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Na více než 30ti stránkách Vám přinášíme
rozhovory s úspěšnými žadateli a realizátory projektů. Inspirujte se podpořenými
projekty a využijte poslední vyhlášenou
výzvu v tomto dotačním období k získání
finanční podpory pro Váš záměr!

Z PROJEKTŮ MAS ORLICKO
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Rozjíždíme nový projekt.......................................19
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V části věnované projektům Vám přinášíme
informace o ukončených i probíhajících
projektech. Tím nejaktuálnějším je projekt
„Jedeme všichni“, který nabízí možnost
zapojení podnikatelům v cestovním ruchu.

NAŠE DALŠÍ ČINNOSTI

Do nového dotačního období s větším územím...21
Připravujeme novou strategii................................24
Další činnost MAS................................................25

V neposlední řadě je aktuálním tématem
MAS ORLICKO otázka přípravy strategie
pro období let 2014 – 2020. Zapojte se i Vy
do její přípravy a využijte možnost ovlivnit,
na co budou v příštích letech využity prostředky z Evropské unie na našem území.
Přejeme Vám příjemné čtení.
Ing. Oldřich Žďárský
předseda
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Z REALIZACE PROGRAMU LEADER

V druhé polovině roku 2012 pokračovala

O zaměření šesté výzvy jsme Vás informo-

realizace programu LEADER druhou (v cel-

vali již v minulém čísle, a proto Vám dnes

kovém pořadí již šestou) vyhlášenou výzvou

přinášíme aktuální informace o podpořených

k předkládání žádostí o dotaci.

projektech.

Příležitost předložit své projekty i tentokrát

Celkem 22 úspěšných žadatelů

dostaly obce, neziskové organizace a dále

V šesté výzvě uspělo se svými žádostmi

široké spektrum podnikatelů velikosti mik-

o podporu projektů celkem 22 žadatelů,

ropodniku, případně živnostníků v různých

jejichž výčet níže uvádíme:

odvětvích služeb.
Název žadatele

Název projektu

Dotace (Kč)

Obec Líšnice

LÍŠNICE - OBNOVA PROSTRANSTVÍ HŘBITOVA

664 253

Obec Červená Voda

Pořízení techniky na údržbu veřejných ploch
v obci Červená Voda

669 600

Obec Orličky

Rekonstrukce povrchu místních komunikací

669 069

Obec České Petrovice

Modernizace místních komunikací a propustků
v Českých Petrovicích

669 072

SKI KLUB PASTVINY, o.s.

Volnočasová infrastruktura pro děti a mládež
v obci Pastviny

148 212

Myslivecké sdružení Bystřec

Výměna oken, dveří a zateplení štítu myslivecké
klubovny Bystřec

148 999

TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ

Modernizace zázemí pro spolkovou činnost

149 490

Sbor dobrovolných hasičů Lichkov

Edukační systém SDH Lichkov

148 050

TJ SOKOL Písečná

Dětské hřiště

148 876

Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Lukavice

Renovace moštárny v obci Lukavice

148 676

Myslivecké sdružení-Písečná u Žamberka

Zkvalitnění zázemí pro Myslivecké sdružení
Písečná

148 332

Balestra

Vybavení sdružení

134 910

Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Letohradě

Zateplení obvodového zdiva schodiště a zlepšení
tepelného komfortu ve foyer kostela ČCE
v Letohradě

149 400

Sportovní klub Žamberk

Zateplení obývaných místností v loděnici
kanoistického oddílu

148 617

Český rybářský svaz místní organizace
Žamberk

Zkvalitnění zázemí pro Český rybářský svaz,
Žamberk

116 739
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Název žadatele

Název projektu

Dotace (Kč)

TJ Spartak OEZ Letohrad

Výměna oken na sále kulturistiky, na schodišti
a ve skladech objektu tělocvičny

148 753

Miroslav Bednář

Stavební úpravy a strojní vybavení

248 403

Josef Macek

Formátovací pila

150 000

Ondřej Veselý

Z ptačí perspektivy

249 960

Zbyněk Nožka

Zateplení truhlárny a výrobní nástroje

249 000

Jiří Roller

Modernizace vybavení montážního vozidla

249 499

Zbyněk Žák

Modernizace provozovny kovovýroby

236 878

Několika úspěšných žadatelů jsme se zeptali na jejich zkušenosti a dojmy z podání žádosti
o dotaci.
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Zkušenosti žadatelů

Zeptali jsme se
úspěšných žadatelů
Petr Kubíček
zástupce šermířské skupiny Balestra

Název projektu
Vybavení sdružení

Schválená dotace
134 910 Kč

• Můžete nám blíže specifikovat předmět
své žádosti?
Předmětem naší žádosti bylo zajištění
technické stránky chodu naší šermířské
skupiny. Například ústroj pro jednoho člověka na 1 období nás stojí 45 000, přičemž
období, o která se zajímáme, jsou dvě a na
třetí se chystáme. Potřebujeme světelnou
aparaturu, zvukovou aparaturu, přepravu –
v našem případě hlavně vlek za osobní auto,
abychom byli plně mobilní.

malé. Pokoušeli jsme se o různé dotace na
kraji, ovšem bez jakéhokoli úspěchu, protože – to si musím trochu postěžovat – šermíři
nejsou kulturní sdružení, ani sportovní sdružení, ani zdravotnictví či školství – my jako
šermíři vlastně nikam nepatříme. Naštěstí
díky existenci MAS Orlicko jsme se v této
výzvě konečně našli.
• Připravovali jste si žádost sami, nebo
Vám někdo s žádostí pomohl?
Žádost jsme si zpracovávali sami. Potom
následovala jedna krátká konzultace s již
zmíněným panem Francem a další konzultace v MAS Orlicko. Musím velice vyzdvihnout
precizní práci paní Kulhavé z MAS Orlicko,
která nám laikům dala naprosto fantastickou přípravu, díky níž jsme se dostali až do
tohoto posledního kola.

• Odkud jste se dozvěděl o možnosti podat si žádost právě u MAS Orlicko?
Dozvěděl jsem se o této možnosti na městě,
od pana France. On tyto žádosti zpracovává
pro město Letohrad, v minulosti je zpracovával i pro nás. Potom jsme zabrousili na
webové stránky MAS Orlicko a zároveň nám
v té době došla i Výzva e-mailem. Toho jsme
se chytli. Udělali jsme si čas, nastudovali si,
zda do té kategorie spadáme a začali jsme
pracovat na žádosti.

• Můžete nám popsat, jak probíhala spolupráce s MAS Orlicko?
Celá spolupráce začala výzvou. Následovalo poučení, co vše musí žádost obsahovat
– taková trochu kuchařka pro nás žadatele.
Pak jsme už pracovali samostatně s tím,
že nebyl problém cokoli konzultovat, ať
už telefonicky nebo osobně. Nakonec

• Měli jste před podáním žádosti u naší
MAS nějaké jiné zkušenosti s přípravou
podobného projektu?
Zkušenosti jsme měli, ale opravdu velice
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• Doporučil byste potenciálním žadatelům
podat žádost?
Určitě ano. Je to pro takové spolky a sdružení jako jsme třeba my, které s penězi těžce
bojují. Z mého pohledu dotace funguje jako
takový urychlovač. Doufám, že nám i ostatním do budoucna usnadní práci.

následovala zběžná kontrola ještě v den
D, jestli je vše pořádku. Asi po měsíci byla
další schůzka, tentokrát už jen úspěšných
žadatelů, tam pan Bednář dělal přednášku
o dalším postupu. Před zhruba čtrnácti dny
jsme dostali další e-mail, že naše žádost
nebyla připomínkována ani na Státním
zemědělském a intervenčním fondu, takže
nebylo třeba žádné informace doplňovat.
V tuto chvíli tedy už jen čekáme, zda to
klapne a budeme vyzváni k podpisu.

• Co byste poradil budoucím žadatelům
při přípravě jejich projektů?
Poradil bych jim, aby pracovali koncepčně.
Aby se nebáli zeptat a používali hlavně
hlavu, neuvažovali spekulativně, šli do toho
s čistým vědomím, co člověk chce, co od
toho grantu čeká, co může naopak za ten
grant nabídnout.

• Jako úspěšný žadatel máte zkušenost
se Školením pro podpořené žadatele, jak
Vás toto školení oslovilo?
Mně ze všeho nejvíce dala již zmíněná škola
od paní Kulhavé v začátku, ta nás opravdu
perfektně připravila, co se týče materiálu,
obsahu žádosti, atd. Z toho konkrétního
školení mě zaujalo hlavně to, že pokud bude
realizátor špatně nakládat s dotací, tak sice
o získaný majetek nepřijde, ale bude třeba
muset celou dotaci vrátit.
• Překvapila Vás administrace nějakými
úskalími?
Upřímně já nejsem administrativní typ,
přestože v administrativě pracuji. Pro mě
byly některé ty názvy a pojmy dost matoucí,
proto jsme využívali telefonického kontaktu
s panem Francem nebo paní Kulhavou.
Většinou se jednalo pouze o administrativní
pojmy – názvosloví.
• A co vás naopak překvapilo mile?
To, že jsme to dostali. :-)
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ZkUšEnOstI žADAtELů

úsPěšně UkOnčEné PROJEkty

postŘehY
dalšÍch
úspěšných
žadatelů

postŘehY
dalšÍch
úspěšných
žadatelů

Vladimír Kalous
sportovní klub žamberk

aleš pomikálek
Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v letohradě

Název projektu
Zateplení obývaných místností
v loděnici kanoistického oddílu

Schválená dotace

Název projektu
Zateplení obvodového zdiva
schodiště a zlepšení tepelného
komfortu ve foyer kostela ČCE
v Letohradě

148 617 Kč

• Odkud jste se dozvěděl o možnosti podat si žádost právě u MAS Orlicko?
To jsem se dozvěděl přímo z minulého
výtisku Zpravodaje MAS Orlicko, který mi
donesl syn.

V uplynulém období úspěšně ukončilo realizaci svých projektů celkem 13 žadatelů.
Představujeme Vám nové - úspěšně ukončené projekty:

Schválená dotace
149 400 Kč

• Můžete nám popsat, jak probíhala spolupráce s MAS Orlicko?
Ty prvotní informace jsme čerpali z internetu, ze stránek MAS Orlicko, kde je celá řada
formulářů i kompletní metodika. Díky těmto
stránkám jsme také věděli, kdy je vypsaná
výzva, na základě čehož jsme si v kanceláři MAS Orlicko sjednali schůzku, na které
jsme již měli některé podklady. Pak jsme
jezdili s dalšími zpracovanými podklady na
konzultace.

• Je něco, co byste vyzdvihl, že je špatně?
Na celé akci je nevýhodou to, že peníze si
musíte sehnat sami a oni vám je pak proplatí. My jsme spolek, který nemá peníze, tak
si je musíme půjčit. Pokud by se stalo něco,
že by nám to neproplatili, tak se dostaneme do obrovského finančního problému.
Přijatelnější by pro nás bylo, kdyby nám dali
peníze, ze kterých bychom financovali celou
akci, než abychom si museli půjčovat a pak
až zpětně obdržet peníze.

Zbyněk Nožka

Tělocvičná jednota Sokol Klášterec nad Orlicí

Rozvoj řemeslné výroby
Dotace: 367 800 Kč

Modernizace nábytku pro společenské akce
Dotace: 149 600 Kč

Mlýn o.s.

Tělocvičná jednota Sokol Lukavice

Vlastní mobilní prostor a technika pro pořádání akcí
v Prostřední Lipce akce
Dotace: 132 357 Kč

Fitness park
Dotace: 148 234 Kč

Sportovní sdružení Červený Potok

SKI Klub České Petrovice o.s.

Sportovní areál Červený Potok
Dotace: 148 630 Kč

Oddíl travního lyžování - žací samosběrný traktor
Dotace: 148 541 Kč

• A co vás naopak překvapilo mile?
Ten přístup MAS Orlicko oproti některým
státním úředníkům, je to velký rozdíl.
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ZkUšEnOstI žADAtELů

Otakar Jirků

ZEOS, s.r.o.

Olepovačka hran
Dotace: 246 600 Kč

Stavební úpravy pastevního areálu v Dolní Lipce
Dotace: 386 892 Kč

Zeptali jsme se
úspěšných realiZátorů
projeKtů
ing. stanislav tajbr
předseda tosK žamberk
Název projektu
Automatický závlahový systém
tenisových dvorců TOSK
Žamberk

TOSK Žamberk

ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.

Automatický závlahový systém tenisových dvorců
TOSK Žamberk
Dotace: 142 559 Kč

Modernizace vybavení lehacích boxů
Dotace: 478 750 Kč

Schválená dotace
142 559 Kč

• Jaký byl předmět Vaší žádosti?
Automatický závlahový systém tenisových
dvorců TOSK Žamberk.

kontrolách nebylo shledáno ze strany SZIF
žádných pochybností.
• Měli jste v průběhu realizace nějaký administrativní problém?
Nic zásadního, a pokud se vyskytly, tak velkou oporou byla spolupráce s MAS Žamberk.

• Lišila se nějak reálná dotace od té, kterou
jste požadovali?
O co jsme požádali na základě schválených
pravidel, to bylo odsouhlaseno. Konečné rozhodnutí dorazilo sdělením SZIF z 2. 1. 2013,
i když momentálně zatím nemáme přislíbenou
částku na účtu TOSK.

Jan Bečička

FK Gufero Mistrovice

Modernizace podniku
Dotace: 245 216 Kč

Technické zázemí hřiště
Dotace: 150 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Lukavice

Český svaz chovatelů Základní organizace Mistrovice

Pořízení poţární stříkačky
Dotace: 149 940 Kč

Výměna oken a zateplení chovatelny
Dotace: 149 889 Kč
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• Jak Vám během realizace pomohla MAS
ORLICKO?
Celá spolupráce byla na velmi dobré úrovni.
Jakékoliv naše dotazy a žádosti o konzultace
byly bez průtahů okamžitě řešeny k naší plné
spokojenosti. A co je hlavně důležité také ke
spokojenosti SZIF. Chtěl bych i touto cestou
poděkovat týmu MAS Žamberk, který nás
zatím provedl všemi úskalími při přípravě
i realizaci uvedeného projektu.

• Jak probíhala samotná realizace projektu?
Realizaci projektu jsme si plně zajišťovali ve
své režii, jednalo se především o technické
záležitosti a vše proběhlo podle plánu a při

• Co byste doporučil žadatelům, máte pro
ně nějakou radu?
Pokud máte záměr a konkrétní představu
o projektu, který by se mohl vejít do mantinelu
„pravidel“, tak rozhodně neváhejte. Za konzultaci nic nedáte a dle mých dosavadních
zkušeností s týmem MAS Žamberk dostanete
seriozní odpověď nebo doporučení dalšího
postupu.
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Zkušenosti žadatelů

Zeptali jsme se
úspěšných realizátorů
projektů

Zeptali jsme se
úspěšných realizátorů
projektů

Pavel Michalička
manažer živočišné výroby ŽIVA
zemědělská obchodní, a.s.

Petr Marek
ze Sportovního sdružení Červený potok
Název projektu

Název projektu
Modernizace vybavení
lehacích boxů

Schválená dotace

Sportovní areál Červený Potok

478 750 Kč

• Jaký byl předmět Vaší žádosti?
Vybavení lehacích boxů pro dojnice. Šlo
o modernizaci interiéru stáje, který po
třinácti letech používání bylo třeba předělat.
Boxy se vybavily novými matracemi, což
kravám zajistilo sušší a teplejší místo na
stání, lépe řečeno na ležení. Do stájí se
dále montovala drbadla, aby měly dojnice
skutečný komfort.

• Měli jste v průběhu realizace nějaký
administrativní problém?
Pouze s již zmiňovanou změnou projektu.
Díky této změně se celá realizace zpomalila. Museli jsme žádat o dodatečnou lhůtu
k provedení projektu. Protože než proběhne
celá administrace na MAS a na SZIFu nejdříve v Hradci, poté ještě v Praze, tak celý
proces zabere skoro rok a za takovou dobu
se cokoli může změnit.

• Lišila se nějak reálná dotace od té, kterou jste požadovali?
Nijak. My jsme již dopředu věděli, kolik můžeme čekat, tj. 50% z uznatelných nákladů
a maximálně 500 tis. Kč, a částku, o kterou
jsme v souladu s těmito pravidly požádali,
jsme také dostali.

• Jak Vám během realizace pomohla MAS
ORLICKO?
MAS Orlicko nám pomohla u přípravy všech
důležitých dokumentů. Velmi jejím pracovníkům, paní Kulhavé a panu Bednářovi,
děkujeme za účinnou pomoc.
• Máte nějaké zkušenosti s kontrolami
v době udržitelnosti?
Proběhly kontroly nejprve z MAS Orlicka
a poté ze SZIFu, když jsme podali žádost
o proplacení výdajů. Samozřejmě počítáme
s tím, že kontrola na dodržování podmínek
dotace může dorazit kdykoliv během následujících pěti let.

• Jak probíhala samotná realizace projektu?
Proběhlo výběrové řízení na pozici dodavatele celého projektu. Konkurz vyhrála firma
Kerson spol. s r.o. z Dobré. Vše ostatní už
probíhalo dle projektu. Ale ani nám se problémy nevyhnuly.
Během doby, kdy probíhaly veškeré schvalovací procesy, což trvá zhruba třičtvrtě roku,
se objevily novinky, které jsme chtěli uplatnit
a díky tomu jsme museli žádat o změnu
projektu. Změna spočívala v tom, že namísto
gumových matrací byly nainstalovány matrace ze slámy zpevněné vápencem.

• Co byste doporučil žadatelům, máte pro
ně nějakou radu?
Nepodcenit dokumentaci, mít projekt připravený tak dobře, aby nemuselo docházet
k nutným změnám.
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Schválená dotace
148 630 Kč

• Měli jste v průběhu realizace nějaký
administrativní problém?
Poměrně velký problém způsobil fakt, že
v průběhu schvalování projektu došlo v katastrálním území Červený Potok ke změnám
u pozemkových parcel a přečíslování pozemků. Vše se řešilo doložkami jednotlivých
smluv mezi sdružením a městem. Co se
týká podání jednotlivých žádostí, tak k žádným velkým administrativním problémům
nedošlo.

• Jaký byl předmět Vaší žádosti?
Naše občanské sdružení žádalo o dotaci na
výstavbu multifunkčního hřiště na volejbal
a nohejbal s oplocením. Toto hřiště je v současnosti, společně s hřištěm na kopanou,
součástí malého sportovního areálu za
mateřskou školkou.
• Lišila se nějak reálná dotace od té, kterou jste požadovali?
Dotaci jsme v podstatě dostali v plné výši,
rozdíl mezi částkou v žádosti a částkou proplacenou byl pouze v řádu stokorun. Tato
skutečnost nastala po zaplacení skutečné
částky za stavbu (malý rozdíl v našem rozpočtu do žádosti a skutečnou cenou).

• Jak Vám během realizace pomohla MAS
ORLICKO?
Ze strany MAS ORLICKO přišla velká
vstřícnost při vytváření projektu, pomoc
při vyplňování formulářů a upozorňování na
možné chyby a nedostatky. Za sebe mohu
říct, že velmi dobré bylo školení v Žamberku
pro podpořené žadatele.

• Jak probíhala samotná realizace projektu?
Výběrovým řízením byla vybrána firma, která
stavbu hřiště provedla podle parametrů projektu (srovnání plochy, odvodnění, položení
jednotlivých vrstev, obrubníky a oplocení,
hrací povrch). Vzhledem k termínu první
žádosti o proplacení dotace se s dokončením hřiště finišovalo začátkem září. Poté
proběhla kolaudace pracovníky stavebního
odboru Městského úřadu Králíky.

• Co byste doporučil žadatelům, máte pro
ně nějakou radu?
Důležité je se nebát. Vše vypadá složitě,
jde o mnoho papírování, shánění vyjádření
a podobné administrativní záležitosti. Když
se ale vše podaří, tak výsledek stojí za to.
Dovolím si říct, že bez pomoci MAS Orlicko
a získané dotace bychom u nás takové
hřiště nikdy neměli.
13

ZREALIZOvAné PROJEkty A kOntROLní čInnOst MAs

Úspěšným podáním žádostí o dotaci a úspěšnou realizací projektu povinnosti žadatelů ani
MAS ORLICKO nekončí.
Žadatelé jsou povinni užívat pořízené vybavení
(objekty, stroje) tak, jak při podání žádosti
deklarovali, a to po dobu pěti let od podpisu
smlouvy o dotaci.
Naproti tomu je povinností MAS kontrolovat,
zda žadatelé tyto své povinnosti plní a v případě zjištění zanedbání některých povinností je
včas vyzvat k nápravě. Tato kontrolní činnost

v podstatě pomáhá žadatelům udržovat
veškeré povinnosti spojené s projektem
v pořádku – i pro případ kontroly ze Státního
zemědělského a intervenčního fondu.

Poslední výzva v dotačním období let 2007 – 2013 bude v MAS ORLICKO realizována na jaře
roku 2013. A protože nové dotační období bude pro žadatele otevřeno nejdříve v roce 2015,
radíme všem zájemcům o dotaci, aby neváhali a využili poslední vyhlášenou výzvu.
Předběžný příjem žádostí 22. – 26. 4. 2013.

Kontrolní činnost v rámci MAS ORLICKO
provádí Komise pro kontrolu, hodnocení
a monitorování. V roce 2012 bylo zkontrolováno celkem 26 projektů. U žádného z kontrolovaných žadatelů nebylo zjištěno závažné
pochybení. V několika případech byly zjištěny
drobné rozdíly oproti žádosti o dotaci, které
byly vyřešeny podáním hlášení o změnách.

Kdo tedy bude moci předložit v poslední výzvě své žádosti o dotaci a na jaké projekty?

POMŮŽEME VÁM ZÍSKAT PROSTŘEDKY
NA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Na základě dlouhodobé spolupráce s Českou spořitelnou a.s.
Vám MAS ORLICKO nabízí:

pomoc se získáním úvěru na předfinancování projektu
podpořeného u naší organizace
přípravu žádosti o úvěr
pomoc při vyjednání podmínek ručení
další služby
V případě zájmu se obracejte na Ing. Lukáše Bednáře, bednar@mas.orlicko.cz
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ROk 2013 PřInEsE POsLEDní výZvU
v tOMtO DOtAčníM ObDObí

Fiche 5
Podpora zemědělského podnikání

Fiche 1
Podpora obcí

vhodní žadatelé:
• fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě

vhodní žadatelé:
• obce dle zákona o obcích

Podporované aktivity:
• investice do staveb, technologií a další
techniky a vybavení pro živočišnou
výrobu, ovocnářství, pěstování zeleniny,
zahradnictví a prodejní technologie
produktů zemědělské prvovýroby

Podporované aktivity:
• zajištění dobré dopravní dostupnosti,
kvalitní technické infrastruktury a přívětivého vzhledu obcí, jako základního
předpokladu kvalitního života na venkově, rozvoje podnikatelských aktivit

Maximální doporučená výše dotace:
250 000 kč

Maximální doporučená výše dotace:
nestanovena

Předpokládaná alokace: 2 167 544 kč

Předpokládaná alokace: 4 020 000 kč

Fiche 8
Podpora podnikatelů v cestovním ruchu

Fiche 4
Podpora neziskových organizací

vhodní žadatelé:
• fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě
• nezemědělské podnikatelské subjekty,
které podnikají v oblasti cestovního ruchu
• nestátní neziskové organizace

vhodní žadatelé:
• nestátní neziskové organizace
• církve a jejich organizace
Podporované aktivity:
• stavební obnova a pořízení materiálně
- technického zázemí v oblasti sociální
a kulturní infrastruktury, vzdělávání,
péče o děti, zdraví, sportu a volnočasových aktivit, např.: hřiště klubovny
včetně vybavení

Podporované aktivity:
• výstavba a modernizace malokapacitních ubytovacích zařízení (ubytovací
zařízení, kempy, skupiny chat či bungalovů) a stravovacích zařízení, vybavení
půjčoven sportovního vybavení, objektů
a ploch pro sportovní vyžití

Maximální doporučená výše dotace:
150 000 kč

Maximální doporučená výše dotace:
300 000 kč

Předpokládaná alokace: 1 097 607 kč

Předpokládaná alokace: 1 938 799 kč
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JAk PODAt žáDOst O DOtACI

ORLICké hORy PRO všEChny AnEb kDE PEníZE POMáhAJí …

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).

V minulém čísle jsme Vás informovali o některých aktivitách projektu Orlické hory pro
všechny. Představili jsme Vám nové vybavení
půjčovny kompenzačních pomůcek, stejně
jako studii přístupnosti služeb cestovního
ruchu pro handicapované.

tábořiště, aby i ony mohly trávit čas prázdnin
na táboře, aniž by je výrazněji omezoval
jejich zdravotní stav. V celém areálu najdete
10 chatek uzpůsobených pro děti na vozíčku,
dětské bezbariérové hřiště, altán i rampu na
provozování hippoterapie, která má na léčbu
velký vliv.

V tomto čísle proto navážeme a ukážeme
Vám další z aktivit. V tomto článku se dočtete
o partnerské spolupráci MAS ORLICKO
s občanským sdružením Šťastný domov, která
dala za vznik výstavbě hřiště pro handicapované děti.

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.

Projekt je zaměřen na zkvalitnění volnočasových aktivit pro děti s handicapem, kterým
v Kameničné vyrostlo speciálně upravené

Plánované využití tábořiště v roce 2013

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.

Hřiště je samozřejmě otevřené i pro zdravé
děti, které zde také mohou v rámci činnosti
občanského sdružení Šťastný domov trávit
volný čas. Areál tak pomáhá dětem ze sociálně slabých či pěstounských rodin. Jedním
z mála omezení je kapacita, která je v každém
turnusu maximálně 20 dětí. S těmi pracuje
5 lektorů, asistenti (dle počtu postižených
dětí), kuchařka a správce.

•
•
•
•

2 týdny arteterapeutický tábor pro děti z pěstounských rodin
3 týdny tábor pro děti s postižením - zážitkový
1 týden tábor pro děti z Kostelecka ze sociálně slabých rodin
2 týdny tábor pro děti z Hasičského sboru Líšnice

Realizací tábořiště v Kameničné byl celý projekt „Orlické hory pro všechny“ úspěšně ukončen.
Ke dni vydání tohoto čísla zpravodaje je projekt již úspěšně vyúčtován. Více o projektu i možnostech jeho využití, včetně odkazů na partnery projektu, naleznete na našich webových stránkách.

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.
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ROZJížDíME nOvý PROJEkt: „JEDEME všIChnI“

Zeptali jsme
se partnera
projeKtU

• Jak probíhala realizace celého projektu?
Jednalo se o vybudování tábořiště pro handicapované děti, kde naše občanské sdružení
Šťastný domov zajišťovalo několik podmínek:
1) pomoc s realizací samotného tábořiště,
tzn.: vybudování oplocení, vybavení chatek,
osvětlení a 2) uspořádání společenské akce
při uvedení do provozu a propagace této akce.
Dále jsme poskytli prostory v Kameničné pro
jednotlivá školení a přednášky, které probíhaly
v rámci celého projektu.
Realizace proběhla v termínech, dle projektu.
Občanské sdružení Šťastný domov- chráněné
dílny spolu se Sborem dobrovolných hasičů
zajistili zabetonování kůlů a natažení oplocení.
A děvčata z chráněných dílen Šťastného
domova našily záclonky a závěsy do chatek.
S vybavením chatek nám pomohlo Střední
speciální učiliště Žamberk, které nám prodalo
vyřazené postele za zůstatkovou cenu a další
dárci nám poskytli deky, polštáře a povlečení
– tímto moc děkujeme za pomoc. Závěrečná
společenská akce „Loučení s prázdninami“
se též vydařila, počasí nám přálo, zajistili jsme
pohoštění, odměny dětem u soutěží a největší
úspěch měla koňská svatba. Celá akce se
všem velmi líbila, a proto ji plánujeme znovu
uskutečnit i v dalších letech.

iva Kaplanová
občanské sdružení
šťastný domov
• Na jakých aktivitách Vaše sdružení spolupracovalo s MAS ORLICKO?
Jednalo se o projekt: „Orlické hory pro
všechny“. V tomto projektu spolupracovaly
Místní akční skupiny z několika oblastí. A my
jsme byli malou součástí tohoto projektu.
U nás se jednalo o vybudování tábořiště
v Kameničné pro handicapované děti, což
znamenalo postavit deset chatek, altán,
ohniště, pískoviště, hřiště se skluzavkou,
prolézačku a kolotoč.
• K čemu zmiňovaný areál slouží?
Naše sdružení se zabývá volnočasovými
aktivitami pro handicapované děti a již zmiňované tábořiště využíváme spolu s přilehlou
budovou ke konání táborů a pobytů. Během
prázdnin zde proběhne sedm turnusů táborů
a mezi nimi i tábor mladých hasičů pro Sbor
dobrovolných hasičů z Líšnice, kterým jsme
velmi zavázáni za pomoc s oplocením celého
areálu.
Většinu klientů tvoří postižené děti, pobyty
jsou ale i pro děti zdravé nebo děti ze sociálně
slabých rodin. Jezdí sem děti nejen mentálně
postižené, ale i na vozíku, dále pak děti, které
mají různé diety, kvůli kterým je pro ně adaptace na klasickém táboře dost těžká. U tábořiště je budova se sociálním zázemím, kuchyní
a společenskou místností. Mimo prázdnin
využijeme celý objekt k víkendovým pobytům
a jsou zde objednány i školy v přírodě.

• Co byste doporučila subjektům, které jsou
zapojeny do realizace dotačních projektů?
Vzájemná komunikace a vzájemná kontrola
jsou cestami k dobré spolupráci. Vyvarujete
se tak zbytečných chyb, které by mohly celý
projekt značně zkomplikovat. A nějaký tip?
Hlavní je dobrá organizace práce, trpělivost
a klidné nervy!
Doporučuji, aby si to každý vyzkoušel: napsat
projekt, zajistit financování, projít výběrovým
řízením, realizací, žádostí o proplacení, čekat
půl roku na schválení a na proplacení dotace....... a nakonec splatit úvěr, pět let zajistit
udržitelnost a to je vše!
Přeji všem mnoho úspěchů!
18

Do projektu, jehož realizace se plánuje na
období let 2013 – 2014, se budou moci zapojit
všichni poskytovatelé služeb v regionu, kteří
budou provozovat půjčovnu elektrokol nebo
umožňovat jejich dobíjení. Tyto subjekty získají
bezplatnou propagační podporu na webových
stránkách projektu, v propagačních materiálech na veletrzích CR i na propagačních akcích
v regionu. Dále budou mít zájemci možnost
zúčastnit se semináře s provozovateli stávajících půjčoven elektrokol a získat od nich
cenné informace a zkušenosti s touto službou.

V roce 2013 přichází MAS ORLICKO ve spolupráci s pěti dalšími partnerskými místními
akčními skupinami (z území tří krajů) s novou
myšlenkou na podporu rozvoje cestovního
ruchu i aktivního trávení volného času.
Projekt, který volně navazuje na projekt „Orlické hory pro všechny“, představuje elektrokola
jako dopravní prostředek vhodný pro děti,
dospělé i starší osoby. Přináší poselství, že
s elektrokoly není věk, fyzická kondice, ani
zdravotní handicap překážkou v poznávání
krás Země České ze sedla jízdního kola.

Zájemci o zapojení do projektu, kteří
v současné době elektrokola nevlastní,
ale chtěli by si je pořídit a zapojit se do
projektu, mají možnost předložit žádost
o dotaci na pořízení elektrokol v rámci
poslední výzvy MAS ORLICKO.

Díky vyznačené páteřní trase i síti výletních
okruhů budou mít „elektro“cyklisté jistotu, že
vždy dojedou k dobíjecímu místu a nebudou
tak mít problém s dojezdovou vzdáleností.
Jako bonus si budou moci vybrat z nabídky
dalších balíčků a služeb, které jim provozovatelé půjčoven nabídnou.

Bližší informace pro zájemce ze strany podnikatelů poskytne Ing. Lukáš Bednář.
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Do nového dotačního období s novým územím!
Jednání o rozšíření území MAS byla (téměř) dokončena

Každá místní akční skupina může působit
pouze na území obcí, které s její činností na
svém území souhlasí. Doposud to byly pouze
obce na území stávajícího mikroregionu
Orlicko – tedy 31 měst a obcí.

organizace z tohoto území nemohou překládat žádosti do VII. výzvy MAS ORLICKO“.
Dále uvedla, že obdobné je i postavení
přidružených členů, kteří se nyní vlastně
„připravují“ na svou činnost v MAS ORLICKO,
po přechodnou dobu se však mohou pouze
účastnit jednání valné hromady a s činností
se seznamovat, nemohou ale aktivně hlasovat o jednotlivých bodech jednání, ani být
voleni do orgánů MAS. „O řádné členství
může v souladu se stanovami požádat pouze
přidružený člen, a to po uplynutí jednoleté
lhůty. V odůvodněných případech může valná
hromada žádost projednat i dříve.“ doplnila
ještě na závěr Ing. Vanická celý mechanismus
členství v MAS ORLICKO.

Jak jsme Vás informovali již v minulém čísle
zpravodaje, byla na začátku loňského roku
zahájena jednání s obcemi z území mikroregionu Region Orlicko – Třebovsko o začlenění katastrálních území jejích obcí a měst do
územní působnosti MAS ORLICKO.
Přístupová jednání byla završena
Během celého roku 2012 probíhala jednání
a kroky směřující k tomuto „velkému“ kroku
pro MAS i Orlicko - Třebovsko. Na valné
hromadě 27. 11. tak došlo k završení této
celoroční činnosti schválením začlenění 19
obcí stávajícího mikroregionu Region Orlicko
– Třebovsko do územní působnosti MAS ORLICKO a přijetím 14 nových – přidružených
členů.

Představujeme Vám
členy MAS ORLICKO:

přidružené

AVENA spol. s r.o.
Contipro Group s.r.o.
Domov pod hradem Žampach
Filmová společnost Orfilm
Ing. Josef Musil
Jitka Smetanová
KONZUM obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
MEDIATE s.r.o.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí
Pro Semanín, o.s.
Region Orlicko-Třebovsko
SILYBA a.s.
Základní škola a mateřská škola Červená Voda

Nová území i členové se na své plné
zapojení připravují
Nově schválená území mají v současné době
statut „přidružených“ území. Tento stav nám
přesněji osvětlila manažerka sdružení, Ivana
Vanická: „Nově přistupující obce a města mají
až do 1.6.2013 statut „přidružených území“.
Mohou se tak již nyní připravovat na nové programovací období 2014 – 2020, stejně jako
participovat na vybraných projektech MAS.
Na druhou stranu se nemohou zapojit do
realizace „stávající“ strategie, což prakticky
znamená, že podnikatelé, obce ani neziskové
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ÚZEMÍ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K 15. 2. 2013

Do nového dotačního období s novým územím!
Jednání o rozšíření území MAS byla (téměř) dokončena

O spolupráci s MAS ORLICKO
projevily zájem i další obce

Členství v MAS ORLICKO:
Členem MAS Orlicko se může stát každá
fyzická osoba starší 18 let, která má trvalé
bydliště v regionu, který spadá pod působnost
příslušné MAS. Členy se samozřejmě mohou
stát i právnické osoby (neziskové organizace
i podnikatelé), které mají na území, jež pod
správu MAS spadá, sídlo nebo provozovnu, či
jinak v daném regionu fakticky působí. Přijetím nových členů nesmí být narušena parita
zástupců veřejné i neveřejné sféry v členské
základně.

V návaznosti na zmiňované plánované rozšíření působnosti MAS ORLICKO projevilo zájem
o spolupráci s MAS ORLICKO také sedm obcí
nově vznikajícího Mikroregionu Severo-Lanškrounsko. Svou žádost o začlenění do územní
působnosti přednesl na valné hromadě JUDr.
Miroslav Stejskal, starosta obce Výprachtice.
Valná hromada předložené žádosti vyhověla
a udělila radě MAS mandát k jednání o začlenění do územní působnosti.

Chcete se i Vy zapojit do činnosti MAS?
Podmínky členství naleznete na webových stránkách.

V případě kladného projednání žádosti zastupitelstvy všech obcí projedná valná hromada
MAS ORLICKO začlenění obcí do území působnosti MAS v prvním pololetí roku 2013.
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PřIPRAvUJEME nOvOU stRAtEGII. POMOZtE náM I vy
ROZhODnOUt, nA CO bUDOU ZískAné PROstřEDky POUžIty!

Stejně jako všechny ostatní místní akční
skupiny v České republice stojíme i my před
startem nového dotačního období let 2014
– 2020, které by mělo přinést mnohem víc
kompetencí, finančních prostředků i možností
do rukou místních akčních skupin.

3. Databáze projektových záměrů

Abychom věděli, na jaké projekty
budete v budoucích letech potřebovat
prostředky a mohli adekvátně těmto
vašim potřebám upravit jednotlivé dokumenty, potřebujeme Vaše potřeby
znát! Vyplňte na webových stránkách
Váš projektový záměr a zašlete nám
ho. Zařadíme Vás tak do naší databáze, a pokud v příštích letech předložíte
žádost o dotaci, bude Váš projekt na
základě této registrace bodově zvýhodněn!

Abychom uspěli a mohli i do budoucna pokračovat v práci na poli rozvoje regionů, připravujeme se již nyní. K hlavním a nejnutnějším
pracím nyní patří příprava strategie – tedy
dokumentu, ve kterém shrneme informace
o našem území a jeho potřebách.
Pro její úspěšné zpracování je pro nás
důležitý názor všech občanů, podnikatelů,
neziskových organizací i dalších subjektů
z území MAS.

4. Zapojení

Za tímto účelem jsme na našich webových
stránkách vytvořili novou sekci „STRATEGIE
2014 – 2020“, ve které naleznete veškeré
potřebné informace a dokumenty. A jak se
můžete zapojit?

a týmů

Z DALší čInnOstI MAs ORLICkO

leader bez hranic

rozsvícení vánočního
stromu v žamberku

Na podzim loňského roku se MAS ORLICKO
zúčastnila mezinárodní konference „Leader
bez hranic“. Konference se konala 22. 11.
2012 a 23. 11. 2012 v malebném městečku
Rejvíz ve Zlatých horách. Zúčastnilo se jí
několik významných hostů a zástupců České
a Polské republiky. Za Národní síť MAS ČR
vystoupil pan František Winter, za polské sítě
MAS promluvil pan Janusz Bartczak a za Ministerstvo zemědělství ČR a Celostátní síť pro
venkov paní Zuzana Dvořáková. Za naši MAS
se konference zúčastnili Ing. Oldřich Žďárský
a Ing. Lukáš Bednář.

Ani v roce 2012 nevynechala MAS ORLICKO
slavnostní rozsvícení vánočního stromu
v Žamberku.
A protože MAS ORLICKO podporuje mladé lidi
s dobrými nápady, pozvali jsme tentokrát na
stánek zástupce z Louis coffee bar. Na stánku
jste mohli nejen zakoupit chutné vánoční
občerstvení, připravené výše jmenovanou
kavárnou, ale společně s propagačními materiály získat i voňavý muffin.
Účast byla opravdu hojná a všechny naše
materiály se rozdaly. Za vaši přízeň děkujeme.

Ačkoli je české i polské území velmi významně
pokryto místními akčními skupinami, tak jsou
zatím úspěšně realizovány přes Program
rozvoje venkova v oblasti česko-polské
spolupráce pouhé 4 projekty. Oproti tomu
s Finskem české MAS realizovaly 10 projektů,
s Lotyšskem, Litvou a Německem je to po
5 projektech a se Slovenskem je to dokonce
29 projektů. I proto bylo velkým přáním organizátorů, aby konference přispěla ke změně
tohoto stavu.

do pracovních skupin

Chcete se zapojit do přípravy strategie ještě aktivněji? Zapojte se do
jednotlivých pracovních skupin, které
se budou osobně scházet, diskutovat
a vypracovávat dílčí úkoly.
Pokud máte zájem být členem některé
z výše uvedené pracovní skupiny a pozitivně tak ovlivnit konkrétní rozvojové
aktivity, kontaktujte nás:
lorenc@mas.orlicko.cz.

1. Účast

na veřejných projednáních,
prezentacích, kulatých stolech
a připomínkování pracovních materiálů v průběhu přípravy strategie

Pozvánky na jednotlivé akce naleznete
na našich webových stránkách v aktualitách.

Výsledkem setkání byly náměty na nové
projekty mezi českými a polskými partnery.
Zároveň jedním z důležitých poznatků se
stala metoda Komunitní strategie. K dosažení
vytýčených cílů na venkově se totiž zdá být
nejvýhodnější.

5. MAS ORLICKO je na facebooku

Aktuální informace naleznete i na
našich facebookových stránkách.

2. Účast v anketách MAS ORLICKO

Zajímá nás Váš názor na různá témata,
která se týkají našeho regionu. Jak jste
spokojeni se službami ve Vaší obci?
Se školstvím, vzděláváním? Jednotlivé
ankety naleznete na webu v sekci
„Ankety“.

24

25

hodnocení činnosti
místních akčních skupin

Soutěžící skupiny byly rozřazeny do skupin A,
B, C a D podle počtu získaných bodů. Téměř
90 % místních akčních skupin se umístilo ve
skupině A a B.
Konkrétně naše MAS ORLICKO z tohoto hodnocení vyšla nadmíru dobře. O pouhý jeden
bod ztratila možnost zařazení do kategorie
A. Přesto je společně s MAS Železnohorský
region, která získala 131 bodů, v rámci Pardubického kraje na pomyslném vrcholu.

I v roce 2012 proběhlo již tradiční hodnocení
místních akčních skupin, jehož cílem je vyhodnotit kvalitu fungování MAS v České republice.
Hodnocení probíhalo od 30. července do 9.
srpna formou veřejných prezentací v budově
Ministerstva zemědělství. Hodnotitelskou komisi tvořili zástupci Ministerstva zemědělství
a Státního zemědělského intervenčního fondu.
Činnost místních akčních skupin byla
hodnocena v šesti oblastech: Základní parametry a strategické dokumenty MAS; Personální zajištění činnosti MAS; Administrace
výzev a výběr projektů v rámci SPL; Integrace
a rozvoj MAS; Monitoring a evaluace MAS;
Propagace MAS.

Výsledky hodnocení Pardubického kraje
MAS Železnohorský region (131b/A), MAS
ORLICKO (129b/B), MAS Sdružení pro
rozvoj Poličska o. s. (120b/B), MAS Litomyšlsko (110b/B), Místní akční skupina
Svitava (109b/B), MAS Holicko (105b/B), MAS
Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. (93b/C)

V rámci přípravy „STRATEGIE“ 2014-2020 budou v rodinných a mateřských
centrech a dalších vhodných lokacích probíhat besedy na téma:

vzdělávání pod lupou – předškolní
a školní vzdělávání a péče
dostupnost

úroveň

nové přístupy

témata

Jsme spokojení s předškolním a školním
vzděláváním v naší oblasti? Je dobře postaráno
o všestranný rozvoj našich dětí? ANO či NE?
Pojďme společně hledat odpovědi a řešení
pro náš region.
Besedy uvádí Mgr. Miroslava Bednářová.
1. beseda proběhne 14. března od 17 hodin v rodinném
centru Jablíčko v Jablonném nad Orlicí.
Informace o dalších termínech a místech sledujte na
internetových stránkách www.mas.orlicko.cz
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MAS ORLICKO
„PRO VENKOV, JAKÝ CHCEME“

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Kancelář MAS ORLICKO
Blanka Kulhavá I kulhava@mas.orlicko.cz I 465 611 150, mobil 734 318 889
Ing. Lukáš Bednář I bednar@mas.orlicko.cz I 465 611 150, mobil 734 318 889
Manažerka MAS ORLICKO
Ing. Ivana Vanická I vanicka@mas.orlicko.cz I 465 611 153
Adresa
Místní akční skupina ORLICKO
Divišova 669 I 564 01 Žamberk
www.mas.orlicko.cz

