
       MÍSTNÍ AK ČNÍ SKUPINA ORLICKO 
 

        Masarykovo náměstí 166, 564 01  Žamberk 
 
 
 

Zápis Valné hromady 
 
 
Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku 
 
Dne: 30. srpna 2007 
. 
Účastníci: členové občanského sdružení: dle prezenční listiny 
 Ing. Ivana Danielová 
 
 
 
Program: 
 

1. Aktuality p ři přípravy programu LEADER ČR 2007 
2. Aktuality na webových stránkách MAS Orlicko 
 

Předseda svazku přivítal přítomné na valné hromadě za účelem projednání aktualit při 
přípravě programu LEADER ČR 2007. Ověřovateli zápisu jmenoval pana Jaroslava 
Krátkého. 
 
1. Aktuality p ři přípravy programu LEADER ČR 2007 
 

Předseda svazku informoval o aktivitách v programu LEADER, které proběhly od minulého 
jednání VH: 
 

� Dne 20.7.2007 byl vyhlášen program LEADER ČR 2007 

� Dne 26.7.2007 se sešla pracovní skupina k aktualizaci Záměru „Pečujeme o Orlicko“ 

schváleného valnou hromadou usnesením 4/2007 

� Manažer svazku ve spolupráci s pracovní skupinou provedl aktualizaci Záměru 

� Dne 9.8.2007 předal předseda svazku se zástupcem firmy Redea Žamberk s.r.o. 

Žádost o podporu Záměru 

 

Současný stav programu Leader ČR 2007: 

Celkové prostředky Programu Leader ČR 2007 jsou ve výši 50 000 000 Kč. 

Očekávaný počet podpořených MAS: 20 

Celkový počet přihlášených MAS: 57 – z Pardubického kraje: 6 
 

Očekávaná výše podpory činí 2 500 000 Kč. 
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Očekávaný další vývoj: 
 

� V souladu s harmonogramem by měly záměry být posouzeny do 4. září 2007 

Hodnotitelskou komisí Ministerstva zemědělství 

� V případě získání podpory musí být do 7. září vyhlášena výzva k předkládání 

projektových záměrů  

� Příjem žádostí bude probíhat 27. září 2007 v sekretariátu MAS (po dohodě lze i 

v jiném termínu před 27. září 2007) 

 

Usnesení 9/2007 
 

Valná hromada bere na vědomí informace o realizovaných aktivitách a současném 

vývoji Programu Leader ČR 2007. 

 

Usnesení 10/2007 
 

Valná hromada ukládá manažerovi svazku informovat všechny členy MAS o výsledku 

posouzení Záměrů Hodnotitelskou komisí Ministerstva zemědělství.  

 

Usnesení 11/2007 
 

Valná hromada ukládá manažerovi svazku připravit ve spolupráci s předsedou výzvu 

k předkládání projektových záměrů a v případě obdržení podpory Záměru zajistit její 

zveřejnění v souladu s podmínkami Záměru.  

 

2. Aktuality na webových stránkách MAS Orlicko 
 

Manažer svazku informoval o úpravě webových stránek MAS Orlicko (www.mas.orlicko.cz) 

a o jejich rozšíření v souladu s potřebami činnosti MAS: 
 

� Byla nově doplněna kategorie „Aktuality“, kde budou zveřejňovány aktuální informace, 

výzvy a nově také pozvánky na jednání valné hromady 

� Byla nově doplněna kategorie „Dokumenty“, kde budou zveřejňovány zápisy z jednání 

valné hromady, rady a programové dokumenty (Strategie, Záměr, …) 

 

 



 

Usnesení 12/2007 
 

Valná hromada bere na vědomí informace o aktualitách na webových stránkách MAS 

Orlicko. 

 

 
 
 
 
Ing. Oldřich Žďárský 
předseda 
 
 
 
 
 
 
Ověřil:  Jaroslav Krátký 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Ivana Danielová 


