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PROGRAM:

1. Současný stav realizace CLLD
2. Program rozvoje venkova čl. 20
3. Aktuální informace z přípravy na období 2021–2027
4. Regionální akční plán a jeho role v novém programovacím 

období, správa databáze záměrů www.rozvoj-pk.cz
5. Dotační program na podporu strategického plánování 

v obcích do 3 tis. obyvatel
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SOUČASNÝ STAV REALIZACE STRATEGIE 
CLLD MAS ORLICKO
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Říjen 2019
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OPZ
• Alokace EU na 2014 – 2020 původně: 18 109 000 Kč – na základě dobrých výsledků 

navýšeno v roce 2019 na 23 829 478,39 Kč
• Celkem 11. výzev – s výjimkou příměstských táborů vždy :

1 výzva = 1 téma v území = 1 žadatel
0%

30%

67%

3% Disponibilní prostředky **
(= prostředky k rozdělení pro území)

Hodnota projektů v procesu schvalování
(projekty VYBRANÉ MAS - v administraci
ŘO)
Hodnota projektů v realizaci

Hodnota proplacených projektů
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Projekt / roky realizace 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Dále?
Sociálně - terapeutické dílny 
Králíky

Financováno ze 
sítě služeb PaK

Příměstská tábory na Orlicku
Práce a rodina (PT)
Dětský klub Králíky
Letní příměstské tábory DDM 
Kamarád
Letní příměstská tábory v MC 
Mozaika
Sportovní příměstský tábor v 
areálu TK v České Třebové

Komunitní práce Ústí nad Orlicí
Dle aktuální 
situace

Krizové centrum (ORP UO, ČT, 
Žbk, KR)

Proběhnou 
jednání v roce 
2020 - 2021

Domácí hospic Alfa - Omega
Financováno z 
dalších zdrojů

S podporou k samostatnosti 
(sociální rehabilitace)

Zařazení do sítě 
služeb PaK

Možnost 
návazného 

projektu zřejmě 
přímo v národní 

výzvě



IROP
• Alokace EU na 2014 – 2020 celkem 108 582 616,- Kč
• Dosud schváleno v 18. výzvách MAS ORLICKO celkem 91 projektů s dotací přes

102 mil. Kč
• 40 projektů je ukončeno a proplaceno, 51 projektů je v realizaci s termíny

dokončení v letech 2019 – 2022 (MAS poskytuje podporu žadatelům a
součinnost řídícímu orgánu v realizaci i udržitelnosti)
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IROP

Výzva č. 19 IROP „Bezpečné silnice a 
chodníky pro všechny IV“
Příjem žádostí  30.9.2019-31.12.2019
Podporované aktivity – rekonstrukce, 
modernizace a výstavba komunikací 
pro pěší
o Míra podpory - 95%
o Velikost projektu – min. 100 

000,. Kč, max. 2 100 000,- Kč
o Oprávnění žadatelé – obce a 

organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi

o Realizace projektů až do konce 
roku 2022
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Aktuálně probíhá poslední výzva na zbývající alokaci EU – 6 026 262,51 Kč 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6-7 8
vyhlášení 

výzvy

věcné 
hodnocení 

Výběrová 
komise

schválení v 
Radě MAS
zveřejnění 
seznamu 

podpořených 
projektů

závěrečné 
ověření 

způsobilosti 
na CRR

Rozhodnutí 
o poskytnutí 

dotace

Harmonogram výzvy č. 19 IROP MAS ORLICKO

2019

příjem žádostí o podporu 

kontrola fomálních 
náležitostí 

2020
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Animace škol a školských zařízení
MAS vykonává v rámci podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování – tzv.
šablon „animační činnost“ (konzultace a podání informací k žádosti o podporu, metodická
pomoc při zpracování žádosti o podporu a monitorovacích zpráv o realizaci, pořádání
seminářů a workshopů) - nároková dotace, každá škola ji může získat!

Šablony I
• 22 subjektů (hodnota žádostí cca 9,2 mil. Kč) – projekty ukončeny - k  29.10.2019 podány 

všechny ZZOR

Šablony II
• 43 subjektů – (hodnota žádostí cca 24,6 mil. Kč) – většina na počátku realizace (09/2019-

08/2021)

Šablony III ???
• příprava III. vlny šablon, pravděpodobné vyhlášení jaro 2020, je možné počítat s tím, že pro 

MŠ a ZŠ zůstanou personální šablony (vyjma šablony Chůvy v MŠ), veškeré aktivity i přesný 
okruh oprávněných žadatelů je součástí jednání a příprav.

• Programové období 21+ na OP VVV naváže OP Jan Ámos Komenský
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Malý LEADER pro ORLICKO 2019,2020 (Program obnovy venkova 
Pardubického kraje)

2019 (9 projektů od 7 subjektů v hodnotě příspěvku 1.430.000,- Kč)
• listopad 2019 vyúčtování na MAS 

2020 (vybráno 13 projektů (z 22) v hodnotě příspěvku 1.430.000,- Kč)
• příjem žádostí 1.6.2019 – 30.8.2019
• Říjen 2019 výběr Radou MAS
• prosinec 2019 podání žádosti do POV Pardubického kraje pro rok 2020
• po schválení (nejdéle do 30.6.2020) podpis „Smlouvy o účelovém příspěvku“
• listopad 2020 vyúčtování projektu na MAS

2021 ??
• předpokládá se stejná alokace a obdobné podmínky jako v roce 2020
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IROP
• Poslední prostředky budou rozděleny v aktuálně vyhlášené výzvě zaměřené do 

oblasti dopravy
• V realizaci je aktuálně 51 projektů, které budou ukončovány až cca do roku 2023 –

MAS poskytuje podporu žadatelům a součinnost řídícímu orgánu

V rámci obou OP není vyloučeno, že budou prostředky neplánovaně navýšeny v rámci 
krácení alokací MAS s nedostatečným čerpáním prostředků  rychlé čerpání !

OPZ
• Prostředky na podporu příměstských táborů a sociálních 

služeb jsou rozděleny – probíhá podpora žadatelů až do 
roku 2023 

• Hledáme další zdroje financování pro pokračování 
potřebných služeb



Animace škol – ŠABLONY
• nároková dotace pro školy a školská zařízení,
• každá škola ji může získat, jen musí správně 

požádat                     s tím ji může bezplatně 
pomoci MAS.

• Šablony III – jaro 2020, realizace nejdříve po 
ukončení projektu v Š II

Malý LEADER (POV PaK)
• Dotace pro členy MAS ve výši 70 % CZV (30% spoluúčast) 
• Malý Leader 2021 

• Podmínky pravděpodobně shodné s r. 2020 
• min. příspěvek 25 tis. – max. 200 tis.
• výdaje primárně neinvestičního charakteru                  projekty zaměřené na 

obnovu a údržbu občasné vybavenosti, veřejného prostoru, sportovních zařízení, 
sakrálních staveb apod.   
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PRV

- v roce 2019 nebyla vyhlášená žádná výzva – PROČ? zpracování střednědobého 
hodnocení naší činnosti            po jeho schválení bylo možné podat změnu 
programového rámce PRV včetně zařazení tzv. čl. 20 (podpora občanské 
vybavenosti)

- další a zároveň poslední výzva v 1. čtvrtletí 2020 zaměřená na:

název výše fin. prostředků výše dotace na projekt

PRV/10 Rozvoj sektoru 
živočišné a rostlinné výroby 11.990.144,45 Kč 50 – 70 %

PRV/11 Občanská vybavenost 19.762.229,55 Kč 80 %

CELKEM 31.752.374,00 Kč
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Program rozvoje venkova – článek 20
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

v rámci výzvy na podporu občanské vybavenosti budou vyhlášeny 4 aktivity

* NVP = nezakládající veřejnou podporu

Obecné podmínky pro VŠECHNY AKTIVITY
• k podání žádosti o dotaci doložit prohlášení, že projekt je v souladu s plánem/programem 

rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu)
• NOVINKA! - v případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu – ke dni podání ŽOD 

platný odpovídající správní akt stavebního úřadu (pravomocný nutný ke dni registrace na 
SZIF)

• bude možné v dané výzvě MAS odeslat pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního 
žadatele v rámci jednoho režimu podpory

Specifická podmínka pro aktivitu:
b) k podání žádosti o dotaci doložit soulad s Místním akčním plánem vzdělávání (=MAP)

- poslední možné zařazení projekt. záměrů od škol do MAP před vyhlášením výzvy již proběhlo 
(schváleno 24. 10. 2019)

aktivita režim podpory aktivita režim podpory
a) veřejné 
prostranství • NVP* c) hasičské zbrojnice • NVP

• de minimis

b) MŠ a ZŠ • NVP
• de minimis

f) kulturní a spolková zařízení včetně 
knihoven • de minimis
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HARMONOGRAM ČINNOSTÍ V PRV

2019 2020

10 11 12 1 2 3

* jednání PS o 
preferenčních kritérií

* schvalování změny programového rámce PRV

* konzultace preferenčních kritérií na Ro SZIF

* zveřejnění avíza výzvy včetně 
všech dostupných podkladů

* vyhlášení výzvy

Podpora žadatelů v realizaci
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PRV
• po vydefinování preferenčních kritérií bude vyhlášeno AVÍZO VÝZVY

DOPORUČENÍ: konzultovat VČAS projektový záměr (např. se stavebním řízením)

• možnost zpracovat více aktivit do jedné žádosti (za podmínky stejného režimu 
podpory) 

• výdaje spojené s projektem nesmí vzniknout dříve než podání žádosti na MAS 
(vznik = vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy)
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Aktuální stav přípravy období 
2021 - 2027



Aktuální stav vyjednávání
• celková alokace na politiku soudržnosti pro ČR na 2021 – 2027 je 20,1 mld 

EUR (pokles o 24 %)

• výchozí varianta rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé OP musí 
respektovat alokační pravidla daná návrhy legislativy EU (75 % EFRR na CP1 
– Chytřejší Evropa 45 % a CP2 – Zelenější a nízkouhlíková Evropa 30 % , tj. 
na ostatní cíle zbývá 25 % alokace EFRR)

• rozložení do věcných oblastí reflektují operační programy, které byly vč. 
indikativních témat vládou schváleny již v únoru 2019 

• Nově pravidlo N+2 (dosud N+3, důraz na rychlejší čerpání)

Pardubický kraj = méně rozvinutý region - dotace EU bude max. 70 % + 
spolufinancování ze státního rozpočtu stále v řešení (zatím se neví kolik)

19



Předběžný harmonogram přípravy MAS 
na nové období

• aktualizace / zpracování analytické části Strategií CLLD
 v průběhu roku 2020, předkládání na MMR v 2. pol. 2020
 analýza rozvojových potřeb, důraz na práci s partnery a komunitou, návaznost 

na focus group v rámci mid-term evaluace
+ strategická a implementační část

• zpracování Programových rámců 
 po schválení jednotlivých OP – cca 2021
 předkládání samostatně na příslušné ŘO, schvalování jednotlivých rámců bude 

na sobě nezávislé, lze vyhlásit výzvy hned po schválení bez ohledu na ostatní 
rámce

• příprava a vyhlašování prvních Výzev MAS
 2021 a dále
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IROP+
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Max. 30 % celkové alokace IROP 2021 – 2027 pro integrované nástroje                         
(ITI 22 % a CLLD 8 %)

Návrh priorit IROP 2021-2027 

o Priorita 1 Zlepšení výkonu veřejné správy 

o Priorita 2 Rozvoj městské mobility, revitalizace obcí a měst, ochrana obyvatelstva 

o Priorita 3 Rozvoj dopravní infrastruktury 

o Priorita 4 Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb a vzdělávací 

infrastruktury 

o Priorita 5 Komunitně vedený místní rozvoj a rozvoj kulturního dědictví 

o Priorita 6 Technická pomoc



IROP+
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Specifický cíl 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost 

(Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády) 

 Elektronizace vybraných služeb veřejné správy (např. eJustice) 
 Vytvoření propojeného datového fondu 
 Výstavba neveřejné síťové infrastruktury a rozvoj backofficových služeb 

prostřednictvím Centrálního místa služeb 
 Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o veřejné správě na 

portal.gov.cz 
 Intenzivní využívání existujících bezpečných systémů el. identifikace 
 Publikace dat veřejné správy jako OpenData
 Vytvoření eGovernment cloud 
 Transakční portálová řešení obcí a krajů 
 Kybernetická bezpečnost



IROP+
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Specifický cíl 2.1 Čistá a aktivní mobilita

(Podpora udržitelné multimodální městské mobility)

 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

 Plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu

 Telematika pro veřejnou dopravu

 Multimodální osobní doprava ve městech a obcích

 Bezpečnost v dopravě

 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu



IROP+
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Specifický cíl 2.2 Revitalizace měst a obcí 

(Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském 
prostředí a snížení znečištění) 

 Revitalizace veřejných prostranství – budování zelené infrastruktury měst a obcí 
(např. parky, náměstí, městské třídy, uliční prostory, na sídlištích), včetně 

modernizace technické infrastruktury v řešených veřejných prostranstvích



IROP+
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Specifický cíl 2.3 Prevence rizik, zvýšení odolnosti a ochrana obyvatelstva 

(Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám) 

 Pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro 
základní složky IZS 

 Modernizace a výstavba výcvikových a vzdělávacích středisek základních složek IZS a 
pořízení technického a technologického vybavení 

 Modernizace stávajícího jednotného systému varování a vyrozumění 
 Opatření na modernizaci systému, včetně nových možností pro informování 

obyvatelstva, a další rozvoj operačních středisek základních složek IZS 
 Výstavba, modernizace a rozvoj strategicky významných ICT systémů základních složek 

IZS



IROP+
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Specifický cíl 3.1 Silnice II. třídy 

(Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní 
mobility, včetně zlepšeného přístupu k TEN-T a přeshraniční mobilitě)

 Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti 
o výstavba obchvatů obcí a silničních přeložek na vybraných úsecích silnic II. 

třídy, zlepšující přístupnost k TEN-T 
o rekonstrukce a modernizace silnic II. třídy na vybraných úsecích a jejich 

uzlových bodech, zlepšující přístupnost k TEN-T 
o technické zhodnocení a výstavba mostů na vybraných úsecích silnic II. třídy, 

zlepšující přístupnost k TEN-T



IROP+
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Specifický cíl 4.1 Vzdělávací infrastruktura 

(Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné 
přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury) 

 Navyšování kapacit mateřských škol a dětských skupin v území ITI s prokazatelnou 
nedostatečnou kapacitou těchto zařízení 

 Zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělání s ohledem na zajištění 
hygienických požadavků u MŠ 

 Základní školy ve vazbě na klíčové kompetence a vnitřní konektivita škol 
 Střední a vyšší odborné školy ve vazbě na klíčové kompetence a vnitřní konektivita 

škol 
 Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání ve vazbě na klíčové kompetence 
 Speciální školy, školská poradenská zařízení a střediska výchovné péče



IROP+
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Specifický cíl 4.2 Sociální infrastruktura 

(Posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit, migrantů a 
znevýhodněných skupin pomoci integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních 

služeb) 

 Infrastruktura pro sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách 

 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování 
 Sociální bydlení



IROP+
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Specifický cíl 4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví 

(Zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury, včetně 
primární péče) 

 Primární péče – urgentní příjmy a sdružené praxe 
 Centra prevence v páteřních nemocnicích 
 Deinstitucionalizace psychiatrické péče 
 Opatření na zvýšení dostupnosti následné a dlouhodobé péče a péče v domácím 

prostředí pacienta 
 Opatření na zvýšení dostupnosti paliativní péče 
 Mobilní zdravotnictví (mHealth) a telemedicína 
 Deinstitucionalizace služeb péče o děti do 3 let



IROP+
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Specifický cíl 5.1 Zvýšení kvality života na venkově a mobilizace místního potenciálu 
(CLLD)

 Bezpečnost v dopravě,  infrastruktura pro cyklistickou dopravu
 Veřejná prostranství a budování zelené infrastruktury
 Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů (zbrojnice, požární technika, zdroje 

požární vody)
 Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a dětských skupin
 Infrastruktura základních škol ve vazbě na klíčové kompetence a rekonstrukce 

učeben neúplných škol (malotřídky)
 Infrastruktura pro sociální služby 
 Revitalizace kulturních památek; městská a obecní muzea
 Veřejná infrastruktura cestovního ruchu

(tematické zaměření SC.5.1 pro CLLD již nebude striktně kopírovat témata ostatních
priorit IROP na národní úrovni)



IROP+
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Specifický cíl 5.2 Kulturní dědictví a cestovní ruch 

(Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje a 
kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti v městských oblastech 

 Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení k ochraně kulturního dědictví pro 
oblast: 
 kulturních památek 
 krajských a státních muzeí 
 veřejných a specializovaných knihoven 

 Veřejná infrastruktura cestovního ruchu (např. turistická informační centra, 
turistické trasy, doprovodná infrastruktura cestovního ruchu, navigační systémy 
měst a obcí)
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• Snížení alokace o 19,2 mld Kč (34,3 %) 
• Jednání o zapojení integrovaných nástrojů stále probíhají (i díky MAS značná aktivizace 

území)

Návrhy typových projektů v CLLD pro OPZ+:
 aktivizace a participace CS, komunitní (sociální) práce včetně vzniku, fungování a 

rozvoje komunitních center 

 sociální práce s důrazem na posílení kompetencí obcí

 posílení prvků svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny 
zkušeností, podpora dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci

 sdílená a neformální péče, vč. paliativní a domácí hospicové péče

 zaměstnanostní programy

 posilování rodinných vazeb

 vzdělávací a osvětové aktivity 

OPZ +



PRV +
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- v současné době je  navržený rozpočet pro Rozvoj venkova – 1,81 mld. EUR         z toho 5 % 
rozpočtu na LEADER (= pro výzvy MAS)

- plánovaná podporovaná témata:
• zemědělské podniky
• zemědělské produkty
• lesnická infrastruktura
• zemědělská infrastruktura - polní cesty
• diverzifikace a zakládání nových podniků
• neproduktivní investice v lesích
• lesnické technologie a produkty
• občanská vybavenost /POUZE V RÁMCI CLLD/

• nutné upřesnit vymezení vůči IROP (riziko bílých míst) - zejm. 
zázemí pro komunitní a spolkové aktivity, SDH, veřejná prostranství

• cestovní ruch
• nutné upřesnit vymezení vůči IROP (riziko bílých míst)



OP ŽP+
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• Využití integrovaných nástrojů pouze v oblastech, kde nefunguje absorpční kapacita
• CLLD pouze animace - aktivní vyhledávání žadatelů malých projektů

Očekávané tematické zaměření:
 zadržování vody v intravilánu a extravilánu

 komunitní energetika

 odpady

 EVVO a VUR

 zeleň v intravilánu 

 inovační, motivační a klíčové projekty



OP Konkurenceschopnost
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• Nově zapojení MAS i do OP zaměřeného na podporu podnikatelského sektoru 
(malé a střední podniky v území)

• Probíhá diskuse o spolupráci s MAS - využití spolupráce ve 4 vytipovaných 
tematických oblastech, kde by MAS sbíraly projekty ve zjednodušeném režimu: 

 snižování energetické náročnosti MSP

 čistá mobilita MSP

 digitalizace MSP

 modernizace a konkurenceschopnost MSP s inovačními prvky 
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• Velká snaha řídících orgánů na včasné čerpání  nutnost 
včasné připravenosti projektů 

• TÉMATICKÁ KONCENTRACE
45% prostředků na smart řešení
30% prostředků pro zelenější a nízkouhlíkovou Evropu

 Dostatek prostředků v těchto cílech X nutnost zmapování relevantních 
projektů v této oblasti (energetika, atd.) a jejich včasná příprava - DOTAZNÍK

 Velká konkurence a zřejmě velmi omezené podmínky čerpání v dalších 
oblastech ( Významnější role CLLD při rozdělování prostředků  do oblastí, které 
nejsou zahrnuty v rámci tematické koncentrace – tj. sociální služby, školství, 
veřejná prostranství, atd…).
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Regionální akční plán a jeho role v novém 
programovacím období, správa databáze 

záměrů www.rozvoj-pk.cz



Regionální akční plán (RAP)
• Národní intervenční nástroj pro fondy EU s cílem zamezit projektovému překryvu
• Oblasti, v nichž je kraj územní jednotkou pro řešení daných témat = střední školství, 

silnice II. třídy, zdravotní záchranné služby, deinstitucionalizace sociálních služeb, v 
řešení i další témata

• Posílení role územních partnerů – Regionální stálá konference - systémové řešení 
daného tématu v regionu, včetně návrhu specifických výběrových kritérií RAP pro 
danou oblast

Příprava RAP         Analýza potřeb v rámci RAP        
Mapování absorpční kapacity       

Analýza reálné připravenosti          

Databáze projektových záměrů PK
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Databáze projektových záměrů 
www.rozvoj-pk.cz

Databáze projektových záměrů Pardubického kraje
 Vedena od roku 2007, od roku 2018  aktualizace s cílem aktivnější a efektivnější 

komunikace
 Slouží pro jako základní zdroj informací pro mapování absorpční kapacity území
 Výstupy z databáze slouží:

 ke sdílení informací o možnostech čerpání podpory evropských a národních zdrojů, 
 jako zdroj informací pro Národní investiční plán ČR, jehož sestavení a průběžná 

aktuálnost údajů je jednou z priorit Vlády ČR, 
 k mapování bílých míst – prostředek ke komunikaci se subjekty ohledně 

nemožnosti financování projektu z evropských nebo národních zdrojů kvůli 
neexistenci vhodného dotačního titulu, 

 k mapování bariér – prostředek ke komunikaci se subjekty, pokud jim něco brání v 
přípravě a realizaci projektu.
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www.rozvoj-pk.cz
Výstupy z databáze budou mj. využívány k přípravě:

 výzev národních i krajských dotačních programů,
 nového programovacího období 2021-2027,
 Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+,
 Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021-2027,
 Strategii MAS pro nové programovací období, Malý LEADER, výzvy MAS, …
 …a řady dalších strategických dokumentů

Databáze bude rovněž sloužit ke komunikaci s obcemi o aktuálních výzvách a vhodných 
zdrojích financování 

Doporučení pro obce aktualizovat své záměry a kontaktní údaje v rámci databáze!

40



www.rozvoj-pk.cz
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www.rozvoj-pk.cz
1. Záložka HLAVIČKA ZADAVATELE - Kontrola a aktualizace kontaktních údajů (pokud 

neznáte přihlašovací údaje, lze se obrátit na Sekretariát RSK) 
2. Záložka MOJE PROJEKTY – lze přidat nový projekt a aktualizovat již vložené záměry
3. Záložka PODNĚTY – kontaktní formulář pro mapování bariér a bílých míst
4. Záložka MOJE ZPRÁVY – archivace odeslaných zpráv na sekretariát RSK

Důležité:

• Aktualizovat kontaktní údaje
• Zaevidovat nové projektové záměry 
• Aktualizovat stávající projektové záměry z důvodu zachování 

validity dat
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Role obce a MAS v rámci databáze www.rozvoj-pk.cz
• Primárně má projekty do databáze vkládat obec jako zadavatel a správce údajů
• MAS by měly vystupovat pouze v roli konzultanta – důležité pro spolupráci 

v rámci editace a aktualizace
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Obec při vkládání a aktualizaci 
stávajících záměrů zpřístupní 
projektové záměry  
zaškrtnutím položky konzultanta u 
MAS ORLICKO, z.s. 
(krok 2 při vkládání /editaci projektu)



44

Jak na to:

1. Má obec registraci v databázi?
/MAS má k dispozici seznam obcí v databázi, na konci jednání Vám můžeme říct, 
zda má Vaše obec již v databázi záměry a účet.  Některé záměry byly do databáze 
sehrány z NIP /Národního investičního plánu/  některé obce mají v databázi 
záměry, ačkoliv obec nemá vytvořený účet

 obce která mají v databázi záměry a účet – je potřeba požádat o přístupové 
údaje, pokud je obec nezná (viz kontaktní údaje na PaK níže)

 obce, která mají v databázi záměry, ovšem nemají účet – je potřeba zažádat o 
vytvoření přístupových údajů a jejich „spárování“ s projekty – jedná se o 5 
obcí (zajistí MAS)

Kontaktní osoba na PaK: 
Mgr. Martina Vitková, martina.vitkova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 336  
Ing. Štěpánka Makarová, stepanka.makarova@pardubickykraj.cz, tel.: 466 026 307



45

Jak na to:

2.  Obec  versus škola

v některých případech jsou v databázi zadány projekty jak pod obcí, tak pod 
školou. V některých případech mohou být projekty škol zadány pod zřizovatelem. 

 projektové záměry, které školy předkládaly do MAP by měly být sehrány 
automaticky, nicméně se aktuálně hledá cesta. Ještě se neví, zda budou pod 
účtem škol, nebo pod účtem zřizovatele . V této věci komunikujeme s 
příslušným odborem PaK a dle potřeby Vás budeme informovat. 

 aktuálně projekty škol do databáze nezadávejte 
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Jak na to:

3.    Aktualizace údajů v databázi

• Vkládejte všechny pro Vás relevantní záměry (potřeby) obce

• Vhodný termín pro vložení záměrů – do konec roku, začněte co nejdříve

• Databázi je nutné aktualizovat alespoň 1 x za 12 měsíců

• MAS bude do budoucna pro potřeby mapování záměrů do projektů využívat tuto 
databázi, aby se zamezilo duplicitní práci. Výzvy k vkládání aktuálních záměrů 
vzhledem k vybraným výzvám budou zveřejňovány jako dosud.  

• Nyní prosím vložte i své záměry, které jste nám předkládali vzhledem k článku 20. 



Jak Vám může pomoci MAS ORLICKO?
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• Komunikace s vlastníkem databáze, řešení technických problémů

• Pomoc se získáním přístupů, párování projektů (viz prezentace)

• Praktické školení ? – DOTAZNÍK

• Koordinace při vkládání dalších projektů /projekty škol – MAP/ - příp. 
informování školských zařízení dle aktuálního vývoje

• Informování dalších organizací v území  (větší NNO)

• V případě potřeby, možnost přímé podpory v kanceláři MAS /Brožková, 
Bartošová, Skalická)

• Vlastník databáze = PaK MAS = partner při správě databáze a 
podpoře obcí v území



48

Dotační program na podporu 
strategického plánování v obcích do 

3 tis. obyvatel



Dotační program Pardubického kraje na podporu zpracování 
strategických dokumentů obcí komunitní metodou

• Podporované strategické dokumenty:
 Dlouhodobé strategie obce (s platností cca 10 – 20 let)
 Střednědobé plány (s platností cca 4-5 let), pokud již má obec platnou 

dlouhodobou strategii

• Harmonogram pro rok 2020:
 Vyhlášení programu:  22.10.2019
 Příjem žádostí: 2.1.2020 – 31.1.2020 do 12h
 Vyúčtování projektů: do 31.5.2021
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Podmínky programu (dle výzvy na rok 2020):
o Žadatel: obec Pardubického kraje s počtem obyvatel do 3 000 

včetně (stav k 1.1. 2019)
o Výše podpory: 20 000 - 100 000 Kč
o Podíl dotace: max. 70 % (tj. 30 % spoluúčast žadatele) 
o Zahájení realizace: po podání žádosti o poskytnutí dotace

o Kritéria hodnocení:
 Přednostní podpora obcím ležícím v problémovém regionu vymezeném Programem rozvoje 

PK 2012 -2020 
 na území MAS ORLICKO ORP Králíky (5 obcí - Králíky, Dolní Morava, Červená Voda, 

Lichkov, Mladkov) a ORP Česká Třebová (5 obcí - Česká Třebová, Přívrat, Rybník, 
Semanín, Třebovice)

 Přednostní podpora obcím s menším počtem obyvatel
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Podporované aktivity (dle výzvy na rok 2019):
o Zpracování komplexních strategických dokumentů (strategií) obcí komunitním 

způsobem
o Struktura dokumentu v souladu s „Metodikou tvorby programu rozvoje obce“ –

analytická i návrhová část 
o Strategický dokument musí vycházet z facilitované činnosti občanů, včetně 

zastupitelů, podnikatelů, zemědělců, zástupců spolků, vedení školy apod.

Vyloučené aktivity:
o Zpracování odvětvových/sektorových strategických dokumentů - např. odvětvové 

koncepce, generely (zeleně, veřejného osvětlení…)
o územně plánovací dokumentace (samostatný dotační titul)

o Vybrané pasporty lze (místní komunikace, vodovody a kanalizace, veřejné 
osvětlení…) – odlišné podmínky (pouze obce do 1 tis. obyvatel, spolufinancování 
50 %...)
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Jak Vám může pomoci MAS ORLICKO?
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Nabízíme možnost zpracování strategických plánů obcí v souladu s Metodikou 
tvorby programu rozvoje obce.

Tvorba strategií: 06/2020 – 05/2021

Podání žádosti: do 31. 1. 2020
Další podmínky:  je nutné usnesení zastupitelstva obce ve věci rozhodnutí o 
zahájení procesu tvorby strategického dokumentu

V případě zájmu kontaktujte Ing. Ivanu Vanickou do konce listopadu 2019. 
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DĚKUJEME ZA POZORNOST

Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Brožková
vanicka@mas.orlicko.cz brozkova@mas.orlicko.cz
tel:   731 506 016 tel:   735 755 724

Mgr. Šárka Bartošová Bc. Michaela Skalická
bartosova@mas.orlicko.cz skalicka@mas.orlicko.cz
tel:   734 318 889 tel:   733 538 864


