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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY

Vážení členové MAS, partneři, kolegové, zástupci kraje, občané regionu i  zástupci orga-
nizací na území MAS ORLICKO, dovolte mi předložit výroční zprávu Místní akční skupiny 
ORLICKO za rok 2013.
Činnost MAS ORLICKO v roce 2013 byla pestrá a přinesla i mnoho změn a nových zkušeností, 
a to jak v souvislosti s rozšířením územní působnosti MAS ORLICKO, tak v souvislosti s realizací 
konkrétních projektů a aktivit.
Na poli vnitřní organizace došlo v návaznosti na jednání probíhající již od roku 2012 k rozšíření 
územní působnosti MAS ORLICKO o 26 měst, městysů a obcí, a počet obyvatel v územní pů-
sobnosti MAS ORLICKO se tak zvýšil na bezmála 87 000.
Ruku v  ruce s  rozšířením územní působnosti došlo také ke změně stanov organizace, které 
navýšily počet členů v radě a k rozšíření členské základny.
Při bilancování aktivit proběhlých v  rámci rozšiřování územní působnosti MAS ORLICKO tak 
můžeme říci, že jednotlivé aktivity a kroky proběhly velmi úspěšně: s celkovým počtem 41 řád-
ných a 5 přidružených členů v členské základně MAS ORLICKO jsou z geografi ckého pohledu 
zastoupeny subjekty z veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru vyváženě. Zástupci 
nových území mají svá místa v radě MAS a podařilo se je zapojit i k „osvojování“ zkušeností 
v rámci procesu hodnocení projektů.
Poslední, v  pořadí VII. výzva k  předkládání žádostí o  dotaci, uzavřela dotační období 
2009 – 2013 a podpořila tak posledních 35 žadatelů tohoto období.
Z  realizace dalších projektů můžeme zmínit především úspěšné zahájení provozu projektu 
„Orlické hory pro všechny“ nebo získání podpory pro volně navazující projekt „Jedeme všich-
ni“, který pokračuje až do roku 2014. 
V neposlední řadě bych také rád jmenoval projekt „NeziskovkyOrlicka.cz“, který slouží nezis-
kovým organizacím v území a v roce 2014 na něj plánujeme navázat s projektem, který zajistí 
právní servis pro neziskové organizace.
A co nás čeká v roce 2014? Transformace na spolek, certifi kace – jako předpoklad přijatelnosti 
k  získání dotací v  novém dotačním období 2014 – 2020, zpracování integrované strategie 
a podání žádosti o podporu, kontinuální podpora a servis pro žadatele s projekty v realizaci 
a udržitelnosti, realizace otevřených projektů a kdo ví, jistě i další výzvy, o kterých ještě nevíme, 
ale již na nás čekají…

Věřím, že společně s  Vámi a  pracovníky naší kanceláře se nám tyto 
úkoly a překážky podaří zdolat a budeme tak moci přispět k dalšímu 
rozvoji našeho regionu.

Ing. Oldřich Žďárský
předseda

Ing. Oldřich Žďárský
předseda MAS ORLICKO
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I.1. PROFIL SPOLEČNOSTI

I. O MAS ORLICKO

Místní akční skupina je neziskovou organizací, jejímiž zakladateli jsou v souladu s podmínkami 
Evropské unie zástupci místní komunity - podnikatelů, orgánů samospráv i neziskových orga-
nizací. Podíl veřejné sféry činí méně než 50 %.
Místní akční skupina ORLICKO je v současnosti příjemcem a administrátorem dotace v rámci 
programu „LEADER“, realizovaného v  České republice v  rámci Programu rozvoje venkova, 
kdy získala finanční alokaci pro období let 2009 - 2013. V  souladu s  pravidly Programu roz-
voje venkova administruje a  rozděluje finanční prostředky ve svém regionu – vymezeném 
katastrálními územími 31 obcí na území mikroregionu Orlicko. Každý rok tohoto schváleného 
období se konečným žadatelům (obcím, neziskovým organizacím a podnikatelům) rozděluje 
cca 10 000 000 Kč. Za tímto účelem byl vytvořen a schválen Strategický plán LEADER.
Mimo projektů v rámci opatření IV.1.2 se občanské sdružení věnuje přípravě projektů spolu-
práce s dalšími Místními akčními skupinami a přípravě projektů mimo program LEADER dle 
zpracované Návrhové studie. Cílem MAS ORLICKO je tak podporovat rozvoj regionu Orlicko 
v rámci realizace dalších zajímavých projektů, které přinášejí nová (inovativní) řešení k rozvoji 
území. 

Rozšíření území MAS ORLICKO
V listopadu 2012 schválila valná hromada MAS ORLICKO začlenění území obcí mikroregionu 
Region Orlicko-Třebovsko do územní působnosti MAS ORLICKO s  účinností od 1.  6.  2013. 
V období do 31. 5. 2013 byly tyto obce schváleny jako přidružená území.

Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 25. dubna 2013 došlo k dalšímu rozšíření územní 
působnosti MAS ORLICKO o Mikroregion Severo-Lanškrounsko s účinností od 1. 6. 2013.

Řádné území MAS ORLICKO se tak od 1. 6. 2013 rozrostlo o následující obce: 
Region Orlicko-Třebovsko:
Brandýs nad Orlicí, Česká Třebová, České Libchavy, Dlouhá Třebová, Dolní Dobrouč, Hnátnice, 
Jehnědí, Libchavy, Přívrat, Rybník, Řetová, Řetůvka, Semanín, Sopotnice, Sudislav nad Orlicí, 
Třebovice, Ústí nad Orlicí, Voděrady, Žampach.
Mikroregion Severo-Lanškrounsko:
Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Petrovice, Verměřovice, Výprachtice, Dolní 
Čermná.

Tím MAS ORLICKO realizuje od 1.  6.  2013 svou činnost na území celkem 57 obcí s  více než  
87 tisíci obyvateli.
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Přidružená území (do 31. 5. 2013) Regionu Orlicko-Třebovsko a jejich občané, firmy i organizace 
se mohli podílet na veškerých aktivitách MAS, především na přípravě strategie pro programo-
vací období 2014 – 2020, realizaci projektů MAS a propagační činnosti s výjimkou zapojení 
do realizace Strategického plánu Leader Místní akční skupiny ORLICKO pro období 2009 – 2013.

I.1. PROFIL SPOLEČNOSTI

I. O MAS ORLICKO
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Administrativní a personální zajištění činnosti společnosti
Administrativní činnost kanceláře MAS zajišťují dva pracovníci, kteří především poskytují 
bezplatné konzultace k projektům v jejich přípravné a realizační fázi a v době jejich pětileté 
udržitelnosti. Dále pořádají školení, semináře pro žadatele a  také zajišťují propagační mate-
riály, tiskoviny a  jiné potřebné činnosti pro provoz kanceláře. K  dalším aktivitám kanceláře 
patří příprava a realizace dalších projektů realizovaných MAS ORLICKO, jako příjemcem dotace 
v rámci dalších projektů (mimo opatření IV.1.).

Sídlo MAS:  Divišova 669, 564 01 Žamberk
Statutární zástupce:  Ing. Oldřich Žďárský
Manažerka:  Ing. Ivana Vanická
Zaměstnanci kanceláře MAS:  Blanka Kulhavá
  Ing. Lukáš Bednář

I.1. PROFIL SPOLEČNOSTI

I. O MAS ORLICKO
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Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším rozhodujícím orgánem, představovaný shromážděním všech 
členů MAS. V roce 2013 byla svolána celkem dvakrát. 

Členství v MAS ORLICKO
Členem MAS Orlicko se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která má trvalé bydliště 
v  regionu, který spadá pod působnost příslušné MAS. Členy se samozřejmě mohou stát 
i právnické osoby (neziskové organizace i podnikatelé), které mají na území, jež pod správu 
MAS spadá, sídlo nebo provozovnu či jinak v daném  regionu fakticky působí. Přijetím nových 
členů nesmí být narušena parita zástupců veřejného, soukromého a podnikatelského sektoru 
v členské základně. 

Podmínky členství jsou zveřejněny na webových stránkách.

Rozhodnutím valné hromady, která projednala aktualizaci stanov sdružení, byl v  roce 2012 
zaveden statut tzv. přidruženého členství. V souladu s touto změnou získávají žadatelé o člen-
ství rozhodnutím valné hromady statut tzv. přidruženého člena. Na základě tohoto statutu 
mají přidružení členové stejná práva jako členové řádní, s výjimkou hlasovacích práv a práv 
být voleni do orgánů MAS. O řádné členství mohou přidružení členové požádat nejdříve po 
jednoletém přidruženém členství (s výjimkou odůvodněných případů).

Rozšíření členské základny
Dubnovou valnou hromadou byli přidružení členové schváleni řádnými členy a  žadatelé 
o nové členství byli schváleni přidruženými členy.

Řádní členové s účinností od 1. 6. 2013
AVENA spol. s r.o., Contipro Group s.r.o., Domov pod hradem Žampach, Filmová společnost Orfilm, 
Ing. Josef Musil, Jitka Smetanová, KONZUM obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, MEDIATE s.r.o., 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, Pro Semanín, o.s., 
Region Orlicko-Třebovsko, SILYBA a.s., Základní škola a mateřská škola Červená Voda.

Přidružení členové s účinností ode dne konání valné hromady, tzn. od 25. 4. 2013
AGROVENKOV, o.p.s., Letohradské soukromé gymnázium o.p.s., Mikroregion Severo-Lanškroun-
sko, Mlýn o.s., SKIPARK ČERVENÁ VODA s.r.o. a Střední odborné učiliště opravárenské Králíky. 

I.2. ORGÁNY MAS ORLICKO A JEJICH ČINNOST

I. O MAS ORLICKO
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Na dalším jednání valné hromady, která se konala 5.  prosince  2013, byli přidružení členové 
přijati jako řádní členové a nově přihlášeni jako přidružení členové.

Řádní členové s účinností od 5. 12. 2013
AGROVENKOV, o.p.s., Letohradské soukromé gymnázium o.p.s., Mikroregion Severo-Lanškroun-
sko, Mlýn o.s., SKIPARK ČERVENÁ VODA s.r.o. a Střední odborné učiliště opravárenské Králíky.

Přidružení členové s účinností od 5. 12. 2013
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné, KLAS Nekoř a.s., Středisko volného 
času ANIMO Žamberk, VVS Verměřovice s.r.o.

Rada (výkonný orgán MAS)

V radě MAS ORLICKO bylo do 31. 5. 2013 stanoveno pět členů a od 1. 6. 2013 se počet členů 
zvýšil na sedm.

Valnou hromadou konající se 25. 4. 2013 byli s účinností od 1. 6. 2013 jmenováni noví členové 
rady (Pavel Šisler, Mgr. Luboš Bäuchel) a  dva členové (Ing. Oldřich Žďárský, Vladimír Šeda), 
kterým končil mandát, byli znovu zvoleni s účinností od 14. 5. 2013.

Aktuální složení rady
Členové: Ing. Oldřich Žďárský – předseda MAS
 Ing. Josef Paďour – místopředseda MAS
 Ing. Petr Mareš
 Silvie Serbousková
 Vladimír Šeda
 Pavel Šisler
 Mgr. Luboš Bäuchel

MAS ORLICKO má tedy od 1. 6. 2013 sedmičlennou radu, která odpovídá za přípravu, monito-
ring a realizaci Strategického plánu LEADER (dále SPL).

Také odpovídá za další rozvoj činnosti MAS ORLICKO a v souladu s mandátem, který jí uděluje 
valná hromada, připravuje další projekty zaměřené na rozvoj regionu Orlicko.

V roce 2013 se jednání rady uskutečnilo šestkrát. 

I.2. ORGÁNY MAS ORLICKO A JEJICH ČINNOST

I. O MAS ORLICKO
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Revizní komise (kontrolní orgán)

Členové: Ing. Dana Hubálková – předsedkyně
 Mgr. Oto Pavliš
 Ing. Petr Tomaško

Tříčlenná revizní komise provádí revizi hospodaření a činnosti MAS. Její členové jsou oprávněni 
kontrolovat veškerou činnost MAS a jejich orgánů a účastnit se jednání rady jako přísedící.

Mimo to odpovídá revizní komise za kontrolu udržitelnosti jednotlivých projektů podpořených 
MAS ORLICKO z programu LEADER.

V roce 2013 provedla Komise pro kontrolu, hodnocení a monitorování (totožná s revizní komisí) 
každoroční monitorovací kontrolu žadatelů u projektů ve fázi udržitelnosti. Celkem bylo zkont-
rolováno 25 projektů konečných žadatelů a jeden projekt spolupráce Orlické hory pro všechny.
Na základě provedených kontrol lze konstatovat, že užívání výstupů projektů probíhá v soula-
du s výstupy projektů. Zjištěné odchylky od pravidel neměly vliv na dlouhodobou udržitelnost 
projektů a jejich odstranění proběhlo ve stanovených lhůtách.
Na základě zkušeností s výsledky kontrol stanovila komise termíny pro opakování provede-
ných kontrol projektů ve fázi udržitelnosti.

Výběrová komise

Členové: Ing. Jidřich Kalous - předseda 
 Mgr. Emílie Dolečková
 Jindřich Kalous
 Jan Vych  
 Ing. Jan Rufer

Dubnová valná hromada vzala na vědomí ukončení členství pana Pavla Kalianka k 31. 5. 2013 
a od 1. 6. 2013 jmenovala na uvolněné místo Ing. Jana Rufera.

Pro hodnocení přijatých projektů má MAS zvolenou pětičlennou výběrovou komisi. Tato ko-
mise připravuje (na základě výsledku nezávislého hodnocení projektů) podklady pro schválení 
projektů k financování radě MAS.

I.2. ORGÁNY MAS ORLICKO A JEJICH ČINNOST

I. O MAS ORLICKO
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K  dalším zásadním aktivitám členů výběrové komise patří mimo samotného hodnocení 
jednotlivých projektů především vyhodnocení efektivity procesu hodnocení, vyhodnocení 
jednotlivých výzev a z toho vyplývající návrhy změn v hodnotících (preferenčních) kritériích, 
včetně jejich výkladu.

V  roce 2013 výběrová komise hodnotila v  rámci jedné vyhlášené výzvy celkem 50 přijatých 
projektových žádostí o dotaci.

Hodnotitelé projektů

Pro hodnocení projektů spolupracuje MAS ORLICKO s  externími hodnotiteli. Tyto subjekty, 
které pocházejí z území MAS, provádí dvoukolové nezávislé hodnocení
přijatých projektů v rámci Programu rozvoje venkova.

V roce 2013 spolupracovala MAS celkem se sedmi externími hodnotiteli z území MAS. 

V roce 2013 byla MAS ORLICKO stejně jako v předchozích letech členem v následujících orga-
nizacích:
•	 Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.
•	 Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR, o.s. Pardubického kraje
•	 Celostátní síť pro venkov
•	 Agrární komora v Ústí nad Orlicí

Propagace činnosti je nezbytnou součástí dosažení vytyčeného cíle MAS ORLICKO, kterým je 
přiblížit možnost získávání dotací i  drobným podnikatelům nebo neziskovým organizacím, 
vytvářet prostředí pro rozvoj spolupráce v  území, získávat podněty a  realizovat inovativní 
projekty pro zajištění rozvoje své činnosti.

I. O MAS ORLICKO

I.2. ORGÁNY MAS ORLICKO A JEJICH ČINNOST

I.3. ČLENSTVÍ MAS ORLICKO V DALŠÍCH ORGANIZACÍCH

I.4. PROPAGACE MAS ORLICKO
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V rámci propagace své činnosti se MAS ORLICKO v roce 2013 zaměřila především na následující 
aktivity:

Vydávání informací o činnosti MAS ORLICKO a o vyhlášené 7. výzvě:
•	 obecní občasníky a zpravodaje
•	 webové stránky obcí regionu Orlicka
•	 časopis AgroVenkov
•	 informační občasník „Náš Konzum“
•	 webové stránky AgroVenkova
•	 Zpravodaj MAS ORLICKO (v roce 2013 byla vydána 2 čísla zpravodaje)

Propagace MAS na místních a jiných akcích:
•	 Den dětí s dobrovolníky – Žamberk
•	 Země živitelka
•	 Stánek na vánočním jarmarku – Žamberk

I.4. PROPAGACE MAS ORLICKO

I. O MAS ORLICKO
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Výměna zkušeností, kooperace, spolupráce:
•	 Valná hromada NS MAS ČR
•	 Konference VENKOV 2013

I.4. PROPAGACE MAS ORLICKO

I. O MAS ORLICKO
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V rámci realizace Strategického plánu LEADER byla v roce 2013 vyhlášena jedna výzva k podá-
vání žádostí o dotaci do Programu rozvoje venkova. Tato v pořadí sedmá výzva byla poslední 
vyhlášenou výzvou v programovém období LEADER 2007 – 2013.

Základní informace:

V rámci VII. výzvy byly vyhlášeny celkem 4 Fiche, do kterých mohli žadatelé předkládat své 
žádosti.

Přehled Fichí a možní příjemci dotace jsou uvedeni v následujících řádcích:

VII. výzva
Fiche č. 1. Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí - obce
Fiche č. 4: Podpora spolkové činnosti - NNO, církve
Fiche č. 5: Moderní zemědělské podnikání – zemědělští podnikatelé
Fiche č. 8: Cestovní ruch – šance pro Orlicko II. - zemědělští podnikatelé, podnikatelé 
 podnikající v cestovním ruchu, NNO

Alokace při vyhlášení výzvy: 9 223 592 Kč

II. REALIZACE PROGRAMU LEADER

II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER V ROCE 2013

II.1.1. REALIZACE VII. VýZVY Z PROGRAMU LEADER

Harmonogram administrace VII. výzva

Vyhlášení výzvy 28. 3. 2013

Konzultace potenciálních žadatelů v kanceláři MAS průběžně do konce příjmu žádostí

Příjem žádostí o dotaci v kanceláři MAS 22. 4. 2013 – 26. 4. 2013

Administrace přijatých žádostí 29. 4. 2013 – 7. 5. 2013

Hodnocení projektů 17. 5. 2013 – 10. 6. 2013

Jednání výběrové komise 12. 6. 2013

Jednání rady MAS ORLICKO 18. 6. 2013

Registrace projektů na RO SZIF v Hradci Králové 1. 7. 2013

Školení pro podpořené žadatele 17. 7. 2013 a 24. 7. 2013
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Konzultace v kanceláři MAS

Kancelář MAS poskytovala průběžné bezplatné konzultace k  příjmu žádostí od března, kdy 
mohli žadatelé začít připravovat své projektové žádosti (zajišťování podkladů, povinných 
příloh, cenových nabídek atd.), do konce příjmu žádostí VII. výzvy. 

V období od zveřejnění informací o vyhlášené výzvě až po zveřejnění žádostí o dotaci, zreali-
zovala kancelář MAS v sedmé výzvě celkem 63 prvotních konzultací s potenciálními žadateli 
o poskytnutí dotace z programu LEADER. 

V tomto období měli všichni potenciální žadatelé možnost:
•	 konzultovat s kanceláří MAS svůj projektový záměr, 
•	 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 žádosti o dotaci vydala kancelář MAS pro žadatele informační brožuru 
„Jak si správně zpracovat žádost o dotaci“, kterou všichni žadatelé obdrželi v kanceláři MAS.

Vyhlášení výzvy a zveřejnění žádosti o dotaci 

V  souladu se schváleným harmonogramem poskytovatele dotace (Státního zemědělského 
a intervenčního fondu) došlo k oficiálnímu vyhlášení výzvy a ke zveřejnění formuláře žádosti 
o dotaci pro VII. výzvu dne 28. 3. 2013. 

V období do příjmu žádostí probíhal v kanceláři velký počet konzultací jak již připravovaných 
projektů, tak projektů, s kterými žadatelé v tomto období přicházeli i na prvotní konzultaci.

Pozdní zahájení přípravy a konzultace některých projektů tak měly velký vliv na kvalitu poda-
ných žádostí o dotaci.

II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER V ROCE 2013

II. REALIZACE PROGRAMU LEADER

II.1.1. REALIZACE VII. VýZVY Z PROGRAMU LEADER
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Příjem žádostí

Příjem žádostí probíhal v  kanceláři MAS v  termínu od 22.  dubna do 26.  dubna  2013.  
S ohledem na potřebu organizačního zajištění příjmu museli být všichni žadatelé na předání 
žádostí o dotaci předem nahlášeni. 

Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti

V kanceláři MAS probíhala administrativní kontrola projektů v období od 29. 4. do 7. 5. 2013.
 
V rámci administrativní kontroly probíhá tzv:
•	 kontrola přijatelnosti (vhodnost žadatele jako příjemce dotace),
•	 kontrola formálních požadavků a náležitostí žádosti.

Administrativní kontrolu žádostí v kanceláři MAS následně doplňuje kontrola Státním země-
dělským a intervenčním fondem, která probíhá pouze u projektů doporučených k financování. 

Odstranění formálních nedostatků projektů v  kanceláři MAS probíhalo v  období od 8. do 
15. května 2013.

Na základě provedených administrativních kontrol a kontrol přijatelnosti nebyl kanceláří MAS 
žádný projekt vyloučen z další administrace.

II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER V ROCE 2013

II.1.1. REALIZACE VII. VýZVY Z PROGRAMU LEADER

II. REALIZACE PROGRAMU LEADER
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Hodnocení projektů 

V  MAS ORLICKO probíhá anonymní hodnocení projektů v  souladu se schválenou směrnicí 
(Metodickým postupem k hodnocení projektů), která je zveřejněna na webových stránkách 
MAS ORLICKO.

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 jedno hodnocení je nad kritickou hranicí a  druhé hodnocení je pod 
kritickou hranicí. V rámci VII. výzvy byly 4 projekty z tohoto důvodu předmětem třetího hod-
nocení. V jednom případě bylo nízké bodové hodnocení projektu potvrzeno a došlo k ukon-
čení 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. 
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 komisi. 

II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER V ROCE 2013

II.1.1. REALIZACE VII. VýZVY Z PROGRAMU LEADER

II. REALIZACE PROGRAMU LEADER
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Projekty byly nejprve přiděleny 2 hodnotitelům, kteří po detailním prostudování žádosti zpra-
covali 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 čin-
nosti, 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 ko-
mise. Na základě výsledného bodového hodnocení bylo stanoveno konečné 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. 
Převážná většina projektů předložených v VII. výzvě byla zpracována kvalitně a odborně. Pro-
jekty 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.
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Jednání výběrové komise a rady

K projednání výběrovou komisí bylo předloženo celkem 49 projektů, které prošly bodováním 
hodnotitelů a splnily veškerá kritéria přijatelnosti. 

Kromě alokované částky pro VII. výzvu ve výši 9 223 592 Kč disponovala výběrové komise 
ještě s  částkou ve výši 662 995 Kč v  souladu s  možným závazkováním dle Portálu farmáře  
(tj. zbývající disponibilní prostředky k rozdělení v rámci opatření IV.1. 2. ).

Z  celkového počtu 49 žádostí o  dotaci výběrová komise doporučila k  financování (a  rada 
následně schválila) celkem 39 projektů.
Z toho bylo podpořeno 5 projektů obcí, 16 projektů neziskových organizací, 12 projektů země-
dělských podnikatelů a 6 projektů podnikatelů podnikajících v cestovním ruchu. 

Dne 1. července 2013 bylo těchto 39 kompletních projektů předáno na Regionální odbor SZIF 
v Hradci Králové, kde proběhla další administrativní kontrola předložených projektů.

Žádost o přezkoumání postupu MAS

Společně s informací o nedoporučení projektu k financování byli žadatelé informování o udě-
leném 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 sešli 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 hod-
nocením, 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.
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Žadatelé následně 28. 6. 2013 převzali informace o projednání odvolání a byli poučeni o mož-
nosti odvolání na RO SZIF.

Jeden z  žadatelů dále podal k  RO SZIF v  Hradci Králové žádost o  přezkoumání postupu MAS 
ORLICKO, která byla projednávána pracovníky Centrálního pracoviště SZIF v Praze (dále CP SZIF). 
V listopadu 2013 bylo žadateli zasláno vyrozumění s  tím, že CP SZIF nedospěl k zjiš-
tění závažného pochybení ze strany hodnotitelů a  výběrové komise. Výběr projektů 
byl proveden v souladu s platnými Pravidly a interními postupy Místní akční skupiny 
ORLICKO za dodržení rovného přístupu ke všem žadatelům. Z těchto důvodů nebylo 
odvolání žadatele vyhověno.
 

Další administrace

Na základě výzev RO SZIF k odstranění formálních nedostatků k vyhlášené výzvě, zajistili žada-
telé, ve spolupráci s pracovníky kanceláře, odstranění nedostatků projektů. Doplnění projektů 
na RO SZIF provedli pracovníci kanceláře MAS pro všechny projekty společně.

V červenci 2013 proběhlo ve dvou termínech školení pro podpořené žadatele, kde byli zúčast-
nění seznámeni se základními povinnostmi příjemců dotace při realizaci projektu. Prezentace 
ke školení je zveřejněna na webových stránkách MAS.

Žádný z předložených projektů VII. výzvy nebyl kontrolou SZIF ukončen a žadatelé tak mohli 
ke konci roku 2013 podepsat Dohodu o poskytnutí dotace.

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

V dalším období, až do konce doby udržitelnosti projektu, pracovníci kanceláře MAS konzultují 
s žadateli případné dotazy a problémy.
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název žadatele název projektu požadovaná 
dotace (Kč)

Obec Nekoř SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ 659 475

Obec Záchlumí Záchlumí MOK nad školkou 663 175

Obec Dolní Morava Rekonstrukce povrchu místní komunikace 3c na Velké Moravě 669 920

Obec Čenkovice Dopravní přístupnost Skiareálu Buková hora - rekonstrukce 
místní komunikace v majetku obce 669 999

Obec Sobkovice Rekonstrukce povrchu místní komunikace v katastrálním 
území Sobkovice 664 471

II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER V ROCE 2013
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Přehled projektů podpořených v rámci VII. výzvy:

Fiche 1 – Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí

Fiche 4 – Podpora spolkové činnosti

název žadatele název projektu požadovaná 
dotace (Kč)

Sbor dobrovolných hasičů 
Jamné nad Orlicí Vybavení sboru 149 653

TJ SOKOL Jamné Vybavení tělocvičny 149 850

Sbor dobrovolných hasičů 
Dlouhoňovice Revitalizace hasičské klubovny v Dlouhoňovicích 149 400

Sbor dobrovolných hasičů 
Klášterec nad Orlicí Vybavení pro hasiče 149 130

Sbor Jednoty bratrské v 
Králíkách Vybavení Centra pro všechny generace 149 220

Český svaz biatlonu Klub 
biatlonu OEZ Letohrad

Pořízení sportovního vybavení pro mladé biatlonisty z regionu 
Orlicko 148 099

"Sdružení přátel školy 
LIŠKA" VESELÁ ZAHRADA 139 500

AEROKLUB Žamberk Rekonstrukce oken obytné části hangáru 149 955

Sbor dobrovolných hasičů 
Letohrad-Kunčice Nákup požární stříkačky 149 400

Filmová společnost Orfilm Orfilm - dovybavení materiálem 147 330
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Fiche 5 – Moderní zemědělské podnikání
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název žadatele název projektu požadovaná 
dotace (Kč)

Sbor dobrovolných hasičů 
Kameničná Zpevněná plocha hřiště u hasičského areálu 141 570

Tělocvičná jednota Sokol 
Líšnice Modernizace sokolovny Tělocvičné jednoty Sokol Líšnice 148 049

Český kynologický svaz 
Základní kynologická 
organizace Letohrad

Sekací traktůrek a sekačka 135 000

Sbor dobrovolných hasičů 
Kunvald Nákup sportovního materiálu a uniforem 72 381

JEZDECKÝ KLUB ORLIČKY Vybavení jezdeckého klubu Orličky 142 731

Český rybářský svaz, místní 
organizace Jablonné 
nad Orlicí

Klubovna pro spolkovou činnost, zázemí mládeže 149 850

název žadatele název projektu požadovaná 
dotace (Kč)

Miroslav Zářecký Moderní zemědělské podnikání 132 000

Miroslav Seidlman Fixakční klec a manipulační ohrada pro skot 123 000

ŽIVA zemědělská 
obchodní, a.s. Zlepšení podmínek chovu telat 246 000

ZEOS, s.r.o. Pořízení automatického přihrnovače krmiva 200 000

Karel Černohous Zimoviště masného skotu - vybavení 249 995

Lichkovský dvůr, s.r.o. rekonstrukce skladu technologií pro pastevní chov skotu, ovcí 
a koz 249 829

Lukáš Krejsa Modernizace zemědělského podniku 244 740

Kunvaldská a.s. "Výběh pro jalovice a rekonstrukce ležiště" 248 900

BOCUS, a.s. Modernizace v chovu skotu v BOCUS, a.s. Letohrad 249 950

Daniela Bolečková NÁKUP NOVÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ PRO 
ŽIVOČIŠNOU VÝROBU 249 480

Jaromír Šeda Modernizace techniky pro živočišnou výrobu 130 000

Petr Bednář Zpevněná plocha s opěrnou zídkou 249 950
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Fiche 8 - Cestovní ruch - šance pro Orlicko II.

Doporučená dotace celkem za projekty VII. výzvy  9 881 146 Kč

Vyhodnocení VII. výzvy

Po ukončení výzvy (po předání projektů na RO SZIF) provedla MAS ORLICKO podrobné vyhod-
nocení. Předmětem bylo jak detailní shrnutí jednotlivých kroků administrace výzvy, tak vy-
hodnocení praktických zkušeností, dotazů a problémů s administrací, příjmem a hodnocením 
žádostí, informace o minimálním počtu bodů nutné pro podporu žádosti v rámci jednotlivých 
fiche, přehledné grafické vyhodnocení jednotlivých dat a  v  neposlední řadě informace pro 
podpořené i nepodpořené žadatele. 

Toto vyhodnocení projednala rada a výběrová komise MAS a dokument byl následně umístěn 
na webových stránkách tak, aby se s daty mohli seznámit žadatelé, případně i široká veřejnost.

V roce 2013 probíhala fyzická realizace a vyúčtování projektů podpořených v rámci minulých 
vyhlášených výzev. 

název žadatele název projektu požadovaná 
dotace (Kč)

Správa sportovišť 
Dlouhoňovice, s.r.o. Rozšíření služeb Ski areálu Dlouhoňovice 217 800

Jitka Smetanová Vybavení a zařízení Smetanův penzion Mistrovice 298 800

Ing. Pavel Pešta Rozšíření ubytovací kapacity penzionu Srdíčko v Jablonném 
nad Orlicí 299 400

Rolnická  společnost s.r.o. Pension Ječmínek - sadové úpravy 294 019

Ing. Milan Minář Zvýšení atraktivity Penzionu Skála 299 905

SKIPARK ČERVENÁ VODA 
s. r. o. Celoroční rodinné hřiště 299 220

II.1.2. FYZICKÁ REALIZACE PROJEKTů V ROCE 2013
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V  rámci zajištění administrace podpořených projektů zajišťovala kancelář MAS především 
následující aktivity:

- školení pro podpořené žadatele (seznámení s dalšími podmínkami v souladu s Pravidly pro 
poskytování dotací),

- průběžný monitoring projektů (postup realizace projektu),
- konzultace s žadateli (výběrová řízení, hlášení o změnách, příprava podkladů k žádosti o pro-

placení, řešení případných problémů a dotazů),
- kontrola žádostí o proplacení, výběrových řízení, účetních dokladů včetně příloh, které se 

dokládají při podání žádosti o proplacení na RO SZIF,
- fyzická kontrola na místě realizace projektu.

V roce 2013 úspěšně ukončilo realizaci svých projektů celkem 31 žadatelů, kteří úspěšně prošli 
vyúčtováním svých projektů.

Všechny ukončené projekty (včetně fotodokumentace) jsou zveřejněny na webových strán-
kách MAS v sekci DOTACE/ÚSPĚŠNÍ ŽADATELÉ A PROJEKTY.

V  souladu se směrnicí „Řízení projektů ve fázi udržitelnosti projektů“ proběhly v  roce 2013 
monitorovací kontroly u  celkem 25 již zrealizovaných a  podpořených projektů. Z  toho bylo  
6 obcí a měst, 10 neziskových organizací a 9 podnikatelských subjektů. Dále byl zkontrolován 
jeden projekt spolupráce Orlické hory pro všechny.

Zástupci revizní komise při těchto kontrolách vyplňovali s  žadateli kontrolní list pro zjištění 
případných nedostatků a v případě potřeby žadatelům uložili nápravná opatření.

Na základě provedených kontrol lze konstatovat, že užívání výstupů projektů probíhá v soula-
du s výstupy projektů. Zjištěné odchylky od pravidel neměly vliv na dlouhodobou udržitelnost 
projektů, jejich odstranění proběhlo ve stanovených lhůtách.

II.1.3. MONITOROVACÍ KONTROLA PODPOŘENýCH
 ŽADATELů V ROCE 2013
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V souvislosti s odvoláním žadatele oproti postupu MAS proběhla v říjnu 2013 supervize čin-
nosti MAS ORLICKO ze strany Centrálního pracoviště Státního zemědělského a intervenčního 
fondu (dále CP SZIF).
 
Pracovníci kontrolního oddělení CP SZIF se zaměřili na komplexní kontrolu fungování MAS. 
V rámci dotazování byly ověřovány podmínky partnerství MAS (podmínky přijímání členů, 
otevřenost MAS), nastavení vnitřních organizačních postupů (schvalování a čerpání rozpočtu, 
organizační postupy, výběrová řízení a personální otázky) i nastavení a dodržování postupů 
implementace (administrativní postupy pro příjem, kontrolu i hodnocení žádostí, evaluace, 
propagace a otevřenost, atd.)
 
Na závěr jednání byla provedena kontrola uděleného hodnocení podpořených projektů a to 
nejen u žadatele, který se oproti výsledku odvolal, ale i u dalších projektů s vyšším dosaženým 
bodovým hodnocením, které byly vybrány náhodným výběrem. 
 
Výsledek jednání byl sdělen pouze telefonicky. Dle stanoviska CP SZIF je závěr supervize hod-
nocen jako „bez výhrad“. Konečný zápis nebyl do
31.12.2013 zaslán.

V roce 2014 budou v rámci realizace programu LEADER probíhat následující činnosti:

- konzultační podpora podpořených žadatelů u 56 projektů v oblasti změn projektů, hlášení 
o změně, realizace výběrových řízení, podpory a kontroly dokumentace žádostí o proplacení, 
kontroly projektů na místě s poučením žadatelů o povinnostech v době udržitelnosti projektů,

- kontrola projektů v době udržitelnosti u 58 zrealizovaných projektů, kterou provádí Komise 
pro kontrolu, hodnocení a monitorování,

- administrace Žádostí o proplacení v rámci opatření IV.1. 1., 

- závěrečná evaluace,

- vyhlášení výzvy se v roce 2014 nebude realizovat.

II.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER V ROCE 2013

II. REALIZACE PROGRAMU LEADER

II.1.4. KONTROLA CP SZIF

II.2. REALIZACE PROGRAMU LEADER V ROCE 2014 - VýHLED
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Realizace dalších aktivit a projektů MAS ORLICKO navazuje na výstupy „Návrhové studie“, která 
byla zpracována v roce 2010. 

V roce 2013 pokračovala MAS ORLICKO v její realizaci prostřednictvím následujících projektů:

Téma projektů – podpora handicapovaných a seniorů
 Projekt: Orlické hory pro všechny – projekt v udržitelnosti

Téma projektů – podpora cestovního ruchu a odbytu místních produktů
 Projekt: Jedeme všichni

Téma projektů – podpora neziskových organizací
 Projekt: Portál pro neziskové organizace v regionu Orlicko

Projekt „Orlické hory pro všechny“ je projektem spolupráce MAS NAD ORLICÍ, MAS ORLICKO 
a MAS POHODA venkova. 

Společným a hlavním cílem projektu je zlepšit možnosti trávení volného času pro handicapo-
vané osoby regionu Orlických hor a Podorlicka.

Aktivity projektu:
•	 zpracování studie přístupnosti služeb CR (ubytovací, stravovací, turistické cíle), 
•	 pořízení speciálních pomůcek a jejich předání k provozování partnerům: Oblastní charitě 

Ústí nad Orlicí, pobočce v Letohradě a NONĚ, společnosti zdravotně postižených,
•	 vybudování zázemí letního tábořiště pro handicapované a  jeho předání k  provozování 

občanskému sdružení Šťastný domov,
•	 propagace (propagační materiály) a představení projektů na prezentačních akcích.

Realizace projektu byla v roce 2012 úspěšně ukončena a dotace úspěšně proplacena. V roce 
2013 probíhala udržitelnost projektu, ve které se podařilo realizovat několik zajímavých akcí.

III. REALIZACE DALŠÍCH AKTIVIT A PROJEKTů

III.1. ORLICKÉ HORY PRO VŠECHNY
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III. REALIZACE DALŠÍCH AKTIVIT A PROJEKTů

Ukázky výstupů projektu:

V rámci udržitelnosti projektu jsou partnery pořádány propagační akce, např:
U příležitosti realizace projektu EDEN proběhlo setkání zástupců Charity, projektu EDEN a MAS OR-
LICKO a Města Letohrad. Na cyklostezce Letohrad – Ústí nad Orlicí došlo k představení speciálních 
pomůcek z hlediska jejich přispění k zpřístupnění regionu lidem s různým druhem handicapu.

Na náměstí v Letohradě byla uspořádána akce k prezentaci pomůcek zároveň se soutěžním 
a kulturním programem pro děti. Akce se zúčastnil starosta města a zástupci některých leto-
hradských organizací.

Oblastní charita se také pravidelně účastní Integračního setkání v  Ústí nad Orlicí, které při-
pravuje místní pracovní skupina komunitního plánování sociálních služeb. Akce a prezentace 
pomůcek se setkala s  kladnými ohlasy veřejnosti. V  dopoledních hodinách se setkání krom 
veřejnosti zúčastnili i žáci místních škol.

III.1. ORLICKÉ HORY PRO VŠECHNY
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III.1. ORLICKÉ HORY PRO VŠECHNY

III. REALIZACE DALŠÍCH AKTIVIT A PROJEKTů

V  neposlední řadě se v  tábořišti v  Kameničné uskutečnilo Loučení s  létem pod taktovkou 
občanského sdružení Šťastný domov.

 

Tímto projektem, jehož realizace byla podpořena dotací Pardubického kraje, podporuje MAS 
ORLICKO činnost neziskových organizací.

Aktivity projektu:
•	 vytvoření komunikační platformy NNO v rámci vzniklých webových stránek,
•	 bezplatný prostor pro prezentaci NNO a ukládání dokumentů,
•	 společný kalendář akcí v regionu,
•	 možnost nabídky prostor, výpůjček vybavení atd.,
•	 vytvoření databáze neziskových organizací,
•	 marketingová podpora systému.

Základ projektu byl realizován v roce 2012, v roce 2013 byl portál doplněn o zasílání aktualit. 
MAS ORLICKO předpokládá jeho další rozvoj.

III.2. PORTÁL PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE  
 V REGIONU ORLICKO
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Partnery projektu spolupráce Jedeme všichni jsou: šest místních akčních skupin, a  to MAS 
ORLICKO; MAS Horní Pomoraví o.p.s.; MAS Šumperský venkov; Rýmařovsko, o.p.s.; MAS Nízký 
Jeseník; MAS Opavsko. Realizace projektu bude tedy probíhat ve třech krajích – Pardubickém, 
Olomouckém a Moravskoslezském.

Společným cílem projektu je marketingová a organizační podpora rozvoje nového produktu 
cestovního ruchu – elektrokol – v území tří krajů ČR a šesti místních akčních skupin.

Aktivity:
•	 akce pro veřejnost
•	 semináře nejen pro podnikatele v ĆR
•	 studie tras
•	 propagační podpora (web, tisk, společná cyklojízda…)
•	 pořízení propagačních elektrokol 

Projekt byl v roce 2012 schválen k financování z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2. 1. 
Samotná realizace projektu bude probíhat až do druhé poloviny roku 2014.

V  roce 2013 začala realizace projektu a  byl vytvořen logotyp a  logomanuál. Dále proběhla 
realizace studie tras a vyhlásili jsme zadávací řízení na dodávku elektrokol.

V  roce 2013 probíhala příprava místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období  
2014 – 2020. 

Stejně jako Strategický plán LEADER je i  tato strategie připravována komunitní metodou 
plánování s možností zapojení podnikatelů, neziskových organizací i obcí do této přípravy.

Aktuální informace o aktivitách a dílčích výstupech jsou aktualizovány na webových stránkách 
MAS ORLICKO a ukládány ve veřejném archivu dokumentů.

III. REALIZACE DALŠÍCH AKTIVIT A PROJEKTů

III.3. JEDEME VŠICHNI

III.4. PŘÍPRAVA STRATEGIE 2014 – 2020
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Děkujeme všem dárcům, kteří v roce 2013 přispěli svým finančním darem.

IV.  ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

IV.1. VýKAZY

IV.2. SEZNAM DÁRCů A PŘIJATýCH DARů

Název dárce hodnota daru v Kč

Josef Macek 1 500

Obec Líšnice 13 300

Obec Orličky 13 400

TJ Spartak OEZ Letohrad 700

Český rybářský svaz místní organizace Žamberk 600

Ondřej Veselý 2 500

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Lukavice 700

Obec Mladkov 13 400

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Letohradě 700

Obec České Petrovice 13 400

Obec Červená Voda 13 400

Sdružení obcí Orlicko 5 900

Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou 5 900
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Celkem 105 193 Kč 

Za období kalendářního roku 2013 byl Ing. Marcelou Dvořákovou, auditorkou, proveden audit 
o  ověření účetní závěrky a  audit o  provedení ověření splnění dotačních podmínek Pravidel 
opatření IV.1. 1. se zaměřením na ověření účelu využití poskytnuté dotace v rámci Programu 
rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, a to v souladu s příslušnými dokumenty a skutečným 
stavem plnění. 

1) Výrok nezávislého auditora k účetní závěrce
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace 
k 31. 12. 2013 občanského sdružení Místní akční skupina ORLICKO, Divišova 669, Žamberk; dále 
nákladů, výnosů a  výsledku hospodaření za období od 1.  1.  2013 do 31.  12.  2013 v  souladu 
s českými účetními předpisy.

2) Výrok nezávislého auditora k ověření splnění dotačních podmínek Pravidel IV.1.1
Podle mého názoru jsou způsobilé výdaje a  příjmy vykázané v  evidenci u  Zakázky Z001  
Leader občanského sdružení Místní akční skupina ORLICKO, Divišova 669, Žamberk za období 
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 čerpány v souladu s Pravidly opatření IV.1. 1. stanovenými Mini-
sterstvem zemědělství č. j. 49725/2013-MZE-14113 ze dne 12. 9. 2013 (účinnost od 1. 1. 2013). 
Náklady a výnosy jsou zaúčtovány v souladu s českými účetními předpisy a nebyly využity na 
ostatní činnosti a projekty občanského sdružení Místní akční skupina ORLICKO za období od 
1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

IV.  ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

IV.1. VýKAZY

IV.3. ZPRÁVA AUDITORA

Název dárce hodnota daru v Kč

Eva Minářová 2 500

Jiří Roller 2 500

Myslivecké sdružení-Písečná u Žamberka 700

TJ SOKOL Česká Rybná 700

Miroslav Hillebrant - RENY 2 495

Miroslav Bednář 2 500

SKI KLUB PASTVINY, o.s. 700

Jakub Mareš 4 998

TJ SOKOL Písečná 700

Podchlumí a.s. 2 000
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za vykonanou práci všem členům a dalším partnerům Místní akční skupiny ORLICKO, 
kteří se podíleli na činnosti MAS, za jejich práci v  orgánech MAS i  ve výběrové a  hodnotící 
komisi, manažerce a zaměstnancům kanceláře MAS ORLICKO.

Za finanční podporu našich aktivit v  roce 2013 děkujeme Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu (SZIF), Pardubickému kraji a dalším dárcům.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Předseda MAS ORLICKO
Ing. Oldřich Žďárský   I   zdarsky@ziva.cz

Manažerka MAS ORLICKO
Ing. Ivana Vanická   I   vanicka@mas.orlicko.cz   I   465 611 153

Kancelář MAS ORLICKO
Blanka Kulhavá   I   kulhava@mas.orlicko.cz   I   465 611 150, 734 318 889
Ing. Lukáš Bednář   I   bednar@mas.orlicko.cz   I   465 611 150, 734 318 889

Adresa
Místní akční skupina ORLICKO
Divišova 669   I   564 01 Žamberk

www.mas.orlicko.cz
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