4. číslo / ZDARMA

ZPRAVODAJ

MAS ORLICKO

Vyhlašujeme VI. výzvu
k předkládání žádostí o dotaci!
Projekt Orlické hory pro
všechny se blíží do finiše …
Rozhovor s předsedou regionu
Orlicko-Třebovsko.
Nový projekt pro neziskové
organizace nabídne
potřebnou službu.

Evropský zemědělský fond
pro rozvoj venkova:
Evropa investuje
do venkovských oblastí.

Vážení čtenáři,
již čtvrté číslo zpravodaje MAS ORLICKO vyšlo z tisku a přináší
Vám aktuální informace o aktivitách a projektech našeho
sdružení.
Na více než 24 stránkách se budete moci seznámit jak s úspěšnými žadateli z páté vyhlášené výzvy, tak s probíhající realizací
vybraných projektů MAS ORLICKO a dalšími možnostmi k využití služeb sdružení.
Přejeme Vám příjemné čtení a pohodové léto.
Ing. Oldřich Žďárský
předseda
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Další žadatelé čerpají dotace
prostřednictvím MAS ORLICKO!
Realizace
programu
Leader na území Orlicka patří k jedné ze
stěžejních aktivit Místní
akční skupiny ORLICKO.

v oblasti sociální, dětské, kulturní, sportovní
a podobné nebo alespoň podporují pořadatele (např. dary do tombol na plesech nebo
do cen při soutěžích, atd...). Pro hodnocení
tohoto kritéria jsme tak ve spolupráci se zástupci starostů obcí i hodnotitelů připravili
dotazník, který žadatelé vyplňují. Při vyplňování dotazníku se to žadateli může zdát
jako nadbytečné vyptávání, ale jde v pod-

Tak jako v minulých
letech i v letošním roce mohou žadatelé
předkládat své projekty s žádostmi o dotaci
v rámci dvou vyhlašovaných výzev.

statě také o naplnění základní myšlenky
programu LEADER, tj. podpora partnerství
podnikatelů, neziskovek a obcí. U žadatelů
z řad podnikatelů v cestovním ruchu jsme
doplnili i otázky týkající se spolupráce na
poli cestovního ruchu, nebo např. informace
o placení příspěvků za lůžka obcím.“ řekl
nám Ing. Kalous, předseda výběrové komise.

Nové podmínky
pro podnikatele
Na rozdíl od minulých let došlo k úpravě
podmínek k získávání dotací pro žadatele
z řad podnikatelských subjektů. „Změny
se týkají především zavedení nového
výběrového kritéria, týkajícího se přínosu
žadatele pro rozvoj regionu. Při vyhodnocování projektů z minulých kol byly mezi
jednotlivými žádostmi velmi malé rozdíly
a zpětně jsme v rámci výběrové komise
došli k názoru, že dosavadní kritéria nám
říkala velmi málo o tom, jakým způsobem
vlastně daný žadatel v regionu působí.
Naším cílem tak bylo začlenit do hodnocení
takové kritérium, které by zvýhodňovalo ty
žadatele, kteří (nějakým způsobem) v rámci
svých možností přinášejí regionu něco navíc
- buď v rámci své podnikatelské činnosti,
nebo třeba i svým osobním přínosem. Např.
vytvářejí v rámci svého podnikání pracovní místa, organizují spolkovou činnost,
finančně či materiálně podporují např.
školy, neziskové organizace a spolky činné

V prvním pololetí letošního roku tak již
proběhla jedna (v pořadí již celkem pátá) ze
dvou plánovaných výzev.
Pátá vyhlášená výzva, s příjmem žádostí
první týden v květnu, byla určena na podporu obcí a podnikatelů v cestovním ruchu.
Na podporu jednotlivých projektů bylo
alokováno celkem 3 675 436 korun a celkově
bylo podpořeno 10 projektů s celkovými
náklady 5 322 739 korun.
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Přehled podpořených projektů:
Fiche 2 Zázemí pro volnočasové a občanské aktivity
Název projektu

Název žadatele

Místo realizace
projektu

Požadovaná
dotace

Projekty doporučené k financování z programu LEADER
Dětská hřiště v Bystřeci

Obec Bystřec

Bystřec

660 894 Kč

Venkovní schodiště a zpevněné
plochy v obci Mladkov

Obec Mladkov

Mladkov

672 124 Kč
1 333 018 Kč

Fiche 7 Cestovní ruch - šance pro Orlicko I.
Název projektu

Název žadatele

Místo realizace
projektu

Požadovaná
dotace

Projekty doporučené k financování z programu LEADER
Dovybavení cyklostezek a cyklotras
Orlicka

Sdružení obcí Orlicko

Letohrad,
Červená Voda

296 928 Kč

Dovybavení cyklotras pod Zemskou
branou

Rozvoj regionu obcí pod Zemskou
branou

České Petrovice,
Klášterec nad
Orlicí, Pastviny

296 671 Kč
593 599 Kč

Fiche 8 Cestovní ruch - šance pro Orlicko II.
Název projektu

Název žadatele

Místo realizace
projektu

Požadovaná
dotace

Projekty doporučené k financování z programu LEADER
Kramářova chata s rozhlednou na
Suchém vrchu - dovybavení

CVS Žamberk s.r.o.

Orličky

Podpora rozvoje cykloturistiky
Orlických hor a Podorlicka

Zdeněk Doleček

Jablonné nad
Orlicí

99 250 Kč

Vybavení půjčovny sportovního
náčiní SKIPARK Mlýnický Dvůr

SKIPARK ČERVENÁ VODA s.r.o.

Červená Voda

249 600 Kč

Modernizace Penzionu Pastviny

Společnost dialyzovaných
a transplantovaných nemocných,
jejich rodinných příslušníků a přátel
dialýzy

Pastviny

249 900 Kč

Rozšíření služeb Penzionu pod
Suchým vrchem

Jaroslav Filip

Jamné nad Orlicí

243 000 Kč

Rozšíření půjčovny šlapadel

Eva Minářová

Pastviny

249 510 Kč

247 950 Kč
1 339 210 Kč
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Šestá výzva dá příležitost neziskovým organizacím
i drobným živnostníkům
2) Podpora zakládání a rozvoje mikropodniku

Druhá výzva k předkládání žádostí o dotaci
byla vyhlášena na začátku června tohoto roku
s termínem příjmu žádostí první týden v září.

Žadatel: mikropodniky do 10 zaměstnanců
Realizace projektu na území MAS
Vhodné aktivity: modernizace provozovny,
pořízení vybavení provozovny, reklama
Dotace: 60%
Maximální doporučená výše dotace: 250 000 Kč

Nově také pro drobné
živnostníky
Do vyhlášené výzvy mohou již tradičně
předkládat své žádosti obce a neziskové
organizace, nově je výzva otevřena také pro
široké spektrum žadatelů z oblasti mikropodniků (tj. živnostníkům a podnikům do
10 zaměstnanců).

Předložení žádosti je dále omezeno pouze na vybrané
OKEČ (doporučujeme konzultaci v kanceláři MAS).

Žádosti předložené do 6. výzvy mohou být
realizovány nejdříve od 1. 11. 2012.

Na pořízení vybavení, případně úpravu svých
provozoven tak mohou žádat např. kadeřnice,
manikérky, malíři, tesaři, zedníci, atd…

Veškeré konzultace k příjmu žádostí Vám
poskytnou bezplatně pracovníci kanceláře
MAS na adrese:

Podmínky pro podání žádosti
do 6. výzvy

Místní akční skupina ORLICKO
Divišova 669
564 01 Žamberk

1) Podpora neziskových organizací
Žadatel: neziskové organizace, církve
Realizace projektu na území MAS
Vhodné aktivity: modernizace zázemí pro
činnost organizace, pořízení vybavení pro
činnost
Dotace: 90%
Maximální doporučená výše dotace: 150 000 Kč

V provozní době od 8:00 do 15:00 hodin,
případně na základě dohody i mimo tuto
provozní dobu.
Podrobné informace na webových stránkách
www.mas.orlicko.cz v sekci DOTACE.
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Jak podat žádost o dotaci
Nyní se můžete seznámit se základními kroky, které předcházejí poskytnutí dotace.

Konzultace záměru žadatele

Konzultace vašeho záměru v kanceláři MAS je vždy
prvním krokem. Na jejím základě zjistíte, zda je váš projekt
vhodný k podpoře a můžete se rozhodnout, zda je pro vás
podání žádosti o dotaci výhodné.

Vyhlášení výzvy

Výzva je dokument, který závazně stanoví podmínky
poskytnutí dotace a lhůty pro podání žádosti. Je vždy
zveřejněna na webu MAS ORLICKO a dle možností
v místních zpravodajích.

Příprava žádosti a všech povinných
a nepovinných příloh
Po vyhlášení výzvy zpracuje žadatel žádost
a zajistí všechny přílohy. Některé přílohy je
s ohledem na čas dobré připravovat již před
vyhlášením výzvy (např. stavební povolení,
je-li třeba).

Podání žádosti o dotaci

V termínu stanoveném ve výzvě žadatel ředkládá
žádost o dotaci v kanceláři MAS.

Hodnocení a výběr projektů

Projekty jsou postoupeny k hodnocení
hodnotitelům a následně projednány ve
výběrové komisi.

Administrativní kontrola

Po podání žádosti proběhne v kanceláři MAS
administrativní kontrola projektů a žadatelé jsou
vyzváni k doplnění nedostatků.

Schválení projektů radou MAS

Projekty doporučené výběrovou komisí
schválí/ neschválí rada MAS k financování.

Registrace projektů

Projekty jsou předány garantovi programu,
Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu
(SZIF), k registraci a kontrole.

Podpis dohody

Po „překontrolování“ projektů SZIF je s žadateli
podepsána dohoda o poskytnutí dotace.
Dohoda představuje písemný závazek
poskytovatele dotace poskytnout žadateli dotaci
za stanovených podmínek.

7

Úspěšně ukončené projekty
V uplynulém období byly úspěšně ukončeny následující projekty:

Obec Těchonín
Dětské hřiště u mateřské školy
Dotace: 520 681 Kč

Obec Jamné nad Orlicí
Zkvalitnění zázemí pro děti
Dotace: 566 426 Kč

Jaroslav Bednář
Pořízení stroje
Dotace: 179 839 Kč
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Obec Písečná
Úprava návsi
Dotace: 670 000 Kč

Obec Dlouhoňovice
Rekonstrukce místní komunikace
Dotace: 670 000 Kč

Junák - svaz skautů a skautek
ČR, středisko „Bílá liška“
Červená Voda
Vybavení skautského střediska
Dotace: 149 850 Kč

Obec Hejnice
Rekonstrukce místní komunikace
Dotace: 666 021 Kč
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Kaplan nábytek s.r.o.
Pořízení hranové brusky
Dotace: 246 000 Kč

OEZ Testa Letohrad
Zateplení severozápadní stěny
správního objektu
Dotace: 149 688 Kč

Aleš Novák
Pořízení formátovací pily
a stříkací techniky
Dotace: 165 000 Kč

Římskokatolická farnost Nekoř
Vytápění ve farní budově
Dotace: 139 344 Kč
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MAS ORLICKO NA AKCÍCH V REGIONU ORLICKO
Svátky dřeva

Kopečková pouť v Letohradě

Již tradičně jste mohli navštívit stánek MAS
ORLICKO na oblíbené akci - „Svátcích dřeva“
tentokrát konaných v termínu 22. – 24. 6.
s tématem „Medové dřevo“

Stejně jako v minulém roce, tak i v tom letošním, jste nás potkali na stánku na
kopečkové pouti v Letohradě. Již tradičně
jsme tu byli pro Vás, abychom Vás informovali o naší činnosti a nabídli Vám naše
služby a pomoc.

Zveme Vás na oslavy 20 let od
založení Sdružení obcí Orlicko
Příští akce, na které nás budete moci navštívit, se koná při příležitosti oslav dvaceti
let od založení Sdružení obcí Orlicko.
Součástí širokého rodinného a společenského programu bude také prezentace
místních výrobců produktů označených
známkou Orlické hory – originální produkt.
Těšit se tak můžete na výborný sladký
med paní Skalické z Kameničné nebo na
báječně řemeslně zpracované hrábě pana
Nožky z Jamného nad Orlicí. A jako vždy, i
zde budou naši kolegové, aby Vám zodpověděli Vaše případné dotazy.

Na stánku jste měli možnost nejen získat
informace o novinkách, aktivitách a projektech MAS, ale také zakoupit drobné dřevěné
hračky pro radost, prodávané firmou pana
Jirsy z Dobrušky.
Právě na svátcích dřeva propaguje MAS ORLICKO již tradičně držitele certifikátu Orlické
hory - originální produkt.

Den dětí s dobrovolníky
Den dětí s dobrovolníky proběhl již tradičně
v duchu dobré nálady a slunečného počasí za
široké účasti dětí, jejich rodičů a prarodičů a
v neposlední řadě mnoha dobrovolníků, kteří
celou akci podpořili.
Akce pořádaná ve spolupráci s Pardubickým
krajem a Koalicí nevládek Pardubického kraje
si již podruhé získala velkou oblibu a nepochybně si svou tradici zachová i do budoucna.
Stánek MAS ORLICKO, jako spoluorganizátora
akce, jste mohli najít hned u vchodu do parku.
Na příští setkání s Vámi se těšíme již nyní.
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ORLICKÉ HORY PRO VŠECHNY
Víc možností pro handicapované

Nové pomůcky - nová pomoc

Již v minulém čísle zpravodaje jsme Vás
informovali o unikátním projektu, realizovaném za široké spolupráce tří místních
akčních skupin a tří dalších partnerů v území
Pardubického a Královehradeckého kraje,
který v sobě spojuje aktivity zaměřené jak na
podporu rozvoje cestovního ruchu v území,
tak rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb pro
handicapované občany.

Celkem 15 nových pomůcek a soubor příslušenství (brašny, nářadí, nájezdové lyžiny, …)
nabídne nové možnosti aktivního volnočasového vyžití i občanům s handicapem.

Studie území a série seminářů přinesla lepší
informovanost

Pomůcky budou k dispozici klientům v rámci
provozu dvou organizací na území dvou ze
tří partnerských MAS: v Letohradě - v rámci
provozu půjčovny kompenzačních pomůcek Oblastní charity Ústí nad Orlicí a v Novém
Městě nad Metují v rámci aktivity občanského
sdružení NONA - společnosti zdravotně postižených, o.s.

V rámci projektu proběhl terénní průzkum
celého území se zaměřením na ověření
dostupnosti služeb a atraktivit cestovního
ruchu pro handicapované občany, na který
navázala série seminářů.

Obě organizace představily své vybavení
v rámci dvou akcí - Multikulturní odpoledne
s Charitou a NONalympiády. Pomůcky si tak
mohli prohlédnout i vyzkoušet návštěvníci
akcí, potenciální i stávající klienti organizací.

Více nám o této aktivitě řekla Petra Smrčková
z destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko. Rozhovor s ní naleznete na konci
kapitoly.

Občané v území MAS ORLICKO si již nyní
mohou pomůcky zapůjčit v Regionální
půjčovně kompenzačních pomůcek v Letohradě, Na Kopečku 356, tel. 731 598 830 nebo
465 620 249.
Bližší informace dále naleznete na
www.uo.charita.cz

Ze semináře ,,Proč si pořídit certifikát aneb
otevřete svá zařízení pro další klienty,,

Nové pomůcky - nová pomoc
Ing. Žďárský, předseda MAS ORLICKO a Marie
Malá, ředitelka oblastní pobočky Charity na
zkušební jízdě.

13

Pracovníci Charity Letohrad, pan radní
Ing. Šotola a Ing. Žďárský u nového vozíku.

Návštěvníci akce si prohlíží nové pomůcky.

Nové pomůcky - občanského sdružení NONA.

Předseda občanského sdružení NONA
na novém skútru.

Výstavba tábořiště pro děti
s handicapem v plném proudu
Vybudování tábořiště pro děti s handicapem
je poslední aktivitou projektu realizovanou
na území Orlicka. Ve spolupráci s občanským
sdružením Šťastný domov se tak areál v Kameničné rozšíří o 10 chatek vhodných svými
rozměry i pro děti na vozíčku, dětské hřiště,
altán a rampu pro provozování hippoterapie.

Celkové náklady všech aktivit realizovaných
na území Orlicka dosáhly výše 1 500 000
korun a byly financovány z dotace Programu
rozvoje venkova, příspěvků partnerů projektu a vlastních zdrojů MAS ORLICKO.

Prostory areálu si budou zájemci moci
prohlédnout v rámci akce „Loučení s prázdninami“, která proběhne 25. 8. 2012 a na kterou
Vás již nyní srdečně zveme.
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O projektu „Orlické hory pro všechny“
s Petrou Smrčkovou
petro, destinační společnost Orlické hory
a podorlicko, ve které pracujete, se stala dodavatelem studie bezbariérovosti a vzdělávacích
seminářů projektu Orlické hory pro všechny.
Můžete nám tyto aktivity přiblížit?

Ze seznamu těchto subjektů budeme vycházet i při sestavování pobytových balíčků
a výletů pro osoby se zdravotním postižením.
Navazujeme spolupráci s organizacemi
pro zdravotně postižené a nabízíme jim
komplexní zajištění jejich cesty, od dopravy
přes ubytování až po návštěvu nějaké atraktivity. K tomuto účelu využijeme i možnosti
zapůjčení kompenzačních pomůcek, které
se z projektu pořizovaly a zmiňujete se o nich
v předchozím článku.

Od začátku jsme si s kolegy z Místních akčních
skupin plánovali logiku projektu od A až po
Z tak, aby měl co nabídnout turistické veřejnosti i rezidentům z regionu.
1. Prověříme bezbariérovost, zjistíme, jak
jsou naše ubytovací a stravovací zařízení
vybavena pro osoby se zdravotním postižením a jaké mají zkušenosti s jejich obsluhou.

dobře, takže již víme, k čemu slouží průzkumy
bezbariérovosti, co projekt přinese zapojeným
podnikatelům, co budeme moci nabídnout
osobám se zdravotním postižením. Na závěr
zmiňme několik informací o seminářích, které
proběhly.

Pro tyto účely jsme v období leden – červen
navštěvovali penziony, turistické ubytovny
a hotely, ale zároveň i restaurace a rekreační
zařízení, dělali rozhovory s jejich provozovateli a vyplňovali dotazníky.

První semináře probíhaly v lednu a měly za
úkol seznámit podnikatele z regionu Orlické
hory a Podorlicko s projektem a jeho přínosy.
Na základě informací, které se zde dozvěděli,
se pak mohli rozhodnout, zda se do projektu
zapojí nebo ne. Další semináře probíhaly
v únoru a mně osobně se zdály nejlepší. Učili
jsme na nich přítomné osoby základní principy komunikace s osobou se zdravotním postižením. Poslední semináře probíhaly v dubnu
a radili jsme na nich již vyhodnoceným
podnikatelským subjektům, jak odstraňovat
bariéry a vybavovat své objekty.

2. Až budeme vědět, jak je náš region
vybaven, co se těchto základních služeb
týká, budeme se snažit nabídnout klientům
i další možnosti trávení volného času.
Pro tento účel jsme během jarního období
navštívili množství hradů a zámků, muzeí,
turistických tras a koupališť.
Kompletní výsledky bezbariérovosti subjektů
cestovního ruchu v regionu shrneme ke konci
června ve studii bezbariérovosti.

Všechny informace o projektu je momentálně
možné najít na www.orlickehory-cz.info/dsohp/ a výsledky bezbariérovosti jednotlivých
objektů na www.jedemetaky.cz.

Možná teď přerušíme výčet aktivit projektu, ale
zajímá nás, co celý projekt přinese podnikatelům, kteří se do něj zapojili.
Po návštěvě v jejich zařízení vypracujeme
zprávu, kterou od nás dostanou. Podle ní zjistí, co by bylo třeba upravit, aby se stali 100%
bezbariérovými. Navíc jsou propagováni na
webu www.jedemetaky.cz a své místo dostanou i v závěrečném propagačním materiálu.
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(prostřednictvím kanceláře MAS nebo
přímo na www.neziskovkyorlicka.cz)
• Územní působnost (realizace aktivit) nebo
sídlo organizace na území MAS
• Aktivní správa a aktualizace svých dat na
těchto webových stránkách
Projekt portálu www.NeziskovkyOrlicka.cz
přináší novou službu pro neziskové organizace, spolky, kulturní podniky a všechny ostatní
subjekty, které se věnují v regionu Orlicko
všestranným aktivitám zaměřeným v oblasti
sportu, kultury a nabídky pro volný čas.

Harmonogram projektu:

A jaké služby portál přinese?
• Bezplatný prostor pro potřeby organizace
(vkládání zápisů z jednání orgánů, pozvánek, nabídek, atd. …) - s přístupem pro
členy na základně získaného hesla

Červen

Spuštení portálu
www.neziskovkyorlicka.cz

Červen – říjen

Registrace neziskových
organizací

Listopad – prosinec

Představení portálu,
spuštění

• Přístup do společného kalendáře akcí umožní naplánovat Vaši akci s přihlédnutím
na další aktivity realizované v regionu ve
stejném čase a tyto aktivity zde propagovat
• Přístup na burzu - umožní nabízet prostory,
vybavení, případně služby Vaší organizace
dalším subjektům (občanům, neziskovým
organizacím, …)
• Databázi subjektů - kontakty na zástupce
dalších neziskových organizací
Jaké služby Vám MAS ORLICKO zajistí?
• Bezplatnou údržbu webových stránek
„NeziskovkyOrlicka.cz“
• Správu přístupových práv pro registrované
subjekty
• Propagaci webových stránek v území MAS
ORLICKO (tisk, zpravodaj MAS, webové
stránky MAS, atd.)
Jaké jsou podmínky pro využívání služeb
portálu?

Tento projekt je realizován Místní akční
skupinou ORLICKO za finanční podpory
Pardubického kraje.

• Registrace neziskové organizace v databázi
16

Poctivé výrobky z Orlických hor a Podorlicka mají
regionální značku
Osm nových certifikátů „ORLICKÉ HORY
originální produkt®“ udělila dne 14. 6. certifikační komise ve Valu u Dobrušky. Značka má
výrobcům pomáhat především při odbytu
jejich produktů a zároveň zviditelnit region
a přilákat do něj další návštěvníky.
„Značka zákazníkovi garantuje skutečný původ výrobků v Orlických horách a Podorlicku.
Původ však není jedinou podmínkou pro
její udělení. Certifikované výrobky musí být
dostatečně kvalitní, šetrné vůči životnímu
prostředí a jedinečné ve vztahu k Orlickým
horám. Ať už tradicí či tradiční technologií,
ruční výrobou nebo výrobou z místních
surovin nebo musí být něčím výjimečné,“
říká předseda Místní akční skupiny POHODA
venkova a koordinátor značení v Orlických
horách Luboš Řehák.
Mezi nově certifikovanými výrobky jsou
filtrovaná i nefiltrovaná piva dvanáctistupňový Rampušák a Dobrušská jedenáctka ze
Staročeského pivovárku v Dobrušce.
S ohledem na vyhlášenou tradici, ruční
práci a um získaly certifikát „ORLICKÉ HORY
originální produkt®“ také ručně paličkované
krajky, autorská tvorba učitelek z Krajkářské
školy ve Vamberku.
Nově mají certifikát židle a stoly vyráběné

firmou Kaplan nábytek v Orličkách, která si
sama navrhuje jejich podobu. „Když jsme na
výstavách, tak nám zákazníci nechtějí věřit, že
naše výrobky jsou výrobky z České republiky,“ objasňuje Dana Kaplanová důvody, které
firmu vedly k zájmu o značku.
Hned dva certifikáty získaly potravinářské
produkty Petra Sokola z Rampuše, který
tam na farmě spolu s rodinou vyrábí masné
výrobky, paštiku, klobásy a salámy, a také
čerstvé sýry.
Certifikát získaly i dřevěné hrábě a násady
na kosy, sekyrky či lopaty od Zbyňka Nožky
z Jamného nad Orlicí a včelí produkty jako
med a svíčky od Jiřího Moravce z Brocné.
Certifikační komise udělila práva k užívání
značky „ORLICKÉ HORY originální produkt®“
po dobu dvou let
od data vystavení. Výrobky teď
ponesou symbol
znázorňující orlici,
která odkazuje na
název hor i na přírodní bohatství
regionu. Značení
domácích výrobků funguje v oblasti Orlických hor
a Podorlicka už
od roku 2007.
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LEADERFEST byl věnován otázkám
rozvoje venkova po roce 2014
I v roce 2012 proběhla
již
zaběhlá
akce
„LeaderFest“, tentokrát ve slovenské Levoči. Akce se v letošním
roce zúčastnil předseda sdružení, Ing.
Oldřich Žďárský, jehož
poznatky z celé akce
Vám nyní přinášíme:

také prezentace celosvětového hnutí SLOW
FOOD jako protiváhy k fast foodům a pratické
možnosti i pro venkov.
Také byla velmi zajímavá informace, že do
počtu MASek držíme s Polskem, které jich má
330 (ČR 150), 25 % podíl MASek v EU.
Mě z celého průběhu nejvíce zajímali především otázky výhledu na tzv. období 2014+. Co
se týče České republiky, bylo ze strany našeho
Ministerstva pro Místní rozvoj prezentováno,
že v období po 2014 bude od Leaderu resp.
od MAS vyžadována větší profesionalita
a zároveň větší obezřetnost, neboť přes MAS
půjde více peněz z více fondů a lze očekávat
větší zájem a tlaky z různých stran. Dále u sídel do 25 tisíc obyvatel MMR počítá, že jejich
podpora půjde přes Leader, tedy přes MAS.
Několikrát od různých přednášejících bylo
poukázováno, že Leader není program, ale
nástroj pro systémový rozvoj venkova.

Hlavním tématem letošního LeaderFestu
bylo jak s rozvojem venkova po roce 2014
a jaká v tom bude úloha Leaderu.
Této mezinárodní konference se zúčastnilo
250 účastníků z 10 zemí. Na závěr byla přijata
společná deklarace k představě o budoucí
podobě venkovské politiky v EU.
Jednání se zúčastnili (po celou dobu jednání)
i delegace z ČR - za MMR Ing. Vačkář, za MZe
Ing. Dvořáková, za SZIF Ing. Jirovský a další lidé.

Trvá a bude stále větší požadavek na komunitní rozvoj regionů přímo v praktickém
životě, tj. uplatňování principu zdola nahoru.
Velký důraz je v rámci Leaderu kladen na princip partnerství. V rámci tohoto setkání jsem
vedl jednání s polskou stranou o možnosti
spolupráce s polskými MAS.
Velmi pozitivně na mě jako účastníka působilo kladné hodnocení výsledků činnosti
Leaderu v ČR zahraničními účastníky. To se
odráželo i v tom, že představitelé MAS ČR Ing.
Winter, Kriš, Sršeň, Špiková - pozívali vysoké
autority, což je i pro nás velmi dobrý signál.
Až na tom foru si člověk uvědomil, kolik práce
odvedla NS MAS od roku 2009, především ve
vztahu k MZE, SZIF i MMR, a kolik toho ještě
chce a má v plánu. NS MAS je spolutvůrcem
pravidel a je nedílnou součástí celostátní sítě
venkova, kde by to bez MASek nešlo.

Pracovní jednání byla rozvržena do 4 bloků.
Blok A byl Komunitně udržitelný místní rozvoj
- zde se aktivně účastnil Petri Rinne z Finska,
který je předsedou ELARD, tj. mezinárodní
org. pro venkov. Blok B - Místní a regionální
produkty a služby, blok C - Venkovský cestovní ruch a blok D - Mládež a místní obyvatelé.
Všechny bloky a vystoupení byly na velmi
vysoké úrovni a byla to i výměna zkušeností
z realizací různých projektů. Bylo to velmi
podnětné a inspirativní.
Jako příklad bych uvedl využití nových
technologií v regionálních informacích vč. turistického průvodce v 3D. Velmi zajímavé jsou
možnosti mezinárodní spolupráce mládeže
nebo možnost jak se zapojit do evropské
dobrovolnické služby. Velmi zajímavá byla
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Závěry pro nás, naší MAS ORLICKO:
• získat co nejlepší hodnocení MAS za rok
2011. MAS, které budou mít hodnocení „A“,
přejdou plynule bez problému do období
2014+.
• podrobit se dobrovolně certifikaci NS, a tak
deklarovat svou kvalitní přínosnou práci
• realizovat rozšíření působnosti MAS ORLICKO
na území regionu Orlicko-Třebovsko
• připravovat ISRU (Integrovanou strategii
rozvoje území)+SPL (strategický plán leader) a do něj aplikovat národní strategický
plán Leader 2014+ již na rozšířené území tj.
Orlicko - Třebovska.
Na úplný konec této informace musím říci, že
jsem byl velmi mile překvapen budoucností,
perspektivami a potenciálem Leaderu. Je
před námi výzva postarat se o svůj životní
prostor - náš venkov a převzít odpovědnost.
Ing. Oldřich Žďárský
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MAS ORLICKO ROZŠÍŘÍ SVÉ ÚZEMÍ
NA ORLICKO - TŘEBOVSKO
ní řadě je to také zájem o rozšíření naší práce
do území, které je nám historicky, geograficky
a charakterově blízké a se kterým nás pojí již
nyní mnoho aktivit i projektů realizovaných
např. na úrovni mikroregionů“.

I když se to možná nezdá, rok 2014 a s ním
i nové dotační období se blíží mílovými kroky,
a tak se my všichni, členové i zaměstnanci
Místní akční skupiny ORLICKO, začínáme
pomalu, ale jistě, připravovat na to, co nás
čeká a nemine.

Zapojení obcí Regionu Orlicko-Třebovsko do
činnosti MAS ORLICKO však přinese výhody
i jim. Na to, jaká očekávání mají, nám odpověděl předseda svazku ROT, Petr Tomášek:
„Region Orlicko-Třebovsko doposud patřil
k několika z mála území v Pardubickém kraji,
které se do metody LEADER z různých důvodů nemohly zapojit. Věříme, že připojení k již
dobře fungující místní akční skupině nám
pomůže úspěšně se zapojit k čerpání těchto
prostředků a získat tak pro naše území další
zdroje k jeho rozvoji“.

Dotační prostředky v celkové hodnotě více
než 60 000 000 korun, získané z úspěšné
žádosti podané v roce 2008, budou v příštím
roce definitivně rozděleny a ke slovu tak přichází příprava nových dokumentů a strategií
pro období příští …
Do nového období s větším územím
Jedním z kroků je rozšíření aktivit naší organizace do většího území okresu Ústí nad
Orlicí, konkrétně do území svazku obcí Region
Orlicko-Třebovsko (dále jen ROT).

Zjednodušeně řečeno, spoluprací v rámci
činnosti MAS ORLICKO získají všichni - jak
stávající území mikroregionu Orlicko, které
díky nově uzavřenému partnerství dosáhne vyššího potenciálu, tak území svazku
Region Orlicko-Třebovsko, které nově získá
možnost čerpat prostředky z dotačních
zdrojů a prostřednictvím svých vlastních
občanů rozhodovat o jejich použití.

V první polovině tohoto roku proběhlo několik jednání se zástupci tohoto území a vybraní
členové MAS se zúčastnili i valné hromady
svazku obcí ROT.
Větší území přinese možnosti efektivnějšího využití dotačních zdrojů a nové příležitosti pro obě území.
Pro příští období by se tak území Místní akční
skupiny ORLICKO mohlo rozšířit až na dvojnásobnou velikost. Na důvody plánovaného
rozšíření územní působnosti jsme se zeptali
předsedy sdružení, Ing. Oldřicha Žďárského:
„ K rozšíření území naší místní akční skupiny
nás vedlo hned několik důvodů - v novém
programovacím období jsou očekávány
mnohem vyšší nároky na efektivitu fungování místních akčních skupin při současných požadavcích na vyšší profesionalizaci organizací
a specializace zaměstnanců. Dalším důvodem
je očekávání požadavků na vyšší územní celky
v některých oblastech podpory a v neposled-

Z jednání valné hromady.
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Přístupová jednání budou probíhat až do
konce roku 2012.

a schválily ve svých zastupitelstvech“ - doplnil
ještě Ing. Žďárský výhled dalších kroků MAS
do konce roku 2012.

A jaký je předpoklad dalšího postupu při
rozšiřování území MAS ORLICKO?

Aktivní občany hledáme již nyní

„Dne 15. 6. 2012 jsme se zúčastnili jednání
valné hromady svazku Region OrlickoTřebovsko. Ta rozhodla o podání přihlášky
k členství v MAS ORLICKO a vyzvala své obce,
aby projednaly ve svých zastupitelstvech
souhlas s připojením území obce k území
MAS ORLICKO (tzv. „začlenění do územní
působnosti“).

V souvislosti se zapojením Regionu
Orlicko-Třebovsko do činnosti Místní akční
skupiny ORLICKO hledáme již nyní aktivní
občany z Orlicko - Třebovska, kteří mají zájem
zapojit se jak do činnosti organizace samé,
tak do jednotlivých jednání a diskusí, které
budou probíhat v souvislosti s plánováním
dalších aktivit MAS.

My, na půdě MAS, musíme nyní připravit
změnu stanov a projednat podmínky změn
v orgánech - především vyřešit otázku počtu
členů. No a v neposlední řadě je třeba, aby
všechny obce, které mají zájem o připojení
k naší MAS, tuto skutečnost projednaly

Podrobné informace o činnosti MAS
ORLICKO naleznete na webových stránkách
www.mas.orlicko.cz . Se zájmem o zapojení
do činnosti MAS ORLICKO se obraťte na
starostku / starostu své obce / města anebo
přímo na pracovníky MAS ORLICKO.

Ing. Oldřich Žďárský, předseda MAS ORLICKO a pan starosta Petr Tomášek, předseda sdružení
obcí Region Orlicko-Třebovsko.
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O ZAPOJENÍ ORLICKO - TŘEBOVSKA DO ČINNOSTI MAS ORLICKO
S PŘEDSEDOU REGIONU, PETREM TOMÁŠKEM
Pane předsedo, valná
hromada
Regionu
O r l i c k o -T ř e b o v s k o
dne 15. 6. 2012 schválila podání přihlášky
o členství v MAS
ORLICKO, a tím se
také rozhodla připojit k aktivitám zaměřeným na rozvoj
území prostřednictvím metody LEADER.
Co LEADER vlastně znamená?

Přínosy předpokládám stejné, jako získaly
obce, které už v MAS jsou. Další zdroj prostředků z evropských či národních programů
na projekty zpracované na konkrétní potřeby obcí.
Co proto je třeba udělat, aby se výše uvažované efekty dostavily?
K tomu jsou potřeba v zásadě dvě věci. Tou
první je, že zastupitelstva obcí nyní musí
schválit tzv. začlenění do územní působnosti MAS ORLICKO. Druhou podmínkou
pak je najít aktivní zástupce podnikatelů,
neziskových organizací a mikroregionu, kteří
budou do budoucna ovlivňovat fungování
MAS a tak i to, na co a jak budou prostředky
určeny.

LEADER je vlastně celý přístup, který je
založen na tom, že o svém území mají
rozhodovat lidé, kteří v něm žijí. Ti se pak
prostřednictvím činnosti v tzv. „místních
akčních skupinách (MAS)“ mohou ucházet
o prostředky z evropských i dalších dotačních fondů a tyto dále rozdělovat ve svém
území v souladu s danými pravidly.

Jak se město Brandýs nad Orlicí rozhodne
ve věci připojení k území MAS ORLICKO?
Předpokládám, že zastupitelstvo města
Brandýs bude souhlasit s návrhem, který mu
přednesu a zdůvodním argumenty, které
jsem načerpal při prezentacích organizovaných MAS ORLICKO. Svůj vztah k přičlenění
k „východnímu“ cípu okresu město Brandýs
nad Orlicí dokázalo už vstupem do Regionu
Orlicko-Třebovsko, když se vyvázalo z regionu Vysokomýtsko.

Co Vás, jako svazek, vedlo k myšlence
zapojení do metody Leader?
Je pravda, že ke konkrétním krokům nás
přivedla nabídka MAS ORLICKO připojit se.
Proč jste se rozhodli právě pro spolupráci
s MAS ORLICKO?
Stejně jako MAS ORLICKO, je i Region
Orlicko-Třebovsko situován na území okresu
Ústí nad Orlicí, takže spojení se jeví nejen logické, ale vychází i z historických souvislostí
a z toho, že v tomto regionu máme podobné
problémy i potřeby.

Kolik obcí z území Vašeho mikroregionu
plánuje připojení k území MAS ORLICKO?
Předpokládáme kolem 15 - 20 obcí.

Jaký přínos může mít vstup ROT resp.
zapojení obcí do MAS ORLICKO?

Děkujeme za rozhovor.
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PŘEDSTAVTE NÁM SVŮJ PROJEKT
A ZÍSKEJTE PODPORU MAS ORLICKO
Je Váš záměr připraven ve spolupráci
s dalšími subjekty nejen z území MAS
ORLICKO, ale i z území dalších?

Kromě již představených projektů, jejichž
realizace již probíhá, je cílem MAS ORLICKO
i nadále pokračovat v přípravě a realizaci
projektů na podporu rozvoje celého regionu.
A protože filosofie programu LEADER je
především o podpoře projektů „od občanů
- pro občany“, je cílem MAS ORLICKO v rámci
disponibilních zdrojů a možností podpořit
dobré projektové záměry obcí, podnikatelů
i neziskových organizací z území.

Máte projektový záměr, pro který hledáte
zdroje financování?
Představte nám svůj projektový záměr
a my ho zařadíme do své databáze. V rámci
průběžného vyhodnocování dotačních
zdrojů a možností můžete získat podporu
pro svůj projekt mimo rámec běžně
vyhlašovaných výzev k podpoře, případně
můžete napomoci správnému směrování
prostředků v novém dotačním období.

Máte projektový záměr, který by prospěl
nejen Vám, ale mohl přinést prospěch
i dalším subjektům v regionu?

Více informací:
Kancelář MAS ORLICKO
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Kontaktní osoby:
Zaměstnanci kanceláře:
•

Blanka Kulhavá
kulhava@mas.orlicko.cz
telefon 465 611 150
mobil 734 318 889

•

Ing. Lukáš Bednář
bednar@mas.orlicko.cz
telefon 465 611 150
mobil 734 318 889

Manažerka:
•

Ing. Kateřina Loučková
manager@mas.orlicko.cz

Předseda:
•

Ing. Oldřich Žďárský

Korektura:
•

Šárka Danielová

Autoři fotografií:
•
•

Josef Kučera
archiv MAS ORLICKO

