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Program jednání

1. Zpráva o aktuálních a plánovaných  činnostech na MAS

2. Informace o přípravě na nové  programové období 
- čas
- co již proběhlo
- představení OP

3. Jak se můžete zapojit ?

4. Prostor pro Vás – nápady, připomínky, podněty



1. Zpráva o aktuálních a 
plánovaných  činnostech na MAS



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ 
OPERAČNÍ PROGRAM 

(IROP)



IROP – 19. výzva
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• 15. 1. 2020 – ukončena poslední výzva IROP na zbytkovou alokaci 

(výzva č. 19 – „Bezpečné silnice a chodníky pro všechny IV.“) – předloženo 

celkem 18 projektů v celkové výši CZV 25,1 mil. Kč (alokace výzvy 6,3 mil. Kč, 

v průběhu navýšena na 8,6 mil. kč)

• 7.5.2020 – v Radě MAS schváleno k podpoře celkem 6 projektů + 2 

náhradní, poté projekty předány na ZoZ na ŘO IROP

• 7-10/2020 – všech 6 schválených projektů získalo Právní akt o poskytnutí 

dotace + podpořen i 1 náhradní projekt do výše zbytkové alokace, celkem 

7 projektů 



IROP – aktuální stav
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Číslo 
opatření 

IROP
Název opatření IROP

Počet 
schválených 

projektů

CZV projektů v 
Kč

Příspěvek EU 
v Kč

IROP/1 Bezpečné silnice a chodníky pro 
všechny 

27 35 091 451,57 33 336 878,99

IROP/2 Komplexní podpora cyklistické 
dopravy

1 5 263 000,00 4 999 850,00

IROP/3 Vzdělávání v klíčových kompetencích 43 50 187 819,11 47 678 428,15

IROP/4 Neformální a zájmové vzdělávání 9 5 873 648,56 5 579 966,13

IROP/5 Dostupná péče pro děti 1 1 995 000,00 1 895 250,00
IROP/6 Infrastruktura sociálních služeb 14 10 536 171,29 10 009 362,73
IROP/7 Komunitní centra 0 0,00 0,00

IROP/8 Infrastruktura pro sociální podnikání 3 5 350 400,00 5 082 880,00

Celkem 98 114 297 490,53 108 582 616,00 

alokace programového rámce IROP na období 2014–2020 pro území MAS 
ORLICKO ve výši 108 582 616,- Kč je tímto VYČERPÁNA
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33 336 878,99

4 999 850,00
47 678 428,15

5 579 966,13

1 895 250,00

10 009 362,73

5 082 880,00

Přehled intervencí IROP dle opatření (v Kč) 

IROP/1 Bezpečné silnice a chodníky pro všechny IROP/2 Komplexní podpora cyklistické dopravy

IROP/3 Vzdělávání v klíčových kompetencích IROP/4 Neformální a zájmové vzdělávání

IROP/5 Dostupná péče pro děti IROP/6 Infrastruktura sociálních služeb

IROP/8 Infrastruktura pro sociální podnikání



Přehled intervencí IROP dle sídla žadatele
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



Zhodnocení 5. výzvy PRV
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• 17. 2. 2020 – vyhlášená výzva ve výši 31,8 mil. Kč
vyhlášena aktivita: - podpora živočišné a rostlinné výroby (19,7 mil. Kč)

- podpora občanské vybavenosti (školy, obce, spolky) (12 mil. Kč)

• 2. 3. – 18. 3. 2020 – příjem žádostí
celkem přijato 89 žádostí – 52 žádostí do ŽV a RV

- 37 žádostí na občan. vybavenost

• 19. 3. – 16. 4. 2020 – kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
ukončeny 3 žádosti (podána prázdná žádost, nesplnění definice žadatele, 

nezpůsobilé výdaje)
• 12. – 14. 5. 2020 – jednání Hodnoticích komisí 

celkem 5 komisí (3 komise na ŽV a RV, 2 komise na podporu občan. vyb.)

• 1. 6. 2020 – jednání Výběrové komise (formou per rolam)



Zhodnocení 5. výzvy PRV
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• 24. 6. 2020 – jednání Rady MAS

VÝSLEDEK: celkem vybráno k podpoře: 60 žádostí

* (ukončené v rámci administrace)

Počet 
VYbraných 

žádostí

Počet 
NEvybraných 

žádostí

Celková výše 
poskytnuté dotace

PRV/10 
(ŽV a RV) 24 26 + 2* 11.950.927 Kč

PRV/11 
(občan.vyb.) 36 0 + 1* 17.988.485 Kč

CELKEM 60 26 29.939.412 Kč



Zhodnocení 5. výzvy PRV – stav čerpání u jednotlivých opatření
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11 990 144,45

19 762 229,55

11 950 927,00(99,67%)

17 988 485,00 (91,02%)

0,00 5 000 000,00 10 000 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00 25 000 000,00

PRV/10

PRV/11

vyčerpáno celková vyhlášení alokace



Zhodnocení 5. výzvy PRV – celkový stav čerpání 
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31 752 374,00 29 939 412,00

94,29%

20 000 000

22 000 000

24 000 000

26 000 000

28 000 000

30 000 000

32 000 000

celková vyhlášení alokace vyčerpáno



Zhodnocení 5. výzvy PRV - PODPORA OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
počet projektů v jednotlivých aktivitách
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5*

11

4*

18

veřejná prostranství MŠ a ZŠ hasiči NNO a spolky

CELKEM: 36 PROJEKTŮ

* ve 2 případech byly zahrnuty 2 aktivity (hasiči a veř. prostranství) v 1 žádosti



Zkušenosti z 5. výzvy - PRV
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• největší problém – nejasnost Pravidel PRV v oblasti čl. 20 (podpora občanské 

vybavenosti)  v době podání žádostí, zejména:

• neaktualizace pravidel z pohledu obč. vybavenosti (zaměřené na zemědělství 

dokládání „zbytečných“ příloh

vyšší míra chybníků ze strany SZIF (aktuálně u žádostí do 500 tis. Kč)



Plán činnosti - 5. výzvy PRV
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• pouze v Programu rozvoje venkova

• délka období v jednání – předpokládá se 1- 2 roky (spíše 2)

• finanční prostředky z nového období na aktivity z období současného – KOLIK? – je v jednání

Činnosti v 
rámci: Srpen září Říjen listopad Prosinec leden únor březen Duben Květen Červen -

prosinec

5. Výzvy PRV

Zaregistro
vání 
žádosti na 
RO SZIF

vypořádání chybníků 
SZIF u 34 žádostí do 500 
tis. Kč
dokládání cenového 
marketingu u 26 žádostí
nad 500 tis. Kč

Podpis Dohody = 
JISTOTA dotace u 
žádostí do 500 tis. Kč

Podpis Dohody = 
JISTOTA dotace u 
žádostí nad 500 tis. 
Kč

vypořádání chybníků
SZIF u 26 žádostí nad 
500 tis. Kč

Evaluace 
období 2014 
– 2020 a 
aktualizace 
SCLLD 2021-
2027 a
aktualizace 
SCLLD v rámci 
přechodného 
období

terénní šetření v 
obcích v územní 
působnosti MAS

evaluace realizace strategie CLLD 
+ podklad pro zaměření 
podpory v přechodném 
období 

aktualizace analytické části SCLLD 
2021+

předložení 
koncepční části 
aktualizované 
SCLLD na ŘO

změna 
finančního 
plánu 
(aktualizace 
kvůli 
„přechodné
mu období“)

DALŠÍ VÝZVY PRV: jaro 2022 (= výzva v „přechodném období“)



OPERAČNÍ PROGRAM 
ZAMĚSTNANOST



• PRŮBĚŽNĚ POSLEDNÍ VÝZVA – ČERVEN 2020 (NÁVAZNÁ PODPORA PROVOZU 
DS MACEŠKA –ŽAMBERK (aktuálně v administraci ŘO)

• V realizaci projekty:

- Dětská skupina Maceška (do 2023)
- Příměstské tábory při TK v České Třebové (do 2021)
- Komunitní práce v Ústí nad Orlicí (do 2023)
- Krizové centrum – podpora rodin v agendě OSPOD (do 2022)



MALÝ LEADER



Malý Leader – realizace 2020

08/2019
Přijato 22 

žádostí

10/2019
Vybráno k podpoře 

13 projektů (do 
alokace 1,43 mil. Kč)

06/2020
ŽMĚNA !!

Snížení alokace na  1,015 mil. Kč 
– 3 projekty vyřazeny

09/2020 
Doručena smlouva o 

příspěvku Pak

9/2020
Podpis smluv se 

žadateli

11-12/2020
Vyúčtování 

projektů



Obec Studené
Oprava a renovace 

autobusové čekárny
25 495,00 Kč

Obec Nekoř
Výměna vrat hasičské 

zbrojnice
112 000,00 Kč



Pro Semanín
Vybavení tábořiště  u 

knajpoviště v Semaníně
78 586,35 Kč

Klub čilých babiček
Pod Střechou
197 477,00 Kč



Obec Líšnice
Výměna oplocení 

sportovního areálu
69 617,80 Kč

Obec Pastviny
Úprava sociálních zařízení v ATC 

Šlechtův palouk, včetně zpevněné 
přístupové plochy za účelem 

zefektivnění využití
56 714,85 Kč



Obec Těchonín
Pořízení městského 

mobiliáře
137 776,00 Kč

Obec Kameničná
Pořízení vybavení do 

obecního sálu
200 000,00 Kč



Obec Jamné nad Orlicí
Realizace relaxačních míst s 

herními prvky – I. etapa
82 616,80 Kč*

Farní sbor Českobratrské 
církve evangelické v Horní 

Čermné
Nová vitrážová okna ve farní 
modlitebně v Horní Čermné

54 716,20 Kč

*výše příspěvků je převzata z žádostí o dotaci – výsledná částka se může mírně lišit v závislosti na předloženém vyúčtování, které v současné době není 
ukončeno



Malý Leader – realizace 2021

Projekt Žadatel CZV projektu Příspěvek 
(70%)

ML MAP ÚO-ČT Obce ÚO-ČT 169 989,00 Kč 118 992,40 Kč
ML MAP ŽA-KR Obec ŽA-KR 296 857,44 Kč 207 800,71 Kč
ML pro Orlicko 2021 Členové MAS 1 654 407,38 Kč 1 103 206,89 Kč

Celkem 2 121 253,82 Kč 1 430 000,00 Kč
Předpokládaná alokace 1 430 000,00 Kč



Projekty k zařazení do žádosti POV Dotace
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Obec Řetová - Nakup sedáků do čtenářského koutku v ZŠ Řetová 30 000,00 Kč

Město Ústí nad Orlicí - Vybavení čtenářského koutku v MŠ Klubíčko 29 707,30 Kč

Město Ústí nad Orlicí - Vybavení školní knihovny na Čapkárně 29 443,40 Kč

Město Česká Třebová - Nákup vybavení do čtenářského koutku ve škole 29 841,70 Kč
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Město Žamberk - Edukativní terasa MŠ 29 992,27 Kč

Obec Dlouhoňovice - Vodní hra a hmatový chodník 30 000,00 Kč

Obec Helvíkovice - Vyvýšené záhony a bylinková zahrada v MŠ Helvíkovíce 27 808,44 Kč

Obec Nekoř - Školní zahrada 30 000,00 Kč

Městys Kunvald - Zahrada ZŠ Kunvald 30 000,00 Kč

Obec Kameničná - Vybavení pro zahradu MŠ Kameničná 30 000,00 Kč

Obec Lukavice - Komu se nelení, tomu se zelení 30 000,00 Kč
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Obec Jablonné nad Orlicí – Lavičky pro koupaliště v Jablonném nad Orlicí 102 512,80 Kč

Agrovenkov o.p.s. – Pořízení prezentačních prostředků 122 391,50 Kč

Obec Jamné nad Orlicí – Realizace relaxačních míst s herními prvky – II. etapa 109 000,00 Kč

Domov pod hradem Žampach – Oprava (obnova a údržba) u veřejných herních
ploch 194 528,60 Kč

Obec Červená Voda – Hřiště Červená Voda 198 443,63 Kč

Cesta pro rodinu, z. ú. – Zkvalitnění zázemí služeb II 138 908,00 Kč

Oblastní charita Ústí nad Orlicí – Venkovní oplocení Centra Pod střechou 200 000,00 Kč

SVČ Animo – Zázemí pro zájmové vzdělávání 37 422,36 Kč

Celkem 1 430 000,00 Kč



Místní akční plánování 
(MAP)



• DVA (ORP Žamberk – Králíky, ORP Ústí nad Orlicí – Česká Třebová) čtyřleté 
projekty

• V 05/2020 = polovina realizace

Aktuálně:

- Terénní šetření ve školách (popisy potřeb škol)
- Sběr záměrů pro aktualizaci strategického rámce MAP (= podmínka pro čerpání 

dotací z IROP, OP VVV, OP JAK, PRV) – důležitý termín = jaro 2021

- Aktivity v území přímo na školách
A) Beze změn – zavádění pedagogické diagnostiky
B) Transformovaně – distanční formy (vzdělávání, testování žáků, zkoušíme i 

neformální vzdělávání)
C) Pozastaveny – kroužky a další prezenční aktivity



4.1.Rozvoj kompetencí pro pedagogickou diagnostiku předškolních dětí

Co proběhlo:
 Ukázkové hodiny 5 MŠ

(25. + 26. 8. 2020 )
 Vyhodnocení Záznamových listů za školní rok 

Co nás čeká:
 Pokračování metodické podpory ze strany tutorů –

od září 2020 podpora v rozsahu 1h/měsíc pro 
každou MŠ

 Ukázkové hodiny pro další subjekty v území



Co nás čeká:

 Vlastní testování žáků 
 Metodická podpora ze strany tutorů
 Zpracování výstupů

4.2 Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ (ŽAKR)

Co proběhlo:

 Schůzka ke sdílení zkušeností po ukončení 
testování ( 27. 5. 2020, 16. 11. 2020)

 Dokončení testování v ZŠ Jablonné nad 
Orlicí, vč. interpretačních schůzek



4.5 Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ (ÚOČT)

• Do konce června 2020 otestováni žáci 8. ročníků (92 žáků).
• Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského testovala všechny žáky dálkově, 

ostatní základní školy stihly žáky otestovat před jarním uzavřením škol. 
• Červen 2020 schůzka ke sdílení zkušeností.
• Zpracováno hodnocení ze strany výchovných poradců a tutorů.
• Další schůzka ke sdílení zkušeností je plánována na listopad 2020. 



4.3 Spolupráce škol a firem v regionu na podporu technického a přírodovědného vzdělávání 

4.3 A  Agroenvironmentální výchova – kroužek 1x týdně 
doplněný exkurzemi, Projektové dny pro volbu povolání –
pozastaveno, přeloženo

4.3.B  Dědečkova dílna – kroužek 1x týdně doplněný 
exkurzemi (27. 5. 2020 exkurze GAF Žamberk ) - pozastaveno

4.3 C  Železniční modelářství – kroužek 1x týdně, 
modelářská odpoledne v červenci 2020, burza pracovního 
uplatnění plánována - pozastaveno, přeloženo

4.3 D  Robotika – kroužek 1x týdne doplněný exkurzemi (27. 
5. 2020 exkurze GAF Žamberk ) - pozastaveno



Co proběhlo:
 Diagnostika předškoláka (25.5.2020)
 Výuka angličtiny on-line (6.11.2020)
 Komunikace s rodiči (11.11.2020)
 Parazitární onemocnění (18.11.2020)
 Situace celkem odložila (přesunula) 5 domluvených aktivit
Plánujeme :
 Cloudové služby ve výuce (30.11.2020)
 Reedukace on-line (3.12.2020)
 Ukázkové hodiny Hejného matematika na 2. st. V

Jablonném nad Orlicí (průřez ročníky 2. st. ZŠ)
 Ukázková hodina a následný workshop On- line výuka v AJ
 Ukázková hodina Metoda dobrého startu v MŠ v MŠ

Pivovarská Králíky

4.4 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností (ŽAKR) 



4.1 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností (ÚOČT) 

• V rámci klíčové aktivity 4.1 proběhly tyto aktivity: 
• Polytechnika v Mateřských školách
• Práce s 3D Tiskárnou
• Muzikoterapie
• Žákovské parlamenty
• Typologie osobnosti a poznávací styly nadaných v MŠ a ZŠ

• Dále jsou naplánovány (odloženo):
• Metoda FIE 
• Stáž Školamyšl
• UH Začít Spolu
• UH Polytechnika v MŠ
• ČtiFest!



4.5 Cesta k otevřené škole 

Co proběhlo:
 Výcviky žákovských parlamentů 5. - 6. 10. 2020
 Společné vyhodnocení a sdílení (6.10.2020)
 Otvírání zahrady v Červené Vodě (4. 9. 2020)
Plánujeme :
 Školní fórum v Červené Vodě (odloženo)
 Putování za písničkou na Křížové hoře (odloženo)



4.2 I mimo školu je zábava

• Článek o letošním běhu: https://www.maporlicko.cz/probehle-
aktivity/detail/vikendovy-vyjezd-2020-i-mimo-skolu-je-zabava. 

• Setkání s rodiči a první setkání s dětmi proběhlo 31. srpna 2020 v PPP 
Ústí nad Orlicí, kdy došlo k vzájemnému seznámení. 

• 11. až 13. září 2020 – víkendový pobyt v Brandýse nad Orlicí.
• 21. září 2020 – vyhodnocení výjezdu s rodiči.

• Nově zařazené setkání s dětmi už před víkendovým výjezdem se nám 
osvědčilo a do příštího běhu bude znovu zařazeno. 

• Máme pozitivní zpětnou vazbu. 10 z 10 dětí by jelo na výjezd znovu . 



4.3 Místně zakotvené učení a tvorba regionální učebnice 

• Červen 2020 – proběhlo setkání zaměřené na sdílení 
zkušeností. 

• Ze zapojených škol předán úkol na téma Firmy a místní 
podnikatelé, v tomto pololetí zpracovávají téma 
Turistické zajímavosti a tipy na výlet. 

• Graficky zpracovaná témata Příroda a kultura a historie 
obce. 

• V současné době probíhá příprava graficky zpracovaných 
témat pro ověření ve výuce. 



4.4 Nové metody a formy práce v MŠ

• Každá mateřská škola zrealizovala blok setkání založených na principech 
edukativně stimulačních skupin a zhodnotila své zkušenosti se zaváděním této 
metody do výuky (více v přiloženém odkazu). 

• V červnu 2020 proběhla schůzka ke sdílení zkušeností.
• Ve školním roce 2020/2021 aplikují mateřské školy získané zkušeností do výuky. 

• Na prosinec 2020 a leden 2021 plánovány vzdělávací aktivity na téma Moderní 
metody výuky předmatematické gramotnosti v MŠ.

• Leden 2021 schůzka ke sdílení zkušeností. 



4.6A Prázdninové setkání s technikou a 
přírodními vědami

• Letošní příměstský tábor proběhl v termínu 
13.-17. července 2020.

• Zúčastnilo se ho 36 dětí ve věku 10 až 15 let. 
• Příměstský tábor je pozitivně vnímám jak 

dětmi, tak jejich zákonnými zástupci. 

4.6B Spolupráce VOŠ a SŠT Česká Třebová 
a základních škol v České Třebové

• Kroužek zahájen 21. září. V současné 
době je jeho realizace na základě 
hygienických opatřeních pozastavena. 

• Na sobotu 28. listopadu 2020 byl 
naplánovaný víkendový maraton a na 
začátek prosince workshopy pro 
základní školy a sdílení zkušeností 
mezi pedagogy ZŠ a SŠ -> odloženo



4.7A Od semínka po sklizeň – zvyšování 
sociálních a praktických dovedností u dětí a 

žáků do 15 let

• V červnu se podařilo zrealizovat 2 workshopy: 11. 
června workshop na úpravu zahrady a 16. června 
workshop ve spolupráci s kroužkem keramiky.

• V červnu společně s projektem 4.7B proběhla 
schůzka ke sdílení zkušeností.  

• V současné době je Klub Rébus z důvodu 
hygienických opatřeních uzavřen a realizace 
projektu je pozastavena. 

4.7B Školní zahrady jako prostor k 
setkávání a vzdělávání

• Proběhla 3 setkání s veřejností v 
Libchavách, v Kerharticích a České 
Třebové. 

• V červnu společně s projektem 4.7A 
proběhla schůzka ke sdílení zkušeností. 

• Do projektu byly nově zařazeny 
individuální návštěvy školních zahrad 
zapojených do projektu.  



4.8 Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání ze SO ORP 
Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

• 23. září 2020 zrealizovány 2 workshopy na 
téma Metody a formy vzdělávání dětí 
mladších 3 let I. a II.

• 6. října 2020 měl proběhnout workshop na 
téma Evaluace v MŠ – zrušeno.

• 23. listopadu 2020 plánován workshop 
Lateralita u dětí v MŠ - zrušeno



Připravuje se:

- Nová aktivity – sdílený IT specialista / odborník

- MAP III (další pokračování aktivity po 04/2022, příprava žádosti do 06/2021)

www.MAPORLICKO.cz



Rámec Alokace Stav

IROP 108 mil. Kč Vyčerpáno

OP Z 23 mil. Kč + DS Maceška II Vyčerpáno

PRV 48 mil. Kč 
+ 5 - 14 mil.Kč? přechodné období

Vyčerpáno na 99%
Bude vyhlášeno 
zřejmě 2021/2022

Dopad projektů do území dle obcí:

https://www.masproorlicko.cz/mapa-projektu









PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO 
OBDOBÍ 2021-2027 



Předkládání akčních plánů 
pro každý program zvlášť 

Harmonogram: 
po schválení koncepční 
části,  první IROP a OPZ/ 

podzim 2021

Vydávají jednotlivá 
ministerstva nezávisle na 

sobě

Splněno:
první – prosinec 2021

Tvorba koncepční části strategie 
CLLD 

(analýza problémů a potřeb 
strategické cíle a opatření a 

příprava kroku č. 3)

Harmonogram:
do 06/2021 (valná  hromada!)

Vydává ORP MMR ČR

Splněno: ?? – září 2021??

Standardizace 
MAS

Vydává ORP 
MMR ČR

Splněno: 
18.11.2020

1. krok 2. krok 3. krok 

Zahájení podpory 
území v rámci 

nového období

Harmonogram:
Po schválení 

akčního plánu

Předpoklad –
první výzvy první 

polovina 2022 
(IROP)

4. krok 



PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021 – 2027

Standardizace MAS pro nové období

• březen-červenec 2020 – jednotlivé obce schvalovaly zařazení do 

území působnosti MAS ORLICKO 

• všechny stávající obce v územní působnosti zůstaly, nově se přidala 

obec Hrádek

• červenec 2020 – na ŘO podána žádost o standardizaci MAS

• listopad 2020 – ŘO potvrdil splnění podmínek standardizace MAS 

ORLICKO, z.s. pro příští programové období

1. krok 



PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021 – 2027

Evaluace období 2014-2020 a aktualizace SCLLD 2021-2027

7 - 9/2020 terénní šetření v obcích v územní působnosti MAS

10 – 12/2020 evaluace realizace strategie CLLD 

jaro 2021 aktualizace analytické části SCLLD 2021+

cca 5/2021 předložení koncepční části aktualizované SCLLD na ŘO

2. pol. 2021 tvorba akčních plánů dle jednotlivých OP

2022 předpoklad prvních výzev? 2. krok 



Terénní šetření v obcích v územní působnosti MAS
• realizováno v průběhu července – září 2020

• zaměstnanci kanceláře MAS osobně navštívili všech 58 starostů 

obcí v územní působnosti MAS

• zaměřeno na zjišťování problémů a potřeb obcí v území, evaluaci 

stávajících podpor a nastavení podpor 

pro nové období

• doplňkově rovněž dotazník pro aktualizaci

analytické části SCLLD



Evaluace období 2014-2020 a aktualizace SCLLD 2021+
(vyhodnocení nastavení podpor současného období, východiska pro období 2021+)

Datum Jednání k evaluaci a tvorbě SCLLD 2021+

15.9.2020
12.10.2020

Evaluace IROP/3 a IROP/4 v rámci PSF MAP 
(vzdělávání v klíčových kompetencích a neformální a zájmové vzdělávání)

20.10.2020 Evaluace sociálních služeb 

22.10.2020 Reflexe a analýza potřeb obcí v území MAS ORLICKO

19.11.2020 Potřeby podnikatelského sektoru v regionu a možnosti podpory

9 - 12/2020 Terénní šetření potřeb v zemědělském sektoru a evaluace PRV

9/2020 –
1/2021

Popis potřeb škol 
(terénní šetření ve školách zapojených v rámci MAP)

11-12/2020 Jednání se zástupci DSO v území (v rámci SR a VH svazků)



Výzvy k mapování k mapování projektových 
záměrů pro období 2021 +

• Oslovení potenciálních žadatelů z území s výzvou k předkládání projektových 
záměrů pro období 2021–2027 pro potřeby aktualizace strategie CLLD MAS 
ORLICKO, z.s. – mapování absorpční kapacity

• Dosud zveřejněny výzvy pro:
 obce 
 poskytovatele sociálních služeb
 nositele projektů v oblasti sociálního začleňování
 podnikatele (MSP)

• Projektové záměry lze předkládat průběžně (deadline 5/2021) prostřednictvím 
webové databáze www.rozvoj-pk.cz . Podnikatelé – databáze na MAS.

• Pro zájemce probíhají  informační online schůzky přes aplikaci ZOOM 



Důležité:



Evidence aktualizace SCLLD a výstupy z jednání

 Veškeré dokumenty k tvorbě a aktualizaci SCLLD 2021+ (podklady k 
dokumentu SCLLD, pozvánky na semináře, výzvy k mapování, aktuální verze 
jednotlivých OP) - průběžně zveřejňovány na webových stránkách MAS –
Dokumenty 2021-2027:

http://mas.orlicko.cz/dotace-dokumenty-2021-27





PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021 – 2027
• Byl schválen VFR ze strany EU

• 15.10.2020 Vláda ČR schválila rozdělení financí mezi jednotlivými OP

Zapojení MAS v rámci OP

 IROP 2 – pro CLLD alokace 8 % (SC 5.1.), poměrně jasné vymezení aktivit

 SZP (PRV) – alokace pro CLDD cca 5 %, diskuse o přechodném období

 OPZ+ - alokace pro CLDD cca 1,5 %, stále se jedná o zapojení MAS (kolik a 

jakým způsobem)

 OP ŽP – diskutováno několik variant zapojení MAS (od animace území po 

„virtuální“ alokace)

 OP TAK – nově, podpora pro MSP, animace území pro cílené výzvy



IROP 
SC 5.1. Komunitně vedený 

místní rozvoj



Očekávaný způsob administrace programového rámce na MAS

• MAS bude mít stanovenu alokaci pro dané programové období, v rámci této bude 

vyhlašovat výzvy v území (mimo systém MS 2014 – snad zjednodušení)

• Alokaci obdrží všechny MAS, které předloží programový rámec v požadované podobě 

• Systém administrace – bude pozměněný oproti tomuto programovém období –ze strany 

MAS bude dále pokračovat podpora při zpracování žádosti na MAS, základní hodnocení 

na MAS (ověření souladu se strategií CLLD MAS) → následné hodnocení přímo na ŘO 

(snaha o odstranění duplicit v administraci)



IROP 
SC 5.1. Komunitně vedený místní rozvoj

Bezpečnost v dopravě (např. chodníky, mosty, retardéry, semafory) vč. rekonstrukcí 

místních komunikací – šetření v obcích

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu 

Revitalizace veřejných prostranství a budování zelené infrastruktury - šetření v obcích

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II, III, V (požární zbrojnice a 

technika, zdroje požární vody v obcích) – šetření v obcích

Modernizace mateřských škol a infrastruktury dětských skupin

Základní školy ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol - MAP

Infrastruktura pro sociální služby – činnost PS v oblasti soc. služeb

Revitalizace kulturních památek

Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu



Společná zemědělská politika (SZP)
Aktivita LEADER



Společná zemědělská politika (SZP)
Aktivita LEADER

• Investice do zemědělských podniků
• Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
• Lesnická a zemědělská infrastruktura, neproduktivní investice v lesích, stezky
• Diverzifikace a zakládání nových podniků, venkovský CR
• Lesnické technologie a produkty
• Hasičské zbrojnice JPO V
• Obchody
• Památky místního významu
• Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, komunitní centra, zájmové, 

neformální a celoživotní vzdělávání

Diskuse o tzv. přechodném období = prodloužení stávajícího PRV o 1 nebo 2 roky = 
prodloužení startu SZP (další přípravy zatím neprobíhají). 



OP Zaměstnanost + (OP Z+)
Priorita 2 Aktivní začleňování



Komunitní aktivity (terénní aktivity a mobilní programy směřující k podpoře lidí v 
jejich přirozeném prostředí)

1. Aktivizace a participace CS, komunitní (sociální) práce včetně vzniku, fungování 
a rozvoje komunitních center

2. Sociální práce s důrazem na posílení kompetencí obcí
3. Posílení prvků svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a 

výměny zkušeností, podpora dobrovolnictví a mezigenerační výměny a 
výpomoci

4. Sdílená a neformální péče, vč. paliativní a hospicové
5. Zaměstnanostní programy – podpora tvorby pracovních míst na venkově
6. Posilování rodinných vazeb – příměstské tábory komunitního typu, programy 

pro rodiny
7. Vzdělávací a osvětové aktivity



Komunitní aktivity (terénní aktivity a mobilní programy směřující k podpoře lidí v 
jejich přirozeném prostředí)

- Již NE podpora sociálních služeb
- Zaměření na aktivity lokální, komunitní a udržitelné 

→  ZCELA NOVÁ TÉMATA PRO MAS ORLICKO 
→ ZCELA ODLIŠNÝ TYP ŽADATELŮ / AKTÉRŮ 

→ NEVYJASNĚNÁ OTÁZKA – ZMĚNA NÁROKŮ NA ADMINISTRATIVNÍ
NÁROČNOST PROJEKTŮ VZHLEDEM K CHARAKTERU PROJEKTŮ?



Očekávaný způsob administrace programového rámce na MAS

• Nebudou podpořeny všechny MAS

• Aktuálně se předpokládá podpora cca. 75 MAS /ze 180 MAS – stále předmětem diskuse

• Alokace na 1 MAS: 10 mil. Kč – až 30 mil. Kč (dle velikosti MAS, Orlicko = velké území)

• MAS budou o přidělení alokace soutěžit 

• Ve svém akčním plánu                                        by měly být již popsány konkrétní aktivity a 

projekty, které budou realizovány (cca. 60% alokace) 

• MPSV předpokládá uzavírku příjmu předložených akčních plánů na PODZIM 2021 → 

práce na konkrétních tématech již nyní !!

3. krok 



PROTO:
 PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO OPZ V RÁMCI EVALUACE PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 

2014 – 2020 (zástupci podpořených žadatelů, zástupce PaK)

 ZAHÁJENÍ MAPOVÁNÍ MOŽNÝCH ZÁJMŮ A TÉMAT V ÚZEMÍ – zveřejnění 
výzvy (viz. dále) a adresná komunikace: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresná komunikace:
 Poskytovatelé sociálních služeb s územní působností v MAS ORLICKO, z.s.
 Odbory sociálních věcí v území MAS ORLICKO, z.s. (prosba o 

zprostředkování vhodným organizacím)
 Rozesílka – církevní organizace v území 
 Aktivní oslovení organizací se zřejmým přesahem (komunitní práce Ústí 

nad Orlicí, hospicová péče v území MAS ORLICKO, z.s., …. )



…….

Koho hledáme:

Organizace, nebo organizované skupiny osob, které se v rámci své činnosti 
věnují podpoře osob, ve svém okolí, které se potýkají s životními problémy a 
potížemi na území MAS ORLICKO.

Nejčastěji se bude jednat o tyto skupiny osob: 

- děti a dospívající
- rodiny s dětmi
- dospělí se zdravotním či sociálním znevýhodněním

- osoby v postproduktivním věku a senioři

- pečující osoby
- osoby s vysokou mírou chudoby nebo zadlužení
- osoby s nízkou sociální úrovní a s vysokou mírou izolace
- nízkokvalifikované osoby a osoby obtížně (hůře) uplatnitelné na trhu práce

- odborní pracovníci místních nestátních neziskových organizací, obcí, dobrovolných spolků,
zaměstnavatelů a podnikatelů

- participující členové komunity



…….

„Naše“ území.

Organizace 
nemusí v území 
sídlit, musí zde 
však vykonávat 
činnost.



…….
Koho hledáme:

Jaké další podmínky tyto organizace / skupiny osob splňují:

 Dobře „své“ potřebné osoby (tzv. „cílovou skupinu“)  znají – dokáží pojmenovat jak je tato 
skupina velká, jaké hlavní problémy a potřeby má a pro které z těchto problémů a 
potřeb doposud nenalezla řešení a to proto, že aktuálně není k dispozici, dostupné, 
nebo prostě nefunguje. Máte tedy již s touto cílovou skupinou zkušenosti.

 Máte nápad jak tyto problémy řešit , nebo již podporu těmto skupinám nabízíte, 
ale nemáte pro její realizaci dostatečné finanční prostředky? Máte již nějaké zkušenosti 
s touto činností?

 Máte představu, jaké náklady a v jakém objemu byste pro svou činnost potřebovali?



…….
Koho hledáme:

Jaké další podmínky tyto organizace / skupiny osob splňují:

 Vámi zamýšlená aktivita / činnost nespadá do kategorie sociálních služeb (dle par. 108/2006 
Sb.) , hledáme nové aktivity, jejichž těžiště spočívá především v řešeních mimo formální 
rámec sociálních služeb

 V případě, že by Vaše aktivita byla vhodná k podpoře z operačních programů, má Vaše 
organizace dostatečně stabilní zázemí, abyste se mohli SE VŠÍ VÁŽNOSTÍ přihlásit a zapojit do 
projektu na dobu alespoň 3 let a dané aktivity vykonávat? Existují osoby, které si vezmou 
aktivity na starost a budou se jí věnovat (placeně – v rámci projektu)?  Existují osoby, které 
mohou participovat na přípravě projektu (bez nároku na odměnu)?



…….
Pokud jste na uvedené otázky odpověděli ano, 
pak hledáme právě Vás! 

 Před naší první schůzkou prosím zkuste  sepsat krátký záměr, ve kterém
uvedete informace, jejichž výčet je na dalším slaidu:

Nejedná se o závazný koncept ani diplomovou práci. Pouze výchozí materiál, který Vám pomůže 
utříbit myšlenky, co od spolupráce s MAS ORLICKO očekáváte a stane se výchozím bodem pro 
naši společnou diskusi. 

Hotovo?

• Materiál, společně s krátkým představením Vaší organizace zašlete na email: vanicka@mas.orlicko.cz . S 
materiálem se seznámíme a zašleme Vám zprávu.

Nebo

• Pokud máte příliš mnoho nápadů, potřebujete zpřesnit některé informace, nebo se doptat, můžeme Váš 
koncept zpracovat společně. V tom případě si domluvte schůzku na emailu: vanicka@mas.orlicko.cz . 
Pozor, všechna jednání probíhají výhradně DISTANČNĚ.



…….
Můj záměr:

Popis cílové skupiny ( „Vaši lidé“) pro koho byste chtěli svůj projekt zaměřit. Jaké má společné charakteristiky, které jsou
podstatné pro to, že se nachází ve složité životní situaci? (věk, společenské postavení,
zdravotní postižení, péče o postiženou osobu, …. ).

Identifikace konkrétních problémů
v oblasti aktivního začleňování, s nimiž
se jednotlivé CS potýkají

Zde popište, jaké všechny problémy tato cílová skupina má.

Identifikace zjištěných potřeb CS
v oblasti aktivního začleňování Zde popište, co všechno by CS potřebovali, aby se jejich situace zlepšila

Popis existujících bariér, které CS brání
účinně řešit dané problémy a naplňovat
svoje potřeby

Popis dosavadních řešení problému?

Zde proveďte úvahu, proč se daný problém nepodařilo vyřešit? Co způsobuje, že si
cílová skupina s problémem neporadí?

Rozveďte, zda jsou řešeny jen některé problémy, ale jiné ne? Chybí něco do skládačky?
Nebo je k řešení problémů přistupováno „ze špatného konce“?

Co byste chtěli dělat, abyste problém
vyřešili?

Krátký návrh (koncept) Vašeho řešení. Co byste k tomu potřebovali – lidské zdroje (kdo
by měl co dělat) a finanční zdroje (řádově).

Máte představu, kdo by se mohl na aktivitě podílet (Vaši zaměstnanci, další členové
skupiny – společenství, další spolupracující organizace, … )

Vychází Vaše řešení z nějaké inspirace (znáte nějaký příklad, kde to takto funguje ať už
v ČR, nebo zahraničí?).

Kdo by měl aktivitu na starosti a jakou
od nás potřebujete pomoc?

Chtěli byste aktivitu realizovat sami, nebo byste byli raději, pokud by ji někdo zaštítil?

Máte představu, kdo by to mohl být?

Co byste od nás potřebovali?
Komu se máme ozvat? Vaše kontaktní údaje



…….
Co Vám nabízíme:

 Podporu při přípravě a projednání Vašeho záměru v území MAS

 Zaštítění zpracování žádosti (záměru) o podporu , metodické vedení a podpora

 Podpora při realizaci projektu

 Dle výsledku sběru záměrů je uvažováno i o možnosti vyhledání organizace, která by zaštítila 
více projektů 

 V případě úspěchu při podání žádosti víceleté stabilní financování Vaší činnosti

Veškeré činnosti jsou MAS poskytovány zdarma. Naše činnost je hrazena dotačními prostředky a 
členskými příspěvky obcí. 



…….

Orientační harmonogram:

do 31.12.2020 – sběr prvotních záměrů, kontaktů, analýza potřeb v území

do 31.3.2021 – druhá vlna, DOPLŇKOVÝ TERMÍN

od 1.4.2021 – projednání v MAS a zahájení přípravy konkrétních projektů 
(s podporou MAS)

04/2021 - ?? – příprava projektů (termín bude přizpůsoben pokynům Ministerstva 
práce a sociálních věcí).

realizace projektů: od roku 2022 (předpoklad)



OP  Životní prostředí (OP ŽP)

• Komunitní energetika (OZE realizované obce s účastí občanů)

• Zadržování vody v extravilánu/intravilánu (mitigační a adaptační 
opatření)

• Zeleň v intravilánu

• Odpady, cirkulární ekonomika

• EVVO a VUR

Velmi nejasný rozsah – rámcově vydefinována témata, ovšem není 
zřejmý způsob zapojení/administrace, výběr MAS/ projektů, atd… 



Operační program Technologie a Aplikace 
pro konkurenceschopnost (OP TAK)



• Od 2021 nově v CLLD

• Zaměřeno na pořízení nebo modernizaci technologie 
pro MSP

• Cíl – hlubší regionální dosah podpory podnikatelů:

Podpora místní sub regionální ekonomiky
Podpora nezemědělských MSP zejména „na venkově“
Akcentace na prvožadatele



OP TAK – Zapojení MAS
MPO 

Průběžná  výzva 
pro projekty z 
regionů MAS

MPO 
Věcné hodnocení 
závěrečné ověření 

způsobilosti

MPO 
Vydání Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace

MAS Animace území
(propagace podpory v regionu, vytipování MSP, poskytování informací…)

MAS 
Konzultace projektů, 

semináře pro 
žadatele

MAS 
Formální hodnocení 

(soulad se SCLLD, statut 
MSP, povinné přílohy)



OP TAK – Aktivity pro CLLD
• Pořízení nových nebo modernizace stávajících 

technologických zařízení a vybavení, včetně potřebné 
infrastruktury za účelem zvýšení technologické úrovně MSP a 
konkurenceschopnosti (ne prostá obnova)

• Propojení pořizovaných  nebo stávajících technologií za 
pomoci nejmodernějších komunikačních kanálů a protokolů

• Zavádění automatizace a digitalizace výroby v MSP

• Infrastrukturní energeticky úsporná opatření MSP



OP TAK – Aktivity pro CLLD
Parametry podpory:
 Velikost projektů: 200 tis. – 2 mil. Kč

Míra podpory: 50 %

 Režim podpory: de minimis

 Doba realizace: cca do 1 roku 
(výlučně jednoetapové projekty)



OP TAK – Aktivity pro CLLD

Bez omezení výběru CZ NACE

Nižší stupně inovace

Optimalizovaná dotační podpora MSP pouze v 
režimu de minimis

Bez nutnosti výběrového řízení



Aktuální úkoly pro možné zapojení do OP TAK:

• Rozšíření informovanosti o plánované možnosti podpory MSP ze strany MAS
Připravujeme:
Informační leták / dotazník – distribuce:

 Obce (web, úřední deska, valné hromady svazků obcí )
 Krajská hospodářská komora PaK
 Dříve podpoření žadatelé  MAS a dříve podpoření žadatelé OP PIK
 Web MAS, FB MAS

Potřebujeme :

→ pomoc s rozšířením informace mezi podnikatele
→ sběr projektových záměrů / zpětnou vazbu od podnikatelů ve věci

potřebnosti v dané oblasti 
→ sběr záměrů / potřeb neprobíhá přes www.rozvoj-pk.cz
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Děkujeme Vám za účast a 
přejeme Vám pevné 

zdraví a pozitivní mysl!


