MAS ORLICKO, z.s.

ZPRAVODAJ 8/2014
Milí přátelé,
na následujících stránkách najdete novinky za předchozích několik měsíců, aktuální dění a na co se připravujeme.
Stále u nás vede příprava naší MAS na certifikaci a psaní Strategie. Připravujeme se na nové dotační období a možnosti,
které by naši členové i nečlenové mohli využít na území MAS ORLICKO.
Těšíme se, že k nám přijdete prodiskutovat Vaše budoucí projekty. Těšíme se na viděnou,
Ing. Ivana Vanická, manažerka MAS ORLICKO

Z fungování MAS ORLICKO
Nové dotační období
přinese širší záběr
možností i objem
prostředků
Nejdůležitějším počinem letošního léta, který byl završen na valné
hromadě 4. 9. 2014, bylo dokončení
pracovní verze analytické a dílčí
návrhové části Integrované Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS ORLICKO 2014 – 2020.
Dokument, který bude sloužit k získání finančních prostředků z Evropských fondů i dalších zdrojů, následně
prošel veřejným připomínkovým řízením a v současné době pracuje celkem 5 pracovních skupin zaměřených
do oblasti rozvoje lidských zdrojů,
trhu práce, investičního rozvoje území
a péče o přírodu a krajinu na definici
konkrétních podmínek budoucího
čerpání finančních zdrojů.

Dílčí dokumenty najdete – jako vždy –
na webových stránkách MAS ORLICKO
v záložce Strategie. Finální podoba
této Strategie bude schválena MAS
ORLICKO do února 2015 a poté bude
do dvou měsíců předložena k posouzení příslušným orgánům. Děkujeme
touto cestou všem, kteří se podíleli na
tvorbě nové Strategie.

INTEGROVANÁ
STRATEGIE

komunitně vedeného místního rozvoje MAS ORLICKO

Část 2.

Analýza potřeba a problémů

Dokument je zpracován pro období let
2014 – 2023

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

Konference
Komunitně vedený
místní rozvoj a jeho
příspěvek k rozvoji
území. Prezentace
úspěšných příkladů.
V polovině listopadu 13. 11. 2014 pořádáme
s MAS Železnohorský region, z.s. a MAS
Region Kunětické hory, z.s. konferenci
na téma kvalitních projektů z našich
území pro nově zvolené starosty. Akce
se bude konat v Pardubicích. Přednášky
budou v oblasti „metodiky“ nebo spíše
„souhrnu praktických příkladů“, které
vzniknou na základě výměny zkušeností
všech zúčastněných MAS. Spolupracující MAS si vzájemně představí způsob,
jakým prováděly resp. provádějí evaluaci
SPL ve stávajícím období, shrnou dobré
i špatné zkušenosti a z toho vzejdou
doporučení pro nastavení evaluačních
postupů pro novou strategii.
MAS ORLICKO, z.s. - máme nový název

Z valné hromady
MAS ORLICKO
Dne 4. 9. 2014 proběhla valná hromada
MAS ORLICKO na MěÚ v Letohradě.
S novými možnostmi přichází i nové
povinnosti, které je třeba implementovat a v souvislosti s nimi projednala
valná hromada MAS ORLICKO celou
sadu vnitroorganizačních změn – mezi
těmi nejdůležitějšími pak schválení
nových stanov, stávající podoby Strategie, nového Jednacího řádu, ustavení
zájmových skupin, návrh rozdělení
zájmových skupin a schválení dalších
vnitroorganizačních dokumentů. Manažerka Ing. Ivana Vanická informovala
dále všechny přítomné o harmonogramu přípravy SCLLD a návrhu analýzy
SWOT.
Jednání proběhlo za široké účasti
členů MAS ORLICKO i dalšího hosta:
Mgr. Jana Martínka, ředitele CpKP
Západní Čechy. Ve své přednášce
přiblížil členům proces standardizace
MAS podle metodiky SZIF, programového období 2014 – 2020 jako takové,
zmínil operační programy jednotlivých
ministerstev a lehce nastínil zapojení
MAS právě do jednotlivých operačních
programů.
V další části proběhlo projednání
předložené žádosti o řádné členství
s následujícím výsledkem:
Za řádného člena byla přijata:
ZUŠ Jablonné nad Orlicí zastoupená
panem Davidem Serbouskem, dipl. um.
V roce 2014 proběhly celkem 2 valné
hromady 8. 4. a právě 4. 9.
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Představujeme nové kolegy

V květnu nastoupily dvě nové kolegyně.
Libuše Plíhalová má na starosti administrativu v MAS a standardizaci podle
SCLLD.

Ing. Tomáš Vacenovský je stážistou
od září. Pracuje na projektu Svazu
místních samospráv a podílí se na
Strategii.

Mgr. Martina Kubišová pracuje na
Integrované strategii a podílí se na
marketingu a propagaci formou stáže.

Bc. Alice Brožková pracuje v MAS
od října a připravuje Integrovanou
Strategii 2014 – 2020.

www.mas.orlicko.cz   www.facebook.com/mas.orlicko

Posilujeme náš tým

Požadavky na registraci uchazečů:
• Registrace uchazečů probíhá průběžně

MAS ORLICKO
POSILUJE SVŮJ TÝM A
VYHLAŠUJE VÝZVU K
REGISTRACI UCHAZEČŮ
O ZAMĚSTNÁNÍ V MAS
ORLICKO

Uchazeči o registraci předloží:
• žádost o registraci s uvedením následujících náležitostí:
• název pozice, o kterou má uchazeč
zájem
• aktuální pracovní pozice uchazeče (student/registrovaný na ÚP/
zaměstnaný na dobu určitou do…/
zaměstnaný na dobu neurčitou)
• o jaký pracovní poměr máte zájem (HPP, DPP, DPČ, bezplatná
stáž apod.)
• souhlas se zpracováním a evidencí
osobních údajů: „souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů
MAS ORLICKO pro potřeby registrace
uchazečů o zaměstnání“
• životopis
• motivační dopis

Rok 2015 přináší nové výzvy v rámci
přípravy na dotační období 2014 – 2020
i zapojením do připravovaných a probíhajících projektů MAS ORLICKO.
Z tohoto důvodu vyhlašujeme výzvu
k registraci uchazečů o zaměstnání
a stáže v MAS ORLICKO na následující
pracovní pozice:
• Pracovník/pracovnice pro komunikaci s veřejností (organizace
komunitních jednání, propagace
MAS – propagační materiály, tiskové zprávy apod.)
• Manažer/ka projektů
• Stážista/ka
Požadavky na uchazeče:
• středoškolské vzdělání (asistent/ka,
pracovník/pracovnice pro komunikaci)
• vysokoškolské vzdělání (manažer
projektů, finanční manažer/účetní)
• výborné komunikační vlastnosti,
příjemné vystupování, všeobecný
přehled
• dobrá znalost území MAS ORLICKO,
zájem o aktuální dění
• aktivní činnost uchazeče v neziskovém sektoru nebo spolkovém životě
výhodou
• časová flexibilita, spolehlivost, samostatnost
• zkušenosti s administrací dotací
• praxe v oboru
• řidičský průkaz skupiny B, mobilita
(vlastní automobil)

Žádost o registraci uchazeč předloží
v písemné podobě na adresu kanceláře
MAS ORLICKO, Divišova 669, 564 01
Žamberk. Na obálku uveďte „Registrace uchazečů o zaměstnání – NEOTVÍRAT“.
K pohovorům budou jednotliví uchazeči
pozváni dle aktuálních potřeb organizace na obsazení vybraných pracovních
pozic.
MAS ORLICKO využije uvedené údaje
výhradně pro interní potřebu a nebude
je sdělovat třetím osobám.

tů probíhá v souladu s výstupy projektů.
Zjištěné odchylky od pravidel neměly
vliv na dlouhodobou udržitelnost
projektů a probíhá jejich odstranění ve
stanovených lhůtách.
Ve druhé fázi kontrol na podzim
letošního roku je naplánováno ještě
26 kontrol ukončených projektů.

Představujeme Vám
ukončené projekty
V období od minulého zpravodaje bylo
ukončeno dalších 34 projektů našich
žadatelů – 4 projekty měst a obcí,
18 projektů podnikatelských subjektů
a 12 projektů neziskových organizací.
V následujících fotografiích Vám jednotlivé projekty představíme.

Šťastný domov občanské sdružení
Modernizace medodílny a včelína
Výše dotace: 500 000 Kč

Místo výkonu práce:
• Žamberk (kancelář MAS ORLICKO)
• Detašované pracoviště – území
mikroregionu Region Orlicko – Třebovsko, Severo-Lanškrounsko

Kontroly a realizace
podpořených/
ukončených projektů
programu LEADER
Také v letošním roce probíhají kontroly ukončených projektů v době
udržitelnosti.
„Komise pro kontrolu, hodnocení a monitorování“ letos zatím zkontrolovala 17
projektů (1 město, 11 neziskových organizací a 5 podnikatelských subjektů).
Na základě provedených kontrol lze
konstatovat, že užívání výstupů projek-
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JERMS, o. s.
Dětské hřiště
Výše dotace: 402 556 Kč

Podchlumí, a. s.
modernizace mléčné farmy – ustájení telat
v areálu Hejnice
Výše dotace: 180 000 Kč
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Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Letohradě
Zateplení obvodového zdiva schodiště
a zlepšení tepelného komfortu ve foyer kostela
ČCE v Letohradě
Výše dotace: 149 400 Kč

BIO & CEEPORT, s. r. o.
Revitalizace manipulačních ploch pro
skladování
Výše dotace: 462 682 Kč
SKIPARK ČERVENÁ VODA, s. r. o.
Vybavení půjčovny sportovního náčiní SKIPARK
Mlýnický Dvůr
Výše dotace: 228 145 Kč

Miroslav Zářecký
Moderní zemědělské podnikání
Výše dotace: 132 000 Kč
TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ
Modernizace zázemí pro spolkovou činnost
Výše dotace: 142 966 Kč
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Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Rekonstrukce Centra Pod střechou
Výše dotace: 718 960 Kč

ZEOS, s. r. o.
Pořízení automatického přihrnovače krmiva
Výše dotace: 181 650 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Žamberk
Revitalizace stropu a basketbalové koše –
Sokolovna Žamberk
Výše dotace: 135 000 Kč

Rolnická společnost, s. r. o.
Pension Ječmínek – sadové úpravy
Výše dotace: 294 019 Kč

Miroslav Seidlman
Fixační klec a manipulační ohrada pro skot
Výše dotace: 121 362 Kč

Lichkovský dvůr, s. r. o.
rekonstrukce skladu technologií pro pastevní chov
Výše dotace: 249 829 Kč

Daniela Bolečková
nákup nových zemědělských strojů pro
živočišnou výrobu
Výše dotace: 249 480 Kč
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Filmová společnost Orfilm
Orfilm – dovybavení materiálem
Výše dotace: 147 137 Kč

ŽIVA zemědělská obchodní, a. s.
Zlepšení podmínek chovu telat
Výše dotace: 242 555 Kč

Ing. Pavel Pešta
Rozšíření ubytovací kapacity penzionu Srdíčko
v Jablonném nad Orlicí
Výše dotace: 299 400 Kč

Myslivecké sdružení Bystřec
Výměna oken, dveří a zateplení štítu
myslivecké klubovny Bystřec
Výše dotace: 148 999 Kč

Jakub Mareš
Fixační klec, manipulační zábrany, krmelec,
mobilní přístřešek
Výše dotace: 499 800 Kč

Obec Sobkovice
Rekonstrukce povrchu místní komunikace
v katastrálním území Sobkovice
Výše dotace: 496 193 Kč

Český svaz biatlonu Klub biatlonu OEZ Letohrad
Pořízení sportovního vybavení pro mladé
biatlonisty z regionu
Výše dotace: 137 095 Kč

Letohradská zemědělská společnost, a. s.
Modernizace ustájení telat
Výše dotace: 129 000 Kč

Zdeněk Doleček
Podpora rozvoje cykloturistiky Orlických hor
a Podorlicka
Výše dotace: 72 900 Kč

Obec Líšnice
Líšnice – obnova prostranství hřbitova
Výše dotace: 601 106 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Kameničná
Zpevněná plocha hřiště u hasičského areálu
Výše dotace: 123 351 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Letohrad – Kunčice
Nákup požární stříkačky
Výše dotace: 149 130 Kč
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Projekt spolupráce MAS
Jedeme všichni
Miroslav Hillebrant – RENY
Formátovací pila
Výše dotace: 249 500 Kč

Náš vlajkový projekt Jedeme všichni
na podporu elektrokol finišuje.

Sportovní klub Žamberk
Zateplení obývaných místností v loděnici
kanoistického oddílu
Výše dotace: 144 887 Kč

Na poslední akci tohoto
projektu dne 17. 9. 2014
vyrazil peloton nadšenců
a milovníků cyklistiky na
250 kilometrovou cyklojízdu ze Žamberka, dále
přes Letohrad a Dolní
Moravu napříč územím
šesti partnerských MAS. Na trase bylo
naplánováno celkem 11 zastavení, na
kterých je čekalo mnoho zajímavých
atrakcí a zážitků. V minulých měsících
jel peloton z MAS Opavsko organizující
cyklojízdu k nám do Žamberka (jsme
koordinátorem projektu). Zde je fotka
ze slavnostního startu na náměstí
v Žamberku. Slavnostně startoval náš
pan předseda Ing. Oldřich Žďárský.

AEROKLUB Žamberk
Rekonstrukce oken obytné části hangáru
Výše dotace: 149 955 Kč

Správa sportovišť Dlouhoňovice, s. r. o.
Rozšíření služeb Ski areálu Dlouhoňovice
Výše dotace: 204 780 Kč

Sdružení obcí Orlicko
Dovybavení cyklostezek a cyklotras Orlicka
Výše dotace: 288 436 Kč

Jaromír Šeda
Modernizace techniky pro živočišnou výrobu
Výše dotace: 129 950 Kč

Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou
Dovybavení cyklotras pod Zemskou branou
Výše dotace: 278 644 Kč
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Z předchozích akcí stojí za zmínku
seminář „Podpora elektrokol v cestovním ruchu“ v Pastvinách dne
26. 6. 2014, na kterém se mohli účastnici dozvědět spoustu zajímavých věcí
okolo elektrokol a samotná elektrokola vyzkoušet. Na programu bylo představení projektu, informace o cyklojízdě, historie vzniku elektrokol a jejich
vývoj, představení různých typů elektrokol, co je dle legislativy elektrokolo a co už ne, možnost čerpání dotací
z fondů EU a zkušenosti z provozování
půjčovny elektrokol. A jak takové elektrokolo vypadá? Má navíc elektromotor
a baterii.

V současné době připravujeme žádost
o proplacení projektu.
Provozujete půjčovnu s elektrokoly?
Jste ochotni poskytovat dobíjení
pro elektrokola turistů? Neváhejte
a oslovte nás, uvedeme Vás na webových stránkách projektu.

Země živitelka
Hned následující den 27. 6. 2014 jsme
projekt představili na Letohrátkách.
Za celou dobu jsme se u stánku nezastavili a nakonec jsme se zastavili
u čísla 103 odjetých jízd na trenažéru.
Samozřejmě součástí byla i možnost
vyzkoušet si elektrokolo, které také
mnozí návštěvníci využili.

Podívejte se na naše podařené animované video k projektu na
http://youtu.be/Ai43DYrjNO0

Další prezentace proběhla dne 23. 8.
na Fořtově dni v Červené Vodě. Ten den
pršelo, přesto se na trenažéru a elektrokole projely tři desítky lidí. Kdo si
zkusil zajet trasu na cyklotrenažéru
s virtuální realitou, vyprodukoval díky
tomu natolik elektřiny, že si umixoval
vlastní banánovo-mléčný koktejl.
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MAS ORLICKO se představila dne
28. 8. 2014 na největší tuzemské
výstavě Země živitelka zaměřené
na zemědělství a venkov v Českých
Budějovicích spolu s ostatními MAS
v republice.
Prezentovali jsme zde MAS v Pardubickém kraji, vlastní činnost, turistické cíle na území působnosti a také
náš vlajkový projekt Jedeme všichni.
Návštěvníci se ptali na památky, chtěli
slyšet tipy na výlety v kraji a někdo se
zajímal o dotační poradenství, které
MAS poskytují. Úspěch u návštěvníků
měla zejména ochutnávka výběru
uzenin vyráběných firmou Jatka
Lanškroun, s. r. o., která je členem
sousední MAS Lanškrounsko.
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V neposlední řadě je důležité vzdělávání pracovníků při přípravě Strategie,
kteří Strategii aktivně připravují, proto
jsme se zúčastnili dvoudenního červnového školení v Hlinsku pořádaného
Národní sítí Místních akčních skupin.

Prezentační akce pro
zemědělce – fixační klec
Chovatelský den na farmě Bystřec
byla zajímavá příležitost nejen pro zemědělce. Dne 5. 6. 2014 se zúčastnili
zástupci členů MAS ORLICKO akce
Chovatelský den v Bystřeci, pořádané
hlavním
pořadatelem
Zemědělská, a. s. Bystřec, CRV Czech Republic, spol. s r. o. Využili jsme této příležitosti k představení fixační klece na
dobytek, pořízené jedním z našich
úspěšných žadatelů o dotace a informování o ostatních realizovaných zemědělských projektech.

Připravujeme
s Vámi strategii
do roku 2020
Rekapitulace z přípravy
Strategie
Pro zjišťování dat a podkladů do Strategie jsme pořádali několik aktivit.
Svolali jsme porady pracovních skupin. Ta poslední se konala v sokolovně
v Lukavici 29. 7. 2014, kde se sešlo na
30 zástupců obcí, podnikatelů, firem
a neziskových organizací ke společné
diskusi a připomínkování návrhu analytické části strategie, jejích dílčích
okruhů a následnému zpracování
tématických SWOT.
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Vedli jsme osobní setkání s lidmi
na městských a obecních úřadech, ale
i s dalšími důležitými aktéry území,
studovali jsme nespočet podkladů,
městských strategií, dokumentů
na národní, a regionální bázi.
V rámci přípravy Strategie proběhlo
několik dalších setkání s různými zájmovými skupinami. Sešli jsme se také
se zástupci okolních MAS, se kterými
chceme v budoucnu realizovat projekt
na území CHKO Orlické hory. Zjišťovali
jsme potřeby církví, v sociálních službách a třeba i připravované projekty
mikroregionů. Důležitým setkáním ve
školství byl celodenní workshop, kde
se potkali ředitelé školek a škol na
našem území.

Vše bylo završeno schválením analytické části Strategie Valnou hromadou
4. 9. 2014. Tato část byla zveřejněna
a prošla připomínkovým řízením
v měsíci září. Nyní navazujeme zpracováním implementační a návrhové
části. Na tvorbě návrhů se budou podílet lidé z území MAS ORLICKO. VH
pověřila tvorbou návrhové části odborníky – členy i nečleny MAS ORLICKO
v pracovních skupinách. Složení
pracovních skupin je zveřejněno na
našem webu.

Implementační část
Strategie
MAS ORLICKO, jako jedna ze 112
místních akčních skupin, měla možnost do letošního roku realizovat svoji
rozvojovou strategii. Nyní se jí otevírá
možnost získat podporu na období
2014 – 2020. Podmínkou pro získání
prostředků na realizaci nové Strategie
je samozřejmě její zpracování, a to
v takové kvalitě, aby byla schválena
Ministerstvem pro místní rozvoj, které
bude hodnocení strategií všech místních akčních skupin provádět.

S aktivitami MAS směřujícími k vytvoření této nové strategie jste se již mohli
setkat a s analytickou i návrhovou částí
strategie se měli možnost seznámit
(i v tomto čísle zpravodaje). Nedílnou
součástí Strategie je její implementační
část – tedy popis toho, co místní akční
skupina bude dělat, aby dosáhla cílů
stanovených v návrhové části strategie.
Z této části strategie se dozvíte, jak
se MAS bude v příštích několika letech
„chovat“.
Dočtete se v ní, jak bude MAS komunikovat se všemi aktéry působícími na
jejím území, jak bude informovat o výzvách k předkládání žádostí o dotace, jak
bude organizována činnost kanceláře
MAS a jednání jejích orgánů. Dále v ní
bude stanoveno, jakým způsobem bude
MAS ORLICKO spolupracovat s ostatními místními akčními skupinami (ale
i s dalšími organizacemi) v rámci kraje,
České republiky i v zahraničí. Bude
zde popsáno, jak bude MAS zjišťovat,
že je strategie realizována podle jejích
počátečních představ – že realizované

www.mas.orlicko.cz   www.facebook.com/mas.orlicko

projekty přispívají k naplňování jejích
cílů a skutečně přispívají k řešení problémů a k rozvoji celého území.

Jan Martínek
ředitel CpKP Plzeň, www.cpkp-zc.cz
Centrum pro komunitní práci

Příprava k certifikaci
MAS ORLICKO
Dne 30. 7. 2014 se zástupci MAS ORLICKO zúčastnili v Praze semináře
k „Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém
období 2014 – 2020“. Seminář proběhl
za spolupráce Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. JUDr. Lenka Deverová
seznámila přítomné s právní probleCo nás čeká v roce 2015 kalendář MAS
15.2. Veřejná prezentace ISU
15. – 28.2.2015 – 2. veřejné připomínkové řízení
Integrované Strategie
18.2. Rada MAS
31.3. Schválení SCLLD VH MAS ORLICKO
17.4. Dokončení kontrol SZIF
30.4. Podání žádosti o hodnocení SCLLD MAS
ORLICKO

30.4. Získání certifikátu – MAS ORLICKO
14.5. Rada MAS
28.5. VH MAS ORLICKO
1.5. – 31.12.2015 Hodnocení ISU
příslušnými orgány
od 01/2016 Schválení Strategií MAS ČR
2/2016 Realizace Strategie (výzev)
Termíny jednotlivých jednání se mohou
změnit. Aktuální termíny zveřejňujeme na
webových stránkách.

Evropské strukturální a investiční fondy
(ESI fondy)

matikou spojenou se standardizací
MAS s ohledem na různé právní formy
MAS. Zástupci dalších organizací pak
doplnili výklad o další důležité informace.
Místní akční skupiny obdržely návrh
certifikace MAS pro období 2014 –
2020. Certifikace MAS je proces, ve
kterém musí splnit proces kritérií,
díky kterým poté bude prokazovat svoji
schopnost zprostředkovávat dotace
z nových operačních programů v období 2014 – 2020. Teprve po úspěšné
certifikaci budeme moci předložit
žádost o podporu své integrované
strategie Komunitně vedeného místního rozvoje MAS ORLICKO.

Nové projekty v dotačním
období 2014 – 2020
Mnohé obce, NNO, místní spolky
i podnikatelé přemýšlejí, že využijí
možnost získat dotaci z Evropských
fondů a budou o ni žádat přes naši
MAS ORLICKO. Proto si Vás dovolujeme oslovit a poprosit Vás, pokud
i Vy o něčem podobném uvažujete,
budeme rádi, pokud nám přiblížíte
Váš projektový záměr v základních
obrysech již teď. Rádi bychom získali
představu, jakým směrem se budete
rozvíjet na území MAS ORLICKO.
V těchto týdnech připravujeme
Integrovanou strategii komunitně
vedeného místního rozvoje MAS
ORLICKO 2014 – 2020, kde bychom
rádi zakomponovali takové cíle,
které by byly v souladu s Operačními
programy a současně mapovaly cíle

našeho území. Při znalosti Vašich
projektových záměrů budeme moci
lépe nastavit cíle a prioritní opatření
této Strategie.
Na našem webu v sekci Strategie
2014 – 2020, „Jak se zapojit?“
najdete odkaz na webový formulář
projektového záměru a vyplňte jej
prosím. Když vyplníte tento formulář, zařadíme Vás do naší databáze
a pokud předložíte v příštích letech
žádost o dotaci, bude Váš projekt
na základě této registrace bodově
zvýhodněn.
Uvědomujeme si, že Vaše projektové záměry jsou Vaším důležitým
majetkem a proto všechny zaslané
informace podléhají ochraně osobních údajů a budou použity výhradně
V OBECNÉ ROVINĚ pro přípravu
Strategie MAS ORLICKO.
V novém dotačním období předpokládáme širší záběr možností i objemu dotací než v předcházejících letech. MAS bude moci přerozdělovat
finance z více Operačních programů.
Postupně mapujeme varianty čerpání z Operačních programů. První
požadavky a přesné detaily z jednotlivých ministerstev i od nás budou
postupně zveřejňovány do konce
roku 2015, první výzvy pak budou vyhlášeny v roce 2016.
Těšíme se na další podněty i Vaše
projektové záměry.

Aktuální info
Aktuální stav vyjednávání při přípravě
Dohody o partnerství mezi ČR a Evropskou unií nejen ve vazbě na CLLD:

Stav vyjednávání (září 2014)

Integrovaný regionální OP = IROP
OP Doprava

Nebude realizován prostřednictvím MAS

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Stále probíhá vyjednávání

Program rozvoje venkova

ČR
v mld. Kč

MAS ČR
v mld. Kč

131,5

10,2

126,8

–

116
84

3,08
0,3

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Řešení absorpční kapacity a poradenství (technická pomoc)

77,3

OP Životní prostředí

Stále probíhá vyjednávání

66,7

0,5

OP Zaměstnanost

+ až 30% z prioritní osy 2.1. jako nositel IN

60

1,72

OP Meziregionální spolupráce

Stále probíhá vyjednávání

18,9

?

OP pro příhraniční spolupráci (5x)

Stále probíhá vyjednávání

18,2

?

6,16

–

5,5

–

711,1

13,78

OP Technická pomoc
OP Praha - pól růstu
OP Rybářství

Stále probíhá vyjednávání

Celkem

Předpokládáme finální schválení Operačních programů do konce roku 2014.

www.facebook.com/mas.orlicko    www.mas.orlicko.cz
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INTEGROVANÁ
STRATEGIE

komunitně vedeného místního rozvoje MAS ORLICKO

Vize, návrh priorit

Dokument je zpracován pro období let
2014 – 2023

ORLICKO
V ROCE 2020
Pracovní verze
K veřejnému připomínkovému řízení
Na základě analýzy území, založené na studiu jeho sociálních, ekonomických a environmentálních charakteristik
a poznatcích potřeb, přání a problémů občanů, firem, institucí a dalších relevantních subjektů a aktérů území,
byla definována vize, strategické cíle a priority rozvoje území MAS ORLICKO a to jako odraz specifických silných
a slabých stránek území, identifikovaných příležitostí a ohrožení a to s přihlédnutím k existujícím finančním,
lidským i materiálovým zdrojům území.
Předkládaný návrh je určen k široké a otevřené diskusi odborníků, občanů i organizací v území, s cílem připravit
ucelený rozvojový a strategický dokument, založený na společně zvážených, projednaných a uznaných
prioritách rozvoje území MAS ORLICKO.

4. Stanovení cílů a jejich priorizace
Základní priority a hodnoty MAS ORLICKO:

• MAS ORLICKO záleží na kvalitním regionálním rozvoji, klade důraz na vyvážený
a udržitelný rozvoj na bázi vzájemné spolupráce.

• MAS ORLICKO spolupracuje a podílí se na spolupráci všech zájmových skupin
převážně v regionu.

• MAS ORLICKO etabluje evropské a národní vize všem občanům regionu, jejichž
realizace a dopad se ideálně promítají v životě místních obyvatel.

• MAS ORLICKO vhodně reaguje na měnící se ekonomické, sociální a přírodní
podmínky a minimalizuje související rizika.

• MAS ORLICKO modernizuje stávající podmínky a cestou inovace vede k lepšímu
životu na venkově.

• MAS ORLICKO podporuje projekty, které přinášejí širší nabídku v různorodých
oblastech.

VIZE:

MAS ORLICKO je společenství zodpovědných
a vzdělaných lidí, kteří se aktivně podílejí na vytváření,
rozvoji a udržení hodnot svého území ve zdravém
a přirozeném prostředí.

4. 1. Stanovení klíčových oblastí a strategických cílů

Podpora spolupráce
a síťování

1. 2. 5.

Rozvoj dobrovolnictví

Dostupné sociální
služby

Ocenění občanů
přispívajících komunitě

Stabilizace a rozvoj
poskytovatelů
sociálních, navazujících
a doprovodných
služeb

1. 2. 4.

1. 2. 2.

1. 1. 2.

1. 1. 4.

Podpora rozvoje
neziskového sektoru

Ocenění občanů
v celospolečensky
nedoceněných
oborech

1. 2. 1.

1. 1. 1.

Podpora plánování
v oblasti sociálních,
doprovodných
a navazujících služeb

1. 2. 3.

Podopatření

Podopatření

1. 1. 3.

1. 3. 1.

Opatření

Opatření

Efektivní a kvalitní
zázemí poskytovatelů
sociálních,
doprovodných
a navazujících služeb

Podopatření

Rozvinutá občanská
společnost

Fungující systém
sociálních,
doprovodných
a navazujících služeb
v území

Investice pro rozvoj
občanské společnosti

1. 3. 2.

Podpora akcí
regionálního
a místního významu

Opatření

Pospolitý, kulturní
a společenský život

1. 3.

1. 2.

1. 1.

Strategická oblast

Strategická oblast

Strategická oblast

Rovný přístup
a příležitosti ve
vzdělání

Účinnější přístup žáků
ke vzdělávání v celém
spektru praktických
činností a dovedností

Vzdělávání pedagogů
pro zvýšení účinnosti
opatření 1. 4. 1.

Podpora zavádění
diagnostických
nástrojů pro kariérní
poradenství

1. 4. B. 4.

Posílení kapacity
účastníků vzdělávání
talentovaných žáků

1. 4. B. 3.

Posílení kapacity
účastníků vzdělávání
žáků se SVP

1. 4. B. 2.

Odstranění fyzických
překážek vzdělávání
žáků se SVP

1. 4. A. 2.

1. 4. B. 1.

1. 4. A. 1.
Materiálně-technické
zázemí a vybavení pro
výuku v celooborovém
spektru činností

Podopatření

1. 4. B

1. 4. A

Podopatření

Opatření

Opatření

Rozvoj formálního vzdělávání

1. 4.

Strategická oblast

Podpora regionálního
školství

1.4 C. 1.

Podopatření

Regionální školství
a regionální identita

1. 4. C

Opatření

Inovace ve vzdělávání

1. 4. D. 1.

Podopatření

Inovace ve vzdělávání

1. 4. D

Opatření

Nabídka celoživotního
vzdělávání

1. 5. 2.

Dostupná nabídka
neformálního
vzdělávání

1. 5. 1.

Podopatření

Opatření

Zlepšení podmínek
pro život v sociálně
vyloučených lokalitách

1. 6. 1.

Podopatření

Opatření

Efektivní řešení pro
území se specifickými
potřebami

1. 6.

1. 5.
Podpora
neformálního
a celoživotního
vzdělávání

Strategická oblast

Strategická oblast

Animační činnost
a realizace SCLLD

1. 7. 2.

Technická pomoc
příjemcům dotací

1. 7. 1.

Podopatření

Opatření

Podpora spolupráce
v území a technická
pomoc

1. 7.

Strategická oblast

MAS ORLICKO je společenstvím obyvatel, kteří jsou vzdělaní a spokojení. Svoboda a životní možnosti místních obyvatel jsou podporovány adekvátním způsobem díky kvalitnímu vzdělávání, službám, kultuře a společenskému vyžití.
V území funguje spolupráce obyvatel, neziskových organizací, podnikatelského sektoru a obcí. Rozvinutá občanská společnost lépe přistupuje vzájemně k otázkám spolupráce a je schopna významně zkvalitnit zdraví a život svých obyvatel.

Klíčová oblast 1
Lidé a občanská společnost

1

2. 5. 2.
Animační činnost a realizace
SCLLD

2. 4. 2.
Podpora uplatnění osob
znevýhodněných na trhu
práce

2. 3. 2.

Kvalifikovaný trh absolventů
reflektující potřeby místního
trhu

Podopatření

2. 2. 1.

Konkurenceschopné
a dostupné služby CR

2. 2. 2.

Podpora profesionálního
destinačního managementu

2. 1. 1.

Investice do zemědělských
podniků

2. 1. 2.

Rozvoj rostlinné výroby

Rozvoj lidských zdrojů
v podniku

2. 3. 4.

Pomoc začínajícím
podnikatelům

2. 3. 5.

Pomoc podnikům s reakcí na
dynamické změny trhu

2. 1. 4.

Podpora tradičního sektoru
dřevozpracujících podniků
lesního hospodářství

2. 1. 5.

Podpora spolupráce

Podpora místního odbytu
a produkce

2. 3. 6.

2. 3. 3.

Diversifikace zemědělské
výroby

Podpora sociálního
podnikání

2. 1. 3.

2. 4. 1.

2. 3. 1.

Podopatření

Energeticky účinný, technicky
a technologicky vybavený
sektor podnikání

Podopatření

Technická pomoc příjemcům
dotací

2. 5. 1.

Podopatření

Opatření

Podopatření

Opatření

Opatření

Opatření

Opatření

Fungující sektor podnikání

Rozvoj cestovního ruchu

2. 5.
Podpora spolupráce v území
a technická pomoc

2. 4.
Dobré příležitosti na trhu
práce pro všechny

2. 3.

2. 2.

2. 1.

Rozvoj zemědělského
podnikání

Strategická oblast

Strategická oblast

Strategická oblast

Strategická oblast

Strategická oblast

Prosperující podnikatelský sektor reprezentují schopní a vybavení živnostníci a dobře fungující malé, střední a velké podniky. Podnikatelský sektor reaguje na potřeby
související s probíhajícími změnami tržního prostředí. Je v souladu s regionální identitou, respektuje patriotismus a realizuje v území MAS ORLICKO celospolečenskou odpovědnost.

Klíčová oblast 2
Podnikatelský sektor a trh práce

2

3. 1. D. 1.
Budování technické
infrastruktury

3. 1. C. 1.

Příprava ploch pro
výstavbu bydlení

3. 1. C. 2.

3. 1. B. 1.

Optimalizace sítě škol

3. 1. B. 2.

Dostupné školství

3. 1. A. 1.

Péče o obecní majetek

3. 1. 2.

Kulturní, sportovní
a společenský život

Rozvoj cyklodopravy
3. 2. 4.
Rozvoj bezpečné, ekologické
a bezbariérové dopravy

3. 1. D. 4.
Další infrastruktura
obce

3. 2. 3.

Zvýšení bezpečnosti v dopravě

3. 2. 2.

Obnova místních komunikací

3. 2. 1.

3. 1. D. 3.

Dostupné plochy pro
rozvoj podnikání

3. 1. F. 2.

Revitalizace
nevyužívaných objektů

3. 1. F. 1.

Podopatření

Zvýšení podílu
plynofikovaného území

Udržení základních
služeb v obcích

3. 1. E. 1.

Podopatření

3. 1. 3.

Zásobení pitnou vodou
a územní soběstačnost

3. 1. D. 2.

Podopatření

Revitalizace
nevyužívaných objektů
a dostupné rozvojové
plochy v území

Veřejná prostranství
a zeleň

Dostupné sociální
bydlení

Podopatření

Základní služby
v obcích

Podopatření

Podopatření

Podopatření

Dostupné bydlení

Technická
infrastruktura obcí

3. 1. F

Dostupné a udržitelné
školství

3. 1. E

Kvalitní občanská
vybavenost a úřad

3. 1. C

3. 1. D

3. 1. B

3. 1. A

Prezentace kulturního,
historického
a architektonického dědictví
sakrálních staveb veřejnosti

3. 3. 4.

Zpřístupnění sbírek
a mobiliárních fondů veřejnosti

3. 3. 3.

Obnova a zhodnocení
drobných sakrálních památek

3. 3. 2.

Mapování a studie

3. 3. 1.

Podopatření

Opatření

Opatření

Opatření

Opatření

Opatření

Opatření

Zajistit bezpečnou, dostupnou a funkční občanskou vybavenost v obcích

Opatření

Kulturní a sakrální dědictví
regionu

Kvalitní, bezpečná
a ekologická doprava

Opatření

3. 3.

3. 2.

3. 1.

Strategická oblast

Strategická oblast

Strategická oblast

Animační činnost a realizace
SCLLD

3. 4. 2.

Technická pomoc příjemcům
dotací

3. 4. 1.

Podopatření

Opatření

Podpora spolupráce v území
a technická pomoc

3. 4.

Strategická oblast

Region MAS ORLICKO zajišťuje pro své občany bezpečné, zdravé a funkční životní podmínky v obcích. Pečuje o své kulturní dědictví. Podporuje efektivní spolupráci v území za účelem zajištění koordinovaného rozvoje svého území.

Klíčová oblast 3
Investiční rozvoj území

3

Péče o zvláště
chráněná území

Rozvoj produktů zimní
turistiky

Efektivní systém
nakládání s odpady

4. 3. 1.
Obnova vodního
režimu v krajině

4. 4. 1.

Podopatření

Technická pomoc
příjemcům dotací

Animační činnost
a realizace SCLLD

4. 6. 2.

4. 6. 1.

Zvyšování energetické
účinnosti soukromých
objektů

Podopatření

Opatření

4. 5. 1.

Podopatření

Opatření

Ing. Oldřich Žďárský, předseda

Děkuji!

Vážení občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací i veřejného sektoru. Budeme rádi, pokud se zapojíte k diskusi nad předkládaným návrhem.
Kompletní znění všech dokumentů Strategie naleznete na webových stránkách MAS ORLICKO (www.mas.orlicko.cz) v sekci „STRATEGIE 2014 – 2020“.

PŘIPOJTE SE K DISKUSI NAD PŘEDLOŽENÝM NÁVRHEM:

Využití hmotného
a nehmotného
přírodního dědictví
a rozvoj produktů CR

4. 1. 3.

Obnova přírodních
a krajinných struktur

4. 2. 1.

4. 1. 1.

Podopatření

Opatření

Rozvoj produktů pěší,
cyklo a in-line turistiky

Podopatření

Podopatření

Opatření

Zvyšování energetické
účinnosti soukromých
objektů

Obnova vodního
režimu a krajinných
struktur
Podpora spolupráce
v území a technická pomoc

4. 6.

4. 5.

4. 4.

4. 4. 2.

Opatření

Opatření

Environmentálně
zodpovědné jednání
a nakládání s odpady

4. 3.

Podpora
zodpovědného
nakládání s odpady
a ekologická výchova

Péče o zvláště
chráněná území

Rozvoj etablovaných
a inovativních
produktů a služeb

Strategická oblast

Strategická oblast

Strategická oblast

4. 3. 2.

4. 2.

4. 1.

Strategická oblast

4. 1. 2.

Strategická oblast

Strategická oblast

Obyvatelé regionu jsou hrdí na zdejší přírodu a krajinu. Při svém rozvoji region staví na přírodě a krajině a jeho aktéři ji využívají zodpovědně
a s respektem. MAS ORLICKO podporuje udržitelnost přírody a krajiny a usiluje o její zachování pro budoucí generace skrze realizaci daných opatření.

Klíčová oblast 4
Krajina a příroda
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ORLICKO
V ROCE 2020
Kontext vzniku a existence strategie
Integrovaná strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Orlicko je zpracována v souladu s cíli MAS
Orlicko, kterými jsou:
• Zajištění naplňování principu partnerství spočívající ve spolupráci mezi veřejnou správou, podnikatelskými subjekty, nestátními neziskovými organizacemi, dalšími subjekty a občany
• Podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, ochrana přírodního prostředí a kulturního dědictví regionu
• Zajištění trvale udržitelného života území MAS Orlicko
• Zajišťování finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů pro rozvoj území MAS Orlicko
• Zprostředkování a zajištění spolupráce přes hranice s obdobnými subjekty v přilehlé části
polského příhraničí
• Zajištění a zprostředkování spolupráce a výměny zkušeností s dalšími subjekty a organizacemi v ČR i mimo
ČR
MAS Orlicko byla založena v roce 2006 na území totožném s územím mikroregionu Sdružení
obcí Orlicko (založeno 1992). MAS Orlicko vznikla jako přirozeně se vyvíjející buňka, navazující
na existující síť vztahů a spolupráce na úrovni mikroregionu a rozšířila platformu diskusního
pole o dalším rozvoji regionu Orlicka zapojením dalších subjektů (občanů, podnikatelů,
spolků) spolupracujících na principu partnerství.
Od roku 2006 realizovala MAS Orlicko program LEADER ČR 2007 (2 500 000 Kč),
Strategický plán Leader „Žijeme a chceme žít v pohraničí“ (60 000 000 Kč v období
let 2009 – 2013) a další aktivity a projekty na podporu rozvoje regionu (podpora neziskových organizací – NeziskovkyOrlicka.cz, konzultační podpora pro NNO, zastřešení projektů místních aktérů v oblasti cestovního ruchu, sociálních služeb, vzdělávání,
atd.). K dalšímu rozšíření této platformy došlo v roce 2012, kdy se územní působnost
MAS Orlicko rozšířila na území 57 měst, městysů a obcí s více než 90 000 obyvateli.
V roce 2013 schválila valná hromada MAS Orlicko záměr připravit a následně realizovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Orlicko, která bude
připravena v souladu se sociálními, ekonomickými a environmentálními potřebami
území a k jejíž realizaci budou využívány i fondy regionálního rozvoje.
Využití, role a potřebnost metody LEADER byla definována a vymezena především
následující kroky:

• Strategie Evropa 2020 (17. 6. 2010):
„Metoda LEADER nabízí účinnou koordinaci a integraci všech nástrojů rozvoje venkovských
oblastí, bez ohledu na to, z kterého fondu jsou financovány, a tím výrazně násobí efekt poskytnuté podpory a vytváří řadu synergických efektů“

• Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)
„LEADER jako nástroj pro místní rozvoj“ (21. 9. 2011)
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• Dohoda o partnerství pro programové období 2014 – 2020 (11. 8. 2014):
Komunitně vedený místní rozvoj byl schválen jako jeden ze tří nástrojů integrovaného přístupu k využití
fondů pro regionální rozvoj a byly vymezeny hlavní témata řešená CLLD.
V souladu s Dohodou o partnerství bude CLLD realizován nejen prostřednictvím Společné zemědělské politiky, ale i prostřednictvím dalších operačních programů v rámci EFRR a ESF, a to v následujících tématech:

• Řešení vysoké nezaměstnanosti ve venkovských oblastech a zvýšení možnosti uplatnění uchazečů na trhu
práce zvýšením počtu pracovních míst na venkově, snížení vnitřní diferenciace trhu práce v rámci místních
akčních skupin mezi městem a venkovem zvýšením podílu pracovních míst na venkově

• Stabilizace obyvatelstva zvyšováním a změnami jejich kvalifikace a zajištěním pracovních příležitostí ve
venkovském prostoru

• Podpora podnikatelských příležitostí, podpora zakládání nových podnikatelských subjektů v součinnosti místních aktérů. Zastavení odlivu kvalifikované a mladé pracovní síly do lukrativnějšího
nezemědělského podnikání mimo venkovské oblasti

• Využití rozvojového potenciálu venkova (např. lidský potenciál, atraktivita prostředí, alternativní služby, schopnost obyvatel spolupracovat, obnova kulturního dědictví a oživení
kulturního života)

• Vytváření podmínek pro spolupráci mezi základními a středními školami ve venkovském prostoru

• Zvýšení funkční vybavenosti venkova, vytváření podmínek pro spolupráci při zlepšování kvality a dostupnosti sítí služeb (např. sociálních, zdravotních a návazných)

• Podpora rozvoje lokální ekonomiky (vč. sociálních podniků) ve venkovském prostoru, podpora rozvoje vzájemné spolupráce firem, firem a škol a dalších relevantních aktérů, podpora a rozvoj služeb v oblasti zavádění technických i netechnických inovací

• Realizace pozemkových úprav, realizace opatření zlepšujících biodiverzitu
• Podpora regenerace brownfieldů, zvyšování podílu znovuvyužití odpadů, recyklace a podpora náhrad prvotních zdrojů za druhotné suroviny

Zachování a obnovení propojenosti a prostupnosti krajiny, koordinace agroenvironmentálních opatření pro zlepšení vzhledu krajiny

Centrum Pod Střechou
po rekonstrukci září
V rámci Dne otevřených dveří proběhlo 19. září 2014 setkání realizátorů, donátorů a partnerů projektu
rekonstrukce Centra Pod střechou
v Letohradě. Oblastní charita Ústí nad
Orlicí rekonstruovala budovu v letech
2012/13 také díky dotaci z Programu
rozvoje venkova ve výši 718 960 Kč,
získanou prostřednictvím MAS ORLICKO. Centrum Pod střechou nabízí
programy pro širokou veřejnost již
10 let.

Setkání se vedle zástupců stavebních
a dodavatelských firem, sponzorů
a zaměstnanců Charity zúčastnili také
zástupci krajské správy Ing. Pavel Šotola a Ing. Helena Zahálková, starosta
Letohradu Petr Fiala, zástupci MAS
ORLICKO a také zástupci Diecézní
charity Hradec Králové.

Ředitelka Oblastní charity, Ing. Marie
Malá, poděkovala všem, kdo se na
modernizaci podíleli a přiblížila 10letou činnost Centra Pod střechou: „Za
dobu provozu se tady vykonalo mnoho
dobrého, vystřídaly se tady stovky
maminek s dětmi v rodinném centru,
v nízkoprahovém zařízení pro děti
a mládež se pracovalo se stovkami
mladých, tisíce lidí navštívily volnočasové kroužky, besedy a oblíbené
příměstské tábory,“ a připojila také
statistiku za rok 2013, kdy pravidelné
18

programy v RC navštěvovalo 116 lidí,
účast na jednorázových akcích činila
858 lidí, do nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež docházelo 109
mladých a letní příměstské tábory zde
strávilo 123 dětí. Při této příležitosti
vyzdvihla paní ředitelka také podporu
města a farnosti.
Poté pracovnice Centra seznámily
přítomné s činností a konkrétními
programy, které jsou v letošním
školním roce pro veřejnost připraveny
(např. modeláři, fotografický kroužek, keramika, výtvarka, bubnování,
jóga atd.)
Krajský radní pro sociální oblast
Ing. Pavel Šotola poblahopřál
k úspěšné rekonstrukci, která se realizovala díky spolupráci neziskového,
ziskového a veřejnosprávního sektoru.
Petr Fiala připomněl, že činnost Oblastní charity je pro Letohrad důležitá
a prospěšná.
Prezident Diecézní charity, P. Josef
Suchár nové prostory vysvětil a letohradský farář P. Václav Vacek poděkoval pracovnicím Centra za jejich
péči o děti a popřál zdar všem, kdo
v Centru budou pracovat.

Odpoledne pokračoval program Dne
otevřených dveří jarmarkem, vystoupením místních kapel. Každý si také
mohl prohlédnout zrekonstruované
prostory, seznámit se s programem
nebo si vybrat z množství nabízených
her a činností.

Iva Marková
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Rozhovor s paní
ředitelkou Oblastní
Charity – Ing. Ivou Malou
Komu vaše charita pomáhá?
Cílová skupina lidí, kterým pomáháme
je široká – od rodičů s dětmi, sociálně
slabší rodiny, přes mládež, seniory,
zdravotně postižené občany až po lidi
bez přístřeší nebo migranty.
Kromě zdravotní péče se věnujete
i sociálním službám. Které to jsou?
Ze sociálních služeb podle zák.
č. 108/2006 máme tyto:
Osobní asistenci, sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, nízkoprahové denní centrum pro osoby bez
přístřeší, pečovatelskou službu, denní
stacionář a občanskou poradnu.
Čemu se vaše oblastní Charita dále
věnuje? Jaké máte programy v oblastní Charitě?
Vedle výše uvedených sociálních služeb máme charitní ošetřovatelskou
službu a domácí hospicovou péči,

www.mas.orlicko.cz   www.facebook.com/mas.orlicko

půjčovnu kompenzačních pomůcek,
rodinné centrum. Dále provozujeme
Dům pokojného stáří sv. Kryštofa,
sociální šatník v Pobytovém středisku
v Kostelci nad Orlicí, sociální sprchu
v Ústí nad Orlicí, v Letohradě máme
prodejnu papírnictví a koordinujeme
podporu 13 chudých indických dětí
v projektu Adopce na dálku, na které
se vybírají peníze v letohradské farnosti.
Určitou nadstavbou je pak pořádání různých kulturních akcí, jako
např. charitního plesu v Letohradě,
sbírek šatstva, dnů otevřených dveří,
besed, koncertů nebo výstav.
Jakým způsobem mohou naši čtenáři
podpořit Vaši práci?
Nejjednodušším
způsobem
je
asi finanční podpora na č. účtu
831240611/0100.
Je podle vás charita dostatečně podporovaná a ceněná?
Pacienti našich zdravotních sestřiček
nám často vyjadřují svoji vděčnost
a říkají, že by nám přáli větší podporu… Kdo dnes nemá problémy s financemi? Nechci si stěžovat – snažíme se

vyjít s tím, co máme k dispozici…
Člověk se o Charitě dozví většinou až
teprve v okamžiku, kdy potřebuje její
služby. I když se snažíme psát různé
články a jednou ročně vydáváme informační bulletin, běžný občan o Charitě
mnoho neví. Znám práci svých zaměstnanců, tak vím, že všichni dělají
poctivě a v tichosti…

Poradna pro NNO
V tomto roce jsme otevřeli odbornou
poradnu pro NNO při novele Občanského zákoníku a také pro konzultace
k legislativním a administrativně
správním otázkám.

Služby odborné poradny pro NNO
V naší poradně se prosím obracejte na JUDr. Hlavsovou a Mgr. Bednářovou.
1. Konzultační podpora při novele Občanského zákoníku
Oblasti podpory:
• Harmonizace vnitřních organizačních předpisů s NOZ
• Provedení zápisů do spolkového rejstříku
• Konzultace správného postupu a projednání potřebných kroků
2. Konzultace k legislativním a administrativně správním otázkám
Oblasti podpory:
• Uzavírání smluv (nájem, výpůjčka, pacht, …. )
• Drobný prodej
• Personální otázky
• Pomoc ve správním řízení
• Neziskovka v roli spotřebitele (reklamace, odstoupení od smlouvy...)
• Poplatky za hudební produkce při pořádaných akcích
• Pořádání výdělečných/nevýdělečných akcí pro veřejnost
Na jednotlivé konzultace se mohou zástupci neziskových organizací objednávat
prostřednictvím on-line registračního systému na webových stránkách MAS.
Podmínky pro využívání služeb jsou uveřejněny na našich webovkách v sekci
„Odborná poradna pro NNO“.
Věříme, že tato služba přispěje k lepšímu fungování a rozvoji neziskových
organizací v území a podpoří tak spolkový život v území.

www.facebook.com/mas.orlicko

www.mas.orlicko.cz
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Na rozjezd poradny proběhly první
dva rozsáhlejší semináře, kterých
se účastnilo cca 60 NNO našeho
území. Ty proběhly 17. 6. a 24. 6. na
území MAS ORLICKO – v Letohradě
a v Žamberku. Získané informace tak
neziskovým organizacím pomůžou
uplatnit odborní konzultanti.

Odpadové hospodářství:
• Řešení problematiky biologicky
rozložitelných odpadů (třídění,
sběr, svoz, nakládání s ním)
• Osvěta a komunikační kampaň
směrem k občanům obcí v oblasti ekologické výchovy a odpadového hospodářství
• Úspora finančních prostředků
vynakládaných na odpadové
hospodářství
A další okrajové oblasti.

Obce sobě – projekt
meziobecní spolupráce
V projektu MAS ORLICO dále spolupracuje s projektovými týmy. Priority
Strategie ORP se promítají i do naší
Strategie.
Jednotlivá území ORP Česká Třebová,
Lanškroun, Králíky, Ústí nad Orlicí
a Žamberk zpracovávají v tomto období své vlastní Strategie území ORP
2014 – 2020. K povinným oblastem
detailního popisu patří Školství, Odpadové hospodářství a Sociální služby. V prioritních tématech se shodli na
těchto hlavních okruzích:
Školství:
• Optimalizace naplněnosti školských
zařízení s ohledem na předpokládaný demografický vývoj a s přihlédnutím k zajištění finančních prostředků
především u malých obcí
• Využití dotačních prostředků EU ke
zlepšení technického stavu školských budov, vybavení škol, rozvoji
mimoškolních aktivit apod.
• Zkvalitnění nabídky zájmových činností a mimoškolních aktivit
• Podpora technického vzdělávání na
území Pardubického kraje, spolupráce s významnými zaměstnavateli
v území
• Podpora nabídky vzdělávání pro
veřejnost (celoživotní vzdělávání)
• Spolupráce při společném zaměstnávání pedagogů
• Kapacita a připravenost systému
pro vzdělávání žáků se SVP
• Posilování regionální identity
A další okrajové oblasti.
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Sociální služby:
• Společné komunitní plánování
pro více obcí (celé území ORP)
• Projekty na podporu dobrovolnické služby (informační kampaň,
projekty na podporu firemního
dobrovolnictví)
• Rozvoj služeb pro seniory, integrace seniorů
• Společná informační kampaň
• Podpora navazujících služeb pro
osoby se zdravotním postižením
(denní stacionář)
• Spolupráce na vytvoření nebo
podpoře vzniku pobytových služeb komunitního charakteru
• Podpora služby DPS, event.
pečovatelské
služby,
osobní
asistence jako terénních služeb,
které prodlouží dobu, po kterou
klient může setrvat doma před
nástupem do pobytové služby
• Podpora sociálního bydlení (malometrážní byty)
A další okrajové oblasti.
Čtvrtým tématem jsou volitelné
okruhy:
Servis samosprávám, Poradenství
a právní servis pro obce – Ústí nad
Orlicí a Žamberk
Zdravotnictví – Králíky
Doprava – Česká Třebová a Lanškroun
Ke dni zpracování našeho Zpravodaje bylo pouze stanoveno volitelné téma. Nejpalčivější období je
optimalizace, MAS to promítá do
své vize.
Zdroj: Strategie územních správních obvodů, koordinátoři projektů
meziobecní spolupráce (Ing. Oldřich Jedlička, Mgr. Miroslav Beran,
RNDr. Renata Šedová, Lenka
Jelínková).

Obce ORP Ústí nad Orlicí
se sešly nad otázkou
společného právního
servisu
Obce ORP Ústí nad Orlicí se dne
11. 9. 2014 sešly na pracovní snídani
u starosty Petra Hájka v Ústí nad
Orlicí. Starostové a starostky zde diskutovali o společném poradenském
a právním servisu pro obce, o další
meziobecní spolupráci a znovu otevřeli téma podpory sociálních služeb,
to vše v rámci projektu Obce sobě.
Setkání zhodnotila RNDr. Renata Šedová „Diskuse byla velmi přátelská,
milá a vůbec nebyla formální. Téma
společného poradenského a právního servisu zejména malé obce
s neuvolněnými starosty velmi zajímá. Vytvořili jsme soupis požadavků,
které je pro obce lepší řešit společně
v rámci meziobecní spolupráce společným servisem. Jedná se například
o metodické informace legislativních
novinek, společná setkání a školení
účetních, informace o dotačních
možnostech pro obce, základní IT
podpora, společné řešení spisové
služby na obcích a pasporty majetku.
Uvidíme, jak se k tomuto požadavku,
který zaznívá z více pověřených úřadů, postaví v budoucnu stát“.

RNDr. Renata Šedová
koordinátorka meziobecní spolupráce
ORP Ústí nad Orlicí

Projekt SMS Orlicko
Spolupráce obcí jako nástroj efektivnějšího chodu úřadů a čerpání
dotačních prostředků
V současné době vrcholí přípravy na
čerpání dotací v programovém období 2014 - 2020 na všech úrovních
státní správy a samospráv. Také
naše MAS dokončuje svůj komunitně
vedený plán místního rozvoje, kde
si stanovila své problémové okruhy
a priority financování pro následující období. V rámci aktivit přípravy
strategie se MAS ORLICKO spolu
s dalšími 68 skupinami z celé republiky zapojila do projektu „MAS jako
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nástroj spolupráce obcí pro efektivní
chod úřadů“, který navazuje na již
dříve úspěšně realizovaný projekt.
Nositelem projektu je Sdružení
místních samospráv ČR, spolufinancování zajišťuje Operační program
Lidské zdroje a zaměstnanost.
Cílem projektu je podpořit meziobecní spolupráci na platformě místních
akčních skupin. Pro starosty může
být inspirativní chystaná studie
výkonu veřejné správy a návrh efektivnějších mechanismů fungování
samospráv v rámci MAS, ale také
příklady dobré praxe – jakási kuchařka ověřených nápadů a postupů
z celé ČR. Realizován by měl být také
koncepční návrh legislativních změn
pro politickou reprezentaci země
reflektující spolupráci obcí v MAS.
Ve všech zapojených skupinách se
odrazí tento projekt také v připravovaných strategiích pro čerpání dotací. ORLICKO definovalo jako klíčové
momenty meziobecní spolupráce
témata školství, dopravy a protipovodňových opatření. Zejména tyto
oblasti budou předmětem diskuse
v rámci realizace projektu a odrazí
se ve zkvalitněné podobě samotné
strategie. Při realizaci projektu proběhnou mimo jiné 2 kulaté stoly za
účasti starostů, ale průběžně bude
ze strany MAS prováděn monitoring
problémů a stavu výkonu veřejné
správy v jednotlivých členských obcích. Jedním z výstupů samozřejmě
bude také návrh možných cest financování společných záměrů. Pevně
doufáme, že prohloubení aktivit
této již existující diskusní platformy,
povede v budoucnu k realizaci společných projektů ve prospěch celého
regionu.

Na spolupráci s Vámi při realizaci
tohoto projektu se těší Ing. Tomáš
Vacenovský, manažer projektu.
www.facebook.com/mas.orlicko

Z činnosti našich členů

Akademie Libchavy
učí umění respektující
komunikace ve školách
Nové umění v přístupu vedení lidí při
řízení školy a při vytváření plnohodnotného vztahu pedagogů s žáky a rodiči může přinést do prostředí 23 škol
v Pardubickém kraji nová inovativní
metoda – koučovací přístup.
93 ředitelů a učitelů základních
a středních škol a školských zařízení
se metodě učí v Koučink akademii
Libchavy již od začátku roku 2013 díky
projektu s názvem „V zemi Komenského v Pardubickém kraji“, který je financovaný z evropských fondů a ze státního
rozpočtu České republiky v rámci
operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. „Projekt má za
cíl posílení přirozených hodnot člověka – učitele, aby se stal silným ve své
roli a přijímanou autoritou i životním
vzorem,“ uvedl zakladatel a majitel
Akademie Libchavy Zdeněk Štěpánek.
Vzdělávací programy jsou určené pro
řídící a pedagogické pracovníky škol
a školských zařízení, kteří tvoří cílovou
skupinu projektu. „Přínosem projektu
je mimo jiné zvýšení schopnosti sebe –
vnímání ředitelů škol v jejich roli, která
je zaměřena na řízení školy a vedení lidí
a může být posílena právě koučovacím
přístupem,“ říká vedoucí projektu lektor
Jiří Šmejkal. Důležitým přínosem vzdělávání pro všechny zúčastněné je umění
vytvářet plnohodnotný vztah s žáky
a rodiči a umění otevřené a respektující
komunikace. V neposlední řadě jsou
přínosem také nové kreativní a poutavé
doplňující edukační dovednosti, které
www.mas.orlicko.cz

pedagogové využijí pro poutavou výuku.
Ředitelé škol Pardubického kraje mají
už za sebou základní osmimodulový
výcvik v koučovacím přístupu „Ředitel
koučem“. V první polovině letošního
roku prošli výcvikem v typologii,
personalistice a účinných poradách
a nyní je ještě čeká kurz vedení týmů
učitelů. Učitelé absolvovali taktéž výcvik
v koučovacím přístupu „Učitel koučem“
a typologii. V programu mají ještě
Etiku naživo a Skupinové koučování ve
školách.
Akademie Libchavy připravuje pro
ředitele, učitele a další pedagogické
pracovníky následné programy po
tomto projektu, např. Zavedení koučovací kultury ve škole, Dílny pro další
rozvíjení koučovacího přístupu, Práce
s emoční inteligencí a Výuka s koučovacím přístupem v rámci obsahů.
Přichystané jsou ochutnávky koučovacího přístupu pro další ředitele a učitele
škol, kteří mají chuť se o koučování
v prostředí školy něco praktického dozvědět a něco si i vyzkoušet.
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Občanské sdružení
CEMA Žamberk
Nádražní 22, 564 01 Žamberk
Web: www.cema-nno.cz
Facebook:
www.facebook.com/ObcanskeSdruzeniCemaZamberk
Jsme nestátní nezisková organizace
zabývající se širokým spektrem služeb. Hlavní náplní naší činnosti jsou
sociální, prorodinné služby a volnočasové aktivity pro široký okruh
občanů.
V Domově na skalách – azylovém
domě, pomáháme ženám a matkám
s dětmi, celým rodinám, které potřebují dočasné bydlení a pomoc při neshodě v rodině či v případě ohrožení.
Pobytovou krizovou pomoc nabízíme
v momentální, naléhavé a zdraví ohrožující situaci.
V Domě na půl cesty nabízíme zázemí
mladým lidem po odchodu z dětských
domovů, ústavních zařízení a problematických rodin.
Poskytujeme jim ubytování a podporu
při jejich osamostatnění.
V Centru pro rodinu se nachází volnočasový Klub bez klíče, který je určen
dětem od 8 do 18 let, Maceška – hlídání dětí předškolního věku pro děti od
2 do 7 let a Rodinné centrum Pohoda,
které nabízí rodinám, dospělým i dětem prostor pro společné trávení času,
pravidelné aktivity i jednorázové akce
(přednášky, kurzy, besedy, soutěže,
karnevaly, burzy… aj.). Mezi novinky
letošního školního roku řadíme na-

příklad Angličtinu pro předškoláky,
Individuální kurz točení na hrnčířském
kruhu.
V Grafickém studiu CEMA, které je
vedlejší aktivitou sdružení, nabízíme
grafické služby a zpracování návrhů:
loga, letáčky, plakáty, pozvánky, firemní a propagační materiály, elektronic-

nete také Obchůdek s ručně vyráběnými výrobky z naší dílny a bylinnými
produkty mýdlárny Rubens a Půjčovnu dětských karnevalových masek.

ké prezentace, retuš fotografií, tvorbu
webových stránek, kvalitní inkoustový
tisk do A2+, kopírování, skenování, laminaci, kroužkové a hřebenové vazby
a nově i výrobu buttonů. Neziskovým
organizacím nabízíme 15% slevu na
grafické práce.

od 14. 10. do 14. 11. 2014
Těšit se můžete na svět plný barevných krabiček a podnosů, stavebnic
DOMEČKY – autorských stavebnic
z přírodního materiálu, které jsou
v první fázi omalovánkou a v druhé fázi
stavebnicí. „Teď právě vytvářím další,
zcela nové, pohádkové sady. Budu se
snažit, abych ji mohla poprvé nabídnout už v Cemě,“ láká paní Balážová,
která se kreativní tvorbě věnuje již osm
let, a dodává „Pro inspiraci a bližší
představu už nyní můžete nahlédnout
na www.svetkreativity.eu“.

V prostorech grafického studia nalez-

Prodejní výstava dřevěných výrobků
a hraček výtvarnice paní Martiny
Balážové v Grafickém studiu CEMA

studio@cema-nno.cz, tel: 465 381 729,
www.cema-nno.cz/studio
otevírací doba: po, čt: 9:00 – 17:00; út,
st, pá: 7:30 – 15:00

MgA. Zuzana Mitvalská, CEMA
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STIPENDIJNÍ PROGRAMY

Pomáháme talentům
Orlicka růst
FYBICH – tak se jmenuje vzdělávací
program pro gymnazisty v regionu
Orlicka. Společnost Contipro spustila program před čtyřmi lety, s cílem umožnit mladým nadaným lidem v regionu, aby vyrostli ve
špičkové vědce, veterináře, lékaře či
pedagogy. „Firma potřebuje nejen
nové kvalitní odborníky do výzkumných laboratoří, ale důležitá je pro ni
i dobrá funkce samosprávy, kvalita
místní služeb i škol a to vše závisí
především na tom, zda mladí lidé
budou moci využít jejich potenciál
a zda jim někdo nabídne perspektivu v jejich regionu. My se o to snažíme. Orlické hory si nemohou dovolit
přicházet o to nejcennější, co mají –
o mladé talentované lidi,“ vysvětlil
smysl vzniku programu mluvčí
Contipra Tomáš Papež.
V září spustilo Contipro nový tříletý
cyklus programu FYBICH, který
středoškolákům zdarma nabízí
přednášky špičkových odborníků

v oborech fyziky, biologie a chemie.
Cílem je ukázat studentům vědu
jako možnou perspektivu jejich
budoucnosti a přiblížit jim moderní
vědní obory. FYBICH propojuje
teoretické znalosti s konkrétními
aplikacemi ve výzkumných a vývojových laboratořích a konečnými
průmyslovými výstupy.
„Časová náročnost není nijak
vysoká. Jednou za měsíc jsou
u nás v Contipru pořádány sobotní
odborné semináře, na kterých
přednášejí univerzitní profesoři,
lékaři z fakultních nemocnic a vědci
z akademického prostředí či z výzkumných laboratoří Contipra. Právě možnost získat roční praktickou
stáž v laboratořích je pro studenty
asi nejlákavější. Umožňuje studentovi pracovat jako člen výzkumného
týmu na přístrojovém vybavení, ke
kterému by jinde nezískal přístup
a dosahovat opravdu výborných
výsledků. Téměř každý rok se proto
stážisté programu FYBICH prosadí
do národních kol soutěží studentských vědeckých projektů a často
reprezentují ČR v zahraničí – nejčastěji na mezinárodních soutěžích
v USA, “ uvádí manažerka programu
Kristýna Odvárková.
Přednášky FYBICHa jsou zdarma.
Primárně jsou určené středoškolákům a pedagogům, ale při dostatku
míst jsou vítáni i další zájemci o vědu.
Program jednotlivých přednášek,
registrace a další informace o programu FYBICH najdete na jeho webu
www.fybich.cz.

Rozsvícení vánočního
stromu v České Třebové,
Ústí nad Orlicí
a v Žamberku
Srdečně Vás zveme na stánek
MAS ORLICKO, z.s. při tradičním
Rozsvícení vánočního stromu.
Žamberk
Dolní Dobrouč
Ústí nad Orlicí
Česká Třebová

25.11.2014
28.11.2014
30.11.2014
30.11.2014

Přijďte si pro náš aktuální zpravodaj, ve kterém si přečtete o naší
činnosti, zrealizovaných projektech
i připravovaných aktivitách. Dozvíte
se také vize a cíle MAS ORLICKO v
novém dotačním období, rádi Vám
sdělíme už první informace o oblastech možného zahájení čerpání
dotací od konce roku 2015.
Pro vánoční pohodu pro Vás budou
připraveny k ochutnání domácí
rozinky v rumu. Těšíme se na Vaši
návštěvu. Na stánku Vás přivítá
Martina Kubišová a Lucie Kokulová.

Místní akční skupina
Orlicko nově na
Facebooku
Nově jsme se připojili k FB
www.facebook.com/mas.orlicko
Zde můžete najít naše aktuální akce,
informace ke Strategii, dáváme zde
také informace k různým dotacím,
které běží právě v České republice.
www.facebook.com/mas.orlicko

www.mas.orlicko.cz

23

Místní akční skupina ORLICKO

POZVÁNKA

MAS ORLICKO pomáhá spolkům
aneb Co projednat na výroční
valné hromadě spolku

Dnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (NOZ). Samostatný zákon o sdružování
občanů byl zrušen a NOZ upravuje podrobně vznik, postavení a vnitřní fungování spolků.
MAS ORLICKO se rozhodla pomoci spolkům (dříve občanská sdružení) při přizpůsobení jejich
základních dokumentů novému občanskému zákoníku. Nyní Vám přinášíme třetí ze série avizovaných seminářů a služeb zaměřených na prezentaci a podporu při řešení této problematiky v území
MAS ORLICKO.

Další ze série seminářů se uskuteční

12. listopadu 2014 v 16 hodin v Ústí nad Orlicí,
ve Velkém sále ZUŠ.

10. prosince 2014 v 16 hodin v České Třebové,
v Městském muzeu Česká Třebová.

Program semináře:
Seznámení s novými povinnostmi neziskových organizací v podmínkách NOZ
Přednášející:
JUDr. Jana Hlavsová
Účastnický poplatek:
100 Kč (pro přihlášené účastníky), 150 Kč (pro nepřihlášené).
Poplatek je splatný v hotovosti na místě.
K účasti na semináři se registrujte viz info na webovkách MAS
do 10. 11. 2014 a 8. 12. 2014.
Další termíny seminářů hledejte na www.mas.orlicko.cz

Ing. Ivana Vanická, manažerka
vanicka@mas.orlicko.cz
tel.: 731 506 016
MAS Orlicko, z.s.
Divišova 669, 564 01 Žamberk
www.mas.orlicko.cz
www.facebook.com/mas.orlicko

Ing. Lukáš Bednář
Libuše Plíhalová
Mgr. Martina Kubišová
Bc. Alice Brožková
Ing. Tomáš Vacenovský

bednar@mas.orlicko.cz
plihalova@mas.orlicko.cz
kubisova@mas.orlicko.cz
strategie@mas.orlicko.cz
vacenovsky@mas.orlicko.cz

tel.: 465 611 150; mobil: 734 318 889

