
 
 

 

 

 

 

 

Doplnění sběru projektových záměrů pro účely 

výzvy MALÝ LEADER 

 
 

 

MAS ORLICKO, z.s. plánuje opětovné vyhlášení výzvy MALÝ LEADER pro 

ORLICKO pro rok 2021. Parametry výzvy budou obdobné jako v loňském roce. 

Výzva je určena členským organizacím MAS ORLICKO a obcím v členských 

svazcích. 

 

V březnu loňského roku proběhlo mapování potřeb v území MAS ORLICKO – 

sběr projektových záměrů pro potřeby PRV a POV (Malý Leader).  

 

Jedním z bodovaných kritérií byla přítomnost projektového záměru v tomto 

mapování. Výsledek mapování (seznam projektových záměrů) je vystaven na 

webu MAS ORLICKO zde: 

 

http://www.mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/05d36bdc1d6ce2.pdf 

 

Zkontrolujte si, prosím, zda je Váš záměr v této databázi uveden, pokud ne, 

prosím o jeho vložení přes formulář zde:  

 

https://forms.gle/dJTLphs3howYLucS8 .  

 

Pokud své projektové záměry máte vloženy v databázi projektových záměrů 

Pardubického kraje www.rozvoj-pk.cz, opětovně je do našeho mapování 

vkládat nemusíte! V tomto případě se Vás týká pouze 1. část formuláře. 

 

Pro vložení více záměrů si lze opětovně otevřít nový formulář. 

 

Mapování probíhá do 31. 3. 2020. 

 

 

 

http://www.mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/05d36bdc1d6ce2.pdf
https://forms.gle/dJTLphs3howYLucS8
http://www.rozvoj-pk.cz/


 

Základní informace k výzvě MALÝ LEADER 

 

Výše dotace: 70% (max. 200 tis.) z celkových způsobilých výdajů  

 

• Financováno - Program obnovy venkova Pardubického kraje (POV PK)  

• Podporované oblasti – dle strategie SCLLD MAS ORLICKO, z.s 2014-

2020 a zásad POV PK  

 

Podporované oblasti – investičního i neinvestičního charakteru  

• Obnova a údržba občanské vybavenosti  

• Obnova a údržba veřejného prostoru, sportovních zařízení a sakrálních 

staveb (pořízení vybavení pro dlouhodobé využití, nelze žádat na běžný 

spotřební materiál.  

 

Nepodporované oblasti  

• Provozní náklady, tj. mzdové výdaje, cestovné, pohonné hmoty, stravné, 

ubytování, kancelářské potřeby, vybavení kanceláří elektrospotřebiči a 

nábytkem, platby energií, dary, občerstvení, platby úroků a úvěrů, bankovní 

poplatky, telefonní poplatky, webové stránky, zařízení na prodej nápojů 

atd.  

• Nelze podporovat udržování již dříve realizovaných projektů!  

 

Příklady projektových záměrů z minulých let:  

• Oprava střechy, čekárny, oplocení, 

• vybavení zázemí pro společenské akce,  

• opravy vstupních prostor,  

• zázemí pro výuku vodáckých sportů,  

• úprava cesty mezi ohradami  

• obnova dětského hřiště…  

 

Bližší specifikace výzvy proběhne na základě sběru Vašich projektových 

záměrů. Výsledné znění výzvy, jejich parametrů a kritérií bude zveřejněno po 

projednání a schválení Radou MAS. Předběžný harmonogram je k nahlédnutí 

zde: http://mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/05e42afd37970f.pdf  

 

 

Vyřizuje:  

Bc. Michaela Skalická  

administrativní pracovnice a referentka projektů  

e-mail: skalicka@mas.orlicko.cz  

tel.: 733 538 864 

http://mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/05e42afd37970f.pdf

