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Zápis z jednání pracovní skupiny č. 3 
 

Místo a datum konání: MAS ORLICKO Žamberk, 30. 6. 2015 od 10:00  

 

Program: 

 

1. Představení projednávaných oblastí a opatření v kontextu struktury strategie 

2. Projednání návrhu alokací do jednotlivých fichí, stanovení finančního plánu a harmonogramu 

realizace 

3. Projednání společného (klíčového) projektu zastřešeného MAS v rámci alokace do OPZ 

4. Projednání společných (klíčových) projektů zastřešených MAS v rámci alokace do PRV  

5. Informace o projednávaném záměru v rámci tzv. Evropského inovačního partnerství  

 

 

Přítomni: 

Petr Helekal, DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko 

Ing. Jan Šeda, IdeaHELP, o.p.s. 

Miroslava Celerová, Kunvaldská a.s. 

Ing. Jiří Říha, Letohradská zemědělská společnost a.s. 

Marie Tomanová, Podchlumí a.s. 

Mgr. Radek Procházka, Skipark Červená Voda s.r.o. 

Ing. Petr Mareš, soukromě hospodařící rolník 

Ing. Petr Tomaško, ZEOS, s.r.o. 

Jiří Žabka, Žabka Jiří – Truhlářství 

Ing. Oldřich Žďárský, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s. 

Ing. Ivana Vanická, MAS ORLICKO, z.s. 

Ing. Tomáš Vacenovský, MAS ORLICKO, z.s. 

 

 

Omluveni: 

Ing. Vladimír Šabata, Agrovenkov, o.p.s. 

Daniel Denygr (nominace za Ing. Petru Smrčkovou), Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko 

Pavel Šisler, DSO Region Orlicko-Třebovsko 

Ing. Josef Paďour, DSO Sdružení obcí Orlicko 

Ing. Leoš Říha, KLAS Nekoř, a.s. 

Ing. Miloslav Hlavsa, KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 

Ing. Karel Solnička, Krajský úřad Královéhradeckého kraje (lesní hospodářství) 

Mgr. Miroslav Beran, Králický Sněžník, o.p.s. 

Marie Miková, Rolnická společnost s.r.o. 

Ing. Vladimír Hovad, SILYBA a.s. 

Ing. Václav Brynda, VVS Verměřovice s.r.o 
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Ad 1 

T. Vacenovský přivítal všechny přítomné a poděkovat za účast. Vzhledem k pokročilé fázi 

rozpracovanosti programového rámce Programu rozvoje venkova (PR PRV) strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje MAS ORLICKO (CLLD) byli k jednání přizváni 

všichni členové ze zemědělského sektoru, zástupce drobných nezemědělských podnikatelů a 

také představitelé dobrovolných svazků obcí.  

 

Dále T. Vacenovský informoval o dosavadním průběhu příprav a struktuře jednotlivých fichí 

PR PRV. Zazněla také krátká zpráva o stavu přípravy a schvalování programového 

dokumentu PRV.  

 

Ze strany I. Vanické byla doplněna informace o aktuálním vývoji dalších operačních 

programů (OP) – Integrovaný regionální OP a OP Zaměstnanost. I. Vanická upozornila na 

povinnost schvalování Strategie jako celku. Je tedy nutné počkat na schválení ostatních OP a 

na ně návazných programových rámců / fichí. PRV je prozatím v nejpokročilejší fázi 

přípravy.  

 

Ad 2 

Přítomným byla zevrubně představena navrhovaná podoba fichí do PR PRV. MAS ORLICKO 

má dle plánu možnost čerpat z PRV v období 2014 – 2020 celkem 42 mil. Kč. Po předchozích 

jednáních bylo navrženo rozdělení alokace mezi jednotlivé fiche (PRV/1 – 8) a klíčové projekty 

(KP 1, KP 2). Pracovní skupina projednala návrh takto stanovených dílčích alokací, finanční plán 

na jednotlivá léta a harmonogram realizace.  

 

T. Vacenovský upozornil na podmínku vyčerpání 50% celkové alokace PRV do konce roku 

2018. Na konci tohoto roku bude probíhat průběžné vyhodnocení plnění programu na úrovni 

řídícího orgánu a jednotlivých MAS (tzv. mid term evaluace). Jako povinný monitorovací 

indikátor je stanovena podmínka tvorby pracovních míst, a to přepočtem 1 nově vytvořený 

přepočtený pracovní úvazek na 200 tis. EUR alokace. Pro MAS ORLICKO to znamená 

zhruba 8 pracovních míst konečných žadatelů v letech 2014 – 2020. V návrhu finančního 

plánu je tedy počítáno s podporou větších projektů do roku 2018 s důrazem na tvorbu 

pracovních míst koncovými žadateli.  

 

P. Tomaško považuje takové směřování za správné. Problematická se jeví tvorba pracovních 

míst, především u fiche PRV/1. J. Říha uvádí možnost využití osob se sníženou pracovní 

schopností. Důležitá bude metodika výpočtu tvorby pracovních míst (vazba projekt – podnik).  

 

Závěr: 

 nebylo výhrad k navrženým alokacím; 

 po zveřejnění metodiky pracovních míst uspořádat k tomuto tématu samostatné 

setkání; 

 výzva na členy k přípravě a informování o větších projektech se záměrem realizace 

v letech 2016 – 2018 (projekty na pracovní místa). 
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Ad 3 

Pracovní skupina byla seznámena se společným (klíčovým) projektem zastřešeným MAS 

s názvem „Mladí kvalifikovaní kádři pro zemědělské podniky“. Tento projekt připravuje 

I. Vanická do programového rámce OP Zaměstnanost. Předmětem záměru je společné řešení 

přístupu zemědělských podniků k náboru mladých pracovníků a zlepšení jejich kvalifikační 

úrovně ve spolupráci se školami v území. I. Vanická představila zamýšlené partnery projektu, 

příklady vhodných aktivit a možnosti financování.  

 

Závěr: 

 přítomní podpořili potřebu realizace; 

 možnosti financování bylo doporučeno monitorovat a následně projekt projednávat 

v případě ověření možnosti jeho financování. 

 

 

Ad 4 

T. Vacenovský osvětlil aktivity dalšího klíčového projektu „Funkční trh s regionálními 

produkty“. Hlavním cílem je zapojení místních zemědělských podniků do spolupráce při prodeji 

vlastních výrobků prostřednictvím krátkých dodavatelských řetězců. Předběžně počítáme se 

spoluprací se členem MAS KONZUM Ústí nad Orlicí v rámci jeho regionálního obchodního 

řetězce.  

 

Proběhla diskuse o současném stavu, který není v našem regionu zcela uspokojivý (i přes 

fungování trhů v Letohradě a Ústí nad Orlicí nebo v blízkosti území MAS v Lanškrouně a 

Doudlebech nad Orlicí). Byla vznesena otázka, zda disponuje vůbec území MAS vhodnými 

produkty (pouze brambory, mléko, maso)? 

 

Závěr: 

 vyjádřena podpora potřeby realizace projektu; 

 návrh na rozšíření o regionální trhy s rotací na více místech během roku; 

 posílit osvětu přímo u potenciálních spotřebitelů; 

 možnost doplnění stojanů v prodejnách nebo zavedení on-line objednávkového systému.  

 

Dále byly představeny aktivity projektu spolupráce s dalšími MAS v regionu s pracovním 

názvem „Značení regionálních výrobků v Orlických horách a Podorlicku“. Cílem projektu je 

podpora lokálních výrobců v oblasti a marketing prodeje jejich produktů pod hlavičkou 

značky ORLICKÉ HORY originální produkt®.  

 

Závěr: 

 pracovní skupina vyjádřila podporu další přípravě projektu.  
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Ad 5 

V návaznosti na možnosti opatření PRV 16.1.1. se v území MAS připravuje společný záměr 

v rámci tzv. Evropského inovačního partnerství. J. Šeda, T. Vacenovský a O. Žďárský 

představili dosavadní přípravné aktivity. Přítomné seznámili zejména se závěry informačního 

setkání se zemědělskými podniky konaného 29. 6. 2015 v Červené Vodě. Zde bylo 

odsouhlaseno založení zemědělského klastru (předběžně září 2015), v jehož rámci má 

vzniknout operační skupina EIP. Společně řešený výzkumný záměr se má týkat problematiky 

udržitelného využívání trvalých travních porostů. Do aktivit záměru se mohou zapojit 

všechny zemědělské podniky z území MAS ORLICKO.  

 

Závěr: 

 MAS zajistí distribuci informací o aktivitách EIP ve spolupráci s Agrovenkov, o.p.s.  
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