. 3. 2017 na ZŠ Komenského v Letohradě.
Zájemci měli možnost využít ještě jedné příležitosti k setkání
s panem Kraemerem – tentokrát 7. 5. 2017 v TJ Spartak Letohrad na
téma Intuitivní hry.

Pro zájemce o problematiku školních parlamentů byl připraven na
14. 2. 2017 seminář s názvem Fungující žákovský parlament
v současné škole, který vedl ředitel Centrum pro demokratické
učení, o.p.s. pan Mgr. Hazlbauer.

30. 3. 2017 pod záštitou pana poslance Skalického proběhl ve školní
jídelně Žamberk seminář Skutečně zdravá škola. Zástupkyně
stejnojmenného programu Ing. Murphy a Mgr. Chlápková v úvodu
seznámily přítomné s nastavením a fungováním tohoto programu a
ve druhé části představily metodické materiály a především
praktické ukázky a ochutnávky pokrmů ze surovin od skutečně
zdravých dodavatelů. Pro velký zájem zúčastněných byl později
zrealizován Praktický seminář ukázek vaření luštěnin, který vedly
obě lektorky dne 18. 5. 2017.

Nejen pro zástupce škol a neziskových organizací, ale i pro jejich
zřizovatele, byly na konec roku 2017 připraveny hned 3 termíny
konání semináře k aktuální problematice ochrany osobních údajů ve
vazbě na nařízení EU – GDPR. Semináře vedl pan Novotný z MANA
Consulting s.r.o. ve dnech 7. a 14. 12. 2017.

Pokračovalo se i v šíření příkladů dobrých praxí formou ukázkových
hodin. Vhodné způsoby práce s žáky s poruchami učení představily
dne 27. 2. 2017 speciální pedagožky z Pedagogicko-psychologické
poradny v Ústí nad Orlicí, paní Mgr. Sychrová a Mgr. Keprtová.

Paní učitelka Mgr. Hrdinová ze ZŠ Komenského v Letohradě umožnila
účastníkům ukázkové hodiny shlédnout výuku s využitím
metodyRWCT (kritického myšlení) v hodině čtení v 5. třídě dne 23. 3.
2017. Paní učitelka Mgr. Hatková ze stejné školy pak 12. 5. 2017
nabídla ochutnávku z kroužku Přírodovědné odpoledne.

ZŠ bratří Čapků v Ústí nad Orlicí prostřednictvím paní učitelky Mgr.
Vackové předvedla Ukázku reedukace matematiky – dyskalkulie a
paní učitelky Mgr. Kujová a Dr. Chmelíková Ukázku reedukace
českého jazyka – dyslexie dne 15. 3. 2017.
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Spolupráce učitele a asistenta pedagoga byla představena na ZŠ a
MŠ v Červené vodě paní učitelkou Mgr. Dvořáčkovou a její
asistentkou paní Grežovou dne 20. 4. 2017.

ZŠ Nádražní v České Třebové zorganizovala tři ukázkové hodiny: 5. 5.
2017 Výuka angličtiny na 1. stupni vedená pomocí on-line jazykových
kurzů pod vedením paní učitelky Mgr. Maškové, 23. 5. 2017 s Mgr.
Skalovou Výuka matematiky na 1. stupni vedená Hejného metodou a
25. 5. 2017 Výuka matematiky vedená pomocí metody CLIL aneb
„Matematika v Angličtině“ s paní učitelkou Koubovou.

Dne 24. 11. 2017 se uskutečnila ukázková hodina na téma
Experimentář aneb Hrátky se suchým ledem na Masarykově ZŠ
v Klášterci nad Orlicí s paní učitelkou Mgr. Frankovou.

V termínu 5. – 6. 10. 2017 se uskutečnila odborná stáž do Mateřské
školy DUHA v Soběslavi a mateřské školy ve Slavonicích, které
navštívilo 40 pedagogických pracovnic místních mateřských škol.
Účastnicím se s nadšením a entusiasmem věnovaly nejen paní
ředitelky škol Mgr. Benešová a Mgr. Krejčová, ale celý pedagogický
sbor a to nejen v rámci druhého dne, kdy účastnice navštěvovaly
jednotlivé třídy s dětmi, ale i v prvním dnu exkurze v odpoledních
hodinách, kdy paní učitelky představovaly jednotlivé realizované
projekty své školy.

V roce 2017 kulaté stoly, semináře, ukázkové hodiny a exkurze
navštívilo 496 účastníků v MAP pro SO ORP Žamberk a Králíky a SO
ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

V roce 2017 došlo k rozšíření počtu zapojených žákovských
parlamentů na celkový počet 6 za oba projektu. Žáci zpracovávají
tentokrát úkoly na téma „Ideální učebnice z pohledu žáka“ a „Volba
povolání“.

Za účelem informování široké veřejnosti o průběhu tvorby MAP
byly vytvořeny samostatné webové stránky www.maporlicko.cz,
díky kterým je k dispozici aktuální průběh a dění v projektu nejen
zapojeným subjektům, ale také laické veřejnosti. K podpoře
publicity je využívána i sociální síť prostřednictvím profilu na
Facebooku a v něm vytvořené skupiny InspiroMAP Orlicko.
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WWW.MAPORLICKO.CZ
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II.3. DT 7 POV

ZÁMĚR: Podpora veřejných prostranství v nejmenších obcí v území 
MAS ORLICKO, z.s.
V roce 2017 vyhlásil Pardubický kraj nový dotační titul z POV určený
pro místní akční skupiny, který byl jednotlivými MAS Pardubického
kraje realizován pod názvem „Malý Leader“.
Tento program byl určen na podporu menších projektů v území
jednotlivých MAS se zaměřením na takové aktivity, které není možné
financova z dalších dotačních titulů.
Dne 17.10.2017 vyhlásila MAS ORLICKO, z.s. v souladu se
zveřejněnými pravidly POV Záměr realizace projektu „Podpora
obnovy veřejných prostranství nejmenších obcí v území MAS
ORLICKO, z.s.“
Své záměry mohly předkládat obce z územní působnosti MAS
ORLICKO, z.s. , které nejsou zřizovateli školy, nebo školky .

V souladu se zveřejněným Záměrem byly do realizace projektu
zařazeny záměry 3 obcí v celkové hodnotě 753 695,50Kč, které
budou podpořeny dotací ve výši 400 000 Kč.

Projektové záměry:

Zlepšení vzhledu kontejnerového hnízda ve veřejném prostranství
Obec: Dolní Morava
Plánované aktivity: pořízení 4 ks polopodzemních kontejnerů včetně

terénních úprav a vydláždění okolního prostoru

Revitalizace a oprava areálu sportovního hřiště
Obec: Žampach
Plánované aktivity: oprava oplocení areálu, oprava tréninkové zdi na

tenis, oprava a vyčištění odvodňovacích betonových žlabů a
dlažby pod oplocením, oprava přístupového schodiště

Oprava oplocení skladu v obci České Petrovice
Obec: České Petrovice
Plánované aktivity: oplocení skladu materiálu v obci České Petrovice,

na výjezdech z oploceného prostoru budou umístěny dvě
průjezdné brány

Jedním z výstupů bude vytvoření 
kontejnerového hnízda z 

polopodzemních kontejnerů s 
vydlážděním okolního prostoru

Celkové způsobilé 

výdaje projektu v Kč
302 500,-

Požadovaná výše 

dotace (max. 70 %)
134 000,-

Spoluúčast žadatele 

(min. 30 %):
168 500,-

Celkové způsobilé 

výdaje projektu v Kč
245 195,5

Požadovaná výše 

dotace (max. 70 %)
133 000,-

Spoluúčast žadatele 

(min. 30 %):
112 195,5

Celkové způsobilé 

výdaje projektu v Kč
206 000,-

Požadovaná výše 

dotace (max. 70 %)
133 000 ,-

Spoluúčast žadatele 

(min. 30 %):
73 000,-
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II.4. Evropské inovační partnerství

Dne 14. 8. 2017 byly zveřejněny schválené projekty v rámci operace
16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP. V celé ČR bylo
podáno pouze 15 projektů, v Pardubickém kraji jen jeden projekt –
Inovace způsobů stanovení optimálního termínu sklizně travních
porostů.

Žadatel projektu s dotací cca ve výši 6 mil. Kč - ZEOS s.r.o. Prostřední
Lipka podepsal Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR. Tímto se uzavřely přípravné práce na projektu, které
odstartovaly v listopadu 2015 založením Klastru ORLICKO, z.s. Ten
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.

Realizace projektu byla zahájena v září 2017 s ukončením v srpnu
2021 a jedná se o průkopnický projekt spolupráce zemědělců s
výzkumnými ústavy v našem regionu.

V projektu Operační skupiny Orlicko se jedná o sledování kvality a
kvantity travních porostů – základního zdroje objemných krmiv pro
chovatele dobytka v podhorských oblastech.

Cíle projektu jsou:

1. praktické výsledky sledování travních porostů vzhledem k
potřebám zemědělců

2. návrh terénní metody sledování stavu travních porostů a jeho
vhodnosti ke sklizni (pastvě)

3. spolupráce mezi výzkumnými subjekty a zemědělskými podniky:
hodnocení sledování travních porostů, jejich stavu a vhodnosti ke
sklizni.

4. pořízení polního přístroje, který by na základě korelačních rovnic
přizpůsobených travním porostům v ČR umožňoval stanovit
optimální termín sklizně s ohledem na produkci a kvalitu
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II.5. 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 letech 2012 – 2017 probíhala následně udržitelnost
projektu, v rámci které bylo pořízené vybavení provozováno ve
spolupráci s partnery projektu (Oblastní charitou Ústí nad Orlicí,
pobočkou v Letohradě a Šťastným domovem z.s.). V roce 2017
skončila udržitelnost projektu a výstupy byly předány k dalšímu
provozování partnerům projektu. Zde bude i nadále sloužit široké
veřejnosti.

II.6. 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 lednu 2018
skončila udržitelnost projektu.

Ukázky výstupů projektu 
Orlické hory pro všechny:
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II.7. Jedeme všichni

V září se v rámci projektu Jedeme všichni konaly celkem tři akce s
elektrokoly a nejen s nimi.

14.9. jsme se zúčastnili 8. ročníku sportovně - charitativní akce v
Letohradě – Běháme pro. Zde si mohli zájemci vyzkoušet jízdu na
elektrokole či cyklotrenažeru.

Dne 18.9. jsme se pro změnu vydali na cyklojízdu územím. Celkem
jsme najeli téměř 90km. Vyrazili jsme se od sídla MAS v Žamberku,
první zastávka proběhla na Červenovodském sedlle – na parkovišti
pod Suchým Vrchem. Cílem byla obec Dolní Morava. Odtamtud jsme
se poté vydali zpět do Žamberku. Na každé zastávce bylo možné si
vyzkoušet jízdu na elektrokole.

23.9. jsme nechyběli na Žambereckém duatlonu. I zde si účastníci
užili elektrokola a trenažer, byť přes nepřízeň počasí.
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II.8. Program Leader 2007 – 2013

V roce 2017 jsme poskytli podporu 1 žadateli, u kterého proběhla 
kontrola v době udržitelnosti.
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Str. 39 PODĚKOVÁNÍ

Velice rádi bychom zvlášť poděkovali Pardubickému kraji, který nám poskytl dotaci a podpořil tak naši

činnost.

Další poděkování patří všem členům MAS ORLICKO, členům Výběrové komise, 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.

Fotografie z území MAS ORLICKO byly pořízeny objektivem pana Mgr. Josefa Kvičery, kterému tímto

děkujeme!


