
 
 

 

 

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO 

 
 
Místo konání: Zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku (budova pošty) 

 

Dne: 8. 11. 2011, ve 13:00 hodin 

 

Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský 

 Ing. Josef Paďour 

 Vladimír Šeda 

 Silvie Serbousková 

 

Omluven: Ing. Petr Mareš 

    

Hosté: Ing. Dana Hubálková 

 Ing. Ivana Vanická 

   
 

Zapisovatelka: Ing. Ivana Vanická 
 

 

 

 

 

 

 

Program:  

 

1) Aktuální informace – Leader 

    - informace k projektům 4. výzvy 

    - kontrola zrealizovaných projektů (do konce roku 2011) 

 

2) Konec roku 2011 

    - příprava jednání valné hromady 

    - další aktivity – konec roku 2011 

 

3) Diskuze, ostatní 

 - výhled činnosti do konce roku 

 - hodnocení MAS 

 - semináře, školení, konference 

  

 

 

Předseda MAS ORLICKO přivítal přítomné a zahájil jednání ve 13.00 hodin. 

Zapisovatelkou byla stanovena Ing. Ivana Vanická.  
 

 

 



 
 

 

 

1) Aktuální informace - Leader 

 

a) Informace k projektům 4. výzvy 
Ing. Vanická informovala o zaregistrování doporučených projektů na Regionálním odboru Státního 

zemědělského fondu v Hradci Králové dne 26.10.2011. 

 

V současné době provádí RO SZIF administrativní kontrolu žádostí a v případě zjištění nedostatků 

(formálních chyb) do 35 kalendářních dnů (tj. 16.12.2011) vyhotoví výzvu k odstranění závad. 

Závady musí být odstraněny max. do 14 kalendářních dnů od doručení výzvy (tj. 5.1.2012). 

 

Z nedoporučených projektů se v kanceláři MAS o výsledcích bodového hodnocení informovalo 

celkem 7 žadatelů.  

 

Odvolání na MAS žádný žadatel nepodal. 

 

USNESENÍ: 

RADA MAS bere na vědomí informace o realizaci programu Leader.   

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdrželi se 0 

 

 

b) Kontrola realizovaných projektů (do konce r. 2011) 
Manažerka informovala o připravovaných kontrolách již zrealizovaných projektů 1. a 2. výzvy (21 

projektů), které do konce roku 2011 provede Kontrolní komise. 

 

Ing. Hubálková, předsedkyně Revizní komise, informovala o přípravě monitorovacích kontrol 

v roce 2011 a předkládá Radě ke schválení směrnici Řízení projektů ve fázi udržitelnosti projektů.  

 

USNESENÍ: 

RADA MAS schvaluje směrnici Řízení projektů ve fázi udržitelnosti projektů dle přílohy č.1.  

Hlasování: pro 3 – proti 1 – zdrželi se 0 

 

 

2) Konec roku 2011 
 

a) příprava jednání Valné hromady 
Pro konání Valné hromady bylo vybráno místo Penzion na Červeném potoce, kde mimo jiné 

proběhne prohlídka zrekonstruovaných prostor za přispění dotace Programu rozvoje venkova-

Leader. 

termín: 25.11.2011 od 12:00 hodin 

 

PROGRAM VH: 

1) zpráva o činnosti za uplynulé období 

2) zpráva o plnění rozpočtu 



 
 

 

 

3) výhled činnosti do konce roku + rok 2012 

- propagace na konci roku 

- Leader 2012 (vyhlašované výzvy a předpokládané alokace) 

- připravované projekty 

4) rozpočtové provizorium - 2012 

5) změny v členské základně 

 

USNESENÍ: 

RADA MAS schvaluje program Valné hromady, která se bude konat dne 25.11.2011. 

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdrželi se 0 

 

 

b) Další aktivity – konec roku 2011 
Dále manažerka informovala o propagaci MAS a o dalším čísle Zpravodaje, který bude 

distribuován v lednu 2012. 

 

Propagace na konci roku: 

- PF 2012 do zpravodajů a na webové stránky MAS ORLICKO 

- PF pro členy, DSO Orlicko, Pardubický kraj, SZIF, partnery projektů (s kalendářem) 

- PF pro hodnotitele projektů + poděkování za práci v roce 2011 

- prezentace činnosti na VH DSO ORLICKO 

- prezentace činnosti v rámci dalších vhodných VH 

- 8.12. – Agrární komora (Ing. Žďárský) 

- Konference NNO Pardubického kraje (jaro 2012)  

- Infolist 

- 15.11. – uzávěrka Zpravodaje Agrovenkova 

 

 

Zpravodaj MAS ORLICKO č.3 

 

   Připravovaný obsah: 

I. Informace o činnosti MAS ORLICKO 

Co se událo od minulého čísla  

O kanceláři MAS (jaké služby nabízí), území MAS 

Změny v členské základně MAS ORLICKO 

Rozhovory s novými členy MAS ORLICKO 

II. LEADER  

Co je Leader 

Ukončené projekty, rozhovory – ukončené projekty  

IV. výzva - vyhodnocení, podpořené projekty, rozhovor s předsedou VK 

Výzvy v roce 2012 

III. DALŠÍ PROJEKTY 

Podpořené a připravované projekty  

IV. NAŠI ČLENOVÉ 



 
 

 

 

Prezentace činnosti členů MAS ORLICKO  

V. MAS ORLICKO Vás zve …  

Kalendář pro plesovou sezonu 2012 

Další 

 

 

3) Ostatní 

 

a) Výhled činnosti do konce roku 2011 
Manažerka podala podrobné informace o plánu činnosti MAS do konce roku: 

 

Administrace SPL 

 Doplnění formálních náležitostí projektů doložených na SZIF  

 Vyhodnocení IV. výzvy (dopracování zpráv, hodnocení monitorovacích indikátorů, 

vyhodnocení zkušeností IV. výzvy z administrace + příprava dokumentů pro rok 2012 

z toho vyplývajících) 

 Aktualizace webových stránek (zjednodušení, nová sekce – projekty MAS ORLICKO) 

 Vydávání tiskových zpráv o MAS ORLICKO a IV. výzvě 

 Školení pro podpořené žadatele – 9. a 10.11.2011 

 Žádosti o platbu – ukončené projekty 

 Příprava na rok 2012 – zapracování výstupů z pracovního jednání 8.11.2011 

 Kontroly projektů ukončených do konce roku 2010 

Ukončení roku 2011 

 Příprava Valné hromady 

 Příprava propagace související s koncem roku  

 Plnění rozpočtu a vyúčtování dotací  

 Inventura majetku a pokladny (začátek roku 2012) 

 Příprava zpravodaje MAS ORLICKO 

 

Další projekty 

 Orlické hory pro všechny 

 Katalog podnikatelů 

 Další projekty – žádosti 02/2012 

Probíhají jednání s potenciálními partnery 

Střednědobé hodnocení SPL 

 

USNESENÍ: 

RADA MAS bere na vědomí výhled činnosti MAS do konce roku 2011. 

 

 



 
 

 

 

b) Hodnocení Místních akčních skupin 

 
Hodnocení MAS ORLICKO: 145 bodů 

Zařazení do kategorie „B“ 

 

  název skupiny doplňující komentář 

A nejlépe fungující MAS – 

příklady dobré praxe 

vysoce transparentní a důvěryhodné, aktivní a aktivizující území 

B dobře fungující MAS 

je u nich prokazatelná nadstavba metody LEADER (tj. umí nejen 

rozdělovat peníze, ale mají jasnou strategii 

a distribuce finančních prostředků přes ně má přidanou hodnotu 

oproti centralizovanému rozdělování) 

C průměrné MAS splňují formální požadavky pro existenci a čerpání, efekt je téměř 

stejný, jako kdyby finance byly přerozdělovány centrálně 

D MAS, které by svůj přístup 

měly přehodnotit 

jsou na hranici toho, co se od nich očekává, splňují pouze formální 

pravidla 

 

USNESENÍ: 

RADA MAS bere na vědomí výsledek hodnocení MAS ORLICKO. 

 

 

c) Konference – Orlicko – Kladsko 
Ing. Vanická pohovořila o konferenci Orlicko-Kaldsko, které se v říjnu 2011 za MAS ORLICKO 

zúčastnil Ing. Bednář.  

 

d) Konference – VENKOV 2011 
Členové Rady byli seznámeni s možností účasti na Národní konferenci VENKOV 2011, která se 

bude konat 14. - 16.11.2011.  

 

e) Problematika inovací v mikroregionech 
Seminář proběhne 21. listopadu 2011 pod záštitou Mgr. Radko Martínka. 

Účast: Ing. Vanická, Ing. Žďárský 

 
 

 

Předseda Rady poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 15 hodin. 

 

 

………………………….                

   Ing. Oldřich Žďárský                

      

 

Zapsala: Ing. Ivana Vanická 


