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11..  ŽŽAADDAATTEELL  //  PPŘŘEEDDKKLLAADDAATTEELL    SSPPLL  
 
 

Základní informace 
 

Název MAS: Místní akční skupina ORLICKO 

 

Sídlo: Masarykovo náměstí 166 

564 01  Žamberk 

IČ: 27034186 

Právní forma: 
Občanské sdružení 

 Registrováno dne 30.5.2006 

Číslo účtu: 1216436369/0800 

  

Statutární zástupce: Ing. Oldřich Žďárský 

Manažer: Ing. Ivana Danielová 

 

22..  ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  ÚÚDDAAJJEE  OO  ÚÚZZEEMMÍÍ  MMAASS  
 

22..11..  ÚÚzzeemmnníí  vvyymmeezzeenníí  MMAASS  OORRLLIICCKKOO  
 

Počet obcí na území MAS:……………………… 31 (z toho 4 města) 

Rozloha……………………………………………………44 437,37 ha 

Počet obyvatel…………………………………………37 519 obyvatel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikroregiony: 
 

Sdružení obcí Orlicko (1992) – územně totožný  s územním vymezením MAS ORLICKO 

Rozvoj regionu obcí Pod Zemskou branou – vybrané obce Dobrovolného svazku obcí (DSO) „Sdružení obcí Orlicko“ 

 

 

Umístění v rámci NUTS: 
 

NUTS II: Severovýchod 

NUTS III: Pardubický kraj 

NUTS IV: Ústí nad Orlicí 
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33..  ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ  SSPPLL  MMAASS  
 
Místní akční skupina ORLICKO byla založena v roce 2006 na území totožném s územím Sdružení obcí Orlicko 
(založeno 1992). Místní akční skupina 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. 
 
Při své činnosti čerpá MAS ORLICKO stávající platformy vztahů a zkušeností na úrovni mikroregionů a tyto dále rozvíjí 
(zapojení komunitního plánování, oslovení široké skupiny subjektů, atd.). Při zpracování strategického plánu Leader 
vycházela Místní akční skupina ORLICKO především z těchto zdrojů: 
 

� Strategický plán rozvoje regionu Orlicko (1999) – střednědobý strategický plán zpracovaný formou 
komunitního plánování  

 

� Informace o území získané prostřednictvím individuální spolupráce na úrovni obcí a pracovních skupin 
podnikatelů a žen 

 

� Veřejných jednání se zapojením široké veřejnosti 
 
 

33..11..  SSttrraatteeggiicckkéé  ddookkuummeennttyy  nnaa  úúzzeemmíí  MMAASS  OORRLLIICCKKOO  
 
Na území MAS Orlicko byla zpracována celá řada dokumentů na různých úrovních: 
 
Na úrovni kraje: 
• Program rozvoje Pardubického kraje (2001) 

 
Na územní úrovni česko-polského pohraničí: 
• Strategie rozvoje česko-polského pohraničí (2000) 
• Snieznik Klodzki-Králický Sněžník – Koncepce využití území (2000) 

 
Na úrovni sdružení obcí: 
• Strategický plán rozvoje regionu Orlicka (1999) – hlavní strategický dokument 
• Program rozvoje Králické kotliny a Bukovohorské hornatiny (2001) 

 
Na úrovni MAS Orlicko: 
• Strategie místního rozvoje regionu Orlicko (2006) 
• Záměr: Pečujeme o Orlicko (2007) 

 
Všechny výše uvedené programové dokumenty jsou v aktuálním stavu, kdy opatření k realizaci uvedených priorit jsou 
průběžně aktualizovány.  
 
Strategický plán Leader důsledně vychází z jednotlivých zpracovaných dokumentů a rozvádí je s ohledem na 
identifikované aktuální potřeby regionu. 
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33..22..  ZZaappoojjeenníí  mmííssttnníícchh  aakkttéérrůů  ddoo  zzpprraaccoovváánníí  SSPPLL  
 

Místní aktéři byly zapojení do zpracování strategie jak na úrovni analytické tak na úrovni samotného plánování 
strategických cílů a opatření k jejich realizaci.  
 
 

Následující přehled zobrazuje zapojení jednotlivých aktérů (partnerů/členů MAS, subjektů a občanů) do 
zpracování SPL. 

 

1.  
 
Komunikace 
 

Kap. 7.2. SPL 

 

Pro komunikaci v rámci regionu MAS ORLICKO při zpracování SPL byl zpracován 
podrobný komunikační mix . 
 

Komunikace probíhala ve dvou úrovních: 
 

1. Přímá komunikace mezi MAS a jednotlivými subjekty v regionu 
2. Komunikace prostřednictvím všech obcí regionu Orlicko (plošná i selektivní) 
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Sběr projektových námětů občanů v regionu prostřednictvím anket realizovaných 
individuelně na úrovni obcí.  
 

Vyhodnocené ankety byly obcemi předávány ve formě vyplněného dotazníku o 
preferovaných oblastech podpory doplněného o výstupy ankety. Do anket se v rámci 
regionu různou formou zapojilo více než 2 500 respondentů. 
 

Následně proběhlo zpracování dílčí SWOT na téma „život v obcích regionu Orlicko“ se 
zástupci obcí a občanů (veřejné jednání)  ���� identifikace prioritních potřeb. 
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Vytvoření pracovní skupiny ze zástupců Organizací zaměřujících se na aktivity žen 
v regionu (mateřská centra, kluby žen, atd.) 
 

Individuelní ankety distribuované na úrovni Organizací. Do anket se zapojilo 223 
respondentů. 
 

Následně proběhlo zpracování dílčí SWOT na téma „ženy v regionu Orlicko“ se 
zástupci Organizací a žen (veřejné jednání) ���� identifikace prioritních potřeb a projektů 
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Sběr projektových záměrů zástupců spolků a organizací v regionu prostřednictvím obcí 
a sekretariátu MAS. Bylo shromážděno 15 projektových námětů a proběhlo 20 
individuelních konzultací a jedno společné jednání ���� identifikace prioritních potřeb 

2.
 A

na
ly

tic
ká

 č
ás

t 

Po
dn

ik
at

el
é 

 

Ka
p.

 4
.1

.1
0.

 S
PL

 

Informační setkání s prezentací jednotlivých opatření a oblastí podpory zaměřená na 
jednotlivé potenciální příjemce rozšířené o diskusi potřeb v jednotlivých oblastech. 
Setkání se zúčastnilo celkem na 123 osob. 
 

Sběr projektových záměrů. Sběr informací o dostupných výrobních prostředcích (např. 
stáří provozoven). 
 

Následovalo zpracování dílčí SWOT na téma „podnikání v regionu Orlicko“ se zástupci 
podnikatelů (veřejné jednání) ���� identifikace prioritních potřeb a oblastí podpory 
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3.  
 
SWOT 
 

Kap. 5 SPL 

 

• navržení SWOT programovým výborem MAS a manažerem na základě výstupů 
analytické části 

 

• konzultace a doplnění SWOT valnou hromadou MAS 
 

• veřejná diskuse se zástupci subjektů v regionu – doplnění SWOT 
 

• zveřejnění na webových stránkách k doplnění 
  

 

4.  
 

Vize, cíle (oblasti 
podpory) 
 

Kap. 6 SPL 
  

 

• veřejné jednání se zástupci členů Místní akční skupiny ORLICKO a zástupců 
subjektů regionu (občanů, zástupců obcí, podnikatelů, žen a spolků) 

 

• prezentace výstupů na webových stránkách 
 

5. 
 

Fiche 
 

Příloha SPL 

 

• veřejné jednání se zástupci členů Místní akční skupiny ORLICKO, zástupců 
pracovních skupin a dalších subjektů regionu  

 

 

• prezentace výstupů na webových stránkách 
 

6. 
 
Finanční plán 
 

Kap. 6 SPL 

 

• veřejné jednání se zástupci členů Místní akční skupiny ORLICKO a zástupců 
subjektů regionu (občanů, zástupců obcí, podnikatelů, žen a spolků) 

 

• prezentace výstupů na webových stránkách 
 

7. 
 

Strategický plán 
Leader 

 

• veřejná prezentace finální verze SPL: diskuse, připomínkování a doplnění 
• zveřejnění na webových stránkách – sběr připomínek 

 
Při zapojování místních aktérů byla v první fázi věnována zvýšená pozornost přenosu informací a zpracování analytické 
části strategie. Za tímto účelem byl také zpracován komunikační mix a do aktivit byli úzce zapojeni také zástupci všech 
obcí na území MAS ORLICKO.  
 

Jejich zapojení mělo velký přínos jak pro MAS, díky zajištění velmi dobré komunikace a informovanosti v rámci každé 
z 31 obcí, ale mělo také velmi pozitivní dopad na zlepšení a zkvalitnění komunikace na úrovni „OBEC – OBČAN“.  
 

Prostřednictvím realizovaných anket starostové obcí získali informace o potřebách jednotlivých občanů a často byli 
překvapeni rozsahem zájmu občanů o zapojení do rozhodování o osudu obce. Podnikatelé naopak zjistili, že mohou 
prostřednictvím obcí získat informace také o spolupráci s dalšími subjekty a o možnosti využívání dotačních prostředků. 
  
 

Do dalších aktivit (SWOT, atd.) se subjekty aktivně zapojovali samostatně, na základě výzev na webových stránkách na 
základě informací a zkušeností získaných při zpracování podkladů analytické části SPL. 
 

33..33..  ZZaappoojjeenníí  eexxppeerrttnníícchh  ooddbboorrnnííkkůů    
 

Při zpracování Strategického plánu Leader byla úzce zapojena firma: REDEA Žamberk s.r.o., zastoupená RNDr. 
Antonínem Fialou. REDEA Žamberk zajišťuje kompletní  organizační, technické i administrativní poradenství podporu 
činnosti MAS. V roce 2007 tato firma úzce spolupracovala s MAS Orlicko formou expertního poradenství na zpracování 
záměru „Pečujeme o Orlicko“, který byl v tomtéž roce podpořen z programu LEADER ČR a následně při celé realizaci 
tohoto programu. REDEA Žamberk současně poskytuje poradenskou činnost Sdružení obcí Orlicko a vytváří tak vhodné 
prostředí pro komunikaci mezi jednotlivými subjekty (DSO Orlicko a MAS Orlicko), především v oblasti spolupráce při 
přípravě projektů tak, aby nedocházelo v rámci území k protichůdným efektům, ale aby se naopak aktivity obou 
organizací doplňovali.  
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44..  AANNAALLÝÝZZAA  ÚÚZZEEMMÍÍ  MMAASS  OORRLLIICCKKOO  
 

44..11..  HHooddnnoocceenníí  úúzzeemmíí  
 

V rámci této kapitoly je provedena analýza území. Jejím cílem není podrobně popsat jednotlivé charakteristiky, ale 
identifikovat a popsat základní skutečnosti a faktory, které: 
 

 ����  jsou determinující z hlediska podmínek pro rozvoj regionu (geografická poloha, stav životního prostředí, 
hustota osídlení, historické faktory a sociální faktory) 

 

  Zdroj: Statistická data (Sčítaní lidu, domů a bytů 2001; aktuální data – ČSÚ - Pardubice) 
 

 ���� popisují stávající podmínky a situaci v regionu (občanská vybavenost a infrastruktura, cestovní ruch na 
Orlicku, podmínky pro podnikání, činnost a podpora spolků, zapojení žen v regionu) 

 

  Zdroj: Dotazníková šetření, ankety v obcích, diskuse účastí podnikatelů, zástupců spolků a občanů, dílčí 
SWOT. Postup zapojení občanů do zpracování analytické části SPL je uveden v kapitole 3.2. 

 

44..11..11..  GGeeooggrraaffiicckkáá  ppoolloohhaa    
 
Geograficky se území MAS ORLICKO nachází v severovýchodní části Pardubického kraje při hranicích s Polskem. 
V regionu se nachází jeden silniční hraniční přechod „Dolní Lipka – Boboszów“ a 3 hraniční přechody při turistických 
stezkách ( Petrovičky – Kamienczyk, Horní Morava – Jodlów, Králický Sněžník – Snieznik). 
 
Horopisně spadá celá oblast území MAS Orlicko do Krkonošsko – jesenické subprovincie, kde se střetávají dvě 
oblasti – oblast Orlická a oblast Jesenická. Z oblasti Orlické se na území nachází nejjižnější část Orlických hor 
(Bukovohorská hornatina) s nejvyšším vrcholem Suchý Vrch (995 m n.m.), Podorlická pahorkatina v jihozápadní části 
Orlicka a Kladská kotlina, zasahující do Orlicka v oblasti Králík svojí nejjižnější částí. Z oblasti Jesenické pak zasahuje 
do území MAS Hanušovická vrchovina s nejvyšším vrcholem Jeřáb (1003 m n.m.) a zejména pak Kralický Sněžník se 
stejnojmenným vrcholem (1424 m n.m.), který je třetím nejvyšším pohořím v České republice. 
 
Vodopisně je oblast úmořím tří moří. Z kopce Klepý (1144 m n.m.), který se nachází v pohoří Kralického Sněžníku, 
odtéká dešťová voda do tří moří – Černého moře, Severního moře a Baltského moře.  
 
Fenoménem oblasti území MAS jsou také toky Divoké a Tiché Orlice. Divoká Orlice pramení v rašeliništích pod 
Bystřickými horami. Na území Orlicka vstupuje u Zemské brány. Pod Kláštercem n. Orlicí napájí řeka přehradu Pastviny, 
jednu ze dvou největších rekreačních údolních přehrad Pardubického kraje. Tichá Orlice pramení v kotlině u Králík ve 
svahu Jeřábu v nadmořské výšce 760 m. Protéká Kladskou kotlinou a mezi Lichkovem a Těchonínem protíná snížený 
hřbet Orlických hor, čímž pomyslně odděluje Bukovohorskou hornatinu se Suchým vrchem od hlavního hřebene. 
 

 

Výše uvedené geografické faktory jsou z velké části determinující pro další charakteristiky regionu jakými jsou 
roztříštěná sídelní struktura, nízká hustota osídlení regionu, nedostatečně rozvinutá silniční síť, ztížené podmínky 
pro podnikání, atd. (viz. další kapitoly).  
 
 
 
 

44..11..22..  SSttaavv  žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí  aa  cchhrráánněěnnáá  úúzzeemmíí  
 

Životní prostředí v území MAS Orlicko se vyznačuje především svou krajinnou pestrostí a výrazně nenarušeným 
životním prostředím.  
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Většina území patří po klimatické stránce do mírně teplé oblasti, severní a severovýchodní část do oblasti chladné. 
V závislosti na nadmořské výšce se ve vyšších polohách objevuje sníh již v polovině října, počet dnů sněhové pokrývky 
se pohybuje od 60 - 80 dnů v nižších polohách a do 120 – 140 dnů v polohách vyšších. 
 
Z hlediska kvality ovzduší patří region k relativně málo znečištěné oblasti. Díky geologické stavbě a dostatečnému 
množství srážek se zde nachází významné zdroje podzemních vod.  
 
Z hlediska surovinných zdrojů se v regionu nenachází žádná významná ložiska surovin většího než regionálního 
významu. Jedinou těženou surovinou je stavební kámen. K surovinným zdrojům regionu patří lesní porosty, tvořené 
převážně smrkem, problematické je však jejich poškozování v důsledků působení imisí (v nadmořských výškách nad 
800 m). 
 
Na území regionu Orlicka se nachází Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník o rozloze 1694,67 ha s ochranným 
pásmem 1371,24 ha. Okrajově se na území nachází CHKO Orlické hory (Klášterec nad Orlicí). Na území se nachází 
čtyři přírodní parky – Orlice, Buková hora – Suchý vrch, Jeřáb a Kralický Sněžník. V regionu se nacházejí také dvě 
přírodní rezervace a několik přírodních památek.Významnou částí jsou lokality Natura2000 na území MAS Orlicko. 
Jedná se o ptačí oblast Kralický Sněžník a Evropsky významné lokality Kralický Sněžník a Tichá Orlice.  
 
 

Díky dobré kvalitě ovzduší a podzemních vod jsou v regionu z hlediska kvality životního prostředí zajištěny dobré 
podmínky pro život obyvatel.  
 

Krajinná rozmanitost území Orlicka, relativně málo narušené životní prostředí a geografická poloha a klima jsou 
dobrým předpokladem pro rozvoj letního i zimního cestovního ruchu v regionu Orlicko.  
 

Díky existenci zvláště chráněných oblastí (především lokalit Natura2000) je v území zachována pestrá fauna a 
flóra.  
 

Existence těchto zvláště chráněných území současně vyvolává potřebu řešení konfliktu potřeb ochrany přírody na 
straně jedné a investičních aktivit na straně druhé a lokálně ovlivňuje možnost realizace záměrů v dotčených 
oblastech. 
 

Z tohoto důvodu je nutné při realizaci a plánování jednotlivých rozvojových aktivit hledat rovnováhu a nové 
(inovativní) možnosti rozvoje regionu, které budou představovat kompromis rozvojových potřeb při zachování 
životního prostředí.  
 

Tyto aktivity jsou podporovány v rámci podpory agroturistiky (fiche 7) a ekologického  zemědělství 
 (fiche 5).  
 
 

44..11..33..  HHiissttoorriicckkáá  ffaakkttaa  rreeggiioonnuu  
 

Nejvýznamnější historická fakta, která do dnešní doby ovlivňují rozvoj regionu, se dotýkají regionu Kralicko. První 
zmínky o osídlení této téměř vždy hraniční oblasti Českých zemí spadají do 13. a 14. století. Do tohoto období rovněž 
spadá první vlna kolonizace, tedy promíšení českého obyvatelstva osadníky německého původu na téměř celém území.  
 

Druhá vlna německého vlivu spadá do období temna po porážce na Bílé hoře, která byla zahájena jmenováním Karla, 
knížete z Lichtenštejna, správcem království českého. Tak došlo, s výjimkou Jablonného nad Orlicí a Jamného nad 
Orlicí, k osídlení celého území z větší části nebo zcela obyvateli německé národnosti. Po Mnichovské dohodě v září 
1938 bylo toto území odtrženo od ČSR a připojeno k tehdejší německé říši.  
 

Po porážce nacistického Německa bylo veškeré odstoupené pohraniční území vráceno zpět ČSR a zároveň na základě 
souhlasu postupimské konference vítězných velmocí (1945) byla drtivá většina německého obyvatelstva vysídlena 
z Československa.  
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Ačkoliv po roce 1945 docházelo k dosídlování pohraničí obyvatelstvem z celého území tehdejší České republiky 
nedosáhl počet obyvatel v tomto území zdaleka stavu před druhou světovou válkou (průměrně bylo dosídleno 60% 
obyvatel).  
 

Region Kralicko se doposud potýká s negativními dopady těchto historických událostí: malou sounáležitostí 
místního obyvatelstva s regionem, vysokou mírou nezaměstnanosti, nízkou úrovní vzdělanosti a četnými projevy 
selektivní migrace. Tyto faktory jsou navíc umocňovány nižší mírou občanské vybavenosti pohraničních sídel.  
K odstranění těchto dopadů by mělo přispět zvýšení atraktivity těchto oblastí pro život obyvatel především 
zlepšením fyzického vzhledu, dopravní dostupnosti a rozvojem spolkových aktivit se zapojením obyvatel do 
procesu rozhodování o těchto skutečnostech (fiche 1, fiche 2, fiche 3, fiche 4, příprava SPL) 

 

44..11..44..  SSííddeellnníí  ssttrruukkttuurraa  aa  hhuussttoottaa  oossííddlleenníí  
 

Pro území regionu je charakteristická rozdrobená struktura sídelní sítě i když v regionu není vysloveně malé sídlo, což je 
následek snahy o koncentraci obyvatelstva do větších sídel v dobách před rokem 1989. Nejvíce jsou v regionu 
zastoupeny obce od 500 do 999 obyvatel V regionu jsou 4 města – jako přirozená centra života v regionu. V těchto 
centrech jsou kumulovány široké nákupní možnosti, úřady, školy (gymnázia, střední školy a učiliště) i zdravotnická péče. 
Správně je region rozdělen do dvou celků.  
 

Charakteristiky v sídelní struktuře i hustotě osídlení jsou odlišné s ohledem na geografickou polohu.  
 

V severovýchodní, pohraniční části území, která je geograficky shodná se správním územím města Králíky, dosahuje 
hustota obyvatelstva pouhých 58 obyvatel/km² a má dlouhodobě sestupnou tendenci. S tímto údajem se nachází 
hluboko pod celorepublikovým průměrem (129 obyvatel/km2).Podíl neobydlených domů v tomto území se pohybuje 
okolo 17%. S plochou  15 864 ha zabírá Kralicko 36% plochy území MAS Orlicko. 
 

Druhá část území, geograficky shodná se správním obvodem města Žamberk, dosahuje hustoty obyvatelstva 102 
obyvatel/km2. Podíl neobydlených domů/bytů se pohybuje okolo 27%, v některých obcích dosahuje až k 50%. Správní 
obvod  města Žamberk zabírá s 27 obcemi zbývajících 64% území MAS.  
 
 

V celém území se nachází 4 města, která tvoří přirozená centra regionu a zajišťují rovnoměrnou dostupnost služeb 
v rámci celého území.  
 

Z hlediska hustoty obyvatelstva se území MAS člení na 2 části: s velmi nízkou hustotou obyvatelstva (36% území) 
a s lehce podprůměrnou hustotou obyvatelstva (64% území).  
 

Velmi nízká hustota osídlení představuje problém při rozhodování o investičních i neinvestičních akcích, kdy se 
záměry zkvalitnění občanské vybavenosti a služeb dostávají do konfliktu s nízkou efektivitou investic (oprava 
komunikací, zajišťování dopravní obslužnosti atd.).  
 

V rámci jednotlivých fiche bude zajištěna komplexní podpora obcím v území MAS s preferencí obcí s nejvyšším 
úbytkem obyvatelstva. (fiche 1 – fiche 7) 
 
 
 

44..11..55  SSoocciiáállnníí  ffaakkttoorryy  
 

Demografická struktura 
Věková struktura obyvatelstva se na území MAS Orlicko pohybuje pod krajským průměrem. Podíl obyvatel nad 65 let 
dosahuje 13% (průměr PK - 14,2%), průměrný věk obyvatel činí 38,6 let (průměr PK – 40 let). Populace v území MAS 
Orlicko patří v rámci Pardubického kraje (PK) k průměrně „mladším“. 
 

Stabilita obyvatelstva v území 
Stabilita obyvatelstva v území MAS je obdobně jako ostatní faktory odlišná s ohledem na správní obvod. S trvalým 
úbytkem obyvatelstva se potýká region Kralicko. Úbytek obyvatelstva je výsledkem jak vymírání obyvatelstva (převis 
zemřelých nad narozenými), tak migrace obyvatelstva (převis vystěhovalých nad přistěhovalými).  
Ve správním obvodu města Žamberk se naopak projevují tendence nárůstu obyvatelstva. 
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Vzdělanostní struktura 
Na území MAS Orlicko je tato úroveň odlišná s ohledem na geografickou polohu. Zatím- co je správní obvod města 
Žamberk s 8% vysokoškolsky vzdělaných osob (VŠ nebo VOŠ) a pouhých 19% osob, které dosáhly pouze základního 
vzdělání, nebo neukončily další stupeň vzdělání blízko celokrajskému průměru, správní obvod Králíky s více než 30% 
osob s neukončeným vzděláním a pouhými 4,5% vysokoškolsky vzdělaných osob stojí v rámci kraje na posledním 
místě.  
 

Vliv sociálních faktorů působí v rámci území Orlicka diferencovaně. Zatím co na 2/3 území je možné pozorovat 
dobré hodnoty sledovaných sociálních faktorů (vysokou míru vzdělanosti, vysokou stabilitu obyvatelstva a 
demografickou strukturu), potýká se region Kralicko s vážnými sociálními projevy a patří v tomto ohledu 
k nejslabším oblastem v rámci celého kraje. Tyto skutečnosti jsou i v tomto případě úzce spojeny s historickými 
událostmi v regionu Kralicko.  
Na zlepšení těchto dopadů bude MAS přispívat realizací programu Leader prostřednictvím zapojování obyvatel 
do rozhodování o osudu regionu (příprava  a realizace SPL). 

 
 
 

44..11..66..  CCeessttoovvnníí  rruucchh  nnaa  OOrrlliicckkuu    
 

Území Orlicka disponuje velmi dobrým primárním potenciálem z hlediska podmínek pro rozvoj CR (geografická poloha, 
klimatické podmínky, životní prostředí, atd.). 
 

V regionu se nachází několik významných lyžařských středisek (obce Dolní Morava, Čenkovice, České Petrovice) a 
desítky lokálních lyžařských vleků. I do budoucna jsou plánovány další investice v oblasti Bukové hory a Suchého vrchu 
a v oblasti Dolní Moravy. Stávající areály i rozvojové záměry investorů představují dobrý předpoklad dalšího rozvoje 
zimního cestovního ruchu v regionu. 
 

V letním období je region přitažlivý díky technickým památkám, které se zde nachází (unikátní systém předválečného 
pevnostního opevnění, vojenské muzeum v Králíkách). Turisticky přitažlivá je také oblast Pastvinské přehrady, která je 
vhodná pro rekreanty, milovníky koupání a kempování a pěkné prostředí je vhodné pro pěší i cykloturistiku.  
 

Přesto však letní sezona stále „pokulhává“ za zimní sezonou, kdy se návštěvníkům nabízí mnohem kvalitnější a 
rozmanitější nabídka služeb. Část ubytovacích kapacit tak zůstává v letním období často nevytížená. 
 

Na území probíhají již 15 let aktivity mikroregionu Sdružení obcí Orlicko, které podporuje rozvoj cestovního ruchu formou 
provozu turistických informačních center, vydáváním propagačních materiálů, tvorbou a nabídkou produktů CR (např. 
údržba lyžařských – běžeckých tras, provozování cyklobusů a skibusů, atd.).  
 

Od roku 2007 působí v území aktivity zaměřené na organizaci cestovního ruchu na vyšší úrovni – 
prostřednictvím destinačního managementu. Za tímto účelem byla v  roce 2007 založena obecně prospěšná 
společnost, Kralický Sněžník o.p.s.. 
 
 
 

Území MAS Orlicko má dobré předpoklady k rozvoji cestovního ruchu jak s ohledem na výborný primární 
potenciál území, tak s ohledem na existenci subjektů zainteresovaných na podpoře spolupráce a 
koordinovaného rozvoje cestovního ruchu.  

 

Významné úspěchy region zaznamenává především v oblasti rozvoje zimního cestovního ruchu (sjezdové 
lyžování, údržba běžeckých tras). Rostoucí poptávku je možné sledovat především na vytíženosti ubytovacích 
kapacit, skibusů a vleků.  

 

V letním období je rozvinuta  především poptávka po cykloturistice (provoz cyklobusů) a jednodenní výlety za 
památkami a koupáním. Z hlediska vytíženosti však sezona nedosahuje rozsahu zimní sezony.  
Řešením této nerovnováhy může být např. podpora rozvoje agroturistiky v území (fiche 7). 

 
 

Zdroj: RNDr. Antonín Fiala, manažer Sdružení obcí Orlicko od roku 1992 
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44..11..77..  IInnffrraassttrruukkttuurraa  aa  oobbččaannsskkáá  vvyybbaavveennoosstt  vv  úúzzeemmíí  MMAASS  OORRLLIICCKKOO    
 

Dopravní dostupnost a stav místních komunikací 
 

Na území Orlicka prochází silnice I./11 a I./43 a pět komunikací II. třídy. Silnice I./11 po napojení na I./43 propojuje od 
východu k západu celé území MAS Orlicko a zajišťuje tak hlavní komunikační spojnici území. Od severu k jihu dále 
území spojuje železniční trať.  
 

Jednotlivé obce Orlicka propojuje síť 773 km místních komunikací. Tyto komunikace slouží pro dopravu místních občanů 
do domova i zaměstnání. Údržbu a opravy těchto komunikací zajišťují jednotlivé obce, které však pro tyto účely často 
nemají dostatek prostředků. Potřeby oprav jednotlivých komunikací jsou často velmi rozsáhlé a to s ohledem na četnost 
jejich využívání, míru opotřebení a ztížené povětrnostní podmínky především v severní části území. Modernizace si 
vyžaduje alespoň 80% komunikací v území, akutně k datu zpracování SPL 20%. 
 

Potřebu investic do zkvalitňování stavu místních komunikací potvrzují také výsledky anket, které proběhly v obcích 
na celém území Orlicka. 38 % všech respondentů označilo nutnost oprav komunikací ve své obci za první prioritní 
potřebu a 24% respondentů by preferovalo opravu komunikací na 2 místě v pořadí (označili tuto potřebu prioritou č. 
2). 
 

Po vyhodnocení dílčí SWOT analýzy se slabá stránka W1 – špatný stav místních komunikací umístila z pohledu 
závažnosti potřeb občanů na druhém místě.   
 

Na řešení těchto potřeb je zaměřena fiche č. 1. 
 
Fyzický vzhled obcí 
 

Během posledních 15 let došlo v území MAS Orlicko k významnému pokroku při zkvalitňování fyzického vzhledu obcí. 
Obce mají snahu spolupracovat při zabezpečování služeb, jakými jsou odklízení sněhu, osekávání trávy na veřejných 
prostranstvích, pořizování místního informačního značení, mobiliáře, atd.  
 

Přesto však zůstává ještě mnoho „nedostatků“, na které obcím nezbývají finanční prostředky z důvodů řešení 
akutnějších potřeb (zateplení obecních objektů, odkanalizování, atd) – především v oblasti veřejného osvětlení obcí 
(v 30% obcí není dostatečné veřejné osvětlení, které by zasahovalo do všech potřebných částí obce, původní osvětlení 
v centrech jsou v převážné míře ve špatném technickém stavu), mobiliář a zeleň veřejných prostranství ( v 80% obcí 
neplní veřejná prostranství žádoucí společenskou funkci, nejsou vzhledově upravená a vybavená mobiliářem) a 
zastávek autobusové dopravy (jsou modernizovány pouze cca. v 50% obcí, 50% obcí využívá doposud zastávky staré 
často více než 30 let, které naplňují požadavky na funkčnost v omezené míře, požadavky na estetický vzhled vůbec).  
 

Vyskytují se další potřeby řešení veřejných ploch, které dříve nebyly do takové míry akutní, především odstavné a 
manipulační plochy, stanoviště kontejnerů pro komunální odpad, atd. (90 % obcí v území řeší tyto potřeby 
umístěním kontejnerů do vybraných lokalit bez jakékoliv technické a estetické úpravy těchto míst). S rostoucí frekvencí 
dopravy roste potřeba chodníků a parkovacích míst v obcích (v 80% obcí v území nejsou k dispozici chodníky, nebo 
pouze v omezeném rozsahu. Obdobně chybí parkovací plochy před obytnými domy). 
 

Zájem o zkvalitňování fyzického vzhledu obcí potvrzují také výsledky uspořádaných anket, kdy 24% všech 
respondentů je názoru, že zkvalitnění fyzického vzhledu obce by mělo být 1. prioritou obce. Za druhou prioritní 
potřebu obce poté označilo zkvalitňování fyzického prostředí 48 % všech respondentů a prioritou č. 3 22% 
respondentů. 
 

Po vyhodnocení dílčí SWOT analýzy se slabá stránka W2 – zanedbaný fyzický vzhled obcí umístila s pohledu 
závažnosti potřeb občanů na prvním místě.  
 

Na řešení těchto potřeb je zaměřena fiche č. 1. 
 
Sportovní zázemí  
 

Zabezpečení zázemí pro sportovní aktivity je v souladu se stávajícím životním stylem již dlouho jedním z prioritních 
zájmů obcí. V posledních letech došlo k rozšíření a zrekonstruování sportovních zázemí jak ve městech, tak v mnoha 
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obcích. V roce 2008 zpracovala část obcí v území žádosti především do Regionálního operačního programu s cílem 
získání finančních prostředků na modernizace sportovišť. V rámci území jsou v současné době připravovány dvě 
významné cyklostezky, které budou spojovat všechny 4 hlavní sídla regionu. Tyto projekty mají širokou podporu obcí i 
veřejnosti. Zájem obcí v území o další rozvoj tohoto zázemí je velký. 
 

V regionu se projevují četné aktivity a zájem obcí o zajištění a zkvalitnění zázemí pro sportovní aktivity. O existenci 
stávajícího zázemí pro sport a povědomí veřejnosti o aktivitách samospráv směřujících do oblasti zajištění kvalitní 
vybavenosti vypovídají i výstupy anket, v rámci kterých tuto oblast označilo za prioritní 14% občanů. 
 

Další rozvoj zázemí pro sport je řešen v rámci fiche č. 2. 
 

 
Zázemí pro kulturu a spolkovou činnost 
 

Zázemí pro kulturu a spolkovou činnost je v jednotlivých městech regionu řešeno kapacitně dostatečným kulturním 
zázemím (kulturní dům Na Střelnici v Králíkách, sál hotelu U Dubu v Jablonném nad Orlicí, malý sál restaurace Nový 
Dvůr a kulturní dům města Letohrad, sál Orlovny na Orlici v Letohradě), ve všech případech však vybaveným starším 
inventářem nesplňujícím estetické a funkční požadavky. Kulturní dům v současné době postrádá pouze město Žamberk, 
které plánuje v tomto roce podání žádosti o dotaci do Evropských fondů. Ve všech městech se nachází také 
divadlo/kino.  
 

V obcích Orlicka slouží pro kulturní a spolkovou činnost převážně objekty TJ Sokol (sokolovny), v některých obcích 
původní kulturní domy (Nekoř, Jamné nad Orlicí). Tyto objekty jsou poměrně staré, průběžně rekonstruované dle 
možností jednotlivých obcí (sociální zařízení, zateplení), taktéž se zastaralým inventářem. 
 

Potřeba prostředků na provedení modernizací těchto objektů je ve všech obcích velká (prakticky 100% obcí v území), 
disponibilní finanční prostředky jsou obvykle využity na „akutnější“ potřeby obcí (komunikace, zateplení, atd.) a obcím se 
na rozsáhlejší modernizace objektů nedostávají dostatečné zdroje. 
 

Zájem o zkvalitnění zázemí pro kulturní a spolkovou činnost potvrzují také výstupy anket jednotlivých obcí: 
Investice do této oblasti označilo jako prioritní 14% respondentů, stejný počet (14%) respondentů označil tuto 
oblast prioritou 2.  V rámci dílčí SWOT analýzy se tato oblast umístila společně se zázemím pro děti a mládež na 3 
– 4 místě. 
 

Tyto potřeby území jsou řešeny v rámci fiche č. 2. 
 
 
Zajištění péče o seniory 
 

Péče o seniory se stává především ve stávající době, kdy dochází k prodlužování lidského života a ke stárnutí populace, 
jedním z důležitých cílů jak zákonodárců, tak starostů jednotlivých obcí. Péče je v regionu Orlicko v současné době 
zajišťována prostřednictvím domovů (Domov – penzion pro důchodce v Žamberku, Penzion v Pastvinách, Domov 
důchodců Sv. Zdislavy Červená Voda, Dům s pečovatelskou službou - Letohrad) a prostřednictvím terénní pečovatelské 
služby. V regionu působí také Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba v Letohradě, zabezpečující mimo jiné také 
sociální poradenství a půjčovnu kompenzačních pomůcek. 
 
Zajištění sociální péče v regionu (tedy nejen péče o seniory, ale celkové řešení potřeb obyvatel) bylo v regionu Orlicko 
předmětem zpracování Komunitního plánu sociálních služeb. Z velké části byly výstupy zaměřeny do oblasti služeb (pro 
matky s dětmi, postižené /imobilní občany, nemocné). V oblasti investic se opakovaně objevil zájem o vybudování 
domovů pro péči o seniory a zázemí pro děti (dětská hřiště). Jedním z výstupů byl projekt „Bezbariérové město“, do 
kterého se zapojila všechna města regionu. 
 

Z provedených anket vyplynulo, že o zřízení domů pro seniory by mělo 19% obcí v regionu, kdy 3% (1 obec) tento 
závěr označila prioritou č. 1 a ostatní obce prioritou č. 3. Z tohoto závěru je zřejmé, že občané mají zájem zůstávat 
ve stáří v místě svého bydliště a nechtějí odcházet do domovů mimo obec, kde strávili celý život. Alespoň 
částečně mohou být tyto potřeby řešeny v rámci fiche č. 2. 
 
 

Zdroj kapitoly 4.1.7:  Ankety v obcích, Veřejné jednání – SWOT, zápis z jednání + vyhodnocení anket, údaje starostů 
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44..11..88..  ZZaappoojjeenníí  žžeenn  vv  rreeggiioonnuu  
 

Součástí analýzy území byly také analýzy zaměřené na řešení potřeb žen na území Orlicka. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o poměrně širokou otázku, která předpokládá samostatnou analýzu, byla pro zpracování tohoto tématu vytvořena 
samostatná pracovní skupina. Výstupy pracovní skupiny jsou shrnuty zde: 
 

V regionu v současné době působí Organizace (rodinná centra, kluby žen, atd.) , které se zaměřují na identifikaci a 
řešení potřeb žen. Tyto Organizace hrají hlavní roli při odstraňování identifikovaných slabých stránek regionu z hlediska 
potřeb žen. 
 

Z provedené SWOT analýzy vyplývá, že hlavním ohrožením další podpory žen v rámci regionu je velmi malá podpora a 
rozvoj činnosti těchto Organizací. Organizace se potýkají především s problémem získávání finančních prostředků na 
další rozvoj činnosti.  

 
Hlavní identifikovanou potřebou je zajištění finančních prostředků pro zkvalitnění, rozšíření a vybavení 
zázemí pro činnost Organizací.  
 

Činnost těchto organizací předpokládá investice především v těchto oblastech: 
 

• investice do zázemí pro vzdělávání žen (např. na mateřské dovolené ) – „učebny“ a vybavení 
• investice do zázemí v oblasti rozvoje manuálních zručností (maminek i dětí) 
• investice do zázemí pro setkávání maminek s dětmi (zázemí pro děti na hraní a pro rodiče) 
• investice do zázemí pro zajištění činnosti Organizací 
• investice do venkovních prostor pro potřeby žen (dětská hřiště pro malé i větší děti) 

 

Potřeba investic do venkovních prostor pro děti se projevila i v rámci ankety zpracované v rámci obcí regionu 
Orlicko. Z výsledků anket vyplynulo, že 10% všech respondentů považuje zkvalitnění nabídky pro péči o děti 
v obcích za prioritu č. 1 a shodný počet respondentů označil tuto oblast prioritou č.2. a celkem 22% respondentů 
prioritou č. 3. Tato oblast je následně řešena v rámci fiche č. 2 (obce) a fiche č. 3 (Organizace). 

 
 

Pro zjišťování potřeb žen proběhly v rámci jednotlivých Organizací ankety, jejichž vyhodnocení bylo podkladem 
pro zpracování prioritních projektů jednotlivých Organizací.  
 

Zdroj:  Ankety, Vyhodnocení anket, Veřejné jednání - SWOT, Seznam prioritních projektů (Zápisy z 24.1.2008; 29.4.2008;  
26.5.2008),  viz. příloha SPL 

 

44..11..99..  ČČiinnnnoosstt  ssppoollkkůů  vv  rreeggiioonnuu  OOrrlliicckkoo  
 
V rámci komunikačního mixu probíhala individuelní jednání se zástupci jednotlivých organizací a spolků působících 
v území. Činnost převážné většiny organizací probíhá na úrovni dobrovolných, společných aktivit občanů se společným 
zájmem (bez jakékoliv právní formy).  
 

Naprostá většina organizací v regionu se potýká s problémem získání finančních prostředků pro financování jakýchkoliv 
investic. Vzhledem k dobrovolnému charakteru své činnosti obvykle členové neplatí žádné příspěvky, nebo je jejich výše 
dostačující k zajištění provozu organizace (např. cestovné, energie, nájem prostor, atd.). 
 

Další překážkou realizace investic je problematičnost ručení za finanční prostředky (např. úvěry při předfinancování) 
členy spolků, kteří tyto aktivity realizují dobrovolně a jsou opatrní při přebírání odpovědnosti za finanční závazky 
takového rozsahu.  
 

V neposlední řadě je problémem při získávání prostředků na rozvoj činnosti nedostatek informací o a času jednotlivých 
členů se této aktivitě plně věnovat (včetně všech administrativních nároků).  
 

Na základě jednání získala Místní akční skupina ORLICKO zásobník projektových záměrů organizací v regionu. Mezi 
projektovými záměry „hraje prim“ potřeba investic na vybudování a zkvalitnění zázemí. 
 

 Projektové záměry je možné rozdělit na projekty „zakládající“ a „nezakládající“ veřejnou podporu a mohou tak být 
řešeny jak v rámci fiche č. 2, tak fiche č. 4 (projekty zakládající VP). 
 

Zdroj: Zásobník projektů 
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44..11..1100..  PPooddnniikkáánníí  nnaa  úúzzeemmíí  OOrrlliicckkaa  
 

Zemědělské a lesnické podnikání  
 

Podmínky pro podnikání na území Orlicka jsou do značné míry ovlivněny geografickou polohou, dopravní dostupností 
(problematický především v pohraničních územích). Na celém území se nachází velký podíl lesních pozemků (téměř 50 
% území v regionu Kralicko). Podíl orné půdy tvoří necelých 25 % v regionu Kralicko, bezmála 35 % ve správním 
obvodu Žamberka (viz. tabulka): 
 
Správní obvod Trvalé travní porosty Lesní pozemky Orná půda Ostatní 
Králíky  24,6% 43,6% 23,7%   8,1% 
Žamberk 22,6% 30,8% 34,3% 12,2% 
 

Zdroj:ČSÚ: Správní obvody obcí s rozšířenou působností – Pardubický kraj, 2006 
 

To předznamenává vyšší podíl podnikatelů v oblasti zemědělství, lesnictví a zpracování dřeva na celkovém 
podnikatelském prostředí. Zemědělské podnikání je v regionu vázáno na méně kvalitní zemědělskou půdu (dle BPEJ – 
bonitované půdně ekologické jednotky), před rokem 1989 byla tato skutečnost opomíjena a v regionu se tak rozvíjely 
zemědělské obory, které stav tohoto území nepodporoval - například chov prasat, chov drůbeže, intenzivní pěstování 
plodin na orné půdě. V současné době dochází ke změně tohoto stavu a jsou posilována odvětví, která mají přirozený 
základ v regionu Orlicka – zejména produkce na travních porostech, i když určitý poměr zornění do regionu také patří; 
dále chov býložravců (skot, koně, ovce) a podpora ekologického zemědělství (včetně ekologického chovu prasat a 
drůbeže). Základem živočišné výroby je především chov býložravců (skot je chován na 114 farmách, ovce na 34 
farmách a koně na 33 farmách, přičemž jednotlivá zaměření se mohou překrývat), který je doplněn chovem prasat (22 
farem) a ojedinělými chovy drůbeže (mimo drobnochovy). Změna produkčního zaměření podnikatelů během posledních 
patnácti let znamenala a stále znamená potřebu nových investic do oblastí, které se rozvíjí nově respektive jsou 
obnovovány. V zemědělském odvětví je v regionu Orlicko zaměstnáno 1140 osob, což je 3 % z celkového počtu 
obyvatel. (Zdroj: Zemědělská agentura Ústí nad Orlicí) 
 

Současný stav struktury krajiny, tedy více jak třetina zalesněných ploch a polovina ploch užívaných jako zemědělská 
půda (více jak 25 tisíc hektarů z. p. z toho polovina zorněna – více viz tabulka výše) vytváří příznivou kombinaci pro 
zemědělské hospodaření i turistický ruch. V oblasti zemědělské prvovýroby působí v regionu 184 podnikatelů, z toho 18 
právnických osob, se kterými Místní akční skupina navázala kontakty a získala základní informace, část podnikatelů se 
do přípravy Strategického plánu Leader zapojila intenzivněji (organizace pracovních jednání, předání podrobnějších 
informací, předání jejich projektových záměrů). Z těchto podkladových materiálů je pak zřejmá nízká ekonomická síla 
podnikatelů, která ústí v zastaralé strojové parky a technologie, neudržované budovy apod. Z tohoto komunitního 
jednání vyplývá také další nedostatek a to stále velký podíl nájemních vztahů, jako základ uživatelských práv. Tento 
způsob hospodaření je do značné míry nestabilní a často je také devalvován dobrý hospodářský vztah k užívané půdě. 
Zemědělští podnikatelé v regionu plánují využít turistického potenciálu Králicka a Žamberecka a  zaujmout případné 
zájemce formou agroturistiky – ubytování, jízda na koni, jezdecké areály a hippostezky. Tím by se využily některé 
současné zemědělské stavby v horším technickém stavu, zachovala se pracovní místa v regionu, farmy s chovem koní 
by získali další zdroj příjmů.  
 

Z celospolečenských trendů je pak zřejmé, že budou stupňovány společenské objednávky na údržbu krajiny, které 
mohou podnikatelé v budoucnu využít pro zajištění části svých příjmů. Naopak tito farmáři vstupují do období, ve kterém 
mohou (a s největší pravděpodobností budou) sníženy finanční podpory na plochu zemědělské půdy, tedy část jejich 
kompenzačních příjmů, současně jsou zpřísňovány ekologická opatření (je navrhována nová metodika, která rozšiřuje 
nitrátově zranitelné oblasti apod.), zemědělské podniky se potýkají s nedostatkem vedoucích i dalších pracovníků.  
 

Negativní vliv na oblast turistiky by mohla mít změna atraktivnosti krajiny (zřízení velkého počtu větrných elektráren či 
velká míra zalesnění – obě rizika vyplývají z dotační politiky České republiky, tedy podpora obnovitelných zdrojů a 
garantovaná cena takto vyrobené energie a podpora zalesňování, podpora rychle rostoucích dřevin a jiné) . 

 
Zemědělský sektor v regionu v současné době prochází změnou v oblastech zaměření produkce do oblastí, které 
jsou pro toto území vhodné vzhledem k produkčnímu potenciálu krajiny: je zaměřen částečně na rostlinnou 
produkci na orné půdě a částečně na býložravců na trvalých travních porostech. Přestože chov monogastrických 
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zvířat (prasat a drůbeže) nemá v našem regionu ideální podmínky (je zde malé zornění) u ekologicky chovaných 
zvířat se tato vazba na ornou půdu snižuje - zvyšuje se podíl práce a know-how. Chov neprobíhá tak intenzivně, 
proto toto podnikání má místo jak vzhledem k regionu, tak na trhu.   

Zemědělští podnikatelé se přes významné finanční pomoci potýkají s ekonomickými problémy, které se odráží na 
produktivitě práce (starší vybavení) i vzhledu farem. 
 

K řešení těchto faktorů by měla přispět realizace SPL, prostřednictvím fiche č. 5 zaměřené na modernizaci 
zemědělských podniků se zvýšenou podporou projektů zaměřených na chov koní, koz a ovcí a bio-chovy 
prasat, případně drůbeže. 
 

Jak dále vyplývá z analýzy i předcházejících bodů analýzy území (geografická poloha, stav ŽP), představuje 
vhodnou příležitost změna orientace do oblasti agroturistiky.  
Do této oblasti je podpora zaměřována prostřednictvím fiche č. 7. 

 
 

Zdroj: Setkání se zástupci podnikatelů, zápisy, dotazník, projektové záměry, výstupy dílčí SWOT analýzy 
 
 

 

V území regionu Orlicko je tradiční dřevozpracující průmysl – od těžby, přes prvotní zpracování dřeva až po výrobu 
truhlářských výrobků a tesařské služby. Na území Orlicka se v současné době nachází 12 pil, z nichž 10 spadá do 
kategorie mikropodniku. Nejstarší pila v území zde byla založena již v roce 1934 (Klášterec nad Orlicí), další podniky 
v letech 1970 a 1983.  
 

Technické vybavení těchto provozoven i objekty jsou obvykle velmi staré (20 – 80 let). Jednotlivé vybavení bylo často již 
při zahájení provozu pořizováno jako starší (použité). Důvodem je velmi malá přidaná hodnota tohoto produktu (prvotní 
zpracování dřevní hmoty), která výrazně ztěžuje významnější investice do obnovy provozoven i pořízení vybavení. 
Provozy tak zaostávají a chátrají. Budoucnost mikropodniků zaměřených do oblasti prvotního zpracování dřeva je tak 
závislá na schopnosti rozšíření výroby a služeb do oblasti kusové (zakázkové) výroby zajišťované efektivně a pružně a 
omezení závislosti na výhradně sériové výrobě.  
 

Mikropodniky zajišťující další zpracování (truhlářská výroba, výroba obalů, …) již dosahuje vyšší přidané hodnoty a 
potýká se tak o něco méně s nízkou kvalitou vybavení a zázemí, přesto však tyto podniky potřebují prostředky pro 
zajištění dalšího rozvoje své činnosti. 
 
 

Dřevozpracující podniky v území, které zda mají s ohledem na existující přírodní potenciál území svou tradici se 
v současné době akutně potýkají se zastaralým technickým i technologickým vybavením a při neexistenci prakticky 
žádných finanční zdrojů a podpor jsou provozovány za téměř primitivních podmínek. 

 

K řešení těchto faktorů by měla přispět realizace SPL, fiche č. 6 zaměřená na modernizaci dřevozpracujících 
podniků a rozvoj mikropodniku (OKEČ DD: Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků kromě nábytku). 

 

Zdroj: Setkání se zástupci podnikatelů, zápis, dotazník, projektové záměry.  
 
Mikropodniky  
 

Mikropodniky jsou tradičním fenoménem vesnic. Udržují tradici a soběstačnost vesnic. Tyto drobné obchody a 
poskytovatelé služeb v současné době často ustupují rozvíjejícím se řetězcům poskytovatelů služeb a zboží, které 
vytvářejí obrovský tlak na cenu dosahovanou díky vysokým obratům. Tento trend se objevuje i v jednotlivých nejen 
pohraničních obcích Orlicka, kde často zanikají poskytovatelé drobných služeb (obchody smíšeného zboží, potravin, 
novin, zpracovatelé tradičních produktů). V 16% obcí Orlicka se nenachází ani obchod se základními potravinami, 
případně si je tu občané musí objednávat. Pouze v 10% obcí se nachází obchody se zbožím denní potřeby (např. 
základní obuv, čistící prostředky, kosmetika, základní textil a galanterie, atd.), ačkoliv ještě před 5 lety se takovéto 
obchody nacházely ve ¼ všech obcí Orlicka. 
 

Na území Orlicka se v posledních letech významně projevuje trend zanikání maloobchodní nabídky a služeb v  
obcích. Tento trend přináší mnoho negativních důsledků spojených se změnou chápání života obyvatel na 
vesnicích, které nenabízejí základní potřebné služby. Potřebu zřízení obchodu se základním zbožím potvrdilo 
v anketách 10% občanů.   Řešení tohoto problému by měla přispět fiche č. 6. 

 

Zdroj: Ankety v obcích, Veřejné jednání – SWOT, zápis z jednání + vyhodnocení anket, údaje starostů.  
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44..11..1111  SSppoolleeččnnéé  cchhaarraakktteerriissttiikkyy  úúzzeemmíí  
 

Nejvýznamnější charakteristikou území regionu Orlicka je 16tiletá tradice spolupráce subjektů (do roku 2006 
především obcí), která vznikla spontánně na základě potřeby spolupráce při řešení potřeb území regionu Orlicko.  
 

Jak bylo uvedeno již v kapitole 3.1., je územní vymezení Místní akční skupiny Orlicko zcela totožné s územím 
dobrovolného svazku obcí (DSO) Sdružení obcí Orlicko. Tento svazek byl založen v roce 2001 jako právní nástupce 
sdružení právnických osob Sdružení obcí a měst Orlice, které vzniklo jako první sdružení obcí v České republice v roce 
1992. 
 

v roce 1992 vznikly důvody pro vznik vyššího uskupení místních samospráv, které byly v počátku vyvolány nutností řešit 
některé otázky místní správy pro větší území než jsou obce. Problémy , které se řešily v roce 1992 – 1996 byly spojeny 
s masivním znečištěním spodních vod1 a celkové péče o životní prostředí. Po roce 1995 se obce Sdružení obcí a 
měst Orlicko začalo soustředit na spolupráci při společném řízení svého území. Tato skutečnost vycházela 
z uvědomění obcí, že zejména otázky rozvoje cestovního ruchu, dopravy, životního prostředí, nakládání s odpady, péče 
o krajinu je potřeba řešit komplexně a nikoliv individuálně. 
 

Postupně se ke spolupráci obcí na dílčích projektech začaly přidávat další subjekty (podnikatelé, NNO). Zcela přirozeně 
pak vznikla myšlenka vytvoření MAS pro území Orlicka s hlavním očekáváním vytvoření platformy pro cílené a 
komplexní řízení rozvoje Orlicka za účasti širokého spektra zainteresovaných subjektů. 
 

Vzhledem k tomu, že spolupráce podnikatelských subjektů, neziskových organizací a občanů nemá v regionu takovou 
tradici, jako spolupráce obcí na úrovni obcí, je  hlavím cílem MAS Orlicko iniciovat spolupráci mezi jednotlivými 
subjekty na vesnici a vytvářet tak podmínky pro zlepšení kvality života na vesnici díky aktivitě jednotlivých 
občanů, organizací a spolků v ní působících.  
 

Z geografického hlediska představuje území MAS ORLICKO jednotné, ucelené území, ohraničené na severní straně 
hranicí s Polskou republikou (viz příloha č. 4).  

44..22..  ZZddrroojjee  úúzzeemmíí  pprroo  rreeaalliizzaaccii  zzáámměěrruu  
 

Zdroje území pro realizaci SPL vyplývají z výše provedeného hodnocení území (kap. 4.1.x) a vycházejí ze stávajícího 
vnitřního potenciálu (vlastností, charakteristik) území. V rámci této kapitoly je provedeno shrnutí zdrojů území ve vztahu 
k realizaci SPL (jednotlivé fiche) i s ohledem k další perspektivě.  
 
Fiche 5 (Moderní zemědělské podnikání) a fiche 7 (Cestovní ruch – šance pro Orlicko) 
 

Hospodářské zdroje, vnitřní potenciál území 
Na území Orlicka se nachází prům. 23% trvalých travních porostů, 27% orné půdy (4.1.10). Dále se v území nachází 
několik zvláště chráněných přírodních oblastí a pro celou oblast je typická zachovalá krajina a čisté životní prostředí 
(4.1.2). Popsaná struktura pozemků, společně s úrovní životního prostředí představuje základní vnitřní potenciál území 
pro rozvoj zemědělství, především rozvoj ekologicky zaměřených chovů a chovů býložravých zvířat. Existence 
přírodních i technických památek (4.1.6.) a geografická poloha (4.1.1.)  vytvářejí ideální příležitost pro rozvoj 
agroturistiky v území.  
 

Lidské zdroje 
V současné době v území působí 184 zemědělských podnikatelů, z toho 166 fyzických osob, 12 akciových společností a 
6 společností s ručením omezeným, které mají zájem o další rozvoj svého zemědělského podnikání (4.1.10). Cca. 20% 
účastníků jednání uvedlo záměr rozšíření, nebo prohlubování svých aktivit v oblasti agroturistiky (výstavby hippostezek, 
budování ubytování, atd.) 
 

Finanční zdroje pro realizaci záměrů podnikatelských subjektů jsou představovány jak vlastními zdroji podnikatelů 
(úsporami), tak cizími zdroji (především bankovní půjčky). 
 

MAS ORLICKO má k dispozici seznam 22 potenciálních projektů zemědělských podnikatelů, který získala v průběhu 
jednání s příjemci a zpracování SPL.  
                                                           
1 Tento problém byl následně odstraněn prostřednictvím stanovení opatření k vypouštění odpadů vybraných průmyslových podniků 
v jižní části regionu a stanovením omezení některých průmyslových látek 
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Po ukončení realizace SPL 
Skutečnost, že se fiche  zaměřují na podporu rozvoje těch zemědělských odvětví, které vycházejí z přirozeného 
potenciálu území (oproti praxi plánovaného hospodářství do roku 1989 (4.1.10. ) představuje dobrý předpoklad dalšího 
rozvoje této hospodářské oblasti i po ukončení realizace SPL. 
 
Fiche 6 (Efektivní využití lesních přírodních zdrojů, obchod a služby) 
 

Hospodářské zdroje, vnitřní potenciál území 
V území Orlicka se nachází 31% - 44% zalesněných pozemků (4.1.10). Tento podíl přírodních zdrojů determinoval 
rozvoj dřevozpracujících podniků v území, které zde jsou tradiční (nejstarší již od roku 1934). Provozy jsou umístěny 
v jednotlivých obcích podhorské oblasti a zajišťují prvotní zpracování surovin ve spolupráci s vlastníky lesů. 
 

Lidské zdroje 
V současné době se v území nachází 12 dřevozpracujících pilařských provozů, mezi nimi 10 v kategorii mikropodniku). 
Dále se v území nachází 78 živnostníků a drobných podnikatelů, kteří podnikají v oblasti dalšího zpracování dřevo 
(tesaři, truhláři, ….).  
 

Finanční zdroje pro realizaci záměrů podnikatelských subjektů jsou představovány jak vlastními zdroji podnikatelů 
(úsporami), tak cizími zdroji (především bankovní půjčky). 
 

MAS ORLICKO má dosud k dispozici seznam 2 potenciální projekty pilařských podnikatelů zaměřených na pořízení 
nové technologie  (hydraulické pásové pily) a stavební modernizace pro zkvalitnění a zefektivnění činnosti v souladu 
s touto fiche. Dále má MAS k dispozici 8 projektových záměrů dalších podnikatelů v dřevozpracujícím průmyslu 
(truhláři). Na základě znalosti území očekává MAS značný nárůst zájmu a to po úspěšném dokončení realizace prvních 
projektů a to z toho důvodu, že v tomto sektoru je nejmenší znalost a zkušenosti s čerpáním prostředků z EU a dotací. 
 

Po ukončení realizace SPL 
S ohledem na existující tradici a přirozené přírodní zdroje území zabezpečí realizace fiche stabilizaci a zlepšení 
ekonomiky stávajících dřevozpracujících provozů a podnikatelů (truhlářů, tesařů) kteří budou moci s vyšší výkonností 
pokračovat ve své činnosti i po ukončení realizace SPL. 
 
Fiche č. 4 (Podpora činnosti spolků)  
 

Kapacita území: 
Území Orlicka je představováno 27 obcemi a 4 městy, v rámci kterých působí jednotlivé neziskové organizace, 
zaměřující své aktivity především do oblasti aktivit s ekonomickým dopadem (např. tenisový klub, moštárna – pálenice 
(zahrádkářský svaz), atd.) Celkově se v území nachází na 200 neziskových organizací a spolků (4.1.9.).  
 

Lidské zdroje jsou představovány zástupci jednotlivých organizací. Někteří zástupci organizací se účastnili jednání 
pracovních skupin a zpracování SPL a předložili své projektové záměry: Ing. Tajbr (TOSK Žamberk, o.s.), p. Mrhal 
(Český zahrádkářský svaz), Petr Fiala (SDH Kunčice). 
 

Finanční zdroje představují především z hlediska předfinancování pro NNO problematický bod a to především z důvodu 
ručení FO. S ohledem na tyto skutečnosti budou NNO převážně předkládat projekty menšího rozsahu (uzn. výdaje již od 
100 000 Kč), které jsou schopni předfinancovat vlastními zdroji, případně za finanční podpory (půjčka) členů spolku. 
V případě významnějších projektů mohou spolky využít možnosti čerpání bankovního úvěru. 
 

MAS ORLICKO má k dispozici seznam 4 potenciálních projekty neziskových organizací z území MAS ORLICKO. 
 

Po ukončení realizace SPL 
Fiche je zaměřena na podporu kvalitních projektů aktivních spolků a neziskových organizací, kteří mají zájem zkvalitnit 
podmínky pro další rozvoj své činnosti – tzn. i po ukončení realizace SPL. 
 
Fiche č. 3 (Podpora uplatnění žen) 
 

Kapacita území: 
Zástupci skupiny žen představují početnou skupinu z 37 519 obyvatel území Orlicka. Statisticky připadá na tuto cílovou 
skupinu tvořenou ženami v produktivním věku (18 – 55 let) cca. 19,5% celé populace území (7 316 osob). V území se 
nachází Organizace zaměřené na řešení potřeb žen (4.1.8) 
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Lidské zdroje  
Jedná se o aktivní ženy (především maminky), které se v rámci svého volného času organizují za účelem zajišťování 
aktivit a služeb pro potřeby žen. Mezi nimi především: Eva Tobišková, Zdenka Kroulíková (Dámský klub RosaLia), Alena 
Kalousová (Oblastní charita, MC Mozaika), Radka Nepustilová, Silvie Serbousková (RC Jablíčko), Eva Chládkova, Klára 
Brejlová (O. S. CEMA), Lucie Michaličková, Lenka Ševčíková (Rodinný klub Domino).  
 

Finanční zdroje : Organizaci již diskutovali možnost poskytnutí půjčky od zástupců samospráv pro realizaci svých 
prioritních projektů. Případně mohou využít pro realizaci význam. projektů využít bankovního úvěru.  
 

MAS ORLICKO má k dispozici seznam prioritních projektů Organizací zpracovaný v souladu s výstupy anket ve fázi 
přípravy SPL. 
 

Po ukončení realizace SPL 
Fiche je zaměřena na zkvalitnění a rozvoj činnosti existujících Organizací, lokalizovaných převážně v přirozených 
centrech regionu se spádovostí okolních obcí. Tyto Organizace budou po ukončení realizace SPL schopny lépe a 
efektivně rozvíjet své aktivity.  
 

Fiche č. 2 (Zázemí pro volnočasové a občanské aktivity) 
 

Kapacita území: 
Kapacita území je představována 27 obcemi a 4 městy území Orlicka a jejich stávající občanskou vybaveností (4.1.7.) a 
dále neziskovými organizacemi (200 organizací) a jejich potřebami (4.1.9.). 
 

Lidské zdroje  
Zástupci obcí (starostové), kteří mají již dlouholeté zkušenosti jak s přípravou a realizací projektů tak se spoluprácí při 
realizaci projektů v rámci působení v DSO Orlicko. V rámci NNO se jedná o zástupce organizací. Do přípravy byli 
zapojeni p. Oto Pavliš (Ochotnický spolek), Ing. Fiedler (MO ČRS Letohrad), Mgr. Nečasová (OS Dračí skála), Ing. 
Pomikálek (MO ČRS Nekoř).  
 

Finanční zdroje  obcí jsou představovány rozpočtovými prostředky a bankovními úvěry. NNO zajišťují prostředky pro 
dofinancování prostřednictvím vlastních prostředků, půjček bankovních ústavů, členů a obcí. 
 

MAS ORLICKO má k dispozici seznam prioritních záměrů  obcí a měst Orlicka a 5 projektových záměrů NNO. 
 

Po ukončení realizace SPL 
Fiche je zaměřena na podporu kvalitních projektů zaměřených na rozšíření nabídky volnočasových a občanských aktivit 
v území, které umožní dlouhodobé zvýšení kvality života na venkově a další rozvoj činnosti NNO i po ukončení realizace 
SPL.  
 

Fiche č. 1 (Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí) 
 

Kapacita území: 
V území se nachází 773 km místních komunikací, z nichž 80% vyžaduje modernizaci, akutně k datu zpracování SPL 
20%. V území je 27 obcí a 4 města, kdy v 90% obcí chybí kvalitní plochy pro sběr odpadu, 80% obcí pociťuje potřebu 
zkvalitnění veřejných prostranství a 50% obnovu zastávek autobusové dopravy (4.1.7.). 
 

Lidské zdroje : starostové obcí a měst v území Orlicka. 
 

Finanční zdroje : rozpočty obcí a měst, bankovní úvěry.  
 

MAS ORLICKO má k dispozici seznam prioritních záměrů obcí v území MAS. 
 

Po ukončení realizace SPL 
Cílem fiche je přispět ke komplexnímu zkvalitnění dopravní dostupnosti a vzhledu veřejných prostranství v rámci celého 
území Orlicka. Realizace fiche bude mít dlouhodobý dopad na zvýšení kvality technické infrastruktury a stavu 
komunikací v obcích a po ukončení realizace SPL bude představovat pro všechny obce v území významnou výhodu při 
zabezpečování občanské vybavenosti obcí . 
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55..  SSWWOOTT  AANNAALLÝÝZZAA  
 

55..11..  SSWWOOTT  
 

Silné stránky Zdroje dat  
(kapitola SPL) 

S1 Geografická poloha vhodná pro rozvoj cestovního ruchu kap.(4.1.1.) 

S2 Čisté životní prostředí s několika zvláště chráněnými oblastmi (Natura) kap. (4.1.2.) 

S3 Dobrá základní občanská vybavenost v přirozených centrech regionu (obchody, služby) kap. (4.1.7.) 

S4 Četné investice do výstavby sportovišť a cyklostezek kap. (4.1.7.) 

S5 Dostupné služby v přirozených centrech regionu (nákupní možnosti, vzdělání, lékařská péče) kap. (4.1.4.) 

S5 Existence organizací zaměřených na plnohodnotné zapojování žen do společnosti  kap. (4.1.8., 4.2.) 

S6 Existence rekreačních oblastí s již částečně rozvinutým „průmyslem cestovního ruchu“ kap. (4.1.6.,4.2.) 

S7 Existence stabilizovaných subjektů působících v zemědělství a dřevozpracujícím průmyslu kap. (4.1.10; 4.2.) 

S8 Dostatek výrobních prostředků - zemědělské půdy, lesů kap. (4.1.10; 4.2.) 

S9 Tradiční zaměření na chov skotu, ovcí a koní, produkce objemových krmiv kap. (4.1.10; 4.2.) 

S10 Příznivá věková struktura obyvatelstva kap. (4.1.5) 

S11 Zlepšující se komunikace na úrovni občan – obec kap. ( 3.2). 

S12 Dlouholeté zkušenosti zástupců místních samospráv v oblasti spolupráce na rozvoji regionu kap.  (4.1.10; 4.2.) 
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Slabé stránky Zdroje dat 
(kapitola SPL) 

W1 Značná členitost území komplikující rozvoj technické infrastruktury kap. (4.1.1.) 

W2 Nedostatečná podpora a investice do oblasti podpory uplatnění žen v regionu kap. (4.1.8). 

W3 Nedostatečné zázemí pro potřeby žen (především na mateřské dovolené a matek s dětmi) kap. (4.1.8) 

W4 Špatný stav místních komunikací na území MAS ORLICKO  kap. (4.17.) 

W5 Nedostatečné investice do údržby a budování veřejných prostranství  kap. (4.1.7.) 

W6 Nedostatečné investice do zázemí pro kulturní a spolkovou činnost v obcích kap. (4.1.7.) 

W7 Malý pocit sounáležitosti občanů v regionu Kralicko s regionem kap. (4.1.3., 4.1.5.) 

W8 Omezená nabídka služeb pro cestovní ruch v letním období kap. (4.1.6.) 

W9 Nízká ekonomická síla zemědělských podnikatelů i zpracovatelů lesnických produktů kap. (4.1.10) 

W10 Malá reflexe hospodářských a ekonomických trendů místními podnikateli a odmítavý přístup ke změnám kap. (4.1.10) 

W11 Zastaralé výrobní zařízení, technologie i stavby (zemědělství, dřevozpracující průmysl) kap. (4.1.10) 

W12 Velmi omezené zkušenosti podnikatelů s možností čerpání prostředků z Evropských fondů kap. (4.1.10) 

W13 Nedůvěra podnikatelů,obavy ze změn a zatvrzelost Reálná situace, zdroje MAS 

W14 Dosud omezené zkušenosti a zájem neveřejných subjektů o zapojení a spolurozhodování o dalších aktivitách v regionu Reálná situace, zdroje MAS 

W15 Zanikání maloobchodu a služeb v obcích kap.(4.1.10) 

W16 Malá podpora spolků a organizací (nedostatek zdrojů pro investice pro rozvoj) kap.(4.1.9.) 
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Příležitosti Zdůvodnění (vazba na region) 

O1 Zájem obyvatel o život mimo město (centra měst) 
Váže na možnost stabilizace a rozrůstání populace 
v sídlech území MAS, jako předpoklad hospodářského 
růstu regionů a rozvoje území 

O2 Politiky směřující do oblasti plnohodnotné integrace žen do společnosti 
Váže na příležitost dosahování vyšší efektivity a 
hospodářského růstu zajištěním plnohodnotného 
zapojování žen do regionu 

O3 Trvalý růst poptávky v oblasti cestovního ruchu, vč. agroturistiky 
Váže na možnost zaměření hospodářské činnosti do 
oblasti cestovního ruchu, kap. (4.1.6.) 

O4 Trvalá podpora rozvoje cestovního ruchu ze strany Pardubického kraje  Váže na možnost zaměření hospodářské činnosti do 
oblasti cestovního ruchu,  kap. (4.1.6.) 

O5 Rozvoj společností destinačního managementu díky podpoře Pardubického kraje  Váže na možnost zaměření hospodářské činnosti do 
oblasti cestovního ruchu, kap. (4.1.6.) 

O6 Podpora využití /revitalizace nevyužívaných objektů v jednotlivých politikách Vážen na možnost využití nevyužívaných staveb pro 
alternativní účely, kap. (4.1.4.) 

O7 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie (biomasy) zakotvená v jednotlivých politikách 
Váže na možnost využívání dotačních  zdrojů a politické 
podpory obnovitelných zdrojů energie 

O8 Vhodné podmínky pro změnu zaměření zemědělské činnosti 
Váže na příležitost zaměření na chov skotu, ovcí, koz a 
koní; kap. (4.1.10) 

O9 Existence politik podporujících vznik a rozvoj místních partnerství (MAS) 
Příležitost vytvoření vyšší komunikační platformy pro 
podporu nových přístupů k řešení potřeb území. 

O10 Možnosti podpory z fondů a iniciativ EU (Leader) Existující dotační zdroje představují příležitost získání 
finančních prostředků. 

O11 Existence sítě vztahů vytvořených za 15 let působení DSO Orlicko kap. (4.1.11.; 4.3.) 
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Ohrožení Zdůvodnění (vazba na region) 

T1 Rostoucí nároky obyvatel na kvalitu života  
Váže na ohrožení projevů selektivní migrace, 
vysídlování vesnic a hospodářský pokles regionu 
v důsledku nespokojenosti obyvatel s kvalitou života 

T2 
Snižování porodnosti a odsouvání rodičovství do vyššího věku matkami z důvodů obav o následné sociální 
začlenění do společnosti  

Váže na problematiku uplatňování matek s dětmi ve 
společnosti.  

T3 Přetrvávající nedostatečný lokální patriotismus dosídlené části obyvatelstva kap. (4.1.3.) 

T4 Přetrvávající negativní vývoj sociálního složení obyvatelstva na Kralicku kap. (4.1.5.) 

T5 Postupování trendu trvalého vysídlování příhraničních regionů kap. (4.1.4., 4.1.5.) 

T6 Upadání tradičních forem podnikání (zemědělství, dřevozpracující průmysl) 
Váže na neschopnost přizpůsobovat se novým trendům 
a zahrnovat nová a inovativní řešení při zachování 
„tradičního“ zaměření podnikání 

T7 
Přetrvávající nevraživost a neschopnost spolupráce mezi zastánci ochrany přírody a subjekty s hospodářskými 
zájmy 

kap. (4.1.2) 

T8 Rozšiřování území s ekologickým omezením 
Váže na nemožnost realizace stávajících rozvojových 
záměrů na Kralicku. 

T9 Znehodnocení rázu krajiny 
Váže na riziko nemožnosti využití existujících 
příležitostí, nebo znehodnocení silných stránek , 
kap.(4.1.10.)  

T10 Reforma zemědělské politiky 
Reforma zemědělské politiky představuje riziko 
zaměření podpory do oblastí, jejichž zaměření není pro 
území MAS vhodné 

T11 Neschopnost  spolupráce na úrovni partnerství 
Neschopnost dosahování synergických efektů 
prostřednictvím společně připravovaných projektů a 
koordinovaných postupů.  
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55..22..  MMeettooddiikkaa  zzpprraaccoovváánníí  SSWWOOTT  
 

Vstupy SWOT: 
 

• Analytická část SPL (kap. 4.1.1. – 4.1.10) – v rámci každého bodu SWOT je uveden odkaz na příslušnou 
podkapitolu analytické části SPL, jejíž součástí je vždy také informace o zdrojích příslušných dat. 

 

• Dílčí SWOT analýzy 
 

Dílčí SWOT analýzy vznikly jako výsledek jednání pracovních skupin. V každé skupině bylo provedeno vyhodnocení 
dílčích vstupů z analytických podkladů (výstupů anket, dotazníků, jednání s místními subjekty na informačních 
schůzkách) a byla zpracována tématicky zaměřená SWOT analýza, identifikující primární charakteristiky regionu v dané 
oblasti. SWOT analýzy byly zpracovány pro tyto oblasti:  
 

• „Život v obcích regionu Orlicka“ 
• „Ženy v regionu Orlicko“ 
• „Podnikání v regionu Orlicko“ 

 

Výstupy těchto dílčích SWOT analýz byly uvedeny v barevných rámečcích příslušných kapitol analýzy území (kap. 4.1.7 
– 4.1.10). 
 
SWOT 
 

Výsledná dílčí SWOT analýza tak představuje průnik nejvýznamnějších charakteristik regionu a faktorů mající 
jak pozitivní, tak negativní vliv na možnost dalšího rozvoje regionu.  
 
TOWS 
 

Analýza TOWS představuje metodu vyhodnocení informací získaných prostřednictvím zpracované SWOT analýzy. 
V rámci tohoto SPL jsme se zaměřili na otázky: 
 

W – O: Využitím kterých příležitostí je možné odstranit/částečně eliminovat slabé stránky? 
 

T – W: Odstraněním kterých slabých stránek je možné vyhnout se existujícím ohrožením? 
 

O ���� W ���� T: Nalezení průniku: Které příležitosti je možné využít k odstranění slabých stránek s následným 
dopadem na eliminaci (vyhnutí se) ohrožením? 

 
Návrhy směřování oblastí podpory 
 

Návrhy směřování oblastí podpory v souladu s výsledky analýzy TOWS. 
 
Zapojení subjektů do zpracování SWOT 
 

Základní souhrnné informace o zapojení subjektů do SWOT analýzy a analýzy území, včetně kvantifikace zapojených 
subjektů, jsou uvedeny v kapitole 3.2. (zapojení místních aktérů do zpracování SPL), výčet veřejných jednání a 
pracovních skupin pro zpracování SPL v kapitole 7.2 (zapojení partnerů do přípravy SPL). Následující tabulka 
obsahuje pouze výtah z těchto aktivit: 
 

 Analytická část SPL (analytické podklady) Dílčí SWOT SWOT 

Obyvatelstvo 

- sběr projektových námětů 
- ankety v obcích (2500 respondentů) 
- vyhodnocení anket a podnětů v rámci 
zastupitelstev obcí, určení priorit 

Podnikatelé, 
NNO 

- sběr projektových záměrů 
- sběr informací na  informačních schůzkách 
– dotazníky (preferované oblasti podpory) 
- ankety v rámci NNO, indiv.konzultace, atd.  

Veřejná jednání pracovních skupin, 
vyhodnocení analytických podkladů a 
zpracování dílčích SWOT: 
 
„Život v obcích regionu Orlicko“:20.4.2008 
„Ženy v regionu Orlicko“: 29.4.2008 
„Podnikání v regionu Orlicko“: 9.5.2008 

Veřejné 
projednání 
návrhu SWOT 
a analytické 
části   
10.6.2008 

Členové/ 
partneři MAS 

- sběr podnětů na jednání orgánů MAS 
- sběr podnětů v rámci vedení pracovních 
skupin členy program. výboru 

Projednání výstupů dílčích anket v rámci 
programového výboru. Zapracování do 
analytické části a návrh finální SWOT. 

Projednání na 
VH, 12.6.2008 
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55..33..    VVyyhhooddnnoocceenníí    SSWWOOTT  aannaallýýzzyy  ((TTOOWWSS))  
 

Analýza TOWS odpovídá na otázky: 

1) Která ohrožení je možné odstranit / omezit odstraněním slabých stránek regionu (využitím příležitostí) 
2) Které slabé stránky je možné odstranit využitím příležitostí (využitím silných stránek) 

 

Např. v bodě 1:  Využitím příležitosti O11 (Dotace z fondů EU), může investor odstranit slabé stránky W3, W4, W5, W6 a W7  a tím významným způsobem eliminovat potenciální 
ohrožení rozvoje regionu T1, T3, T4  a T5. Příležitost O1, může přispět k odstranění ohrožení T5. V souladu s těmito skutečnostmi se jeví vhodnými oblastmi 
podpory především oblast investic do zkvalitňování stavu komunikací, veřejných prostranství, zázemí pro kulturní a spolkovou činnost a budování zařízení pro děti 
a mládež. 

 
TOWS – průnik jednotlivých řešení  
Pořadí Příležitosti  Slabé stránky Ohrožení Vhodné oblasti podpory 
1. 

O1 
Zájem obyvatel o život 
mimo město (centra měst) 
 
O11  
Dotace z fondů EU 
program Leader 

W3: Nedostatečné zázemí pro potřeby žen 
(matek s dětmi) 

W4: Špatný stav místních komunikací 
W5: Nedostatečné investice do údržby VP 
W6: Nedostatečné investice do zázemí pro 

kulturní a spolkovou činnost 
W7: Malý pocit sounáležitosti občanů 

v regionu Kralicko 

T1: Rostoucí nároky obyvatel na kvalitu 
života 

T3: Přetrvávající nedostatečný lokální 
patriotismus dosídlené části 
obyvatelstva 

T4: Přetrvávající negativní vývoj 
sociálního složení na Kralicku 

T5: Postupování trendu trvalého 
vysídlování pohraničních regionů 

 
Investice do zkvalitňování stavu veřejných 
komunikací, údržby a obnovy veřejných 
prostranství,zázemí pro  kulturní a spolkovou 
činnost a budování zařízení pro děti a mládež 
(hřiště, sportoviště, atd.) 
 
Příjemci: obce 
 

 
 
 
2. 

O1: Zájem obyvatel o život 
mimo město (centra měst) 
 
 
O11  
Dotace z fondů EU 
program Leader 

W 16: Malá podpora spolků a organizací T1: Rostoucí nároky obyvatel na kvalitu 
života 

T3: Přetrvávající lokální patriotismus 
dosídlené části obyvatelstva 

T4: Přetrvávající negativní vývoj 
sociálního složení na Kralicku 

T5: Postupování trendu trvalého 
vysídlování pohraničních regionů 

Investice do zázemí, vybavení a technologií 
pro zajištění činnosti spolků, organizací a 
občanských sdružení v území Orlicka. 
 
Příjemci: NNO 
Forma podpory: zakládá veřejnou podporu 
                           nezakládá veřejnou podporu 
 

 
 
 

O2 
Politiky směřující do oblasti 
plnohodnotného zapojování 

W2: Nedostatečná podpora a investice do 
oblasti podpory uplatnění žen v regionu 

W3: Nedostatečné zázemí pro potřeby žen 

T2: Snižování porodnosti a odsouvání 
rodičovství do vyššího věku matkami 
z důvodů obav o následné sociální 

Stavební investice pro zajištění rozvoje 
Organizací zajišťujících aktivity ve prospěch 
žen (vzdělávání, poradenství, …), vč. investic 
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3. žen do společnosti 
 
O11  
Dotace z fondů EU 
program Leader 

(matek s dětmi) začlenění do společnosti do dětských hřišť. 
 

Příjemci: Organizace  
Vhodné projekty k podpoře: prioritní projekty 

organizací 

 
 
4. 

O11 Dotace z fondů EU,  
program Leader  

W9: Nízká ekonomická síla zemědělských 
podnikatelů i zpracovatelů lesnických 
produktů 

W11: Zastaralé výrobní zařízení, technologie, 
stavby 

T6: Úpadek tradičních forem podnikání 
T5: Postupování trendu trvalého 

vysídlování pohraničních regionů 
 

Investice do modernizace podniků  
 
Příjemci: podnikatelé v zemědělství a 

dřevozpracujícím průmyslu 

 
 
 
 
 
5. 

O3: Trvalý růst poptávky 
v oblasti CR 

O4: Trvalá podpora rozvoje 
CR ze strany PK 

O5: Rozvoj společností 
destinačního manag. 

O6: Podpora využívání 
/revitalizace 
nevyužívaných objektů 

O7: Podpora využívání 
obnov. Zdrojů energie 

O8: Vhodné podmínky pro 
změnu zaměření 
hospodářské činnosti 

W8: Omezená nabídka služeb pro cestovní 
ruch v letním období 

 
 

T7: Přetrvávající nevraživost a 
neschopnost spolupráce mezi 
zastánci ochrany přírody a subjekty 
s hospodářským zájmy 
 
(pozn.: existencí podmínek pro 
nalezení nových, inovativních  řešení 
vznikne prostředí pro aktivity 
realizované v souladu s potřebami 
ochrany přírody) 

Podpora investic směřujících do oblasti 
diversifikace zemědělské činnosti, především 
do turistiky a podpora využívání biomasy. 
 
Příjemci: podnikatelé v zemědělství  

6. O11 :Dotace z fondů EU a 
program Leader 

01: Zájem obyvatel o život 
mimo města 

W15: Zanikání maloobchodu a služeb v 
obcích 

T1: Rostoucí nároky obyvatel na kvalitu 
života 

T5: Postupování trendu trvalého 
vysídlování pohraničních regionů 

Podpora investic do rozvoje mikropodniku: 
 
Příjemci: fyzické i právnické osoby, 

nezemědělci 
 
 
 
 
7. 

09: Existence politik 
podporujících vznik a 
rozvoj místních 
partnerství (MAS) 

W12: Velmi omezené zkušenosti podnikatelů 
s možností čerpání prostředků z EU 

W13: Nedůvěra podnikatelů, obavy ze změn 
a zatvrzelost 

W14: Dosud omezené zkušenosti a zájem 
neveřejných subjektů o zapojení a 
spolurozhodování o dalších aktivitách 
regionu 

T7: Přetrvávající nevraživost a 
neschopnost spolupráce mezi 
zastánci ochrany přírody a subjekty 
s hospodářským zájmy 

T9: Znehodnocení rázu krajiny 
(částečně) 

T11: Neschopnost spolupráce na úrovni 
partnerství 

Výdaje na zajištění vzdělávání a propagace 
činnosti MAS. Výdaje na vzdělávání pro 
realizaci SPL (zaměstnanci MAS i potenciální 
příjemci).  
 
Příjemci: MAS ORLICKO 
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66..    SSTTRRAATTEEGGIIEE  
 

66..11..    PPrriioorriittyy  aa  ccííllee  
 

V souladu s výstupy SWOT analýzy a jejím následným vyhodnocením pomocí TOWS byla definována tato vize rozvoje 
území MAS: 
 
VIZE 
 

 
Fungující ekonomika dosažená rozvinutou úrovní podnikatelského sektoru včetně ekologického zemědělství, 
agroturistiky a dřevozpracujícího průmyslu v území, rozvinuté obce a města s kvalitní technickou 
infrastrukturou, širokou občanskou vybaveností a aktivní občanskou společností.  

 
 
Následně byly definovány prioritní osy a cíle. Při stanovování cílů byl kladen důraz na: 
 

I. jejich realizovatelnost (vazba na území, existence zdrojů v území) 
II. jejich financovatelnost (cíle je možné financovat prostřednictvím PRV) 

III. míru přínosu k naplňování globálního cíle (specifické cíle by měly maximálně přispívat ke splnění globálního 
cíle a vize) 

IV. jejich strategický dopad (vazba na výstupy SWOT analýzy - TOWS) 
 
 

Prioritní osa 1:  Infrastruktura a vzhled obcí 

Globální 
cíl: 

Zajistit dobrou dopravní dostupnost, kvalitní technickou infrastrukturu a přívětivý vzhled obcí, jako 
základní předpoklad kvalitního života na venkově i rozvoje podnikatelských aktivit 

Specifický 
cíl: 

 

Zkvalitnit dopravní dostupnost, technickou infrastrukturu a fyzický vzhled obcí 

   
I. Jak vyplynulo z analýzy potřeb území (kap. 4.1.7.) nachází se na území Orlicka více než 773 km místních 

komunikací. Velká část z 31 obcí Orlicka má zájem o úpravu veřejných prostranství a ploch svých obcí.  
Území disponuje dostatečnými institucionálními, finančními i lidskými zdroji pro realizaci SPL. (kap. 4.2.) 

 
 II. 

Obnova a výstavba místních komunikací, veřejných prostranství a ploch je podporována v rámci opatření 
III.2.1.1. 

 
III. Dobrá dopravní dostupnost je základním předpokladem pro zajištění potřeb jak občanů (doprava do školy, 

do zaměstnání), tak podnikatelů (dobrý přístup odběratelů do podniků, dobré transportní podmínky). 
Zkvalitňování vzhledu a infrastruktury obcí představuje další faktor kvalitního života obyvatel v území. 

 
IV. Specifický cíl plně koreluje s identifikovanými výstupy analýzy TOWS. Špatný stav místních komunikací, 

nedostatečné investice do veřejných prostranství a vzhledu obcí byly identifikovány jako hlavní slabé 
stránky, jejichž odstranění může přispět k odstranění ohrožení vysídlování území, projevů selektivní 
migrace, nedostatečného lokálního patriotismu občanů, atd.) (bod 1; kap. 5.3.) 

 

Fiche 
(opatření 
PRV) 

1. Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí  (Opatření III.2.1.1.) 
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Prioritní osa 2:  Zatraktivnění života na venkově 

Globální 
cíl: 

Zajištěním širokého a kvalitního zázemí pro volnočasové i občanské aktivity přispět ke zatraktivnění 
venkova pro život obyvatel a k posílení pocitu sounáležitosti obyvatel s územím Orlicka 

Specifické 
cíle: 

• Podporou projektů směřujících do oblasti zkvalitňování podmínek pro kulturní, sportovní a 
volnočasové aktivity přispívat k vytvoření atraktivního venkovského prostřední, především pro 
mládež 

 

• Podporou organizací zaměřujících se na řešení potřeb žen přispívat k jejich lepšímu uplatnění ve 
společnosti 

 

• Podporou projektů spolků a neziskových organizací přispívat k oživení aktivit na venkově a jejich 
dalšímu rozvoji 

   
I. Pro realizaci tohoto cíle existuje v území dostatek institucionálních, finančních i dalších zdrojů (kap. 4.2.) 

 
 II. 

Výstavba a modernizace objektů a ploch pro občanskou vybavenost a služby je podporována v rámci 
opatření III.2.1.1. 

 
III. 

Zajištěním dostatečně široké a kvalitní nabídky služeb pro obyvatele obce a rozvoje spolkové činnosti 
k jejímu zatraktivnění pro život obyvatel a tím k naplnění globálního cíle. 

 
IV. 

Specifický cíl plně koreluje s identifikovanými výstupy analýzy TOWS. Nedostatečné investice do zázemí 
pro kulturní a spolkovou činnost, malá podpora spolků a organizací, nedostatečné zázemí pro potřeby žen 
(matek s dětmi) a pro podporu jejich uplatnění v regionu byly identifikovány jako významné slabé stránky, 
jejichž odstranění může přispět k odstranění faktorů a ohrožení brzdících úspěšný rozvoj území MAS 
Orlicko. (kap. 5.3., body 1,2,3) 

2. Zázemí pro volnočasové a občanské aktivity (Opatření III.2.1.2.) 

3. Podpora uplatnění žen (Opatření III.2.1.2.) 

 
Fiche 
 

(Opatření 
PRV) 4. Podpora spolkové činnosti (Opatření III.2.1.2.) 

 
 

Prioritní osa 3:  Podpora podnikání 

Globální 
cíl: 

Podporou modernizace podniků a rozvoje mikropodniků přispět k zajištění udržitelného rozvoje 
tradičních forem podnikání v území Orlicka.  

Specifické 
cíle: 

 

• Podporou modernizace provozů přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti tradičních 
zemědělských podniků 

 

• Podporou modernizace provozů přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti tradičních 
dřevozpracujících podniků 

 

• Podporou rozvoje mikropodniku zajistit rozvoj a udržení tradičních služeb i obchodů v obcích  
 

• Podporovat rozvoj turistiky, jako významného potenciálu trvale udržitelného rozvoje území 
  

   
I. Pro realizaci tohoto cíle existuje v území dostatek institucionálních, finančních i dalších zdrojů (kap. 4.2.) 

 
 II. Soulad s opatřeními: I.1.1.1.; I.1.2.2.;  III.1.2.; III.1.3. 

 
III. 

Podpora modernizace podniků a využití inovací přispěje k udržitelnému rozvoji tradičních forem podnikání a 
tím k naplnění globálního cíle. 
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IV. 

Specifický cíl plně koreluje s identifikovanými výstupy analýzy TOWS. Nízká ekonomická síla zemědělských 
podnikatelů i zpracovatelů lesnických produktů, zastaralá výrobní zařízení a malá reflexe hospodářských a 
ekonomických trendů byly identifikovány jako významné slabé stránky, jejichž odstranění přispěje k rozvoji 
zdravého, konkurenceschopného podnikání na území Orlicka MAS Orlicko. (kap. 5.3., body 4,5) 
 

Prioritní 
osa  3. Podpora podnikání 

5. Moderní zemědělské podnikání (Podopatření I.1.1.1.) 

6. Efektivní využití lesních přírodních zdrojů, maloobchod a služby  (Opatření III.1.2.) 

 
 

Fiche 
 

(Opatření 
PRV) 7. Cestovní ruch – šance pro Orlicko (Opatření III.1.3.) 

 
 

Prioritní osa 4:  Technická pomoc 
Globální 
cíl: Zabezpečení efektivní realizace Strategického plánu Leader 

Specifický 
cíl: Zabezpečení efektivní realizace Strategického plánu Leader 

   
I. Pro realizaci tohoto cíle existuje v území dostatek institucionálních, finančních i dalších zdrojů (kap. 4.2.) 

 
 II. 

Výstavba a modernizace objektů a ploch pro občanskou vybavenost a služby je podporována v rámci 
opatření IV.1.1. 

 
III. 

Kvalitní, správná a úplná administrace projektu, zajištění propagace, informovanosti a konzultací 
s potenciálními příjemci  je předpokladem dosažení cílů Strategického plánu Leader.  

 
IV. Specifický cíl plně koreluje s identifikovanými výstupy analýzy TOWS. Z výstupů analýzy je zřejmé, že 

především podnikatelé a neziskové organizace v regionu mají velmi malé zkušenosti s čerpáním prostředků 
z fondů EU. Zřejmá je také obava a nedůvěra k „pro místní obyvatele novým“ věcem. (kap. 5.3., bod 1,2,3) 

 
Prioritní 
osa  

4. Technická pomoc  

Fiche 
 

(Opatření 
PRV) 
 

8. Technická pomoc (Opatření IV.1.1.) 
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66..22..  ZZppůůssoobb  ddoossaahhoovváánníí  ccííllůů  aa  pprriioorriitt  
 
Způsob vymezení cílů a fiche 
 

Dosahování cílů a priorit prostřednictvím jednotlivých fiche je zajištěno jejich nastavením, vycházejícím z individuálních 
potřeb a možností území MAS. 
Globální i specifické cíle vycházejí z výstupů zpracované SWOT analýzy (podložené výstupy anket, individuálních i 
skupinových jednání a statistickými daty). Na jednotlivé specifické cíle následně navazují konkrétní fiche, které jsou 
navrženy tak, aby byly realizovatelné jak z hlediska finančního (soulad s PRV), tak z hlediska existujících zdrojů území. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udržitelnost jednotlivých fiche je zajištěna díky jejich nastavení v souladu s přirozeným potenciálem území. 
V následující tabulce je uvedeno zdůvodnění udržitelnosti a dlouhodobosti projektů i po ukončení jejich 
financování. 
 
 

Fiche č. Udržitelnost  projektů po ukončení financování 

1. 

Cílem fiche je přispět ke komplexnímu zkvalitnění dopravní dostupnosti a vzhledu veřejných prostranství 
v rámci celého území Orlicka. Realizace fiche bude mít dlouhodobý dopad na zvýšení kvality technické 
infrastruktury a stavu komunikací v obcích a po ukončení realizace SPL bude představovat pro všechny 
obce v území významnou výhodu při zabezpečování občanské vybavenosti obcí . 

2. 
Fiche je zaměřena na podporu kvalitních projektů zaměřených na rozšíření nabídky volnočasových a 
občanských aktivit v území, které umožní dlouhodobé zvýšení kvality života na venkově a další rozvoj 
činnosti NNO i po ukončení realizace SPL. 

3. 
Fiche je zaměřena na zkvalitnění a rozvoj činnosti existujících Organizací, lokalizovaných převážně 
v přirozených centrech regionu se spádovostí okolních obcí. Tyto Organizace budou po ukončení realizace 
SPL schopny lépe a efektivně rozvíjet své aktivity.  

4. 
Fiche je zaměřena na podporu kvalitních projektů aktivních spolků a neziskových organizací, kteří mají 
zájem zkvalitnit podmínky pro další rozvoj své činnosti – tzn. i po ukončení realizace SPL. 

5.,7. 
Skutečnost, že se fiche  zaměřují na podporu rozvoje těch zemědělských odvětví, které vycházejí 
z přirozeného potenciálu území (oproti praxi plánovaného hospodářství do roku 1989 představuje dobrý 
předpoklad dalšího rozvoje této hospodářské oblasti i po ukončení realizace SPL 

6. 
S ohledem na existující tradici a přirozené přírodní zdroje území zabezpečí realizace fiche stabilizaci a 
zlepšení ekonomiky stávajících dřevozpracujících provozů a podnikatelů (truhlářů, tesařů) kteří budou moci 
s vyšší výkonností pokračovat ve své činnosti i po ukončení realizace SPL 

Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 

Fiche 1 Fiche 2 

Fiche 3 

Fiche 4 

Fiche 5 

Fiche 6 

Fiche 7 

Fiche 8 

Vize 
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Návaznost jednotlivých typů opatření a synergické efekty 
 

Jednotlivá opatření jsou navržena tak, aby se navzájem doplňovala a umožňovala tak dosáhnout maximální dopad na 
rozvoj území MAS Orlicko. Provázanost je zřejmá jak na úrovni prioritních os, tak na úrovni opatření v rámci jednotlivých 
os, kdy prioritní osa 1 vytváří základ pro zajištění rozvoje území komplexním zkvalitněním infrastruktury a technické 
vybavenosti obcí. Na tuto prioritní osu navazují prioritní osy č. 2 a 3, které multiplikují dosažené efekty a přispívají 
k dosažení globálního cíle SPL přímou podporou rozvoje podnikatelské činnosti a vytvářením prostředí pro atraktivní 
život na venkově 
 
Dopady a přínosy SPL v dlouhodobější perspektivě: 
 

Očekávané dopady a přínosy SPL v dlouhodobější perspektivě jsou rozděleny dle jednotlivých typů beneficiantů na 
občany, podnikatele, obce, území MAS a stát. 
 

Občané: 
 

- zlepšení dopravní dostupnosti v rámci celého území MAS Orlicko (dobrá dostupnost objektů v rámci obce i mezi 
obcemi) 

- zkvalitnění podmínek pro život v obci (kvalitní vybavenost technickou infrastrukturou, přitažlivý vzhled obce) 
- zpestření života v obci (rozvoj spolkové činnosti,zkvalitnění podmínek pro volnočasové aktivity) 
- zvýšení kupní síly obyvatel (díky rozvoji podnikatelské činnosti) 
- zlepšení přístupu k řešení potřeb žen 
- zlepšení komunikace na úrovni občan – občan, občan – obec a občan – podnikatel 
 

Podnikatelé: 
 

- zkvalitnění dopravní dostupnosti v rámci celého území MAS Orlicko (dobrá dopravní dostupnost provozoven 
podniků) 

- zvýšení konkurenceschopnosti podniků (zemědělských, dřevozpracujících) 
- rozvoj nových odvětví podnikání a uvedení nových produktů na trh 
- rozvoj spolupráce na úrovní partnerství 
- překonání nedůvěry k novým metodám, přístupům a spolupráci 
 

Obce: 
 

- vytvoření dobrých „startovacích“ podmínek pro údržbu a rozvoj infrastruktury v obcích v dalších letech po 
dokončení realizace SPL (rozpočtové prostředky obcí budou použity na údržbu a rozvoj a nikoliv na opravy a 
budování) 

- zvýšení atraktivity obcí  
- stabilizace obyvatelstva v obci (zamezení dopadů selektivní migrace) 
- stabilizace podnikatelské činnosti v obci a rozvoj zaměstnanosti 
- zlepšení komunikace a spolupráce s občany i podnikatele 
 

Území MAS Orlicko: 
 

- komplexní a dlouhodobě udržitelný kvalitní stav infrastruktury a vzhledu obcí v celém území MAS Orlicko 
- omezení regionálních disparit v území a jejich následných negativních dopadů 
- zvýšení kupní síly podnikatelů a občanů 
- zvýšení zaměstnanosti 
- zlepšení sociální struktury obyvatelstva na Kralicku 
- stabilizace obyvatelstva v území 
- oživení pohraničních regionů 
- rozvoj podnikatelské činnosti v oblastech se zvýšenou ochranou přírody (NATURA 2000) 
- hospodářský růst v souladu s požadavky trvale udržitelného rozvoje 
 

Stát: 
 

- úspory nákladů spojené s podporou občanů v nezaměstnanosti 
- vyšší daňové příjmy 
- vyrovnaný ekonomický růst a stabilizace obyvatelstva v pohraničním území 
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66..33..  ZZaappoojjeenníí  iinnoovvaaččnníícchh  pprrvvkkůů  
 

Změny oproti dosavadní praxi při řešení místních problémů a potřeb území: 
 
I.  Netradiční způsoby řízení a zapojování místního obyvatelstva v rozhodovacím procesu: 
 

Hlavní změnou oproti dosavadní praxi v rámci přípravy a realizace projektů v území je aktivní zapojování občanů, 
podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, do rozhodovacích procesů v souladu s principy Leader: 
 

• rozšíření spolupráce a výměny informací z úrovně obcí (svazky obcí) na širší platformu zastoupenou 
všemi subjekty v území (občané, podnikatelé, NNO, obce, instituce).  
Tato spolupráce má významný potenciál především v oblasti výměny know – how, společného plánování projektů 
a aktivit v území, tak aby nedocházelo k duplicitám a projekty byly připravovány s logickou a časovou návazností.  
 

• Výrazné zlepšení komunikace a spolupráce na úrovni „obec – občan“, „obec – podnikatel“. Již na základě 
společného plánování a přípravy SPL došlo k prohloubení a zintenzivnění komunikace na úrovni vztahu obec – 
občan a obec – podnikatel. Obce výrazně zlepšili komunikaci se svými občany, podnikatelé si uvědomili příležitost 
spolupráce s obcemi jak na úrovni konkrétních aktivit, tak v oblasti výměny informací. 

 
II. Kombinace ekonomických sektorů, které jsou tradičně oddělené 
 

Inovace spočívá v nastavení mechanismů pro trvalou spolupráci tradičně nespolupracujících sektorů 
reprezentovaných cestovním ruchem na straně jedné a zemědělskými podnikateli na straně druhé, 
prostřednictvím směrování podpory do oblasti rozvoje agroturistiky. 
 

Ačkoliv se uvědomění nezbytnosti spolupráce, koordinace a propojování služeb a produktů dostává stále více do 
povědomí obyvatel i podnikatelů Orlicka, dodnes přetrvávají významné bariéry mezi jednotlivými ekonomickými sektory. 
Především podnikatelé v zemědělství, živnostníci a rolníci jsou přesvědčeni, že „nové móresy“ jim nepřinesou nic 
nového a zarytě se brání spolupráci. Nejintenzivněji je možné tento „odpor“ pociťovat v pohraničních oblastech. Subjekty 
směřující prostředky a podporu do oblasti cestovního ruchu se často setkávají s odmítavým přístupem především 
zemědělských podnikatelů – ti argumentují rušivými faktory vysoké koncentrace turistického ruchu, ztrátou intimity 
venkova, atd.  
 

Mechanismy k podpoře spolupráce budou „nastartovány“ přímým zaměřením fiche na podporou projektů zaměřených do 
oblasti agroturistiky a realizovaných zemědělskými podnikateli. Spolupráce jak v rámci odvětví, tak s organizacemi CR je 
dále podporována motivačním nastavením preferenčních kritérií. (fiche 7) 
 
III. Zavádění nových metod při využívání potenciálu území_1 
 

Inovace spočívá v rozvoji „venkovské turistiky“, především v oblastech, které se nacházejí v lokalitách NATURA 
2000 a nejsou proto vhodné pro průmyslovou výrobu.  
 
Tato inovace úzce souvisí s předcházejícím bodem. V rámci území jsou vhodné podmínky pro rozvoj „venkovské 
turistiky“ a to jak s ohledem na existující příležitosti (životní prostředí, poloha, …), tak omezení (chráněné oblasti). Toto 
odvětví však v území doposud nenašlo své pevné místo. 
 

Cílem SPL je podporou rozvoje agroturistiky (malokapacitní ubytování, stravování, hippostezek, atd.) podpořit rozvoj 
tohoto nového odvětví turistiky v území MAS. (fiche 7) 
 
IV. Zavádění nových metod při využívání potenciálu území_2 
 

Inovace spočívá v podpoře rozvoje v území relativně/zcela nových zemědělských odvětví, která mají v regionu 
vzhledem k produkčnímu rázu krajiny a přírodním omezením (chráněná území) své opodstatnění. 
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V rámci fiche č. 5 je podporován rozvoj zemědělství zaměřeného především na bio chov prasat a drůbeže, chovu ovcí, 
koní a skotu, se zvýšeným důrazem kladeným na ekologické zemědělství.  
 

Tato odvětví se v území vyskytují pouze omezeně, vzhledem k intenzivnímu rozvoji jiných zemědělských oborů (chov 
prasat, drůbeže, intenzivní pěstování plodin) před rokem 1989, představují však potenciál rozvoje tohoto území jak 
vzhledem k charakteru (produkčnímu potenciálu) krajiny, tak s ohledem k existujícím omezením (méně bonitní půda). 
 
V současné době se v území nachází několik velkochovů prasat a drůbeže. Do budoucna by se měly rozvíjež především 
ekologické chovy těchto zvířat a dále chovy skotu, koní a malých přežvýkavců. V této změně zaměření chovu spočívá 
inovace ve využívání potenciálu území.  
 
Současně se tento směr zaměření zemědělství doplňuje se zájmem rozvoje cestovního ruchu (agroturistiky) v území. 
Tento druh zemědělského hospodářství (ekologické zemědělství) je velmi dobře slučitelný s tímto odvětvím rozvoje 
cestovního ruchu (na rozdíl od klasických velkochovů a velkopěstitelských provozů). 
 
V. Vznik nových produktů a služeb v území 
 

Inovace spočívá ve vzniku nových produktů a služeb v oblasti dřevozpracujícího průmyslu, dosažených 
prostřednictvím modernizace stávajících zaostalých podniků. 
 
V rámci fiche č. 6 je podporována modernizace stávajících dřevozpracujících podniků, které v současné době 
zpracovávají suroviny za téměř „primitivních“ podmínek především formou pořízení nového technologického vybavení. 
 
V rámci technologického vybavení se jedná se např. o pořízení nových strojů a výrobních technologií, které umožní 
rozšíření rozsahu výroby a služeb a současně umožní zefektivnění výroby (stávající strojové vybavení neumožňuje  
současně efektivní a vysoce přesné zpracování dřevní hmoty – původní technologická vybavení jsou obvykle efektivní 
pouze pro sériovou a nikoliv kusovou výrobu a kladou vysoké nároky na obsluhu personálem) 
 
Realizace této fiche umožní vznik nových produktů a služeb (vysoce přesné zpracování dřevní hmoty) a zvýšení 
konkurenceschopnosti těchto podniků (zvýšením nabídky služeb o kusovou výrobu a zefektivněním výroby).  
 
VI. Pilotní přístup k řešení potřeb žen 
 
Inovace spočívá v nové aktivitě v daném území, kterou je cílená, otevřená podpora Organizací, které se zaměřují 
na problematiku řešení potřeb žen.  
 
Touto aktivitou je podpora prioritních projektů Organizací, které byly identifikovány plně v souladu s principy 
komunitního plánování a podpory dalších projektů Organizací, zaměřujících se na řešení potřeb žen. (fiche č. 3) 

 
Inovační aktivity (výčet): 
 
� Podpora modernizace zemědělských podniků se zaměřením do nových (vhodnějších) oblastí hospodářství  
� Podpora modernizace dřevozpracujících podniků s cílem umožnit vznik nových produktů a služeb 
� Podpora zaměření aktivit zemědělských podnikatelů do oblasti agroturistiky s cílem lepšího využití potenciálu 

území a rozvoje hospodářství novým směrem 
� Podpora projektů připravovaných v souladu s principy komunitního plánování 
 
Podrobný popis inovace je součástí každé z předkládaných fiche.  
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66..44..  FFiinnaannččnníí  pplláánn  
 

Následující finanční plán, uvedený v tabulce je kalkulován při očekávané výši dotace pro jednotlivé roky  
2009 – 2013 ve výši 10 000 000 Kč/rok. 
 

Finanční plán jednotlivých opatření v letech 2009 – 2013 
Prioritní osa Fiche 2009 2010 2011 2012 2013 
1. Infrastruktura a 
vzhled obcí 1. Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí 20% 30% 30% 30% 30% 

2. Zázemí pro volnočasové a občanské aktivity 15% 15% 15% 20% 20% 

3. Podpora uplatnění žen 15% 0% 10% 0% 0% 
2. Zatraktivnění života 
na venkově 

4. Podpora spolkové činnosti 0% 10% 0% 5% 0% 

5. Moderní zemědělské podnikání 20% 0% 20% 0% 20% 

6. Efektivní využití lesních přírodních zdrojů, 
obchod a služby 

10% 10% 10% 10% 0% 3. Podpora podnikání 

7. Cestovní ruch - šance pro Orlicko 0% 20% 0% 20% 15% 

4. Technická pomoc 8. Technická pomoc 20% 15% 15% 15% 15% 

Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Alokace mezi jednotlivé fiche jsou navrženy s ohledem na: 
 

I. Význam a přínos pro rozvoj území 
II. Rozsah zájmu  

III. Existující reálné zdroje pro realizaci (jsou uvedeny v kapitole 6.1. – „realizovatelnost cílů“) 
 

Fiche I. Význam pro rozvoj území II. Rozsah zájmu 
1. Příspěvek fiche pro rozvoj území spočívá v komplexním 

zlepšení infrastruktury a vzhledu obcí v území a vytvořit 
dobré podmínky pro kvalitní život na venkově i podnikání. 

O investice v této oblasti projevilo na základě 
ohlasu občanů zájem 12 obcí v území Orlicka. 

2. Příspěvek fiche pro rozvoj území spočívá v rozšíření a 
modernizaci nabídky pro zpestření života na venkově a 
omezení regionálních disparit 

O investice do této oblasti projevilo na základě 
ohlasu občanů zájem 9 obcí a 6 neziskových 
organizací. 

3. Tato „pilotní fiche“ představuje přínos v cílené podpoře 
organizací zaměřujících se na řešení potřeb žen. 
Prostřednictvím organizací bude mít dopad v celém území 
MAS. 

Na základě jednání a výstupů anket vznikl 
seznam 5 prioritních projektů Organizací 
(mateřských center). 

4. Fiche umožní rozšíření aktivit neziskových organizací 
v území a rozvoj jejich činnosti. 

V současné době je MAS známo celkem 5 
projektů NNO. 

5. Přínos fiche spočívá ve zvýšení konkurenceschopnosti a 
výkonnosti zemědělských podniků v území MAS s pozitivním 
dopadem na zaměstnanost a kupní silu v území. 

MAS je v současné době známo 12 
projektových záměrů. V území se nachází cca. 
187 zemědělských podnikatelů. 

6. Přínos fiche spočívá v modernizaci zastaralých provozů 
dřevozpracujících produktů s významným dopadem na 
zvýšení konkurenceschopnosti a udržení tohoto odvětví a 
rozvoj maloobchodu a služeb v obcích Orlicko. 

V území MAS se nachází 10 
dřevozpracujících mikropodniků, které mají 
zájem zapojit se do tohoto opatření a cca. 50 
mikropodniků zaměřených na další zpracování 
dřevních surovin (palety, truhlářské práce, 
tesaři, …) 

7.  Přínos fiche spočívá v rozvinutí podnikatelské činnosti, která 
v tomto území doposud není „zažitá“, ale představuje značný 
potenciál jak s ohledem na přírodní zdroje území, tak 
s ohledem na potřebu hledání kompromisu s ochranou ŽP. 

MAS je ve současné době známo 10 
projektových záměrů. 

8. Alokace na tuto fiche vychází z kalkulovaných nákladů na efektivní realizace SPL. 
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Časové rozvržení fiche: 
 

Jednotlivé fiche jsou navrženy s ohledem na : 
 

- požadavek vyčerpání plánovaného rozsahu alokovaných prostředků pro dosažení maximálního efektu (Fiche 1 
si klade za cíl komplexní zkvalitnění infrastruktury a dopravní dostupnosti obcí. Z tohoto důvodu je čerpání 
rozvržena do celého období let 2009 - 2013) 

 

- očekávaný efekt úspěchu na dosud méně aktivní subjekty (např. časově je dříve navržena fiche zaměřená na 
projekty Organizací aktivních ve prospěch žen, které se aktivně podíleli při zpracování SPL s očekáváním zvýšení 
zájmu a aktivity ostatních NNO po úspěšném dokončení projektů Organizacemi) 

 

- náročnost přípravy a konzultací u projektů podnikatelských subjektů. Z výsledku jednání s podnikateli je 
zřejmé, že tato skupina bude klást zvýšené nároky na přípravu a konzultace projektů a jednotlivé fiche jsou proto 
navrženy „střídavě“ tak, aby jednotlivé subjekty měly dostatek času projekt naplánovat, konzultovat, kvalitně 
připravit a podat) 

 
Vztah mezi finančním plánem a poskytnutou výší dotace 
 
V následující tabulce jsou uvedeny celkové alokace prostředků na jednotlivé fiche v celém období 2009 – 2013 (bez 
podílu prostředků na činnost MAS). 
 

Fiche č. 1 2 3 4 5 6 7 Celkem 

Alokace na celé období 33,00% 20,00% 6,00% 4,00% 14,00% 10,00% 13,00% 100,00% 

 

MAS ORLICKO si za účelem zajištění maximálně efektivní a účinné realizace SPL vymezuje v případě poskytnutí 
dotace nižší nežli 10 000 000 Kč/rok možnost přehodnocení četnosti vyhlášení  jednotlivých fiche v rámci celého 
období při zachování celkových plánovaných alokací na jednotlivé fiche (pokud nedojde k jejich aktualizaci v rámci 
zpracování aktualizace SPL).  
 
Zdůvodnění:  
V případě nižší dotace, nežli 10 000 000 Kč/rok by při dodržení navrženého finančního plánu docházelo ke značnému 
rozdrobení finančních prostředků mezi jednotlivé fiche, což by mělo za následek: 
 

1) vysoké administrativní náklady při malé „výkonnosti“ (malém počtu podpořených projektů) – nastudování 
opatření, realizace školení pro příjemce i administrativní pracovníky, atd. 

 

2) riziko demotivačního působení malých alokací na potenciální příjemce (příliš malé alokace vyvolávají mezi 
potenciálními příjemci často přesvědčení, že tyto omezené prostředky jsou „předem rozděleny“ a nemá smysl si 
žádost podávat) 

 
a tím i snížení žádoucích efektů realizace SPL v území. 
 

66..55..  IInntteeggrroovvaannáá  ssttrraatteeggiiee  úúzzeemmíí    
 
Funkci Integrované strategie území regionu Orlicko plní na území regionu Orlicko Strategický plán rozvoje 
regionu Orlicko. 
 

Základní informace: 
 

• zpracován v roce 1998/1999 s výhledem 15 let 
• zpracován pro území totožné s územím MAS Orlicko 
• zpracován formou komunitního plánování za přítomnosti soukromých (podnikatelských) subjektů  
• vedoucí zpracovatel: Berman Group, Inc. 
• Pilotní projekt MMR (třístranná dohoda mezi ministerstvem, zástupci měst a Berman Group Inc.) 
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Metodika zpracování Strategického plánu rozvoje regionu Orlicko: 
 

Pro zpracování SPL byla vytvořena komise 31 zástupců regionálních podniků, soukromých podnikatelů, zástupců škol, 
členů zastupitelstev a dalších obcí a zástupců jiných organizací. Předsedou komise se stal generální ředitel největšího 
podniku v regionu, OEZ Letohrad, Ing. Stanislav Adamec.  
 

Členové komise se osobně zúčastnili rozhovorů s představiteli a zástupci zaměstnavatelských subjektů z průmyslového 
sektoru i sektoru obchodu a služeb v regionu za účelem zjišťování jejich postoje k místní i státní správě a plánů do 
budoucna.  
 

Následně vznikla subkomise pro zpracování SWOT analýzy, ze které byly odvozeny základní 3 kritické body. Po 
identifikaci kritických bodů  byly vytvořeny pracovní skupiny, které provedly odděleně pro každý kritický bod analýzu 
současného stavu a dosáhly konsensu o tom, jaké kroky musí obce, podniky, vzdělávací a ostatní instituce učinit, aby 
nastalo v těchto oblastech zlepšení. Výsledky těchto jednání byly následně veřejně prezentovány, připomínkovány a 
doplněny.  
 

V období měsíců září – listopadu 1998 se pracovní skupiny sešly mnohokrát za účelem vytvoření Akčních plánů, 
sestávajících se ze záměrů, cílů a strategií, řešících problematiku daných kritických tří oblastí.  
 

Do realizace tohoto plánu bylo zapojeno mnoho jednotlivců a organizací s důrazem na vytvoření trvalého partnerství 
mezi městy i vesnicemi v rámci regionu i mezi veřejnou správou a podnikatelskou a občanskou veřejností.  
 
Grafické zobrazení výstupu Strategického plánu rozvoje regionu Orlicko: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V rámci záměru „Udržení života na venkově“ jsou identifikovány tyto cíle: 
 

(1)   zkvalitňování fyzického vzhledu vesnic 
 

(2)  kvalita života občanů na vesnici (dostupnost služeb, kulturní a společenské vyžití, spolkový život, zájmová 
činnost, atd.) 

 

(3)  zajištění základních funkcí života na vesnici (bydlení, plynovod, drobná výroba, podpora podnikání) 
 
 
 

Místní akční skupina si klade za cíl dosahovat cílů uvedených v záměru „Udržení života na venkově“ 
prostřednictvím realizace programu Leader.  

 

Strategický plán rozvoje regionu Orlicko 
 

Komise pro strategický rozvoj za podpory Berman Group 

Rozvoj cestovního 
ruchu 

 

Dopravní obslužnost 
 

Rozvoj venkova 

Infrastruktura pro CR 

Marketingový plán 

Veřejně – soukromé  
partnerství v CR 

Efektivita veřejné 
dopravy 

Dopravní informační 
systém 

Doprava pro CR 

Udržení života na 
venkově 

Tvorba krajiny 

Regulační podpora 
rozvoje venkova 
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Soulad SPL se Strategickým plánem rozvoje regionu Orlicko: 
 

Strategický plán rozvoje regionu Orlicko SPL 

(1) zkvalitňování fyzického vzhledu vesnic 1. Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí 

(2) kvalita života občanů na vesnici 
2. Zázemí pro volnočasové a občanské aktivity 
3. Podpora uplatnění žen 
4. Podpora spolkové činnosti 

Zá
m

ěr
y 

(3) zajištění základních funkcí života na 
vesnici 

5. Moderní zemědělské podnikání 
6. Efektivní využívání lesních přírodních zdrojů 
7. Cestovní ruch – šance pro Orlicko 

Fi
ch

e 

 
Další aktivity MAS: 
Do budoucna má MAS zájem být aktivní i v dalších oblastech rozvoje regionu v souladu se Strategickým plánem rozvoje 
regionu Orlicko a to v souladu s principy Leader. 
 

66..66..  MMoonniittoorriinngg  aa  nnaappllňňoovváánníí  ccííllůů  SSPPLL  
 
 
V této kapitole jsou vyčísleny očekávané výsledky realizace SPL za období let 2009 – 2010. Jednotlivé ukazatele jsou 

nastaveny s ohledem na potřebu monitorování dosažení cílů v rámci jednotlivých fiche. Při kvantifikaci jednotlivých 

ukazatelů bylo vycházeno z předpokladu obdržení dotace ve výši 10 000 000 Kč/rok. 

 

Název kritéria Cílová hodnota 

Počet modernizovaných nebo nových objektů pro sportovní, kulturní a volnočasové 
aktivity v obcích 

 + 4 

Počet obcí s modernizovanou infrastrukturou a zkvalitněnou dopravní přístupností  + 5 

Počet projektů zaměřených na řešení potřeb žen  + 2 

Počet podpořených projektů zaměřených na modernizaci a rozvoj zemědělského 
podnikání v souladu s SPL 

+ 5 

Počet projektů realizovaných formou komunitního plánování + 10 

 
Naplňování jednotlivých ukazatelů bude po ukončení 2 roku realizace SPL monitorováno v návaznosti na skutečnou výši 
poskytnuté dotace.  
 



 
 

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO 
 
 

 
 
2007 – 2013 

 

str.35 

77..  PPAARRTTNNEERRSSTTVVÍÍ  MMAASS  
 

Základní přehledné informace o vzniku MAS a zpracování SPL (včetně zapojování místních aktérů do 
přípravy SPL a komunikace s obyvatelstvem) jsou uvedeny v kapitole č. 3.2., tohoto strategického plánu.  

 

77..11..  HHiissttoorriiee  MMAASS    
 
Spolupráce subjektů veřejného a podnikatelského sektoru má své počátky v roce 1992, kdy po zjištění závažného 
porušení přírodního prostředí (zejména znečištění podzemních a povrchových vod) došlo ke vzniku Sdružení obcí 
Orlicko, jako platformy k řešení nápravy nepříznivého stavu životního prostředí. Následné aktivity pak probíhali logicky 
ve spolupráci obcí, původců znečištění a odborných firem a ústavů. Zde byly položeny základy partnerské spolupráce při 
řešení regionální problematiky života v území Orlicka. 
 
Těchto zkušeností bylo následně využito v letech 1998-1999, kdy byl na území Orlicka (v jeho západní části) zpracován 
první regionální strategický rozvojový plán v České republice. V tehdejších strukturách již působily, některé subjekty, 
které jsou i nyní aktivními členy MAS Orlicko ( ŽIVA Klášterec, Agrokonzulta Žamberk). Po roce 2000 došlo 
k důraznějšímu zaměření rozvoje Orlicka na podporu ekonomiky cestovního ruchu, když následovaly projekty, které již 
byly významně partnerské a to zejména v propagaci a marketingu cestovního ruchu.  
 
V roce 2002 pak získalo Sdružení obcí Orlicko podporu projektu „Na běžkách Orlickem“ a to v rámci Programu obnovy 
venkova , dotační titul 7, projekty typu Leader +. Projekt je prakticky realizován do dnešní doby za úzké spolupráce 
Sdružení obcí Orlicko, podnikatelů cestovního ruchu a Lesů ČR a.s. 
 
Současně jsou od roku 2004 připravovány některé projekty spolupráce se zemědělskými subjekty a to jak při řešení 
problematiky údržby krajiny, tak při využívání potenciálu (zejména technického) zemědělských podniků pro zajišťování 
základních funkcí obcí Orlicka.   
 
Tyto všechny zkušenosti a čím dál užší spolupráce se zemědělci pak vedla v roce 2005 k hledání nové struktury pro 
vytvoření uceleného a dlouhodobého systému partnerské spolupráce při rozvoji regionu Orlicka. Tou se ukázal program 
LEADER, jehož principy a cíle přesně odpovídají záměrům rozvoje regionu. 
 
Při vytváření organizační struktury , kdy bylo diskutováno mezi Sdružením obcí Orlicko, zemědělskými subjekty a 
poradenskou firmou koho pozvat k založení právnické osoby řídící partnerský rozvoj regionu byly stanoveny následující 
principy výběru partnerů : 
 

- zkušenosti  jednotlivých partnerů z regionálními partnerskými projekty v oblasti jejich působení 
-  regionální působnost  partnera s cílem postihnout celé území regionu Orlicko 
-  ochota pracovat na rozvoji oblasti 
-  dodržení principů programu Leader 
-  potenciál aktivního přístupu při činnosti MAS a ochotu pracovat v jeho strukturách 
-  zkušenosti s podporou projektů z Evropské unie 
 
Místní akční skupina ORLICKO byla zaregistrována v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, dne 
30.05.2006. V současné době má 17 členů, mezi nimi 3 zástupce veřejné správy, 3 zástupce občanských sdružení a 11 
zástupců podnikatelů. Všechny obce území Orlicka jsou zastoupeny jako „1 člen“ prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko. 
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77..22..  ZZaappoojjeenníí  ppaarrttnneerrůů  ddoo  ppřříípprraavvyy  SSPPLL  
 

Při zpracování SPL byl kladen důraz na zapojení co nejširší skupiny obyvatel, organizací a subjektů v rámci celého 
území MAS. Při zpracování byla použita komunitní metoda plánování s využitím expertních prvků. 
 

Základní „přehledné“ informace o způsobu zapojení partnerů do přípravy SPL jsou uvedeny v kapitole  
3.2.  Zapojení aktérů do zpracování SPL. 
 
Organizační schéma přípravy SPL 
 

Organizační schéma zobrazuje zapojení partnerů i veřejnosti do přípravy SPL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za schématu je zřejmé, že byl plně dodržen přístup „zdola nahoru“, kdy k zapojení obyvatelstva a subjektů působících 
v území docházelo na 1., 2. a 4. úrovni zpracování SPL.  
 

Občané a subjekty z území tvořili (společně se statistickými a geografickými údaji) hlavní zdroj informací o území MAS 
(1) a následně se v rámci pracovních skupin podíleli na zpracování těchto podkladů a identifikaci prioritních oblastí 
podpory (2).  
 

Získané informace byly následně zpracovány a vyhodnoceny Programovým výborem, který na základě těchto výstupů 
vytvořil návrh příslušných částí SPL (3).  
 

Tyto dílčí části byly následně projednány v rámci veřejných projednání (4). Na základě výstupů těchto veřejných 
projednání byly jednotlivé dílčí části SPL doplněny programovým výborem (3) a ve finální fázi předloženy ke schválení 
valnou hromadou (5). 
 
Manažer MAS působí jako odborný poradce na všech úrovních zpracování SPL. Poskytuje poradenství a konzultace při 
práci pracovních skupin, připravuje podklady pro jednání Programového výboru, vede veřejná projednání a jednání VH 
(6). 
 

 Valná hromada 

Správní rada /Programový výbor  

Pracovní skupina 
„Život v obcích 

Orlicka“ 

Pracovní skupina 
„Ženy v regionu 

Orlicko“ 

Pracovní skupina 
„Podnikání na 

Orlicku“ 

Obyvatelé Orlicka, podnikatelé, NNO, obce 

Veřejné projednání 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Úloha a odpovědnost jednotlivých subjektů při zpracování SPL 
 
I. Obyvatelé Orlicka, podnikatelé, NNO, obce 
 

- účastní se anonymních anket organizovaných obcemi pro zjištění potřeb obyvatel v území 
- předkládají projektové záměry a náměty 
- účastní se informačních schůzek a veřejných projednání pro přípravu SPL 
- zapojují se do činnosti pracovních skupin, účastní se projednání dílčích SWOT analýz 
- připomínkují materiály zveřejněné na webových stránkách 
 
II. Pracovní skupiny: 
 

- zajišťují sběr podkladů od občanů, podnikatelů a obcí 
- projednávají a vyhodnocují podklady získané od občanů (podnikatelů) 
- zpracovávají dílčí SWOT analýzu pro oblast svého zaměření, včetně jejího vyhodnocení (návrhy oblastí podpory) 
- předkládají výstupy SWOT analýzy programovému výboru 
 

Složení pracovních skupin 
- vedoucí skupiny: člen programového výboru (PV) dle oblasti svého působení 

    - stálí členové: osoby mimo MAS Orlicko, které spolupracují na přípravě a aktualizaci SPL a mají zkušenosti a 
znalosti v problematice, která je předmětem zaměření pracovní skupiny 

   - ostatní členové: další osoby mimo MAS, které se účastní veřejných jednání pracovních skupin na základě 
informace o termínu veřejného jednání pracovní skupiny 

 
Pracovní skupina: Život v obcích Orlicka  
Jméno Zástupce/činnost Jméno Zástupce/činnost 

Jaroslav Krátký Vedoucí (člen PV) Arnošt Juránek 
Občn. Sdružení Dolní 
Lipka 

Jaromír Vacek 
Místostarosta obce 
Studené 

MVDr. Petr Šalanský Občan obce Helvíkovice 

Jaroslav Nečas 
Obč. sdružení Dračí 
skála 

Zdena Kroulíková Občanka města Žamberk 

Ing. Pavel Smola 
Občan obce 
Dlouhoňovice 

Ostatní účastníci veřejných jednání 

 
Pracovní skupina: Ženy v regionu Orlicko  
Jméno Zástupce/činnost Jméno Zástupce/činnost 

Ing. Dana Hubálková Vedoucí (člen PV) Eva Chládková 
Občanské sdružení 
CEMA 

Eva Tobišková Dámský klub Lenka Ševčíková Rodinný klub Domino 

Alena Kalousová 
Oblastní charita, RC 
Mozaika 

Silvie Serbousková RC Jablíčko 

Klára Brejlová 
Dům pro ženy a matky 
s dětmi v tísni 

Ostatní účastníci veřejných jednání 

 
Pracovní skupina: Podnikání na Orlicku (stálí členové) 
Jméno Zástupce/činnost Jméno Zástupce/činnost 

Ing. Oldřich Žďárský Vedoucí (člen PV) Václav Bednář Zemědělec   

Jiří Balaš Pilař Marie Tomanová 
Ředitelka zemědělského 
podniku 

Josef Daniel Pilař  Zdeněk Lux Zemědělec 

Jiří Doleček Agrární komora Ostatní účastníci veřejných jednání 
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III. Programový výbor / správní rada: 
 

- zajišťuje propagaci činnosti MAS 
- projednává a schvaluje jednotlivé části SPL 
- připravuje návrh SWOT analýzy na základě podkladů od pracovních skupin (průnik výstupů jednotlivých SWOT analýz) 
- připravuje podklady pro veřejná projednání 
- předkládá návrh finální verze SPL k veřejnému projednání a schválení VH 
 

 
Jméno /funkce Oblast působení Zkušenosti 
Ing. Oldřich Žďárský / předseda Zemědělství Ředitel správní rady zemědělského podniku (a.s.) 

Jaroslav Krátký / místopředseda Veřejná sféra 
Předseda Sdružení obcí Orlicko (12 let). Zkušenosti 
v oblasti rozvoje venkova i spolupráce na úrovni obcí a 
podnikatelů. 

Ing. Dana Hubálková NNO 
Ředitelka občanského sdružení koordinujícího několik 
aktivit ve prospěch potřeb žen a matek s dětmi 

Vladimír Šeda 
Zemědělství  
(mladí zemědělci) 

Vladimír Šeda studuje na vysoké škole zemědělské a 
působí ve firmě, která zajišťuje poradenství pro 
zemědělské podnikatele. 

Jan Vych Práce s mládeží 
Zástupce ředitele gymnázia v Žamberku. Ředitel Správy 
sportovišť Dlouhoňovice, s.r.o. 

 
 
IV. Veřejné projednání: 
 

Cílem veřejného projednání je průběžně diskutovat dílčí výstupy při zpracování SPL s co nejširší veřejností, 
připomínkovat a doplnit dílčí části SPL, především:  
- analýzu území, SWOT analýzu, návrh priorit a cílů, návrh fiche, finanční plán, monitorovací kritéria, preferenční kritéria 

a návrh finálního znění SPL 
 
V. Valná hromada MAS: 
 

- schvaluje komunikační mix 
- projednává a doplňuje SWOT analýzy 
- schvaluje Strategický plán Leader 
 
VI. Manažer MAS 
 

Je zodpovědný za komplexní přípravu Strategického plánu Leader, především: 
 

- odpovídá za kontrolu plnění jednotlivých úkolů při realizaci SPL 
- odpovídá za zajištění komunikace v souladu s komunikačním mixem (bod. 7.2.) 
- poskytuje individuelní konzultace občanům, podnikatelům, organizacím i obcím 
- poskytuje součinnost vedoucím pracovních skupin při přípravě jednání a podkladů 
- účastní se jednání pracovních skupin (odpovídá na odborné dotazy k programu Leader, připravuje zápis) 
- připravuje na základě výstupů pracovních skupin podklady pro jednání Programového výboru 
- připravuje zápisy z jednání Programového výboru 
- připravuje a vede veřejná projednání 
- odpovídá za zapracování připomínek a podnětů z veřejných projednání 
- prezentuje návrh SWOT analýzy a finální verze SPL valné hromadě ke schválení (připomínkování) 
 
VII. Výběrová komise (není uvedena v organizačním schématu) 
- připravuje návrh preferenčních kritérií pro jednotlivé fiche  
- připravuje metodický výklad preferenčních kritérií  
- spolupracuje s odbornými organizacemi (ČSÚ, Agrární komora) při stanovení preferenčních kritérií 
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Seznam veřejných projednání a veřejných jednání pracovních skupin a jednání orgánů MAS 
 

Datum Projednání (veřejné, pracovní skupiny, orgánů MAS) 

19.12.2007 Jednání Valné hromady MAS Orlicko 

24.1.2008 Jednání pracovní skupiny „Ženy v regionu Orlicko“ – základní informace, rozdělení úkolů 

07.04.2008 Jednání programového výboru, podklady pro veřejné projednání 

14.04.2008 Veřejné projednání, analýza území  

20.04.2008 
Pracovní skupina: „Život v obcích Orlicka“ - vyhodnocení preferovaných oblastí podpory a prioritních 
záměrů obcí v souladu s výstupy anket, dílčí SWOT analýza 

25.04.2008 
Pracovní skupina: „Podnikání na Orlicku“ – vyhodnocení projektových záměrů a podnětů získaných 
na informačních setkáních s potenciálními příjemci, dílčí SWOT analýza 

29.04.2008 Jednání pracovní skupiny „Ženy v regionu Orlicko“ – vyhodnocení anket, dílčí SWOT analýza 

09.05.2008 Jednání pracovní skupiny „Podnikání na Orlicku“ – definování prioritních potřeb a oblastí podpory 

22.05.2008 Jednání programového výboru, podklady pro veřejné projednání 

260.5.2008 Jednání pracovní skupiny „Ženy v regionu Orlicko“ – vyhodnocení SWOT, prioritní projekty 

10.06.2008 Veřejné projednání, SWOT analýza, návrh priorit a cílů 

12.06.2008 Valná hromada, projednání výstupů, další plán zpracování SPL 

26.06.2008 Projednání výstupů pracovní skupiny „Život v obcích Orlicka“ na VH DSO Orlicko 

18.07.2008 Veřejné projednání, návrh fiche a finanční plán 

05.09.2008 
Společné jednání programového výboru a výběrové komise, rozpracování fiche, podklady pro veřejné 
projednání 

22.09.2008 Zveřejnění návrhu finální verze na webových stránkách k připomínkování 

23.09.2008 
Projednání na Radě DSO Orlicko  
Seznámení s finální verzí SPL 

29.09.2008 Veřejné projednání, návrh finální verze SPL 

02.10.2008 
Projednání na VH MAS ORLICKO 
Schválení SPL  

11 / 2008 
Projednání na VH DSO ORLICKO 
Seznámení všech starostů s finální verzí SPL, požadavek na odsouhlasení v zastupitelstvech  

 

 
Předpoklad vývoje spolupráce v budoucím období 

 

Při aktualizaci Strategického plánu Leader bude MASka využívat stejnou strukturu, jaká byla použita při jeho 
zpracování a to s ohledem na závažnost a rozsah aktualizace. Průběžné vyhodnocování a běžný monitoring bude 
konzultován v rámci pracovních skupin (na základě informací od subjektů z území). Významnější změny a 
aktualizace SPL bude projednána v rámci veřejného projednání. 
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77..33..  VVzzttaahh  kk  oobbyyvvaatteellssttvvuu    
 

Pro komunikaci s občany zpracovala místní akční skupina ORLICKO podrobný komunikační mix. Jeho cílem bylo: 
 

• informovat občany o aktivitách MAS a iniciativě Leader 
• zajistit přenos informací mezi MASkou a jednotlivými subjekty v území 
• získat od občanů, podnikatelských i nepodnikatelských subjektů podklady pro zpracování analýzy území 
• vytvořit zásobník projektových záměrů, případně prioritních projektů  
• vyzvat a zapojit jednotlivé skupiny občanů i subjektů do přípravy a zpracování SPL prostřednictvím účasti 

v pracovních skupinách i veřejných projednáních 
• využít potenciálu jednotlivých subjektů při přípravě SPL a následně při realizaci projektů 

 

Při rozhodování a navrhování komunikačního mixu byla řešena především otázka zajištění správnosti, úplnosti a 
efektivnosti přenosu informací k potenciálním příjemcům a subjektům regionu MAS ORLICKO. Jako nejvhodnější 
partneři pro komunikaci byli následně identifikování starostové jednotlivých obcí, jako osoby s největší autoritou a 
důvěrou občanů na straně jedné a osoby disponující dostatečnými informacemi na straně druhé.  
 

Výsledkem byl „dvoustupňový“ komunikační mix, jehož struktura je zobrazena na následujícím obrázku: 
 

 

 První úroveň Druhá úroveň 
 
 
 

Cíl: Cíl: 
- všeobecná informovanost - kontaktovat co nejširší skupinu subjektů 
- propagace a publicita činnosti MAS - oslovit a informovat maximum potenciálních 
- komunikace na úrovni celého území MAS   příjemců i občanů („nikoho nevynechat“) 
- přenos základních a všeobecných informací - delegovat přenos informací i sběr dat   
  směrem k široké veřejnosti   na co nejnižší úroveň  
- podpora komunikace na 2 úrovni - využít přirozené autority starostů obcí  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento komunikační mix se osvědčil jako velmi efektivní přístup komunikace s jednotlivými občany a 
subjekty v území, který zajišťuje vysokou informovanost jednotlivých obcí (starostů) i jejich občanů, při 
zachování správnosti a úplnosti přenášených informací. Místní akční skupina bude proto i do budoucna při 
veškeré své činnosti využívat tohoto způsobu komunikace s obyvatelstvem.  
 
Odpovědnost: 
Za bezproblémovou realizaci komunikačního mixu, včetně zajištění podkladů a pomoci starostům obcí pro 
komunikaci na „2. úrovni“ zajišťuje manažer MAS.

DSO Orlicko – 31 obcí 

Obec 1 Obec 2 Obec 31 

Místní akční skupina ORLICKO Místní akční skupina ORLICKO 

Subjekty v území 
(občané, podnikatelé) 

Subjekty v území 
(občané, podnikatelé) 
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Pro informování obyvatelstva a zapojení občanů do MAS a přípravy SPL byly vyvinuty tyto aktivity: 
 

Na 1 úrovni 

7.12.2007 Článek: O milióny korun se mohou ucházet spolky i jednotlivci, Orlický týdeník 
12.12.2007 Prezentace na Setkání zemědělských podniků v Sloupnici 

13.12.2007 
Veřejná diskuse (základní informace o MAS a iniciativě Leader) 
Pozvánky: neadresná korespondence,pozvánky byly doplněné PF 2008 

18.12.2007 
Prezentace na Valné hromadě Sdružení obcí Orlicko (činnost MAS, zapojení obcí do přípravy 
SPL a komunikace s občany) 

22.1.2008 
Informační schůzka pro podnikatele v pilařské výrobě  
Pozvánky: sekretariát Mas, webové stránky 

4.2.2008 Článek: Program Leader – dotace pro drobné podnikatele i spolky, Orlický deník 

20.2.2008 
Informační schůzka pro podnikatele hospodařících v lesích  
Pozvánky: starostové obcí + webové stránky 

27.2.2008 
Informační schůzka pro podnikatele v zemědělství 
Pozvánky: starostové obcí + webové stránky 

18.3.2008 Článek: Lidé v anketě rozhodují o investicích, Orlický týdeník 

Pozvánky na veřejná projednání ve Zpravodaji Agrární komory, na webových stránkách 
obcí a MAS Orlicko 

Pozvánky na jednání pracovních skupin na webových stránkách MAS 

Distribuce propagačních materiálů MAS  

Individuelní konzultace v sekretariátu MAS 

Průběžně  

Informace na webových stránkách (výstupy jednání, zápisy z veřejných diskusí, podklady, 
…) 

Na 2. úrovni 
Informace v místním tisku všech obcí území MAS Orlicko 

Informování potenciálních příjemců + výzva k účasti na informačních schůzkách a zapojení do 
iniciativy Leader (setkání na obci, dopisy) 
Ankety v obcích zaměřená na zjišťování potřeb občanů  
(sběr anketních lístků probíhal převážně v obchodech s potravinami) 

1.1. – 31.3.2008 

Výzvy k zapojení do pracovních skupin 

Průběžně Pozvánky na veřejná projednání a jednání pracovních skupin 

Pro zajištění dobré součinnosti s obcemi byl přenos těchto informací obcemi zařazen jako jedno z bodovacích 
kritérií projektů předkládaných obcemi. Realizace jednotlivých aktivit byla monitorována sekretariátem MAS na 
základě doložených dokladů (články, dopisy, anketní lístky, atd.) 

 
 

Jak byly zjišťovány potřeby místního obyvatelstva? 
Potřeby obyvatelstva byly zjišťovány na úrovni obcí prostřednictvím anket. Výsledky ankety byly vyhodnoceny 
zastupitelstvy obcí a tvořili základ pro určení prioritních projektových záměrů obcí realizovaných v rámci Leader. 
Současně výstupy anket tvořily základní informace pro analýzu potřeb území a následnou SWOT. Metodika zapojení 
obyvatelstva i partnerů do přípravy a realizace SPL je popsáno v kapitole 7.2., obecně v kapitole 3.2. 

77..44..    OOtteevvřřeennoosstt  MMAASS  
Členem MAS se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v regionu územní působnosti MAS 
nebo právnická osoba a fyzická osoba podnikající, mající sídlo nebo provozovnu v regionu územní působnosti MAS, 
nebo která v území regionu fakticky působí a souhlasí se stanovami MAS. 
Členství v MAS Orlicko vzniká rozhodnutím rady Orlicka na základě písemné přihlášky uchazeče o členství v Orlicku. 
Členství vzniká dnem rozhodnutí valné hromady o přijetí za člena. 
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88..  ZZKKUUŠŠEENNOOSSTTII  AA  SSPPOOLLUUPPRRÁÁCCEE  

88..11..  ZZkkuuššeennoossttii  
 

2002: 
 

Název programu: Program obnovy venkova, dotační titul 7, projekty typu Leader + 
Název projektu: Na běžkách Orlickem 
Předkladatel projektu: Sdružení obcí Orlicko (zakládající člen MAS Orlicko) 
Hodnocení:  Tento projekt je realizován do dnešní doby za úzké spolupráce Sdružení obcí Orlicko, podnikatelů 

v cestovním ruchu a Lesů ČR. 
 

2006: 
 

Název programu: Leader + 
Název projektu: „Orlicko – více hlav, více rozumu“ 
Předkladatel projektu: MAS ORLICKO 
Hodnocení:  projekt nebyl podpořen 
 
2007: 
 

Název programu: Leader ČR 2007 (příloha č.10) 
Záměr: „Pečujeme o Orlicko“ 
Předkladatel projektu: MAS ORLICKO 
 

Zkušenosti: 
Během zpracování záměru „Pečujeme o Orlicko“, podpořeného v roce 2007 z programu Leader ČR 2007 získala MAS 
ORLICKO bohaté zkušenosti v oblasti komunikace s občany, administrace programu (konzultace s potenciálními 
příjemci, příjem a hodnocení žádostí, monitoring naplňování vytyčených cílů, kontrola dodržování podmínek příjemci 
dotace, atd.), spolupráce s kontrolními orgány a plnění podmínek příjemce dotace. Současně si MASka osvojila 
vlastnosti spojené s komunitním plánováním a realizací projektů. 
Dobrou zkušeností bylo také seznámení s běžnými komplikacemi a problémy, spojenými s realizací projektu, kterým 
bude moci MASka do budoucna úspěšně předcházet, nebo je bude umět účinněji, rychleji a efektivněji řešit. 
 

Způsob využití dotace: 
Dotace ve výši 2 500 000 Kč byla použita na realizaci 2 vyhlášených opatření. Na závěr byly podpořeny 4 projekty. 2 
projekty obcí a 2 projekty podnikatelských subjektů.  
 

Výsledky hodnocení ex-post : 
Po dokončení realizace projektu bylo provedeno hodnocení ex-post, jehož výstupy byly pro MAS velmi cenné při další 
činnost MAS i přípravu na program LEADER. Následující výstupy byly použity při přípravě SPL: 
 

• zintenzivnit komunikaci s občany v regionu a zvýšit informovanost o MAS Orlicko, pro tyto potřeby využít 
dlouholeté spolupráce s obcemi a zpracovat komunikační mix (kap. 7.3. SPL, str. 40) 

 

• intenzivněji zapojit členy výběrové komise do přípravy SPL, především při stanovování preferenčních kritérií 
a zpracování metodického výkladu preferenčních kritérií, která budou stanovena pro jednotlivé fiche. Při 
stanovování spolupracovat s odbornými organizacemi (např. ČSÚ, Agrární komora, Organizace destinačního 
managementu, ..) - (kap.7.2. SPL, str. 38- popis zapojení výběrové komise, kap. 10.2., str.54 – výběr projektů). 

 

• připravit dostatečnou nabídku informačních setkání/školení pro potenciální příjemce v případě úspěchu 
MAS Orlicko, problematickými body se u podnikatelů ukázala např. neznalost účtování poskytnutých dotačních 
prostředků (kap. 10.1. SPL, str. 53) 

 

• zahájit spolupráci s místními akčními skupinami, které získají podporu v rámci 1 kola programu LEADER, 
diskutovat možnost stáže administrativních pracovníků v těchto MAS (kap. 8.2. SPL) 

 

. 
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88..22..  SSppoolluupprrááccee  
 

Meziregionální a mezinárodní spolupráce 
Místní akční skupina spolupracuje  s dalšími místními akčními skupinami a to jak na úrovni výměny informací - Dohoda 
o vzájemné spolupráci s MAS: Místní akční skupina Karel,- MAS Holicko, o.p.s., MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, 
o.p.s. (příloha č. 13), tak na úrovni společné realizace projektů (projekt „Značení domácích výrobků v Orlických horách 
a Podorlicku“). 
 

Projektu „Značení domácích výrobků v Orlických horách a Podorlicku“, realizovaného také na území MAS ORLICKO, se 
MAS ORLICKO ve spolupráci s koordináterom projektu MAS POHODA venkova  účastní jako partner projektu již od 
roku 2007. Popis projektu a zapojení MAS Orlicko, včetně dokladů o partnerství a zapojení do projektu je uveden 
v příloze (příloha č.12). 
 

S MAS POHODA venkova, Sdružením splav, o.s. a 
MAS Vyhlídka o.s., které již získali podporu v rámci 
IV. osy PRV pěstuje MAS ORLICKO spolupráci také 
na úrovni výměny informací, zkušeností a kontaktů. 
V případě získání podpory z programu Leader má 
MAS ORLICKO dojednánu možnost stáží pracovníků 
v MAS POHODA venkova, spolupráci při zajišťování 
expertního hodnocení žádostí, atd.  V roce 2008 se 
MAS ORLICKO zapojila do pořádání konference 
ORLICKO – KLADSKO 2008, s názvem „Společnými 
projekty rozvíjíme pohraničí“ a v rámci programu byl 
zařazen 1 blok pro prezentaci činnosti místních 
akčních skupin. Se svými příspěvky vystoupily: Místní 
akční skupina ORLICKO, MAS POHODA VENKOVA, 
MAS SPLAV o.s., a MAS – Klodzka Wstega Sudetów – Partnerstwo dla Wsi (viz. příloha č.13). Po společném obědě 
proběhlo společné jednání těchto MAS o další společné spolupráci.  
 

Právě s polskou místní akční skupinou Klodzka Wstęga Sudetów – Partnerstwo dla Wsi MAS ORLICKO navázala 
kontakt již v roce 2006 při česko – polské konferenci, organizované Sdružením obcí Orlicko v Jablonném nad Orlicí. 
K další výměně informací a posílení kontaktů došlo v roce 2007, kdy se uskutečnila první společná jednání. MAS 
ORLICKO vystoupila se svým příspěvkem na konferenci v TRZEBIESZOWICICH, kde získala mnoho kontaktů a 
podnětů pro rozvoj další spolupráce (viz. příloha č. 13).  
 

V současné době probíhají společná jednání o přípravě společného projektu zaměřeného na údržbu a provoz 
lyžařských - běžeckých tratí v  oblasti česko-polského pohraničí. Pokud dojde ke společné dohodě, bude připravována 
žádost o podporu do Fondu mikroprojektů, vyhlašovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Polsko. O přípravě tohoto projektu informovala Sylwia Mielczarek ve svém příspěvku v rámci letošní 
konference ORLICKO – KLADSKO 2008 (Doklady o přípravě projektu - viz. příloha č.11 ) 
 

99..    OORRGGAANNIIZZAACCEE  AA  ZZDDRROOJJEE  MMAASS  

99..11..  OOrrggaanniizzaaččnníí  ssttrruukkttuurraa  aa  rroozzdděělleenníí  ooddppoovvěěddnnoossttíí  

99..11..11..  SSttrruukkttuurraa  aa  oorrggaanniizzaaccee  MMAASS  
 

V souladu se Statutem má místní akční skupina tyto orgány: Valnou hromadu, Radu a Revizní komisi 
 

Pro zajištění činnosti MAS ORLICKO spojené s přípravou a zapojením do programu Leader, případně dalších 
grantových programů a pro rozvoj spolupráce a partnerství má MASka zřízeny tyto orgány: Programový výbor, 
Výběrovou komisi a Komisi pro kontrolu, hodnocení a monitorování 
 

Pro podporu a zajištění činnosti MAS jsou dále zřízeny tyto funkce : Manažer (sekretariát MAS), Účetní 
 

Tyto orgány byly jmenovány na ustavující valné hromadě dne 10. října 2006 a správní radě 14. listopadu 2006 (účetní) 
a jejich činnost se řídí Organizačním řádem MAS- 
 

MAS POHODA venkova 

Sdružení splav, o.s. 

MAS Vyhlídka o.s. 

MAS ORLICKO (PK) 

Klodzka Wstega Sudetów 
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Organizační schéma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAS Orlicko 
 

Valná hromada 
Právní forma: o.s. 
Počet členů: 17 

 

Komise pro kontrolu, hodnocení 
a monitorování 

(Revizní komise) 
Počet členů: 3 

Programový výbor 
(Rada MAS) 

Počet členů: 5 

 
Výběrová komise 

Počet členů: 5 

 
Účetní 

Manažer 
 

Sekretariát MAS 

Pracovní skupiny 

Život v obcích 
Orlicka 

Ženy v regionu 
Orlicko 

Podnikání na 
Orlicku 

Tučný text: Orgány MAS v souladu se  
stanovami 

 

Zelený text: Orgány pro realizaci SPL  
 

 Černá šipka zobrazuje, který 
orgán je kterým zřízen 

 

 Červená šipka zobrazuje, 
tok informací 
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Valná hromada: 
 
1. Je nejvyšším orgánem, představovaným shromážděním všech členů MAS. 
2. Valná hromada se schází nejméně 2 x do roka. Rada svolá valnou hromadu vždy, pokud o to požádá nejméně 1/3 
členů MAS Orlicko. 
3. Jednání VH řídí předseda MAS. 
4. Valná hromada zajišťuje především tyto aktivity: 

a) schvaluje změny a doplňky stanov 
b) projednává zprávu o činnosti a hospodaření Orlicka za minulý rok  
c) projednává zprávu revizní komise 
d) schvaluje plán činnosti  
e) nominuje a volí členy rady, revizní komise, programového výboru, výběrové komise a komise pro kontrolu, 

hodnocení a monitorování 
f) schvaluje rozpočet Orlicka a stanoví výši členského příspěvku na příslušný rok a způsob jejich placení 
g) rozhoduje o vstupu nebo členství Orlicka v jiných organizacích 
h) rozhoduje o přijetí nového člena MAS 
i) rozhoduje o zrušení Orlicka a o způsobu likvidace jeho majetku 

5. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomno alespoň 50% všech členů.  
 
6. Členství: 
   - členstí v MAS Orlicko je dobrovolné  
   - členem se může stát každá fyzická i právnická osoba, starší 18 let s trvalým bydlištěm v regionu územní působnosti 

MAS nebo právnická a fyzická osoba podnikající, mající sídlo nebo provozovnu v regionu územní působnosti MAS, 
nebo která v území regionu fakticky působí a souhlasí se stanovami a cíli MAS 

   - členství v Orlicku vzniká rozhodnutím rady Orlicka na základě písemné přihlášky uchazeče o členství 
   - valná hromada neschválí žádost o členství, pokud by bylo narušeno pravidlo 50% : 50%.  
 
 
Rada: 
 

1. Rada MAS je výkonným orgánem MAS Orlicko. 
2. Rada má 5 členů. 
3. Členové rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání rady. 
4. Rada se schází nejméně čtyřikrát do roka. Jednání rady vždy řídí její předseda, musí-li probíhat v jeho nepřítomnosti, 

odpovídá za vedení rady manažer. 
5. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 50% jejích členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů 

přítomných. 
6. Do působnosti rady náleží zejména tyto činnosti: 

a) dbá na naplňování cílů, pro které byla MAS založena 
b)  připravuje a projednává zprávu o činnosti za minulé období 
c) připravuje a projednává plán činnosti na další období 
d) připravuje návrh rozpočtu MAS 
e) navrhuje valné hromadě složení výběrové komise a komise pro kontrolu, hodnocení a monitorování 
f) schvaluje výběr projektů výběrovou komisí 
g) připravuje pro valnou hromadu návrhy smluvních vztahů týkajících se činnosti MAS  
h) připravuje a navrhuje valné hromadě změny stanov 
i) kontrola a přezkušování finančních operací 

 

7. Členství: 
  - členství v radě je neslučitelné s členstvím v Revizní komisi. 
  - členy rady nominuje a volí valná hromada 
  - funkční období členů rady je čtyřleté 
  - v prvním „kole“ je funkční období poloviny členů rady pouze 2leté (tj. k rotaci dochází každé dva roky, kdy v radě vždy 

zůstává 50% původních členů). Členové s dvouletým funkčním obdobím jsou určeni losem. 
  - každý člen smí být zvolen do rady maximálně na dvě po sobě jdoucí období. Po osmiletém členství smí být 

nominován nejdříve za dva roky 
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  - vzhledem k tomu, že všechny obce území Orlicka (31 obcí) jsou v MAS zastoupeny 1 členem - předsedou svazku, 
může být předseda MAS zastoupenou v Radě po neomezeně dlouhou dobu (tzn. v osobě zástupce veřejné správy 
nemusí docházet k rotaci) 

 
Revizní komise: 
 

1. Revizní komise je kontrolním orgánem MAS Orlicko. 
2. Revizní komise je 3-členná. 
3. Členové revizní komise volí a odvolávají ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání komise. 
4. Revizní komise se schází nejméně 4 x do roka.  
5. Členy revizní komise nominuje a volí valná hromada. 
6. Funkční období členů rady je čtyřleté. Maximální doba členství v radě není omezena.  
7. Revizní komise je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 50% jejích členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů 

přítomných. 
8. Členové revizní komise jsou oprávnění: 

a) kontrolovat veškerou činnost MAS Orlicko a jejích orgánů 
b) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů MAS a kontrolovat obsažené údaje 
c) provádět inventarizaci pokladny MAS  
d) účastnit se jednání rady MAS jako přísedící 

9. Do působnosti revizní komise náleží běžná revize hospodaření, především tyto činnosti: 
a) kontrola roční účetní závěrky a zprávy o činnosti MAS za uplynulý rok 
b) průběžná kontrola plnění rozpočtu 
c) kontroluje, zda MAS vykovává svou činnost v souladu se Statutem a dalšími schválenými dokumenty 

sdružení 
d) svolává mimořádné jednání rady a valné hromady, je-li to v zájmu sdružení 

 

10: Členství: 
  - členství v revizní komisi je neslučitelné se členstvím v Radě 
  - členy revizní komise nominuje a volí valná hromada. 
  - funkční období členů rady je čtyřleté 
 

99..11..22..  OOrrggáánnyy  zzřříízzeennéé  pprroo  rreeaalliizzaaccii  SSPPLL  
 

Orgány určené pro realizaci SPL jsou v diagramu označeny zeleně: Jejich působnost se řídí Organizačním řádem MAS. 
 
Programový výbor 
 

1. Programový výbor odpovídá za fyzickou přípravu, zpracování a realizaci SPL MAS Orlicko. 
2. Na základě usnesení valné hromady je Programový výbor  sloučen s Radou MAS. 
3. Jednání programového výboru a rady probíhají jako sloučená.  
4. Předsedou Programového výboru je předseda MAS, který svolává a řídí jednání výboru. 
5. Programový výbor se schází dle aktuálních potřeb, minimálně čtyřikrát za kalendářní rok. Jednání programového 

výboru svolává předseda.  
6. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomno alespoň 50% členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů 

přítomných. 
7. Do působnosti Programového výboru náleží zejména tyto činnosti: 

a) odpovídá za přípravu a realizaci Strategického plánu Leader a fiche 
b) vytváří pracovní skupiny pro přípravu a monitorování SPL 
c) připravuje návrhy jednotlivých dílčích SPL na základě výstupů pracovních skupin a připravuje jejich veřejná 

projednání 
d) zapracovává výstupy veřejných projednání 
e) schvaluje jednotlivé projednaní a doplnění dílčí části SWOT 
f) připravuje aktualizaci strategie rozvoje území  ve spolupráci s monitorovací komisí a pracovními skupinami 
g) schvaluje výsledky výběrů jednotlivých realizačních projektů dle doporučení výběrové komise 
h) potvrzuje projekty určené k realizaci 
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8. Členství: 
  - členem Programového výboru se automaticky stávají členové Rady MAS 
  - manažer je členem Programového výboru s hlasem poradním 
 

Při nominaci členů do Programového výboru (Rady) jsou zohledňovány tyto skutečnosti: 
 

- požadavek na zastoupení soukromé sféry musí být minimálně 50% 
- požadavek na vyvážené zastoupení širokého spektra subjektů v území tak, aby SPL vznikal na základě názorové 

shody účastníků z různých oborů a zájmových skupin 
- požadavek na  dostatečné znalosti a organizačními schopnostmi členů pro výkon své funkce v Programovém 

výboru / Radě a v Pracovních skupinách 
 
Komise pro kontrolu, hodnocení a monitorování 
 

1. Komise pro kontrolu, hodnocení a monitorování funguje jako výkonný orgán Programového výboru.. 
2. Na základě usnesení valné hromady je Komise pro kontrolu, hodnocení a monitorování sloučena s Revizní komisí. 
3. Jednání Revizní komise a Komise pro kontrolu, hodnocení a monitorování probíhají jako sloučená.  
4. Předsedou Komise je předseda Revizní komise.. 
5. Komise pro K, H a M se schází dle aktuálních potřeb, minimálně čtyřikrát za kalendářní rok. Jednání programového 

výboru svolává předseda.  
6. Komise  je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 50% členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných. 
7. Do působnosti Komise pro kontrolu, hodnocení a monitorování náleží zejména tyto činnosti: 

 

a) provádí průběžnou kontrolu realizace SPL a monitoruje naplňování vytyčených cílů 
b) provádí kontrolu projektů po dobu realizace i po jejím skončení „od stolu“ i „v terénu“ 
c) provádí kontrolu plnění podmínek Příjemce dotace 
d) spolupracuje s pracovními skupinami při vyhodnocování dopadů SPL 
e) zpracovává hodnocení a zprávy jak pro potřeby MAS, tak v součinnosti s dalšími orgány 
f) spolupracuje s pracovními skupinami 
g) připravuje návrhy aktualizace SPL 

 

8. Členství: 
  - členem Programového výboru se automaticky stávají členové Revizní komise MAS 
  - manažer je členem Komise pro K,H a M s hlasem poradním 
 

Při nominaci členů do Revizní komise/Komise pro K, H a M jsou zohledňovány tyto skutečnosti: 
 

- požadavek na zastoupení soukromé sféry musí být minimálně 50% 
- požadavek na  dostatečné organizačními schopnosti členů pro výkon své funkce v Revizní komisi / Komisi pro 

kontrolu, hodnocení a monitorování a při práci s pracovními skupinami 
- požadavek na odborné schopnosti 

 

V současné době je Revizní komise / Komise pro kontrolu, hodnocení a monitorování tvořena těmito členy: 
 

Jméno /funkce Zkušenosti 
Ing. Stanislav Šikl / předseda Ředitel Letohradské zemědělské společnosti, a.s. 

Podchlumí a.s. Ředitelka společnosti Podchlumí a.s. (zemědělský podnik) 

Emílie Dolečková Soukromá podnikatelka v cestovním ruchu. 
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Výběrová komise 
 

1. Členy výběrové komise volí valná hromada MAS Orlicko. 
2. Členové výběrové komise volí ze svého středu předsedu. 
4. Funkční období výběrové komise je dvouleté. 
5. Do působnosti Výběrové komise náleží zejména: 

 

a) připravovat preferenční kritéria jednotlivých fiche  
b) třídit, hodnotit a vybírat projekty předložené zájemci 
c) předkládat výběr projektů ke schválení programovému výboru 
d) informovat valnou hromadu o výsledcích výběru 
e) provádět další související činnosti 

 

6. Členství: 
  - členy výběrové komise se stávají členové MAS na základě zvolení valnou hromadou 
  - manažer je členem výběrové komise s hlasem poradním 
 

Při nominaci členů do jsou zohledňovány tyto skutečnosti: 
 

- požadavek na zastoupení soukromé sféry musí být minimálně 50% 
- požadavek na vyvážené zastoupení širokého spektra subjektů v území tak,  aby byly rovnoměrně zastoupeny 

zájmy všech subjektů 
- požadavek na  dostatečné znalosti a organizační schopnosti členů pro výkon své funkce  
- požadavek na odpovědnost, spolehlivost a morální bezúhonost 

 

V současné době je výběrová komice tvořena těmito členy: 
 

Jméno /funkce Oblast působen 
Jaromír Šeda Zemědělství Samostatně hospodařící rolník. 

Pavel Kalinko Zemědělství Ředitel Rolnické společnosti s.r.o. 

Miroslav Baier Cestovní ruch Podnikatel – fyzická osoba 

Jana Švestková NNO Předsedkyně občanského sdružení  

Jindřich Kalous Veřejná sféra 
Zástupce Sdružení obcí „Rozvoj regionu obcí pod 
Zemskou branou“ 

 
Pracovní skupiny 
 

1. Pracovní skupiny vznikly pro přípravu a aktualizace SPL. 
2. Činnost pracovních skupin se řídí pokyny programového výboru. 
3.  Do působnosti Pracovních skupin náleží zejména: 
 

a) komunikace s občany a potenciálními příjemci 
b) sběr a vyhodnocování podkladů (výstupů anket, projektových záměrů, dotazníků) 
c) zpracování dílčích SWOT analýz a příprava podkladů pro jednání programového výboru 
d) sběr dat v průběhu realizace SPL 
e) příprava podkladů pro aktualizaci SPL 

 
4. Členství: 
 

- vedoucí skupiny: člen programového výboru dle oblasti svého zaměření 
- stálí členové: osoby mimo MAS Orlicko, které spolupracují na přípravě a aktualizaci SPL a mají zkušenosti a 

znalosti v problematice, která je předmětem zaměření pracovní skupiny 
- ostatní členové: další osoby mimo MAS, které se účastní veřejných jednání pracovních skupin 
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99..11..33..  OOssoobbaa  ooddppoovvěěddnnáá  zzaa  řříízzeenníí  rreeaalliizzaaccee  SSPPLL  
 

1. Za řízení realizace SPL odpovídá manažerka místní akční skupiny.  
2. Přímým nadřízeným manažerky je předseda sdružení.  
3. Přímými podřízenými manažerky jsou ostatní zaměstnanci sdružení. 
 

4. Zapojení manažera:  
4.1. do přípravy SPL – je uvedeno v kapitole 7.3. 
4.2 do realizace SPL:  
• odpovídá za dodržování podmínek příjemce dotace 
• připravuje a zveřejňuje dokumenty spojené s realizací SPL (výzvy, pravidla, atd.) 
• zajišťuje vzdělávání administrativních pracovníků MAS 
• řeší jednotlivé případy a konzultace, které nejsou vyřešeny  v úrovni administrace 
• účastní se jednání výběrové komise, programového výboru a komise pro K, H a M 
• připravuje s předsedy jednotlivých orgánů termíny jednání, podklady a program 
• odpovídá za činnost jednotlivých zaměstnanců 
• zpracovává v součinnosti s Programovým výborem aktualizaci strategie 

 
9.1.4. Dokumenty  
 

Činnost MAS ORLICKO se řídí těmito dokumenty:Stanovy MAS ORLICKO, Organizační řád, Vnitřní směrnice pro 
účetnictví a oběh účetních dokladů, Archivační řád, Výklad preferenčních kriterií a vzory povinných příloh. 
 

99..22..    ZZddrroojjee  MMAASS  pprroo  ččiinnnnoossttii  ssppoojjeennéé  ss  rreeaalliizzaaccíí  SSPPLL  
 
 

99..22..11..  LLiiddsskkéé  zzddrroojjee::  
 

Jméno Ing. Ivana Danielová 

Funkce Manažer MAS 

Odbornost 

Technická univerzita v Liberci – Hospodářská fakulta, dokončen s titulem Bc. v roce 2004 
Hochschule St. Gallen (Švýcarsko) – 7, 8 semestr (2005) 
Technická univerzita v Liberci – Hospodářská fakulta, 9,10 semestr,  
                                                    Zakončení studia s titulem Ing. v roce 2006 

Zkušenosti 

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, 2003, 2004 (praxe) 
Redea Žamberk s.r.o., projektový manažer, od roku 2004 
Manažer projektů – MAS ORLICKO, od roku 2006 
Manažer MAS ORLICKO, od roku 2007 

Jazykové znalosti 

Německy – plynně, slovem i písmem 
Anglicky – plynně, slovem i písmem 
Polsky – dobře, v případě nutnosti přesných překladů probíhá komunikace v angličtině, 

nebo s tlumočníkem 

Kompetence 

Manažer vyřizuje samostatně veškeré činnosti, které nejsou stanovami vyhrazeny pouze 
statutárními orgánu ( v těchto případech jedná s plnou mocí). 
 

Manažer v případě nutnosti svolává jednání orgánů MAS. 
 

Manažer rozhoduje o přijímání zaměstnanců, organizuje jejich pracovní náplň i pracovní 
dobu. 
 

Disponuje finančními prostředky do výše 5 000 Kč za jednu finanční operaci. Tyto operace 
následně přezkušuje předseda MAS. 
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Jméno Ing. Ivo Muras 

Funkce Účetní MAS 

Odbornost Vysoká škola zemědělská, provozně technická fakulta 

Zkušenosti 

 

V pozici účetního pracuje od roku 1990.  Vede účetnictví podnikatelů i neziskových organizací  
(7 neziskových organizací). 
 

Účetní má zkušenosti s účtováním projektů podpořených z těchto dotačních programů: 
 

- SROP 
- Dotace MPSV 
- Dotace Pardubického kraje 
  

 
Administrativní pracovníci 
 

Místní akční skupina v současné době nemá žádné administrativní zaměstnance. Při realizaci programu LEADER ČR 
2007 zajišťoval administrativu i konzultace s potenciálními příjemci manažer MAS.  
 
Pro realizaci SPL MASka předpokládá zaměstnání 2 osob pro zajištění administrativy a konzultací s potenciálními 
příjemci. První zaměstnance by měl být na dohodu o provedení práce přijmut již na podzim tohoto roku, aby se postupně 
seznámil s jednotlivými činnostmi spojenými se zajištěním činnosti MAS a mohl od nového roku nastoupit na plný 
pracovní úvazek. Předběžně je s místní akční skupinou POHODA venkova domluvena stáž tohoto zaměstnance při 
příjmu a administraci žádostí jejich MASkou. 
 
Systém vzdělávání pracovníků 
 

Vzdělávání členů MAS probíhá již od jejího založení a to především na úrovni spolupráce a výměny informací s dalšími 
místními akčními skupinami (viz. kap. 8.2.). Výměna informací bude probíhat také s MAS „Sdružení splav, o.s.“ a „MAS 
POHODA venkova“ která získala pro svůj SPL podporu v rámci první výzvy. 
 

Pro vzdělávání administrativních pracovníků budou probíhat pravidelná školení a semináře a to v rámci samostatné 
kompetence MAS, nebo ve spolupráci s dalšími podpořenými MASkami, příp. se SZIF. Tato školení by měla být 
zaměřena především na: 
 

• znalost principů iniciativy Leader 
• znalost jednotlivých fiche (uznatelné výdaje, vhodní příjemci, atd.) vyhlašovaných v jednotlivých letech realizace 

SPL 
• znalost podmínek kladených na konečné příjemce dotace 
• znalost postupů administrace projektů 

 

V současné době (říjen 2008) MAS ORLICKO konzultuje s MAS POHODA venkova možnost stáže prvního ze svých 
zaměstnanců při administraci 1 výzvy z programu LEADER. 
 
Systém evaluace: 
 

Evaluace pracovníků MAS bude probíhat na základě zpětné vazby od (potenciálních) příjemců pomocí evaluačních 
dotazníků: (Byli jste spokojeni s činností pracovníků MAS? Získali jste informace, které jste potřebovali? Obdrželi jste 
jasnou a srozumitelnou odpověď? Pokud pracovník odpověď neznal, jakým způsobem situaci řešil?) 
 

99..22..22..  TTeecchhnniicckkéé  zzddrroojjee  
 

Provozní prostory: 
 

Místní akční skupina ORLICKO má sídlo a kancelář v centru regionu Orlicko – v Žamberku. Pro jednání VH MAS i 
informační setkání a veřejná projednání si pronajímá zasedací místnosti pověřeného úřadu v Žamberku. Pro jednání 
rady využívá prostory sekretariátu. 
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V případě získání podpory k realizaci SPL má MAS ORLICKO vytipovány větší kancelářské prostory, situované v centru 
města Žamberk. Jedná se o kancelářský dům se 4 kancelářemi vybavenými datovými sítěmi, jednací místností, 
kuchyňkou, sociálním zázemím a archivačními prostory. MAS ORLICKO má možnost získat do pronájmu 2 kanceláře a 
archiv k samostatnému užívání a dále možnost využívat společně s dalšími nájemci ostatní prostory (kuchyňku, sociální 
zázemí, jednací místnost).  
 

V současné době jsou tyto prostory v rekonstrukci a budou připraveny k využívání na začátku roku 2009. S vlastníkem je 
předběžně dohodnut pronájem těchto prostor MASkou od února 2009.  
 
Technické vybavení 
 

Pro činnost MAS disponuje sekretariát základním technickým vybavením. Jedná se o: 
 

• mobilní telefon 
• notebook MS Windows a MS Office 
• připojení na internet 
• kancelářské potřeby 
• tiskárna 

 
Prostředky pro informování obyvatelstva 
 

Pro informování obyvatelstva využívá Místní akční skupina tyto komunikační prostředky: 
 

• vlastní webové stránky (www.mas.orlicko.cz ), které jsou vybaveny redakčním systémem umožňujícím vkládání 
informací a dokumentu přímo zaměstnanci dat  

• informování prostřednictvím obcí v území MAS (úřední desky obcí, občasníky, vývěsní tabule) 
• pravidelné schůze orgánů MAS 

 

99..22..33..  FFiinnaannččnníí  zzddrroojjee  
 
Zdroje pro financování činnosti MAS při realizaci SPL 
 

Pro zajištění předfinancování činnosti MAS jsou zajištěny tyto vlastní zdroje: 
 

• zůstatky z minulých let 
• členské příspěvky členů MAS 
• možnosti poskytnutí úvěru od bankovních ústavů 
• další zdroje (MAS předjednala se Sdružením obcí Orlicko možnost poskytnutí příspěvku na financování činnosti 

pro realizaci SPL) 
 

V souladu se získanými informacemi od již podpořených MAS (POHODA venkova a Sdružení Splav o.s.) předpokládá 
MAS ORLICKO možnost financování formou revolvingového úvěru.  
 
Jiné finanční zdroje (kromě osy IV, PRV) 
 

Finanční prostředky čerpá MAS ORLICKO také z Pardubického kraje formou dotace ve výši 150 000 Kč na zajištění 
poradenské činnosti MAS. Tato dotace je poskytována v rámci Grantových programů, vyhlašovaných každoročně 
v rámci Pardubického kraje. 
 

Jedním z důležitých zdrojů MAS jsou členské příspěvky. 
 

Díky spolupráce s obcemi (Sdružení obcí Orlicko) a NNO MASka obohacuje své zkušenosti se získáváním finančních 
prostředků a fondů EU. MAS Předpokládá, že podání žádostí do následujících dotačních programů v následujícím roce: 
Fond mikroprojektů, Program obnovy venkova, Program rozvoje venkova.  
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1100..    AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVNNÍÍ  PPOOSSTTUUPPYY  
 

Postup administrace projektů se bude v souladu s podmínkami Programu rozvoje venkova řídit tímto 
harmonogramem: 
 

Postup administrace 
Počet kalendářních 
dnů od ukončení 
předchozí činnosti 

Počet kalendářních dnů 
od vyhlášení/ukončení 
výzvy 

Poznámka 

Výzva      0   
Konečný termín pro předložení výzev + 60 60 / 0  
Kontrola úplnosti projektů + 60 60 / 0 Probíhá při převzetí 

žádosti 
Doplnění neúplné žádosti + 5 65 / 5  
Administrativní kontrola a kontrola 
přijatelnosti 

+ 10 75 / 15  

Oznámení výsledku kontroly + 5 80 / 20  

Lhůta pro podání žádosti o přezkoumání + 7 87 / 27 
Příprava podkladů pro výběrovou komisi + 10 90 / 30 

Probíhá současně 

Hodnocení projektů + 14 104 / 44  
Schválení projektů Radou MAS + 1 105 / 45  
Zaslání oznámení žadatelům o výsledku 
hodnocení projektů 

+ 10 115 / 55 
 

Předání projektů na RO SZIF k 
zaregistrování 

Ve lhůtě stanovené RO 
SZIF 

 

Lhůta pro podání žádosti o přezkoumání 
postupu MAS 

Nejpozději ve lhůtě 
stanovené RO SZIF 
k registraci projektů 

 

Projekty jsou 
k registraci předkládány 
ve vyhlášených 
termínech (plán. únor, 
červen, říjen) 

Postup administrace po zaregistrování na 
RO SZIF 

Počet dnů od 
předchozí činnosti 

Počet dnů od registrace Poznámka 

Administrativní kontrola na RO SZIF + 35 35  
Výzva k doplnění projektů + 14 49  

Podepsání  Dohody ve lhůtě stanovené RO 
SZIF   

1100..11..  RReeggiissttrraaccee  pprroojjeekkttůů  
 

Propagace SPL v území MAS 
Široká propagace SPL v území byla zajištěna již v průběhu jeho přípravy a zpracování SPL (viz. kap. 3.3., 7.2. a 7.3.). 
Vzhledem k tomu, že se využití přístupu na 2 úrovních velmi dobře osvědčil, bude ho MAS využívat i do budoucna.  
 

V případě, že MAS získá podporu pro realizaci svého SPL, bude o této skutečnosti informovat: 
 

• na webových stránkách 
• prostřednictvím článků v místním tisku 
• prostřednictvím tiskového prohlášení v regionálním deníku (Orlický týdeník) 

 

Současně MASka uspořádá informační schůzku, při které informuje o plánovaném harmonogramu výzev, administrace 
projektů a školení. 
 

Postup a časový plán při vyhlášení příjmu Žádostí 
Za přípravu a zveřejnění výzev k předkládání projektových záměrů v souladu s jednotlivými fišemi odpovídají příslušné 
orgány MAS (viz. kap. 9.1.). 
MAS předpokládá, že výzvy budou vyhlašovány 1 – 2x ročně (v závislosti na schválené výši dotace a počtu 
předložených žádostí). V roce 2009 bude vyhlášení 1 výzvy závislé na termínu schválení SPL k financování a uzavření 
Dohody o poskytnutí dotace v rámci PRV.  
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Typově plánuje MAS Orlicko tento harmonogram výzev, který by měl být platný od roku 2010. (Zeleně jsou označeny 
termíny předkládání žádostí na RO SZIF k registraci). 
 

2010 2011 Harmonogram výzev 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 

Vyhlášení 1 výzvy  X             
Příjem žádostí     X           
Administrativní kontrola    X           
Hodnocení projektů     X          
Schválení projektů Radou     X          
Předložení projektů na RO SZIF      X         
Vyhlášení 2 výzvy        X         
Příjem žádostí        X       
Administrativní kontrola        X       
Hodnocení projektů         X      
Schválení projektů Radou          X      
Předložení projektů na RO SZIF          X     
Vyhlášení 1 výzvy / 2011              X 
 

Informování příjemců o možnosti předkládání projektů v rámci SPL 
 

Pro informování potenciálních příjemců o možnosti předkládat  projekty bude uspořádána: 
 

• informační schůzka uskutečněná po zveřejnění podpory SPL MAS ORLICKO � informace o plánovaném 
harmonogramu výzev v jednotlivých letech (2009 – 2013) realizace SPL i v rámci jednotlivých let 

 

Před každou plánovanou výzvou budou potenciální příjemci informováni: 
 

� zveřejněním výzvy na webových stránkách 
� zveřejněním zprávy v místním tisku všech obcí v území MAS ORLICKO (u obcí, které nemají vlastní tisk bude 

tato informace zveřejněna na plakátnicích a úřední desce) 
� zveřejnění na webových stránkách všech obcí v území MAS ORLICKO 
� v elektronické podobě bude výzva zaslána vhodným potenciálním příjemcům, kteří předložili MAS své projektové 

záměry 
 

Školení pro potenciální příjemce  
 

MAS Orlicko bude pro zajištění realizace SPL pořádat tyto školení a informační setkání pro potenciální příjemce: 
 

I. Informační setkání zaměřená na výzvy plánované v příštím roce 
V rámci tohoto informačního setkání budou subjekty seznámeny s vhodnými příjemci a projekty, které mohou být 
podpořeny v rámci výzev plánovaných na příští rok. Dozvědí se základní informace o principu financování a pravidlech 
realizace projektů podporovaných z dotačních zdrojů. Na závěr budou seznámeni s plánovaným harmonogramem 
výzev. 
 

II. Školení k vyhlášeným výzvám 
Tato školení budou probíhat bezprostředně po vyhlášení výzev. Jsou určena pro ty subjekty, které si již na základě 
informací z informačních setkání připravily své projekty a mají zájem podat si žádost o jejich podporu. V rámci tohoto 
školení budou seznámeni s postupem zpracování a administrace projektů, lhůtami, opravnými prostředky, atd. 
 

III. Školení subjektů, které obdrželi podporu 
Tato školení budou určena subjektům, které získali podporu svých projektů a byla s nimi sepsána Dohoda. V rámci 
tohoto školení budou zdůrazněny povinnosti příjemce dotace, především informace o způsobu výběru dodavatelů 
v souladu se zákonem a podmínkami programu, účtování o poskytnuté dotaci, součinnost při monitorování projektů a 
povinnost zajištění udržitelnosti projektu, atd. 
 
Administrativní postup příjmu projektů 
Příjem projektů probíhá v místě a čase v souladu s vyhlášenou výzvou. Žádost předkládá a podepisuje žadatel osobně, 
před zmocněným pracovníkem MAS. Při příjmu žádostí provede pracovník MAS kontrolu úplnosti. Žádosti na základě 
kontrolního listu. V případě, že je žádost neúplná,  nebude přijata pracovníkem MAS a žadatel bude na místě o této 
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skutečnosti informován. Následně je žadatel vyzván, aby ve lhůtě 5ti dnů žádost doplnil. Pokud tak neučiní,  ukončí 
pracovník MAS administraci tohoto projektu. 
 

Po uplynutí 5ti denní lhůty, určené pro doplnění projektů provede pracovník MAS úplnou administrativní kontrolu 
(kontrolu obsahové správnosti) a kontrolu přijatelnosti. O výsledku této je žadatel informován ve stanovené 5ti denní 
lhůtě. Součástí informace je také poučení o možnosti podání žádosti o přezkoumání. 
 

Personální zabezpečení 
 

Manažer MAS:  Připravuje jednotlivé výzvy, zajišťuje jejich schválení na RO SZIF a následné zveřejnění, zajišťuje 
školení pro potenciální příjemce (vlastními silami, nebo dodavatelsky), odpovídá za administrativní 
pracovníky 

 

Administrativní pracovníci: Konzultují jednotlivé projekty s potenciálními příjemci, provádějí kontrolu úplnosti, 
administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti, rozesílají žadatelům Oznámení o výsledku 
kontroly, informují manažera o nestandardních situacích 

 

Programový výbor:  Schvaluje plán výzev pro daný rok a  znění jednotlivých výzev, schvaluje plán školení, 
schvaluje seznam projektů navržených výběrovou komisí k podpoře 

 

Předseda MAS: Je seznámen s výsledky administrativní kontroly a s projekty určenými k hodnocení 
výběrovou komisí. Podepisuje jednotlivá Oznámení o výsledku kontroly. 

1100..22..  ZZppůůssoobb  vvýýbběěrruu  pprroojjeekkttůů  
 

Projekty, které splní podmínky úplnosti, obsahové správnosti a přijatelnosti jsou následně předány výběrové komisi 
k bodování.  
 

Bodové hodnocení projektů 
 

Bodové hodnocení projektů probíhá dvoukolově: v prvním kole projekty hodnotí výběrová komise MAS pro každou Fichi 
dle předem stanovených preferenčních kritérií, v druhém kole probíhá hodnocení nezávislými hodnotiteli mimo MAS 
ORLICKO. Pro maximálně objektivní hodnocení má MAS ORLICKO zpracován podrobný metodický výklad 
jednotlivých preferenčních kritérií. Náročnější pref. kritéria byla konzultována s příslušnými orgány (ČSÚ – úbytek 
obyvatelstva, Agrární komora  - stanovení VDJ).  
 

Postup hodnocení v 1 kole je shrnut v následujících bodech:  
Samotnému hodnocení projektů předchází společné jednání členů výběrové komise. V rámci tohoto jednání jsou 
členové seznámeni s metodikou hodnocení jednotlivých kritérií projektů a časovým harmonogramem.  
 

• Jednotlivé projekty jsou hodnotitelům přiděleny losem.  
• Po přidělení projektů učiní všichni hodnotitelé prohlášení o nepodjatosti. Pokud je hodnotitel s vylosovaným 

projektem ve střetu zájmů (je předkladatelem, nebo partnerem projektu, nebo podniká v témže sektoru), tuto 
skutečnost oznámí a projekt je přidělen jinému hodnotiteli.  

• Hodnocení provádí vybraný hodnotitel ve stanoveném čase formou přidělování bodů jednotlivým kritériím na 
hodnotícím formuláři a v souladu s metodickým výkladem preferenčních kritérií 

• Výsledky hodnocení jednotlivých projektů shrne předseda výběrové komise na formuláři „Výsledky hodnocení 
projektů – 1 kolo) 

 

Postup hodnocení ve 2 kole je  shrnut v následujících bodech:  
V druhém kole provádí hodnocení externí hodnotitelé, kteří nemají vztah k území MAS. MAS ORLICKO plánuje 
spolupráci s členy výběrové komise MAS POHODA venkova, příp. s dalšími MASkami (Splav, Vyhlídka). Pro tuto 
spolupráci se rozhodla na základě zkušeností z dosavadní spolupráce a s ohledem na kvalifikaci a zkušenosti, kterými 
těmito hodnotitelé budou disponovat na základě hodnocení „svých“ projektů.  
 

• Jednotlivé projekty budou hodnotitelům přiděleny losem 
• Hodnotitelé podepíší prohlášení o nepodjatosti. Pokud bude hodnotitel s vylosovaným projektem ve střetu zájmů, 

tuto skutečnost oznámí a projekt bude přidělen jinému hodnotiteli. 
• Hodnocení provádí vybraný hodnotitel ve stanoveném čase formou přidělování bodů jednotlivým kritériím na 

hodnotícím formuláři a to v souladu s metodickým výkladem preferenčních kritérií MAS ORLICKO 
• Na základě zaslaných výsledků  shrne předseda výběrové komise hodnocení jednotlivých projektů na formuláři 

„Výsledky hodnocení projektů – 2 kolo) 
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Pokud je rozdíl v předěleném počtu bodů v prvním a druhém kole vyšší nežli 30%, je projekt zaslán k 3 hodnocení, které 
opět provádí externí hodnotitel. 
 

Pro provedení veškerých hodnocení se schází výběrové komise MAS, která stanoví konečné pořadí jednotlivých žádostí 
dle celkového dosaženého počtu bodů. Celkový dosažený počet bodů je stanoven jako aritmetický průměr hodnocení 
obou hodnotitelů. Pokud byl projekt předmětem třetí hodnocení, je průměr vypočte z dvou bližších hodnot.O výsledku 
hodnocení zpracuje výběrová komise zprávu, jejímž obsahem je seznam hodnocených projektů, počet přidělených 
bodů, pořadí projektů a informace zda je projekt doporučen/nedoporučen k financování.  
 

Oznámení výsledku bodového hodnocení projektů  
Každý z žadatelů obdrží Oznámení, zda byl jeho projekt podpořen. Toto oznámení mu bude zasláno do 10 dnů po 
odsouhlasení seznamu projektů doporučených k podpoře Programovým výborem. 
 

Opravné prostředky 
Konečný žadatel, jehož projekt byl vyřazen na základě administrativní kontroly MAS, má možnost do 7 pracovních dnů 
ode dne následují po odeslání doporučené zásilky od MAS, podat žádost o přezkoumání postupu MAS na danou MAS. 
V případě, že nedojde na jednání po podání žádosti o přezkoumání postupu MAS ke shodnému závěru MAS a 
konečného žadatele, má konečný žadatel právo podat žádost o přezkoumání postupu MAS na příslušné RO SZIF a 
pokud tak učiní, má zároveň povinnost, dát tuto skutečnost MAS na vědomí.  
Termín předložení žádostí k registraci na RO SZIF bude zveřejněn na webových stránkách. 
 

Personální zabezpečení: 
Manažer MAS:  Připravuje podklady pro jednání výběrové komise, účastní se jednání s hlasem poradním, odpovídá za 

činnost administrativních pracovníků, účastní se přezkoumání bodového hodnocení projektů 
 

Výběrová komise:  Provádí výběr a hodnocení projektů, vypracovává odůvodnění bodového hodnocení projektů 
v případě žádosti žadatelů o přezkoumání. Komise má 5 členů. 

 

Předseda MAS: Účastní se přezkoumání bodového hodnocení projektů, podepisuje Oznámení pro žadatele 
 

Administrativní pracovníci: Připravují Oznámení pro žadatele 
 

Předseda výběrové komise:  Účastní se přezkoumání bodového hodnocení projektů.  

1100..33..  RReeaalliizzaaččnníí  ččáásstt  
 

Administrace projektů v průběhu realizace projektů 
 

V průběhu administrace projektů zajistí MAS ORLICKO v souladu s podmínkami PRV tyto aktivity: 
• předání žádostí, které byly předmětem hodnocení Výběrové komise k zaregistrování na RO SZIF 
• předávání dokumentace mezi SZIF a konečným uživatelem (s výjimkou Dohody) 
• řešení problémů a dotazů s konečnými žadateli 
• kontrola Hlášení o změnách a jejich předání na RO SZIF 

 

Personální zabezpečení: 
Administraci projektů zabezpečující pracovníci MAS. Odpovědnost za jejich činnost nese manažer MAS.  
 
Vedení projektových složek 
Každý projekt bude evidován a archivován v tzv. projektové složce. Projektové složky budou vedeny jak elektronicky,  
tak v papírové podobě. Součástí složek musí být: 
 

- předložený projektový záměr 
- kontrolní listy pro kontrolu přijatelnosti, úplnosti a přijatelnosti 
- Oznámení o výsledku administrativní kontroly 
- formulář bodového hodnocení projektu 
- Oznámení o výsledku bodového hodnocení projektu 
- kontrolní list pro Žádost o platbu 
- kopie Dohody uzavřené žadatelem  
- další korespondence s žadatelem 
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MAS bude používat jednotný systém označování (číslování) jednotlivých projektů. Elektronické složky dokumentů budou 
průběžně zálohovány na samostatném disku.  
 

Personální zabezpečení: 
Administrativní pracovníci odpovídají za kompletní vedení projektových složek projektů, které jim byly přiděleny. 
Odpovědnost za jejich činnost nese manažer MAS. 
 
Administrace proplácení projektů 
V rámci administrace proplácení projektů zajišťuje MASka tyto aktivity: 
 

- poskytuje poradenství žadatelům při  zpracování Žádosti o platbu v souladu s podmínkami PRV 
- provádí kontrolu Žádosti včetně příloh a v případě kladného výsledku kontroly potvrzuje formulář Žádosti o platbu 
 

Personální zabezpečení: 
 

Administrativní pracovníci poskytují konzultace příjemcům dotace, provádějí kontrolu formuláře Žádosti a její potvrzení 
v případě kladného výsledku kontroly. Odpovědnost za jejich činnost nese manažer MAS.  
 
Metoda plánování a provádění kontrol projektů 
 

Kontroly průběhu realizace projektů: 
MAS ORLICKO bude provádět průběžnou kontrolu průběhu realizace jednotlivých projektů. Předmětem kontroly bude 
monitorování dosahování jednotlivých „milníků“ realizace projektů (podepsání Dohody, ukončení zadávacího řízení, 
zahájení fyzické realizace, kolaudace, zpracování Žádosti o platbu). Tyto skutečnosti budou sledovány prostřednictvím 
monitorovacích zpráv vypracovávaných žadateli. V rámci provozu webových stránek budou vytvořeny elektronické 
složky projektů, do kterých budou moci pro potřeby monitorování projektů vstupovat administrativní pracovníci MAS i 
žadatelé.  
 

Kontroly projektů jsou plánované a neplánované. V rámci těchto kontrol MAS ORLICKO: 
• zajistí účast při kontrole na místě před proplacením dotace konečnému příjemci, prováděné pracovníky RO SZIF  
• zajistí v rámci svých možností účast na neplánované kontrole, nebo kontrole ex-post (účast je nepovinná) 

 
Personální zabezpečení: 
Administrativní pracovníci odpovídají za provádění monitorování projektů v souladu se schváleným projektem. Informují 
manažera projektu o potenciálních problémech/nedostatcích v jednotlivých projektech. Připravují podklady pro Komisi 
pro kontrolu, hodnocení a monitorování. Dle přidělených projektů se účastní fyzických kontrol projektů. 
 

Manažer: odpovídá za hladký průběh realizace projektů. Vstupuje do jednání s příjemci dotace v případě řešení 
problémů. Připravuje ve spolupráci s administrativními pracovníky podklady pro jednání Komise. 
 

Komise pro kontrolu, hodnocení a monitorování schází se alespoň 4 x ročně pro monitorování průběhu realizace 
projektů. Zástupce Komise se účastní kontroly projektů na místě.  

1100..44..  KKoonnttrroollaa  ččiinnnnoossttii  MMAASS  
 

Zajištění kontroly činnosti jednotlivých pracovníků MAS 
 

Za personální záležitosti odpovídá manažer MAS. Ten za své jednání odpovídá předsedovi MAS (s kterým konzultuje 
jednotlivé otázky – příjem a propouštění pracovníků, atd.) a valné hromadě.  
 

Manažer MAS dále odpovídá za výběr jednotlivých dodavatelských (expertních) firem a za kontrolu plnění jednotlivých 
dodávek.  
 

Kontrola účetnictví MAS 
 

Kontrolu účetnictví a hospodaření MAS provádí Revizní komise MAS. Předmětem kontroly je kontrola pokladní 
hotovosti, kontrola vedení účetnictví (přehlednost, úplnost, provázanost) a kontrola vedení oddělené evidence 
jednotlivých dotací v souladu s podmínkami příjemce dotace. Správu Revizní komise schvaluje Valná hromada.  
 

V roce 2008 proběhla v rámci MAS kontrola čerpání dotace poskytnuté Pardubickým krajem na Zajištění poradenské a 
provozní činnosti MAS. Výsledek kontroly byl bez závad. 
 



 
 

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO 
 
 

 
 
2007 – 2013 

 

str.57 

Sebehodnocení činnosti MAS 
 

Sebehodnocení činnosti MAS bude probíhat dle potřeb, minimálně však 1 x ročně. Hodnocení bude provádět Rada 
MAS. Předmětem hodnocení je především: 
 

I. Hodnocení naplňování úspěšnosti MAS při realizaci SPL: monitorování rozsahu zájmu veřejnosti o účast ve 
školeních a informačních schůzkách, počty předložených projektů, monitorování průběhu realizace jednotlivých 
projektů. Podklady pro hodnocení: Zpráva Komise pro kontrolu, hodnocení a monitorování, informace manažera o 
školeních 

 

II. Hodnocení práce zaměstnanců MAS:  schopnost komunikace s potenciálními příjemci, znalost podmínek programu 
a jednotlivých fiche, kvalita administrace, počet chyb. Podklady: hodnocení je prováděno na základě výstupů evaluace 
(viz. kap. 9.2.1. – systém evaluace) a na základě zprávy Komise pro kontrolu, hodnocení a monitorování (kontrola 
projektových složek projektů). 

 

III. Hodnocení image MAS: zjišťování rozsahu znalosti a povědomí občanů a podnikatelů v území o činnosti MAS. 
Podklady: rozsah účasti na školeních a informačních schůzkách, podklady od pracovních skupin 

1100..55..  AArrcchhiivvaaccee  
 

Archivovány budou všechny přijaté projekty. Projekty budou archivovány dle jednotlivých výzev a fiche.  
 

Projekty, kterým nebyla poskytnuta podpora budou archivovány odděleně, po dobu 2 let, pokud podmínky Programu 
nestanoví jinou skartační lhůtu. 
 

Projekty, které získají podporu, budou archivovány v jednotlivých složkách (viz. kapitola 10.3.). Tyto projekty budou 
archivovány alespoň po dobu 10 let od ukončení realizace a vyúčtování projektu (pokud podmínky programu nestanoví 
jinou lhůtu). 
 

V prostorách sekretariátu a kanceláří MAS bude k dispozici sklad, určený pro archivaci dokumentů. Fyzické dokumenty 
budou archivovány v šanonech a krabicích. Součástí každého paré projektové složky bude CD s elektronickými 
dokumenty.  
 

Za archivaci dokumentů odpovídá manažer MAS. 

1100..66..  MMoonniittoorriinngg  
 

Monitorování průběhu realizace SPL bude probíhat průběžně. Předmětem monitorování je naplňování stanovených cílů 
SPL (kapitola 6.6.) i monitorování dalších ukazatelů v rámci realizace projektů konkrétními žadateli. Za monitorování 
realizace SPL odpovídá Komise pro kontrolu,hodnocení a monitorování. 
 

Podklady pro monitorování: 
Základem pro monitorování jsou zprávy příjemců dotace o průběhu realizace projektů. V případě, že některé zprávy 
nebudou podány včas, upozorní na tuto skutečnost příjemce administrativní pracovník. Podklady pro jednání Komise pro 
kontrolu, hodnocení a monitorování zajišťuje manažer MAS.  
 

Ověřování monitorovacích kritérií: 
Jednotlivá monitorovací kritéria budou dle možností ověřována především fyzickou kontrolou (výkazy, kolaudační 
rozhodnutí, atd.) 
 

1100..77..  VVyyhhooddnnoocceenníí  SSPPLL  ((EEvvaalluuaaccee))  
 

Pro zajištění nezávislého hodnocení realizace SPL bude probíhat vyhodnocení (evaluace) jak v průběhu realizace SPL, 
tak po jeho skončení.  
V souladu s pravidly PRV provede MAS evaluaci v polovině období realizace SPL a po jeho skončení (ex post). 
Výsledky těchto hodnocení předá na oddělení metodiky osy 4 PRV na CP SZIF. 
 
Pro vlastní potřebu MAS předpokládá využití těchto dalších evaluací: 
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On – going: Pravidelné evaluace prováděné vždy po ukončení roku. Cílem těchto evaluací je komplexně vyhodnotit 
uplynulé období a z výsledků vyvodit případná doporučení a změny.  

Ad hoc:  nepravidelné evaluace, zaměřené na analýzu a řešení konkrétních problémů. 
Ex post:  závěrečná evaluace zaměřená na zhodnocení celého období realizace SPL 
Personální zabezpečení: 
Podklady pro evaluaci zajišťují administrativní pracovníci ve spolupráci s manažerem MAS.  
Evaluaci provádí Komise pro kontrolu, hodnocení a monitorování. 
Analýza On-going a Ex-post musí být schválena Valnou hromadou MAS. 
 

1100..88..  PPrrooppaaggaaccee  MMAASS  
 

Způsob zajištění propagace činnosti 
 

Zajištění propagace a činnosti MAS byl v současné době spojen především s přípravou SPL a s informováním o 
výsledcích realizace Programu LEADER ČR 2007. Propagace a vztah k obyvatelstvu byl podrobně popsán v kapitole 
7.2. I do budoucna má MAS zájem využívat pro komunikaci s občany úzkou spolupráci s obcemi. V následující tabulce 
jsou shrnuty základní přístupy k zajištění propagace a informování o činnosti MAS. 
 

Zaměření propagace Forma 

Informování o školeních a informačních 
schůzkách pro příjemce 

Webové stránky MAS 
Místní tisky 
Informace od starostů obcí na jednáních spolků v obcích 
Informace ve zpravodaji Agrární komory 

Informace o vyhlášených výzvách  viz. kap. 10.1. 

Informování o výsledcích realizace SPL  

Tisková zpráva v regionálním tisku (po provedení a schválení evaluace 
ex-post) 
 

Průběžné informace na web.stránkách MAS 
 

Prezentace úspěšných projektů na VH DSO Orlicko, setkání 
zemědělských podniků a jednání Agrární komory 
 

Informace v místním tisku o projektech podpořených v dané obci 
z programu Leader. 

Informování o aktivitách MAS za uplynulé období 
Zveřejnění zprávy o činnosti a hospodaření MAS v uplynulém roce na 
webových stránkách MAS 

 

Výměna zkušeností  
Příprava malé „konference“ s vystoupením úspěšných příjemců 
dotace a následnou neformální výměnou informací  

Public Relation Umístění novoročních  PF do regionálních deníků a místních tisků. 
 

Zhodnocení účinnosti propagace 
Podklady pro hodnocení účinnosti propagace: počet návštěvníků webových stránek, počet účastníků školení a 
informačních seminářů, počet konzultovaných projektů v rámci jednotlivých výzev, počet administrovaných a 
podpořených projektů… 
Hodnocení účinnosti bude provádět programový výbor MAS. Podklady zajistí manažer MAS v součinnosti 
s administrativními pracovníky. 
 
Provoz webových stránek 
Místní akční skupina má již od roku 2006 funkční webové stránky. Struktura stránek je řešena inteligentním redakčním 
systémem, který umožňuje vkládání informací, zpráv a dokumentů správci, kterým je přiděleno heslo. Přístupová práva 
je možná přidělovat diferencovaně (např. administrativní pracovníci mají omezené pravomoce oproti manažerovi MAS) a 
monitorovat čas vložení a smazání zpráv – dokumentů jednotlivými uživateli. 
 

Za aktuálnost a správnost informací na webových stránkách odpovídá manažer MAS. Jednotlivé informace a zprávy 
vkládají na webové stránky administrativní pracovníci MAS, nebo manažer (dle charakteru zpráv). 
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1111..  ZZAAPPOOJJEENNÍÍ  ŽŽEENN,,  MMLLAADDÝÝCCHH  LLIIDDÍÍ  AA  ZZEEMMĚĚDDĚĚLLCCŮŮ  

1111..11..    ZZaappoojjeenníí  žžeenn  
 

Zapojení žen mezi členy/partnery  a v orgánech MAS  
Mezi 17 členy MAS ORLICKO jsou zapojeny 4 ženy. Mezi nimi dvě zastupují neziskové organizace a dva podnikatelské 
subjekty.  
 

Tyto ženy jsou zapojeny do orgánů MAS Orlicko.  
• Rada MAS : Ing. Dana Hubálková je jednou z pěti členů rady MAS 
• Revizní komise: Paní Emílie Dolečková a Marie Tomanová jsou dvěmi ze tří členů revizní komise  
• Výběrová komise: Paní Jana Švestková je jedním z pěti členů výběrové komise 

 

 
V MAS jsou komise či pracovní skupiny, zabývající-se problematikou žen 
V MAS Orlicko působí pracovní skupina zaměřená na téma „Život žen v regionu Orlicko“. Cílem této pracovní skupiny je 
věnovat zvýšenou pozornost řešení potřeb žen v území. Složení pracovní skupiny je popsáno v kapitole 9.1.2.  
 
Pro zjišťování potřeb žen: 
- uspořádala pracovní skupina vlastní ankety (šetření), které probíhaly v jednotlivých mateřských centrech a klubech  a 

svazech žen – ankety se zúčastnilo celkem 223 respondentů 
- pracovní skupina pracovala s informacemi získanými v rámci anket, které probíhaly na úrovni jednotlivých obcí  
 
Nastavení cílů a Fiche pro řešení potřeb žen: 
Pracovní skupina zpracovala na základě výstupů analýz dílčí SWOT analýzu a navrhla preferované oblasti podpory, 
které by přispěly ke zlepšení uplatnění a postavení žen v rámci regionu Orlicko. Na základě iniciativy a připravených 
podkladů byly v rámci SPL definovány tyto cíle / Fiche: 
 

Prioritní osa  2: Zatraktivnění života na venkově 

Specifický cíl: Podporou organizací zaměřujících se na řešení potřeb žen přispívat k jejich lepšímu 
uplatnění ve společnosti 

Fiche : 3. Podpora uplatnění žen (Opatření III.2.1.2.) 
 

1111..22..    ZZaappoojjeenníí  zzeemměědděěllccůů    
 

Zapojení zemědělců mezi členy/partnery  a v orgánech MAS   
Mezi 17 členy MAS ORLICKO jsou zapojeny 8 subjektů, kteří působí v zemědělství, mezi nimi také pan Vladimír Šeda 
(ročník 1982). 
 

Zástupci zemědělských subjektů jsou zapojeny do všech orgánů MAS Orlicko.  
• Rada MAS : Ing. Oldřich Žďárský a Vladimír Šeda jsou dvěmi z pěti členů rady MAS 
• Revizní komise: Ing. Stanislav Šikl je jedním ze tří členů revizní komise  
• Výběrová komise: Pan Jaromír Šeda a pan Pavel Kalinko jsou dvěmi z pěti členů výběrové komise 

 
V MAS jsou komise či pracovní skupiny, zabývající-se problematikou zemědělců 
V MAS Orlicko působí pracovní skupina zaměřená na téma „Podnikání na Orlicku“. V rámci této skupiny tvoří 5 ze 7 
subjektů (70%) zástupci zemědělských podnikatelů a problematika řešení potřeb zemědělských podnikatelů je v rámci 
této pracovní skupiny dominantní. 
 

Pro zjišťování potřeb zemědělců: 
- uspořádala pracovní skupina ankety, v rámci kterých byly zjišťovány preferované oblasti podpory. Sběr dat probíhal 

v rámci informačních schůzek organizovaných MAS ORLICKO a ve spolupráci se Zemědělskou agenturou v Ústí nad 
Orlicí 
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Zemědělci

Ženy

Ostatní

Mladí

 

Nastavení cílů a Fiche pro řešení potřeb zemědělců: 
Pracovní skupina zpracovala na základě výstupů analýz dílčí SWOT analýzu a navrhl preferované oblasti podpory, které 
by přispěly ke zvýšení konkurenceschopnosti a efektivity zemědělských a dřevozpracujících podniků.  
 

Prioritní osa  3: Podpora podnikání 

Specifický cíl: Podporou modernizace provozů přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti tradičních 
dřevozpracujících podniků 
 

Podporovat rozvoj turistiky, jako významného potenciálu trvale udržitelného rozvoje území 
Fiche : 5. Moderní zemědělské podnikání (Podopatření I.1.1.1.) 

7. Cestovní ruch – šance pro Orlicko (Opatření III.1.3.) 
 

1111..33..    ZZaappoojjeenníí  mmllaaddýýcchh  lliiddíí    
 

Zapojení mladých lidí mezi členy/partnery  a v orgánech MAS  
Mezi 17 členy MAS ORLICKO jsou zapojeny 1 osoba mladší 30, která působí v zemědělství. Pan Vladimír Šeda je 
současně členem rady MAS. 
 

V MAS jsou komise či pracovní skupiny, zabývající-se problematikou mladých lidí 
V rámci pracovní skupiny „Podnikání na Orlicku“ vznikla pracovní podskupina, která zpracovala vybrané dílčí vstupy pro 
jednání. Členy pracovní skupiny byli: p.Mareš - Červená Voda, p. Hudec - Mlýnice, p.Bín – Moravský Karlov, p.Verner – 
Červená Voda, p.Hubálek – Červená Voda) 
 

Zjišťování potřeb mladých lidí: 
- probíhalo v rámci anket organizovaných na úrovni obcí (respondenti v anketě označily, zda jejich věk přesáhl hranici 30 

let, nebo ne). Výstupy anket poukázaly na nedostatečné zázemí pro volnočasové aktivity. 
- ve spolupráci s občanským sdružením Dračí skála, která se aktivně zabývá prací s mládeží, vznikla anketa zaměřující 

se na očekávání mladých lidí, jejich potřeby a názory 
 

Nastavení cílů a Fiche pro řešení potřeb mládeže 
Pro podporu mládeže byla navržena fiche č. 2.  Mezi projekty zaměřené na mládež, které byly již v rámci přípravy SPL 
konzultovány je také projekt o.s. Dračí skála, na opravu a modernizaci dětského tábora na Dolní Orlici.  
 

Prioritní osa  2: Zatraktivnění života na venkově 

Specifický cíl: Podporou projektů směřujících do oblasti zkvalitňování podmínek pro kulturní, sportovní a 
volnočasové aktivity přispívat k vytvoření atraktivního venkovského prostřední, především 
pro mládež 

Fiche : 2. Zázemí pro volnočasové a občanské aktivity (Opatření III.2.1.2.) 
 

1111..44..  SSlloožžeenníí  ččlleennůů  vv  oorrggáánneecchh  MMAASS  
 
 
V následujícím grafu je zobrazen 
podíl jednotlivých sledovaných skupin 
(zemědělců, mladých lidí, žen) 
v orgánech MAS (rada, revizní komise, 
výběrová komise). 
 
V grafu nejsou započteny osoby zapojené 
v pracovních skupinách. 
 


