
       MÍSTNÍ AK ČNÍ SKUPINA ORLICKO 
 

        Masarykovo náměstí 166, 564 01  Žamberk 
 
 
 

Zápis Valné hromady 
 
 
Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku 
 
Dne: 25. května 2007 
. 
Účastníci: členové občanského sdružení: dle prezenční listiny 
 Bc. Ivana Danielová 
 
 
 
Program: 
 

1. Aktuality v p řípravě programu LEADER 2007-2013 
2. Strategie MAS Orlicko – postup při aktualizaci 
3. Záměr MAS Orlicko – „Pe čujeme o Orlicko“ 
4. Rozpočet MAS Orlicko 
5. Databáze projektů  
6. Zpráva o účasti na mezinárodní konference o programu Leader v Polsku 
7. Různé 
 

 
 
Předseda svazku přivítal přítomné na valné hromadě místní akční skupiny Orlicko a zahájil 
jednání. Valná hromada schválila program jednání tak, jak byl předložen. 
 
Zapisovatelkou zápisu byla jmenována Bc. Ivana Danielová. Ověřovatelem zápisu byl 
jmenován pan Vladimír Zamazal.  
 
Předseda svazku dále přivítal paní Urbanovou, společnici firmy Lichkovský dvůr, s.r.o., která 
projevila zájem o účast v místní akční skupině Orlicko a požádal ji o krátké představení. 
 
Paní Urbanová krátce představila náplň činnosti firmy Lichkovský dvůr s.r.o. a zdůvodnila 
zájem na členství v MAS Orlicko zkušenostmi s fungováním MAS a zájmem o podporu a 
rozvoj regionu Orlicko.  
 
 
Ad 1) Aktuality p ři přípravě programu LEADER 2007 - 2013 
 
Předseda svazku informoval přítomné, že v úterý byl v Bruselu schválen rámec podpory pro 
ČR v oblasti venkova a zemědělství – tj. měly by se začít rozvíjet projekty v rámci EAFRD. 
První kolo výzev v rámci osy č. 1. je očekáváno v červenci. Termín vyhlášení výzev pro 
Leader doposud není znám, očekává se však, že proběhne do konce tohoto roku.  

 

M • A • S 



 
 
V současné době jsou již k dispozici základní dokumenty: 

- osnova strategického plánu Leader 
- kritéria přijatelnosti MAS 
- výběrová kriteria MAS (stále probíhají jednání, diskutuje se o kritérii času – min. 12 

měsíců existence MAS)  
 

Usnesení 1/2007: 
 

Valná hromada bere na vědomí informace o aktualitách v přípravě programu  
LEADER 2007 – 2013. 
 
 
Ad 2) Strategie MAS Orlicko – postup při aktualizaci 
 
Manažer svazku informoval přítomné, že Strategie MAS Orlicko musí být dopracována 
v souladu s novou osnovou. 
 

Osnova strategie je rámcově stejná jako v předešlém období, Jednotlivé body osnovy jsou již 
rozpracovány do podrobností. Strategie se v podstatě vytváří na úrovni programového 
dokumentu.  
 

Výběrová kriteria MAS z 90% korespondují s obsahem Strategie. Strategie tedy musí být 
zpracována velmi detailně a pečlivě, s ohledem na tento její význam při soutěži po vyhlášení 
výzvy pro zařazení do Leader.  
 

Práce na aktualizaci doposud nebyly započaty, předpokládá se jejich zahájení během měsíce 
června tak, aby v září mohla být aktualizovaná strategie představena valné hromadě. Manažer 
svazku upozornil, že při aktualizace bude nutná spolupráce jednotlivých členů MAS, 
neboť součástí strategie je také podrobný popis organizace a zdrojů MAS, včetně lidských 
zdrojů (kvalifikace, vzdělání, administrativní zázemí, systém vzdělávání členů, jazyková 
vybavenost členů, atd.) 
 

Manažer svazku dále seznámil s hlavními opatřeními osy 3: 
 

1. 72% prostředků je určeno k realizaci místní strategie (tj. k rozdělení konečným žadatelům 
v souladu s kritérii stanovenými strategií). Finanční prostředky budou vypláceny přez 
platební agenturu. 

 

2. 18% prostředků je určeno na vlastní činnost MAS (administrativa, běžné výdaje, 
hodnotitelé, získávání zkušenosti, kurzy, dovednosti, …) 

 

3. 10% prostředků je určeno na realizaci projektů se zahraničním partnerem -  většinou 
vzdělávací věci, výměna zkušeností, atd.  

 

Manažer svazku dále upozornil, že bodovací kritéria jsou bohužel velmi subjektivního 
charakteru. 
 
Výběr proběhne v rámci ZIF. Předpokládá se, že proběhnou dvě výzvy, první do konce tohoto 
roku.  
 

Manažer dále uvedl, že všechny obce na území MAS Orlicko se musí seznámit se strategií a 
vyjádřit souhlas s územním začleněním do území MAS. O tomto kroku byli všichni zástupci 



obcí informování na Valné hromadě Orlicka. V současné době probíhá projednávání 
v jednotlivých obecních zastupitelstvech.  
 
Usnesení 2/2007: 
 

Valná hromada bere na vědomí informace o dalším postupu aktualizace strategie MAS 
Orlicko. 
 
Usnesení 3/2007: 
 

Valná hromada ukládá manažerovi svazku aktualizaci strategie MAS Orlicko tak, aby 
mohla být předložena na Valné hromadě 15. září 2007 k projednání. 
 
 
Ad 3) Záměr MAS Orlicko – „Pe čujeme o Orlicko“  
 
Zástupce pracovní komise společně s manažerem seznámili přítomné s postupem zpracování 
Záměru „Pečujeme o Orlicko“ a s jeho obsahovou náplní. 
 
Manažer MAS dále informoval přítomné, že tento Záměr bude po schválení nutné ještě 
dopracovat v souladu s aktuálně schváleným Programem. 
 
Usnesení 4/2007 
 

Valná hromada schvaluje znění Záměru tak, jak bylo p ředloženo. 
 
Usnesení 5/2007 
 

Valná Hromada ukládá manažerovi a Radě po schválení Programu LEADER ČR 2007: 
• dopracovat Záměr v souladu s aktuálně schválenou metodikou  
• zpracovat a podat Žádost o poskytnutí podpory záměru místní akční skupiny 

v rámci vyhlášené výzvy. 
 
 
Ad 4) Rozpočet MAS Orlicko 
 
Manažer svazku informoval o žádosti o finanční podporu činnosti MAS Orlicko ve výši 
220 000 Kč zaslané Ing. Petru Šilarovi, členu Rady Pardubického kraje. Z této částky bude 
hrazena propagace a provoz činnosti MAS Orlicko. Předpokládá se obdržení podpory ve výši 
200 000 Kč. 
 
Usnesení 6/2007: 
 

Valná hromada bere na vědomí informace o podání žádosti o finanční podporu činnosti 
MAS Orlicko. 
 
Usnesení 7/2007: 
 

Valná hromada ukládá radě MAS Orlicko odsouhlasení rozpočtu MAS pro rok 2007. 
 
 
 



Ad 5) Databáze projektů 
 
Sběr projektových záměrů a propagace činnosti MAS by mělo společně s aktualizací Strategie 
patřit k hlavní náplni činnosti MAS v tomto roce.  
 
V souladu s usnesením Rady bude zahájena propagace činnosti MAS a sběr projektových 
záměrů a to následující formou: 
 

- informací v místním tisku  

- distribucí informačních letáků  

- informacemi prostřednictvím zemědělského svazu 

 

Projektové záměry bude možné vkládat prostřednictvím webových stránek MAS Orlicko 
(mas.orlicko.cz ). 
 
Návrh letáku bude zaslán členům e-mailem k seznámení a případnému připomínkování. 
 
Usnesení 8/2007: 
 
Valná hromada ukládá manažerovi a radě připravit propagaci činnosti MAS Orlicko a 
výzvu ke vkládání projektových záměrů na stránkách MAS. Návrh letáků bude zaslán 
členům VH e-mailem. 
 
 
Ad 6) Zpráva o účasti na mezinárodní konference o programu Leader v Polsku 
 
Manažer svazku informoval o účasti předsedy MAS Orlicko a zástupců firmy REDEA 
Žamberk s.r.o. (Ing. Zeman, Bc. Danielová) na 6. mezinárodním kongresu pro obnovu 
venkova v Polsku.  
 
Předseda svazku a Bc. Danielová informovali přítomné o programové náplni kongresu, 
jednotlivých příspěvcích a zásadních poznatcích, které vyplynuly z jednotlivých jednání. 
 
Manažer svazku dále informoval přítomné, že v případě zájmu jednotlivých členů MAS bude 
možné v rámci finančních prostředků MAS financování účasti i na dalších 
konferencích/kongresech/setkáních připravovaných v oboru rozvoje venkova. 
 
Usnesení 9/2007: 
 
Valná hromada bere na vědomí informace o účasti na mezinárodním kongresu pro 
obnovu venkova v Polsku a o možnostech účasti na konferencích/seminářích obdobného 
charakteru.  
 
 
 
 
 
 
 



Předseda svazku ukončil jednání a poděkoval všem přítomným za účast. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Oldřich Žďárský 
předseda 
 
 
 
 
 
 
Ověřil:  Vladimír Zamazal 
 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Ivana Danielová 


