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VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  VVIIII..  VVÝÝZZVVYY  MMAASS  OORRLLIICCKKOO  
 
Vážení čtenáři,  
 
dovolujeme si Vám předložit aktuální vyhodnocení VII. realizované výzvy Místní akční skupiny 
ORLICKO. 
 
Tato zpráva shrnuje základní informace o realizované výzvě, a to od fáze jejího zveřejnění, až po 
doporučení projektů k financování.  
 
Uvedené informace vycházejí ze zkušeností s konzultacemi, příjmem a hodnocením projektů a dále 
z vybraných dat jednotlivých žádostí.  
 
 
 

ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  IINNFFOORRMMAACCEE  OO  VVÝÝZZVVĚĚ  
 

 
VII. výzva MAS ORLICKO 
 
VII. výzva MAS ORLICKO byla zaměřena na podporu následujících subjektů v regionu Orlicko: 
 

 obcí  

 neziskových organizací a církví 

 podnikatelských subjektů 
 
Na podporu této výzvy byly alokovány prostředky ve výši 9 223 592 Kč a dalších 662 995 Kč bylo 
převedeno z minulých výzev. Celkem tak mohlo být rozděleno 9 886 587 Kč mezi jednotlivé cílové 
skupiny.  V následujícím grafu jsou znázorněny alokované prostředky dle jednotlivých fichí  
v určeném poměru. 
 

Graf 1: Alokace prostředků - VII. výzva
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V rámci VII. výzvy byly na podporu uvedených cílových skupin vyhlášeny celkem 4 fiche1, do kterých 
mohli žadatelé předkládat své žádosti.  
 
Fiche jsou vyhlašovány každoročně, v souladu se schváleným Strategickým plánem Leader (dále jen 
„SPL“) Místní akční skupiny ORLICKO. S ohledem na disponibilní prostředky stanovuje Rada MAS pro 
dosažení cílů SPL pro každou výzvu tzv. doporučenou výši dotace pro vybrané skupiny žadatelů 
(fiche).  
 
 
Přehled vyhlášených fiche v VII. výzvě 2013  
 
V sedmé výzvě byly jednotlivé fiche vyhlášeny v následující struktuře:  
 

Alokace VII. výzvy 
% (v rámci r. 

2013) 
Absolutně 

Max. doporučená výše 
dotace 

Fiche 1: Obce 43,6 4 019 641 není stanovena 

Fiche 4: neziskové organizace; církve 11,9 1 097 608 150 000 

Fiche 5: zemědělští podnikatelé 23,5 2 167 544 250 000 

Fiche 8: zemědělští podnikatelé, podnikatelé 
podnikající v cestovním ruchu, NNO 

21,0 1 938 799 300 000 

 
 
 
 

ZZVVEEŘŘEEJJNNĚĚNNÍÍ  VVÝÝZZVVYY  AA  PPŘŘÍÍJJEEMM  ŽŽÁÁDDOOSSTTÍÍ  
 
 
Zveřejnění výzvy 
 
Předpokládaný harmonogram výzev v roce 2013 a základní popis fiche byl zveřejněn na webových 
stránkách MAS ORLICKO v sekci „Výzvy“ v únoru 2013. 
 
Informace o připravované výzvě zveřejnila MAS ORLICKO také v pátém čísle Zpravodaje MAS 
ORLICKO, který byl distribuován prostřednictvím obecních a pověřených úřadů, v sídle MAS ORLICKO 
a na vybraných akcích v regionu.  
 
O vyhlášení výzvy dále MAS ORLICKO informovala prostřednictvím zprávy v místních zpravodajích 
jednotlivých obcí a měst Orlicka, na webových stránkách MAS ORLICKO, obcí a Agrovenkova.  
 
Místní akční skupina ORLICKO vyhlašovala většinou ročně dvě výzvy k předkládání žádostí o dotaci, a 
to s obvyklým příjmem žádostí v květnu a v září kalendářního roku.  
V letošním roce byla vyhlášena pouze jedna výzva. Jedná se o 7. poslední výzvu v programovacím 
období 2008 - 2013.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Fiche: fiche je dokument, který v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z Programu rozvoje venkova 

stanoví závazné podmínky poskytnutí podpory jednotlivým žadatelům o dotace. 
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Konzultace v kanceláři MAS 
 
Kancelář MAS poskytovala od března 2013 průběžné konzultace k příjmu žádostí v rámci VII. výzvy, 
kdy mohli žadatelé začít připravovat své projektové žádosti (zajišťování podkladů, povinných příloh, 
cenových nabídek atd.).  
 
V období od zveřejnění informací o VII. vyhlášené výzvě až po příjem žádostí o dotaci, zrealizovala 
kancelář MAS celkem 63 prvotních konzultací s potenciálními žadateli o poskytnutí dotace 
z programu LEADER, kdy následovaly další pokračující konzultace k jednotlivým projektům.  
 
V tomto období měli všichni potenciální žadatelé možnost: 

 konzultovat s kanceláří MAS svůj projektový záměr (přijatelnost projektu k financování) 

 nechat si zkontrolovat popis projektu, který byl následně předmětem žádosti o dotaci 

 připravit a kompletovat povinné a dobrovolné přílohy žádosti o dotaci a konzultovat je 
s pracovníky kanceláře MAS. 

 
Pro ulehčení přípravy žádostí o dotaci vydala kancelář MAS také informační brožuru „Jak si správně 
zpracovat žádost o dotaci“, kterou všichni žadatelé obdrželi v kanceláři MAS. 
 
 
Zveřejnění žádosti o dotaci  
 
V souladu se schváleným harmonogramem poskytovatele dotace (Státního zemědělského a 
intervenčního fondu) došlo ke zveřejnění formuláře žádosti o dotaci 28. 3. 2013 na webových 
stránkách MAS.  
 
V období od 28. 3. 2013 do 26. 4. 9. 2013 museli žadatelé vyplnit formulář žádosti o dotaci (na 
základě předkonzultovaných podkladů) a zkompletovat povinné a nepovinné přílohy žádosti. 
 
V tomto období probíhaly v kanceláři konzultace jak již připravovaných projektů, tak projektů, 
s kterými žadatelé v tomto období přicházeli teprve na prvotní konzultaci. 
 
Pozdní zahájení přípravy a konzultace některých projektů, tak mělo značný vliv na následující příjem 
žádostí a také na bodové ohodnocení předmětných projektů hodnotiteli.  
 
 
Příjem žádostí 
 
Příjem žádostí probíhal v kanceláři MAS v termínu od 22. 4. do 26. 4. 2013. S ohledem na potřebu 
organizačního zajištění příjmu, museli být všichni žadatelé na předání žádostí o dotaci předem 
nahlášeni.  
 
Příjem žádostí z hlediska času probíhal převážně bez problémů, dle připraveného harmonogramu.  
V první den příjmu žádostí bylo podáno 8 projektů s tím, že probíhaly i konzultace k některým 
projektům.  
Druhý den příjmu žádostí byly přijaty pouze 4 žádosti, kdy ještě probíhaly konzultace k dalším 
připravovaným žádostem o dotaci. 
Třetí den byl přijat nejvyšší počet žádosti, a to celkem 15. 
Čtvrtý den přijala kancelář MAS 14 žádostí. 
V pátém dni bylo přijato celkem 9 žádostí o dotaci. 
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Ke dni 26. 4. 2013 bylo v VII. výzvě přijato celkem 50 žádostí o dotaci.  
 
Příprava některých žádostí „na poslední chvíli“ a s tím spojené konzultace ještě v prvních dnech 
příjmu žádostí mají za následek nekvalitně zpracované žádosti včetně příloh, což se následně odráží 
na bodovém hodnocení projektů (viz. kapitola Hodnocení projektů). 
 
 
 
 
 

Přehled předložených žádostí – VII. výzva 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Graf 2: Požadovaná výše dotace dle žadatelů
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Graf 3: Počet předložených projektů dle žadatelů
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AADDMMIINNIISSTTRRAACCEE  PPRROOJJEEKKTTŮŮ  
 
V období od 29. 4. do 7. 5. 2013 probíhala administrativní kontrola projektů v kanceláři MAS. 
 
V rámci administrativní kontroly probíhá tzv: 
 

 kontrola přijatelnosti (vhodnost žadatele jako příjemce dotace) 

 kontrola formálních požadavků a náležitostí žádosti 
 
Kontrola v kanceláři MAS probíhá v předepsaném rozsahu (dle Pravidel) a její výsledky pracovníci 
zaznamenávají do formulářů, které se stávají součástí dokumentace veškerých projektů.  
 
Administrativní kontrolu žádostí v kanceláři MAS následně doplňuje kontrola Státním zemědělským a 
intervenčním fondem, která probíhá pouze u projektů doporučených k financování (u projektů 
podpořených v rámci VII. výzvy tato kontrola proběhne do 28 kalendářních dnů od posledního dne 
registrace žádostí v daném kole na Regionálním odboru SZIF). 
 
Žadatelé jsou povinni se na základě výzvy MAS nebo SZIF dostavit do kanceláře MAS a zjištěné 
nedostatky odstranit (opravit) do 10 kalendářních dnů. 
 
Odstranění formálních nedostatků projektů v kanceláři MAS probíhalo v období od 8. do 15. května 
2013. 
 
Na základě provedené administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti nebyl kanceláří MAS žádný 
projekt vyloučen z další administrace.  
 
 
 

HHOODDNNOOCCEENNÍÍ  PPRROOJJEEKKTTŮŮ  
 
Hodnocení projektů je nejdůležitější součástí v rámci celé výzvy.  
 
V MAS ORLICKO probíhá hodnocení projektů v souladu se schválenou směrnicí (Metodickým 
postupem k hodnocení projektů), která je zveřejněna na webových stránkách MAS ORLICKO. 
 
V předem určený den obdrží hodnotitelé projekty a podrobné informace s podklady k hodnocení 
projektů tak, aby byla zajištěna pokud možno maximální jednotnost v přístupu k hodnocení projektů.  
 
Hodnocení projektů obcí a podnikatelských subjektů 
 

Hodnocení projektů obcí a podnikatelských subjektů probíhalo od 17. 5. do 10. 6 2013.  
 

Hodnocení projektů prováděli nezávisle na sobě dva hodnotitelé z území MAS ORLICKO.  Každý 
hodnotitel obdržel k hodnocení minimálně 9 projektů z jedné fiche, čímž byl zajištěn co 
nejjednotnější přístup k hodnocení projektů (hodnotitel mohl jednotlivé projekty navzájem 
porovnávat).  
 

V případě, že se hodnocení těchto dvou hodnotitelů rozcházelo o více než 20 %, byl projekt 
postoupen do třetího – revizního hodnocení. V rámci VII. výzvy byly z tohoto důvodu k třetímu 
hodnocení postoupeny 2 projekty.  
 

Hodnocené projekty byly automaticky postoupeny k 3. hodnocení také v případě, kdy se hodnotitelé 
rozcházeli v hodnocení kritéria, definujícího kritickou hranici podpory projektu v takovém rozsahu, že 
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jedno hodnocení je nad kritickou hranicí a druhé hodnocení je pod kritickou hranicí. V rámci VII. 
výzvy byly z tohoto důvodu předmětem třetího hodnocení.  V jednom případě bylo nízké bodové 
hodnocení projektu potvrzeno a došlo k ukončení administrace tohoto projektu z důvodu nesplnění 
kritéria přijatelnosti „Kvalita projektu“. Ve 2 případech poukázalo bodové hodnocení na vážné 
nedostatky v uvedeném projektu, které byly v případě projektů, které se následně umístily nad čarou, 
řešeny doplněním žádosti (doplnění nezpůsobilých výdajů projektu, ucelené řešení projektu). 
 

Ve většině těchto případů se jednalo o projekty, které byly připravovány v krátkém termínu před 
příjmem žádostí a nebyly dostatečně konzultovány.  
 

Konečný bodový zisk jednotlivých projektů byl následně stanoven jako součet obou bodových 
hodnocení. Pokud byl projekt předmětem třetího bodového hodnocení, byly sečteny ty dvě hodnoty, 
které byly k sobě blíže.  
 

Na základě bodového zisku projektů v hodnocení bylo stanoveno konečné pořadí projektů v rámci 
každé jednotlivé fiche. Toto pořadí bylo podkladem pro jednání výběrové komise. 
 
 
Hodnocení projektů neziskových organizací 
 
Projekty neziskových organizací byly v VII. výzvě hodnoceny jak na základě předložených žádostí, tak 
na základě veřejné prezentace projektů hodnotitelské.  
 

Projekty byly nejprve přiděleny 2 hodnotitelům, kteří po detailním prostudování žádosti zpracovali 
návrh bodového hodnocení a dotazy k posouzení preferenčních kritérií předmětných projektů. 
 

Veřejné prezentace proběhly ve dnech 24. 5. a 28. 5. v zasedací místnosti MAS ORLICKO. K veřejným 
prezentacím se mohli žadatelé přihlásit na konkrétní datum a čas v kanceláři MAS ORLICKO. Veškeré 
informace k průběhu veřejných prezentací, včetně pozvánky pro veřejnost, byly zveřejněny na 
webových stránkách MAS ORLICKO 7. 5. 2013.  
 

K veřejným prezentacím mohli zástupci žadatele s sebou vzít zástupce svých členů a předložit 
doplňující doklady, které nebyly předmětem žádosti (např. trofeje, ceny, fyzické výstupy z činnosti, 
kroniku atd.). 
 
Po skončení všech prezentací jednali členové hodnotitelské komise společně o bodovém hodnocení 
prezentovaných projektů. Bodové hodnocení projektů následně stanovovala tříčlenná hodnotitelská 
komise společně na základě konsensu všech členů hodnotitelské komise. Na základě výsledného 
bodového hodnocení bylo stanoveno končené pořadí projektů, které sloužilo jako podklad k jednání 
výběrové komise.  
 
Na základě veřejných prezentací proběhla také jedna kontrola ex – ante, zaměřená na kontrolu 
skutečného stavu projektu před realizací. Výsledkem kontroly bylo doplnění specifikace žádosti.  
 
 

            
 

Fotodokumentace z veřejné prezentace projektů 
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Anonymita hodnotitelů 
Hodnocení projektů je anonymní. Žadatelé, členové MAS, ani další osoby nemohou být informováni o 
osobě hodnotitele. Hodnotitelé jednotlivých projektů jsou známi pouze pracovníkům kanceláře MAS, 
kteří jsou vázáni mlčenlivostí. 
 
V případě projektů, jejichž hodnocení je předmětem veřejné prezentace, je přidělení projektů 
k bližšímu studiu hodnotitelům anonymní až po dobu veřejné prezentace. Následné bodové 
hodnocení projektů probíhá již celou hodnotitelskou komisí. 
 
 
Vyhodnocení zkušeností z bodového hodnocení projektů, minimální bodová hranice nutná 
k podpoře projektů 
 
 
Všeobecné poznatky: 
 

 Kvalita projektů 
 

Převážná většina projektů předložených v 7. výzvě byla zpracována kvalitně a odborně. Projekty 
odrážejí reálné potřeby žadatelů a území. 
 
Minimální část projektů tvořily žádosti, jejichž kvalita byla na nízké úrovni, a to jak po stránce 
formální, tak po stránce obsahové. 
 
Výraznější rozdíly v bodovém hodnocení byly způsobeny především nesplněním některých bodových 
kritérií případně nedoložením dobrovolných příloh, na jejichž základě byly body udělovány. 
 
U fiche 1 byl rozdíl mezi projekty s nejvyšším a nejnižším dosaženým bodovým hodnocením ve výši 
31% přidělených bodů, u fiche 4 rozdíl činil 39%, u fiche 5 byl 44% a u fiche 8 byl rozdíl nejvyšší 50%.  
Celková úroveň doporučených projektů k financování byla dobrá.  
 
Závěr: 
Na základě poznatků z administrace, konzultací a příjmu žádostí vyplynulo, že někteří žadatelé 
věnovali problematice „preferenčních“ (tj. hodnotících) kritérií nízkou pozornost a v rámci přípravy své 
žádosti se nedostatečně zaměřili na popis předmětných skutečností ve své žádosti, což bylo 
způsobeno především pozdním zahájením přípravy projektu.  
 
 
 
 

 Rozdíly v kvalitě projektů dle charakteru zpracovatele 
 
 

V dosahovaném bodovém hodnocení bylo možné pozorovat rozdíly mezi projekty, které si 
zpracovávali žadatelé sami a mezi projekty, které byly žadatelům zpracovány dodavatelsky. Srovnání 
úspěšnosti jednotlivých žadatelů dle charakteru zpracovatele je uvedeno v následujících grafech: 
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Projekty DOPORUČENÉ K FINANCOVÁNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z celkového počtu 39 projektů doporučených k financování bylo 23 % žádostí zpracováno odbornou 
firmou a 77 % žadateli vlastními silami. 
 
 
 
 

Projekty NEDOPORUČENÉ k financování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z celkového počtu 10 projektů nedoporučených k financování bylo 20 % projektů zpracováno 
poradenskými firmami a 80 % projektů žadateli vlastními silami. 

Graf 4: Projekty doporučené k 
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Žádost o přezkoumání postupu MAS  
 
Společně s informací o nedoporučení projektu k financování byli žadatelé informování o uděleném 
bodovém hodnocení a možnosti podat žádost o přezkoumání postupu MAS (odvolání oproti 
udělenému bodovému hodnocení).  
 
Tuto možnost využili celkem 3 žadatelé z řad neziskových organizací. Jedna ze tří žádostí nebyla 
z důvodu pozdního doručení projednána. Dvě zbývající žádosti byly postoupeny k přezkoumání 
hodnotitelské komisi. 
 
Zástupci obou hodnotitelských komisí se sešly k přezkoumání žádostí dne 27. 6. 2013 v zasedací 
místnosti MAS ORLICKO. V rámci procesu hodnocení bylo provedeno přezkoumání hodnocení 
jednotlivých preferenčních kritérií v porovnání s dalšími projekty s vyšším / nižším bodovým 
hodnocením. V jednom případě byl výsledek přezkumu totožný s původním uděleným hodnocením, 
v jednom případě bylo bodové hodnocení navýšeno o 2 body, bez vlivu na výsledné rozhodnutí o 
udělení / neudělení podpory.  
 
Závěry přezkoumání následně projednala rada MAS za účasti předsedy výběrové komise a 
předsedkyně revizní komise. 
 
Žadatelé následně 28. 6. 2013 převzali informace o projednání odvolání a byli poučeni o možnosti 
odvolání na RO SZIF. 
 
 
 
 
 

PPOODDPPOOŘŘEENNÉÉ  AA  NNEEPPOODDPPOOŘŘEENNÉÉ  PPRROOJJEEKKTTYY::  
 
V následující tabulce je uveden přehled projektů podpořených v rámci VII. výzvy MAS ORLICKO: 
 

Fiche 
Počet podpořených 

projektů  
Poskytnutá dotace 

Celkové náklady 
projektů 

F1 5 13% 3 327 040 33,67% 6 215 196 

F4 16 41% 2 271 118 22,98% 2 529 517 

F5 12 31% 2 573 844 26,05% 5 982 419 

F8 6 15% 1 709 144 17,30% 3 634 866  

Celkem 39 100% 9 881 146 100,00% 18 361 998 
 

 
Celkem bylo na projekty žadatelů rozděleno 9 881 146 Kč v souladu s příslušnou alokací roku 2013. 
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Přehled podpořených projektů a rozdělených prostředků - VII. výzva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při VII. výzvě MAS ORLICKO bylo podpořeno 5 projektů obcí, 15 projektů neziskových organizací, 1 
projekt církve, 12 projektů zemědělských podnikatelů a 6 projektů podnikatelů podnikajících 
v cestovním ruchu. Na podporu těchto projektů bylo rozděleno obcím 3 327 040 Kč, neziskovým 
organizacím a jedné církvi 2 271 118 Kč, zemědělským subjektům 2 573 844 Kč a podnikatelům 
podnikajícím v cestovním ruchu 1 709 144 Kč. 
 
 
 

Graf 10: Přehled podpořených projektů 
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Z grafů č. 6 a 7 vyplývá detailní rozdělení prostředků a přehled podpořených projektů v rámci 
jednotlivých vyhlášených fiche.  
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Seznam projektů doporučených k financování v rámci VII. výzvy MAS ORLICKO 
 
 

Fiche 1 – Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí 
 

Název žadatele Název projektu 
Místo realizace 

projektu 
Požadovaná 

dotace 

Obec Nekoř 
  
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ 

Nekoř 659 475 

Obec Záchlumí 
 

Záchlumí MOK nad školkou Záchlumí 663 175 

Obec Dolní Morava 
Rekonstrukce povrchu místní 
komunikace 3c na Velké Moravě 
 

Dolní Morava 669 920 

Obec Čenkovice 
Dopravní přístupnost Skiareálu 
Buková hora - rekonstrukce místní 
komunikace v majetku obce 

Čenkovice 669 999 

Obec Sobkovice 
Rekonstrukce povrchu místní 
komunikace v katastrálním území 
Sobkovice 

Sobkovice 664 471 

  3 327 040 

 
 
 
 
 

Fiche 4 – Podpora spolkové činnosti 
 
 

Název žadatele Název projektu 
Místo realizace 

projektu 
Požadovaná 

dotace 

Sbor dobrovolných hasičů 
Jamné nad Orlicí 

Vybavení sboru Jamné nad Orlicí 149 653 

TJ SOKOL Jamné  Vybavení tělocvičny Jamné nad Orlicí 149 850 

Sbor dobrovolných hasičů 
Dlouhoňovice 

Revitalizace hasičské klubovny v 
Dlouhoňovicích 

Dlouhoňovice 149 400 

Sbor dobrovolných hasičů 
Klášterec nad Orlicí 

Vybavení pro hasiče 
Klášterec nad 
Orlicí 

149 130 

Sbor Jednoty bratrské v 
Králíkách 

Vybavení Centra pro všechny 
generace 

Králíky 149 220 

Český svaz biatlonu Klub 
biatlonu OEZ Letohrad 

Pořízení sportovního vybavení pro 
mladé biatlonisty z regionu Orlicko 

Letohrad 148 099 

"Sdružení přátel školy 
LIŠKA" 

VESELÁ ZAHRADA Lichkov 139 500 
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AEROKLUB Žamberk 
Rekonstrukce oken obytné části 
hangáru 

Žamberk 149 955 

Sbor dobrovolných hasičů 
Letohrad-Kunčice 

Nákup požární stříkačky Letohrad 149 400 

Filmová společnost Orfilm Orfilm - dovybavení materiálem 
Jablonné nad 
Orlicí 

147 330 

Sbor dobrovolných hasičů 
Kameničná 

Zpevněná plocha hřiště u 
hasičského areálu 

Kameničná 141 570 

Tělocvičná jednota Sokol 
Líšnice 

Modernizace sokolovny Tělocvičné 
jednoty Sokol Líšnice 

Líšnice 148 049 

Český kynologický svaz 
Základní kynologická 
organizace Letohrad 

Sekací traktůrek a sekačka Letohrad 135 000 

Sbor dobrovolných hasičů 
Kunvald 

Nákup sportovního materiálu a 
uniforem 

Kunvald 72 381 

JEZDECKÝ KLUB ORLIČKY Vybavení jezdeckého klubu Orličky Orličky 142 731 

Český rybářský svaz, místní 
organizace Jablonné nad 
Orlicí 

Klubovna pro spolkovou činnost, 
zázemí mládeže 

Jablonné nad 
Orlicí 

149 850 

  
  

2 271 118 

 
 
 
 
 

Fiche 5 – Moderní zemědělské podnikání 
 

Název žadatele Název projektu 
Místo realizace 

projektu 
Požadovaná 

dotace 

Miroslav Zářecký Moderní zemědělské podnikání Nekoř 132 000 

Miroslav Seidlman 
Fixakční klec a manipulační 
ohrada pro skot 

Bystřec 123 000 

ŽIVA zemědělská obchodní, 
a.s. 

Zlepšení podmínek chovu telat 
Klášterec nad 
Orlicí 

246 000 

ZEOS, s.r.o. 
Pořízení automatického 
přihrnovače krmiva 

Králíky 200 000 

Karel Černohous 
Zimoviště masného skotu - 
vybavení 

Jamné nad Orlicí 249 995 

Lichkovský dvůr, s.r.o. 
rekonstrukce skladu technologií 
pro pastevní chov skotu, ovcí a 
koz 

Lichkov 249 829 

Lukáš Krejsa 
Modernizace zemědělského 
podniku 

Žamberk 244 740 
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Kunvaldská a.s. 
"Výběh pro jalovice a rekonstrukce 
ležiště" 

Kunvald 248 900 

BOCUS, a.s. 
Modernizace v chovu skotu v 
BOCUS, a.s. Letohrad 

Letohrad 249 950 

Daniela Bolečková 
NÁKUP NOVÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH 
STROJŮ PRO ŽIVOČIŠNOU 
VÝROBU 

Kunvald 249 480 

Jaromír Šeda 
Modernizace techniky pro 
živočišnou výrobu 

Helvíkovice 130 000 

Petr Bednář 
Zpevněná plocha s opěrnou 
zídkou 

Líšnice 249 950 

  
  

2 573 844 

 
 
 
 
 

Fiche 8 – Cestovní ruch – šance pro Orlicko II. 
 

Název žadatele Název projektu 
Místo realizace 

projektu 
Požadovaná 

dotace 

Správa sportovišť 
Dlouhoňovice, s.r.o. 

Rozšíření služeb Ski areálu 
Dlouhoňovice 

Dlouhoňovice 217 800 

Jitka Smetanová 
Vybavení a zařízení Smetanův 
penzion Mistrovice 

Mistrovice 298 800 

Ing. Pavel Pešta 
Rozšíření ubytovací kapacity 
penzionu Srdíčko v Jablonném 
nad Orlicí 

Jablonné nad 
Orlicí 

299 400 

R o l n i c k á  společnost 
s.r.o. 

Pension Ječmínek - sadové úpravy Červená Voda 294 019 

Ing. Milan Minář Zvýšení atraktivity Penzionu Skála Čenkovice 299 905 

SKIPARK ČERVENÁ VODA 
s. r. o. 

Celoroční rodinné hřiště Červená Voda 299 220 

      1 709 144 
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Porovnání podpořených projektů a rozdělených prostředků - VII. výzva 
 
V následujícím grafu je uvedeno srovnání požadované dotace a disponibilních alokací příslušných 
fiche: 
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Graf 13: Porovnání počtu podpořených a nepodpořených projektů

Podpořené projekty 5 16 12 6

Nepodpořené projekty 0 7 2 1

Ukončené projekty 0 0 0 1
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Graf 12:  Porovnání disponibilních zdrojů a požadované výše dotace žadateli

Alokace 4 019 641 1 097 608 2 167 544 1 938 799

Požadovaná dotace 3 327 040 3 200 785 3 070 794 2 009 144

Převis / Nedočerpané

prostředky

692 601 -2 103 177 -903 250 -70 345

Fiche 1 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 8
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IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  ŽŽAADDAATTEELLEE::  
 
Podpoření žadatelé 
 

V rámci administrace projektů podpořených MAS ORLICKO k financování budou v současné době 
probíhat následující kroky: 
 

1. MAS ORLICKO předala 1. 7. 2013 projekty doporučené k financování na RO SZIF2 v Hradci 
Králové. Zde proběhne do 28 kalendářních dnů od posledního dne registrace (tj. od 2. 7. 
2013) žádostí v daném kole na RO SZIF druhá administrativní kontrola a příp. následná výzva 
žadatelům k odstranění formálních nedostatků. 

 

2. Na základě výzvy RO SZIF se žadatelé dostaví do kanceláře MAS a zde ve spolupráci 
s pracovníky kanceláře zajistí odstranění nedostatků dle výzvy. Doplnění projektů na RO SZIF 
provádí pracovníci kanceláře MAS na základě plné moci pro všechny projekty společně. 

 

3. Během července 2013 proběhne školení pro podpořené žadatele, kde budou žadatelé 
seznámeni se základními povinnostmi příjemců dotace při realizaci projektu. Školení probíhá 
v prostorách sídla MAS ORLICKO a je pro všechny podpořené žadatele povinné. 

 

4. V období listopadu – prosince 2013 proběhne finální odsouhlasení projektů všech žadatelů 
na CP SZIF3 v Praze. Na základě této kontroly budou žadatelé vyzváni k podpisu Dohody o 
poskytnutí dotace. O podpisu dohody jsou žadatelé povinni kancelář MAS informovat a kopii 
podepsané dohody předat kanceláři k založení do složek projektu. 

 

5. Veškeré informace pro podpořené žadatele jsou zveřejněny na webových stránkách MAS 
ORLICKO, v sekci „Výzvy“, v kategorii příslušné výzvy (tj. „VII. výzva“). 

 

 
Nepodpoření žadatelé 
 

Z důvodu nedostatečného bodového zisku v hodnocení projektů a z důvodu omezených 
disponibilních prostředků, nebyly bohužel všechny předložené projekty v rámci VII. výzvy MAS 
ORLICKO doporučeny k financování. 
 
 

V kanceláři MAS ORLICKO si nepodpoření žadatelé mohou vyzvednout 2 kopie svého projektu, 
originál zůstává v kanceláři MAS pro potřeby povinné archivace. 
 
 

 

ZZÁÁVVĚĚRR::  
 
Vážení žadatelé i další potenciální zájemci o dotaci z programu LEADER, věříme, že Vám zveřejněné 
informace pomohou v dalším rozhodování a přípravě žádostí o dotaci u MAS ORLICKO v příštím 
programovacím období 2014 – 2020 a těšíme se na další spolupráci s Vámi. 
 
 
 

Ing. Ivana Vanická, manažerka 

                                                 
2
 Regionální odbor Státního zemědělského a intervenčního fondu v Hradci Králové 

3
 Centrální pracoviště Státního zemědělského a intervenčního fondu v Praze 


