
 

 

MAS ORLICKO, z.s. Kontakty: 
Divišova 669, 564 01 Žamberk Ing. Ivana Vanická, manažerka         Ing. Oldřich Žďárský, předseda 
tel.: 465 611 150   
www.mas.orlicko.cz manager@mas.orlicko.cz              zdarsky@ziva.cz 
IČ: 27034186                                             tel.: 731 506 016                               tel.: 465 637 385                                                                                                                 

 

Zápis z jednání pracovní skupiny č. 3 
 

Místo a datum konání: MAS ORLICKO Žamberk, 29. 10. 2015 od 9:00  

 

Program: 

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

realizace 

2. Informace o projednávání projektů spolupráce MAS (Fiche PRV/10) 

3. Informace o postupu jednání v rámci tzv. Evropského inovačního partnerství  

4. Různé 

5. Diskuse 

 

 

Přítomni: 

Petr Helekal, DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko 

Ing. Vladimír Hovad, SILYBA a.s. 

David Indra, soukromě hospodařící rolník 

Ing. Petr Mareš, soukromě hospodařící rolník 

Ing. Josef Paďour, DSO Sdružení obcí Orlicko 

Ing. Jan Šeda, IdeaHELP, o.p.s. 

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

 

Ing. Lukáš Bednář, MAS ORLICKO, z.s. 

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

 

 

Omluveni: 

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

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

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

Ing. František Smítal, Agrární komora okresu Ústí nad Orlicí 

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

Pavel Šisler, DSO Region Orlicko-Třebovsko 

Ing. Petr Tomaško, ZEOS, s.r.o. 

Žabka Jiří – Truhlářství, Jiří Žabka 
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Ad 1 

T. Vacenovský přivítal všechny přítomné a poděkovat za účast. Na začátku jednání bylo 

odsouhlaseno navržené znění programu.  

 

Přítomní byli seznámení s nejdůležitějšími změnami od minulého zasedání pracovní skupiny 

č. 3 v červnu 2015. Jedná se zejména o zveřejnění „Metodiky pro tvorbu Fichí místními 

akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, který je součástí 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje“ (dále jen metodika).   

 

Další změnou je navýšení alokace pro všechny MAS z PRV. U MAS ORLICKO se jedná 

konkrétně o navýšení prostředků ze 41 mil. Kč na 46,488 mil. Kč pro operace 19.2.1 PRV 

(projektová opatření – fiche) a navýšení u projektů spolupráce mezi MAS z předpokládaného 

1 mil. Kč na 2,218 mil. Kč (operace 19.3.1 PRV). Celková alokace určená pro MAS 

ORLICKO je tedy 48,706 mil. Kč. Dle dostupných informací lze očekávat možné další 

navýšení alokace – až o 15% pro projektová opatření a až o 100% pro projekty spolupráce.  

 

Vzhledem k navýšení alokace došlo také ke změně hodnoty indikátoru výsledku 94800 

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader). Na každých 200 tis EUR 

alokace musí koneční příjemci dotace z území MAS vytvořit 1 pracovní místo. Při současné 

plánované částce je to 10 přepočtených pracovních úvazků (z původních 8).  

 

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

S ohledem na novou metodiku a navýšení celkové alokace je pracovní skupině navrženo 

přidání nové fiche PRV/9 Zlepšení kvality polních cest s alokací 5,488 mil. Kč, přičemž 

původní rozložení finančních prostředků mezi fiche PRV/1 – PRV/8 by zůstalo zachováno.  

 

U jednotlivých fichí budou provedeny následující změny a doplnění: 

PRV/1 Rozvoj sektoru živočišné výroby a šlechtění 

 u oblasti podpory bude vznesen dotaz na MZe ohledně investic do pořízení speciálních 

mobilních strojů pro zemědělskou výrobu – jaké stroje bude možno podpořit 

 u principu pro stanovení preferenčních kritérií „způsob realizace výnosů z půdy“ bude 

tento přeformulován na „princip aktivního zemědělce (návaznost na podíl tržeb z ŽV)“ 

 indikátor CLLD /2.1.1.A zní nově „Počet podpořených podniků zabývajících se 

produkcí chovného materiálu“ 

 budou doplněny indikátory výsledku CLLD 

 

PRV/2 Zvyšování přidané hodnoty produktů zemědělské výroby 

 plánovaná výzva roku 2017 snížena na 2,5 mil. Kč a 3 mil. Kč přesunuty do roku 2016 

 budou doplněny indikátory výsledku CLLD 

 

PRV/3 Udržitelná a regionálně specifická rostlinná výroba 

 přidán princip podpory zkvalitnění genetického materiálu (produkce osiv a sadby) 

 plánovaná výzva roku 2017 bude přesunuta do roku 2016 (3 mil. Kč) 
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 budou doplněny indikátory výsledku CLLD 

 

PRV/4 Diverzifikace a nové příjmy do zemědělské výroby  

 nově zařazen princip realizace prodeje vlastních produktů 

 indikátor CLLD /2.1.3. přeformulován na „Počet podnikatelů v zemědělství 

realizujících prodej vlastních produktů“; proběhne kontrola, aby ve všech fichí byla 

tato stejná formulace místo zemědělci 

 budou doplněny indikátory výsledku CLLD 

 

PRV/5 Podpora primárního opracování dřevní hmoty 

PRV/6 Lesnické hospodaření jako tradiční regionální sektor 

 budou doplněny indikátory výsledku CLLD 

 

Vzhledem k očekávanému menšímu počtu žadatelů na podporu pilařské výroby (fiche PRV/5) 

bylo pracovní skupinou rozhodnuto o sloučení fichí PRV/5 a PRV/6 s celkovou alokací 6 mil. 

Kč. Alokace 1 mil. Kč v plánované výzvě v roce 2018 u fiche PRV/5 bude přesunuta do roku 

2017. Sloučení fiche umožňuje metodika – obě oblasti jsou vázány na článek 26 Nařízení 

PRV Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace 

a uvádění na trh.  

 

PRV/7 Podpora drobného nezemědělského podnikání 

 budou doplněny indikátory výsledku CLLD 

 

PRV/8 Neproduktivní investice v lesích 

 bude doplněna hodnota indikátoru výstupu OP 93001Celková plocha (ha) 

 

PRV/9 Zlepšení kvality polních cest  

 v části vymezení fiche ve vazbě na analýzu vypustit obnovu 20 – 25 mostů se 

zábradlími 

 budou doplněny indikátory CLLD 

 

Byla odsouhlasena příprava nové fiche PRV/9, respektive její pracovní verze (včetně alokace 

5,488 mil. Kč). Pracovní skupina rozhodla, že způsobilým žadatelem může být obec. 

Realizace opatření je možná pouze v obcích, kde proběhla pozemková úprava. PS ukládá T. 

Vacenovskému zjištění podrobností o režimu realizace těchto projektů.   

 

PRV / 10 Projekty spolupráce  

Viz Ad 2 

 

Závěr: 

 PS ukládá T. Vacenovskému dopracovat fiche dle výše uvedených připomínek 

 PS ukládá T. Vacenovskému upřesnit prozatím nejasné metodické otázky (tvorba 

pracovních míst, zaměření projektů spolupráce) 
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Ad 2 

Oproti původním předpokladům došlo k navýšení předpokládané alokace na projekty 

spolupráce z 1 na 2,218 mil. Kč. MAS ORLICKO nemůže uplatnit původně předpokládaný 

tzv. klíčový projekt PRV/KP_1 Funkční trh s regionálními produkty.  

 

T. Vacenovský informoval o setkání 21. 10. 2015 s členem PS M. Hlavsou (KONZUM Ústí 

nad Orlicí), který nebyl na jednání PS přítomen. Na této schůzce byl M. Hlavsa informován o 

nemožnosti podat připravovaný klíčový projekt MAS. Nabízí se připravit podobně zaměřený 

projekt jako projekt spolupráce s jinou / jinými MAS nebo případně vytvořit novou fichi 

zaměřenou na horizontální a vertikální spolupráci mezi účastníky krátkých dodavatelských 

řetězců a místních trhů (čl. 35, odst. 2., písm. d) Nařízení PRV), což by tematicky odpovídalo 

původnímu zaměření PRV/KP_1. Po diskusi se ukázalo jako nejvhodnější upustit od tvorby 

nové fiche, případně nového projektu spolupráce s jinou MAS. Tento závěr byl také 

prezentován přítomným členům PS, kteří tuto cestu odsouhlasili.  

 

MAS ORLICKO zahájila intenzívní vyjednávání o dalších projektech spolupráce s jinými 

MAS v Pardubickém kraji resp. z České republiky. Prozatím není uvažováno s projekty 

spolupráce se zahraničními MAS. Aktuálně jsou rozjednány následující projektové záměry: 

 

 Značení regionálních výrobků v Orlických horách a Podorlicku 

 Kvalifikované lidské zdroje pro zemědělské podniky (dříve OP Z_KP_2) 

 Staré a krajové odrůdy ovoce a jejich současná perspektiva 

 Regionální školní pomůcky pro žáky ZŠ 

 Geopark Jeseníky 

 Projekt spolupráce knihoven okresu Ústí nad Orlicí 

 

Dle současné podoby metodiky a z dostupných konzultací budou všechny projekty v jedné 

fichi PRV/9, kde se prozatím nebudou uvádět konkrétní projektové aktivity, ani seznam všech 

spolupracujících MAS resp. dalších partnerů projektu. Budou zde uvedeny možné tematické 

okruhy, na které bude možno dalších letech připravovat již konkrétní projekty. Výše 

naznačené záměry budou s partnerskými MAS průběžně precizovány (aktivity, výdaje 

projektu). Na projekty spolupráce je nutné rezervovat 20% ze způsobilých výdajů (dotace 

max. 80%).  

 

Informace o vývoji v oblasti projektů spolupráce bude podána rovněž na společném jednání 

všech pracovních skupin. Přítomní členové PS byli vyzváni k předkládání případných dalších 

námětů na projekty spolupráce MAS.   

 

Závěr: 

 PS ukládá T. Vacenovskému pokračovat v přípravě projektů spolupráce s dalšími 

MAS a průběžně informovat o pokroku 
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Ad 3  

 

Členové PS byli obeznámení s pokračováním aktivit MAS ORLICKO v rámci tzv. 

Evropského inovační partnerství (EIP). MAS se průběžně zapojuje do jednání o ustavení tzv. 

operační skupiny v rámci EIP. Základním principem EIP je realizace inovačního výzkumného 

projektu s dopadem do zemědělské nebo potravinářské praxe. Operační skupinu resp. tvorbu 

projektové žádosti by měl řídit zprostředkovatel neboli broker. 

 

Operační skupiny vznikne v rámci připravovaného Klastru Orlicko, z.s. Územní působnost 

operační skupiny bude shodná s územím MAS ORLICKO. Rada MAS schválí na svém 

jednání 12. 11. 2015 souhlas s připojením MAS k operační skupině EIP v pozici přidruženého 

člena. 26. 11. 2015 pak proběhne ustavující jednání klastru, kde budou schváleny stanovy 

tohoto spolku. Po založení klastru bude vyčleněna operační skupina, která se bude věnovat 

spolu s brokerem přípravě projektu do PRV, operace 16.1.1. – podání žádosti předpokládáno 

na podzim 2016. Nositelem žádosti o dotaci bude zemědělský subjekt – člen operační 

skupiny. 

 

 

Ad 4 a 5 

 

Členové pracovních skupin byly pozváni na další setkání, kde bude dokončeno projednávání 

rozvojové strategie MAS ORLICKO: 

 

 11. 11. 2015 od 13.30, SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk 

Společné jednání všech pracovních skupin – projednání jednotlivých programových 

rámců 

 24. 11. 2015 od 13.00, MěÚ Letohrad 

Valná hromada MAS ORLICKO, z.s. – projednání a schválení strategie 

 

 

 
Zapsal: T. Vacenovský 
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