
MAS ORLICKO, z.s. 2019



MAS ORLICKO, z.s.

Zemědělská 1004

564 01, Žamberk

tel.: 465 611 150

www.mas.orlicko.cz

www.masproorlicko.cz

www.maporlicko.cz



Obsah

2. …………...Úvodní slovo předsedy

3. ……………MAS ORLICKO, Z.S.

4. ……………Profil společnosti

5 – 8. ……….Orgány MAS ORLICKO a jejich 
činnosti

9 . …………..Členství v dalších organizacích a 
propagace

10 - 12. …….Integrovaná strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

13 – 16. …….Evaluace

17 – 22. …….IROP

23 - 26. …….OPZ

27 – 30. …….PRV

32 – 33. …….Šablony

34 – 49. …….MAP ll

50 – 52. …….Malý LEADER

53. …………..E-kola

54. …………..Příprava nového období 2021+

55 – 63. …….Zpráva o hospodaření

64. …………..Poděkování

1 OBSAH



2

Úvodní slovo předsedy

Vážení čtenáři,

jsem velmi rád, že Vám mohu společně s Radou a kanceláří MAS předložit 
výroční zprávu MAS ORLICKO, z.s. za rok 2019.
Rok 2019 byl naplněn řadou společných akcí, aktivit, hodnocení a také 
příprav na období příští. Bylo těžké vybírat ze všech událostí roku 2019. Ve 
zprávě jsme se snažili přinést přehled všeho, co v MAS probíhalo směrem 
k žadatelům a k území jak „napřímo“ a hmatatelně – tak činnosti takříkajíc 
„za zdmi kanceláře“, které nejsou navenek úplně viditelné, ale právě tyto 
činnosti pak vytváří podmínky pro ty konkrétní aktivity v území.
Úvodní část výroční zprávy přináší přehled o základním fungování 
organizace. Následně můžete shlédnout informace o tom, jak prostředky 
z EU získané prostřednictvím MAS pomáhají školám, obcím i neziskovým 
organizacím. Projektů schválených v loňském roce bylo nejvíce od zahájení 
realizace tohoto období a jistě je se na co dívat. Ty úspěšné pak čtenáři 
mohou detailně shlédnout i na našich webových stránkách 
www.MasProOrlicko.cz . 
Kromě projektů investičních byly podpořeny i další projekty neinvestičního 
charakteru a poslední dvě vyhlášené výzvy z Operačního programu 
zaměstnanost tak umožnily další rozvoj potřebných služeb v území.
A zatímco v programových rámcích IROP a OPZ spočívalo těžiště práce 
v samotné administraci projektů, v Programu rozvoje venkova se kancelář 
MAS i členové pracovních skupin věnovali evaluačním činnostem a 
především otázce přesunu významných prostředků na podporu občanské 
vybavenosti v malých projektech obcí. Tato výzva s alokací bezmála 20 mil. 
Kč bude vyhlášena na začátku roku 2020 a úspěšné projekty této výzvy si 
tak představíme v příští výroční zprávě.
Nemalou část loňského roku jsme také věnovali hodnocení činnosti naší 
MAS v posledních dvou letech. S výsledky této střednědobé evaluace Vás 
tato výroční zpráva také seznámí.
Významná část výroční zprávy je věnována aktivitám projektů místního 
akčního plánování. Propojení aktivit „strategických a plánovacích“ 
s aktivitami „realizačními“ nám umožňuje realizaci mnoha praktických a 
cílených podpor a jsem za ně rádi. I nahlédnutí pod pokličku každé z nich 
Vám přináší tato předkládaná zpráva.
Věřím, že Vám tato výroční zpráva přinese přehledný a ucelený pohled na 
činnost naší organizace v roce 2019. V těchto dnech procházíme 
koronavirovou epidemií, která může mít v konečné podobě dopady i do 
naší práce v rámci MAS. Jsem pevně přesvědčen, že i přes možná omezení 
a případná úsporná opatření, dokážeme vše zvládnout a že naše MAS právě 
v takových obdobích dokáže pomoci svému území.
Těším se na další spolupráci a přeji pevné zdraví všem.

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY

Ing. Václav Kubín
předseda MAS ORLICKO, z.s.



Profil společnosti

MAS ORLICKO, z.s. je nezisková organizace, která 
byla založena v roce 2006 na území totožném 
s územím mikroregionu Sdružení obcí Orlicko 
(založeno v roce 1992). MAS ORLICKO vznikla jako 
přirozeně se vyvíjející buňka, navazující na existující 
síť vztahů a spolupráce na úrovni mikroregionu a 
rozšířila platformu diskusního pole o dalším rozvoji 
regionu Orlicka zapojením dalších subjektů (občanů, 
podnikatelů, spolků) spolupracujících na principu 
partnerství. 

Během své existence se území MAS ORLICKO 
postupně rozrůstalo, k 31.12.2019 svou činnost 
realizovala na území 57 obcí s více než 86 tisíci 
obyvateli. 

K datu 31.12.2019 měla MAS ORLICKO,z.s. 51 
členů.

MAS ORLICKO je 
společenství zodpovědných a 

vzdělaných lidí, kteří se 
aktivně podílejí na vytváření, 

rozvoji a udržení hodnot 
svého území ve zdravém a 

přirozeném prostředí.
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Administrativní a personální zajištění

Kancelář MAS ORLICKO sídlí na adrese: 
Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk.

Zajištění činnosti MAS ORLICKO

Předseda MAS ORLICKO v roce 2019

Od 1.1.2018 má funkci předsedy AgroKonzulta
Žamberk, s.r.o., při výkonu funkce zastoupená Ing. 
Václavem Kubínem.

Předseda jedná navenek jménem společnosti. 

Místopředsedova MAS ORLICKO

REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO, při výkonu funkce 
zastoupený Pavlem Šislerem

Jedná jménem předsedy v jeho nepřítomnosti, na 
základě pověření. 

Kmenoví zaměstnanci MAS 

ORLICKO v r. 2019:

Manažerka 

Ing. Ivana Vanická

Zaměstnanci kanceláře 

Ing. Alice Brožková

Mgr. Šárka Bartošová

Bc. Michaela Skalická

Mgr. Radka Šustková, Dis.

Mgr. Adéla Bednářová

Mgr. Veronika Výborná

Bc. Lucie Osuská

Martina Šrolerová, Dis

Denisa Buriánková

Mateřská dovolená

Lucie Krejčová

Bc. Martina Rosenbergerová

Další zaměstnanci

Ing. Ivo Muras
Michaela Boková

PhDr. Petra Novotná
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V roce 2019 se jednání Rady 
uskutečnilo jedenáctkrát a   
dvakrát proběhlo hlasování 

per rollam.

Orgány a jejich činnosti

Rada MAS ORLICKO 

Rada MAS ORLICKO má 8 členů a je statutárním 
orgánem MAS ORLICKO. Ze svého středu volí 
předsedu a místopředsedu. 

Členové

ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., ve funkci 
předsedy MAS ORLICKO, při výkonu funkce 
zastoupená Ing. Oldřichem Žďárským 

Sdružení obcí Orlicko, ve funkci místopředsedy 
MAS ORLICKO, při výkonu funkce zastoupená 
Janou Kolářovou. 

Region Orlicko - Třebovsko, ve funkci 
místopředsedy MAS ORLICKO, při výkonu funkce 
zastoupený Pavlem Šislerem

Ing. Petr Mareš, ve funkci člena Rady MAS 
ORLICKO, jednající jménem Ing. Petra Mareše 
Ph.D. 

Životní vzdělávání , z.s. ve funkci člena Rady MAS 
ORLICKO, jednající jménem Silvie Serbouskové

AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o., ve funkci člena 
Rady MAS ORLICKO, jednající jménem Ing. 
Vladimíra Šedy 

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, 
ve funkci člena Rady MAS ORLICKO, jednající 
jménem Mgr. Luboše Bäuchela

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-
Lanškrounsko, ve funkci člena Rady MAS 
ORLICKO, jednající jménem Petra Helekala 
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V roce 2019 byla Valná 
hromada svolána celkem 

čtyřikrát. 

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším rozhodujícím orgánem, 
představovaný shromážděním všech členů MAS.

Členství v MAS ORLICKO 

Členem MAS ORLICKO, z.s. 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. 

www.mas.orlicko.cz
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V roce 2019 se jako každý 
rok volil předseda Revizní 
komise a stal stala se jím 

opět Cesta pro Rodinu, z.ú. v 
zastoupení  Ing. Dany 

Hubálkové. 

V roce 2019 prováděla 
Revizní komise inventarizaci 
vypůjčeného majetku v rámci 
našich projektů. Vykonávala 

také svou běžnou činnost 
jako je například 

inventarizace pokladny či 
kontrola plnění rozpočtu a 

roční účetní uzávěrky. 

Revizní komise (kontrolní orgán) 

Revizní komise je složená ze 3 členů. 

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. Zabývá se také případnými 
střety zájmů osob účastnících se hodnocení a výběru 
projektů. Dále revizní komise odpovídá za kontrolu 
udržitelnosti jednotlivých projektů podpořených MAS 
ORLICKO z programu Malý LEADER. 

Členové

Cesta pro rodinu, z.ú., ve funkci předsedy Revizní 
komise, zastoupená Ing. Danou Hubálkovou 

Mgr. Oto Pavliš – jednající svým jménem, ve funkci 
člena Revizní komise 

ZEOS, s.r.o., ve funkci člena Revizní komise, 
zastoupený Ing. Petrem Tomaškem
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Výběrová komise

Pro hodnocení přijatých projektů má MAS zvolenou 
Výběrovou komisi, která aktuálně čítá 25 členů. Tato 
komise připravuje (na základě výsledku nezávislého 
hodnocení projektů) podklady pro schválení projektů 
k financování Radě MAS. 

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. 

Členové

Tělocvičná jednota Sokol Klášterec nad Orlicí (ve 
funkci předsedy Výběrové komise, zastoupen Ing. 
Jindřichem Kalousem), Správa sportovišť 
Dlouhoňovice, s.r.o. (zastoupen Janem Vychem), 
Kunvaldská, a. s. (zastoupen Miroslavou 
Celerovou), ZUŠ Jablonné nad Orlicí (zastoupen 
Davidem Serbouskem, dipl. um.) Mgr. Emílie 
Dolečková, Ing. Ladislav Dostálek, Ing. Lukáš 
Bednář, Ing. Helena Dvorská, Mgr. Martin Halíř, Mgr. 
Hana Kotlářová, Mgr. Ivana Nečekalová, Ing. Josef 
Orlita, Bc. Lenka Ševčíková, Marie Šubrtová, Ing. 
Antonín Nykles, Růžena Lomarová, VVS
Verměřovice s.r.o. (zastoupen Ing. Bohuslavem 
Kroulíkem), Ing. Josef Franc, Mgr. Jiří Švanda, Mgr. 
Ivan Bok, Mgr. Markéta Sychrová, Ing. Jitka 
Macháčková, Mgr. Martina Mlynářová, Ing. Martin 
Mikulášek, Pavel Neumeister.

V roce 2019 proběhlo 
hlasování per rollam 
Výběrové komise celkem 
devětkrát.
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Členství v dalších organizacích

V roce 2019 byla MAS ORLICKO, z.s. členem v 
následujících organizacích: 

• Národní síť Místních akčních skupin České 
republiky, o. s. 

• Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR 
Pardubického kraje, o.s. 

• Celostátní síť pro venkov 
• Agrární komora v Ústí nad Orlicí 

Propagace

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. 

V rámci toho se MAS ORLICKO, z.s. v roce 2017 
zaměřila především na následující aktivity: 

Vydávání informací o činnosti MAS ORLICKO

• Webové stránky MAS ORLICKO 
• Facebook MAS ORLICKO 
• Facebook podpořených žadatelů
• obecní občasníky 
• webové stránky obcí 
• časopis Agrovenkov
• zprávy pro členy a obce 

MAS ORLICKO, z.s. 
zveřejňuje informace na 

svých webech

www.mas.orlicko.cz
k výzvám, orgánům, provozní 

a další
www.maporlicko.cz
k Místnímu akčnímu 

plánování
www.masproorlicko.cz

podpořené projekty
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Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje

10 MAS ORLICKO

Realizace programových rámců v souladu  Integrovanou strategií komunitně 
vedeného místního rozvoje představuje jednu z významných činností 

realizovaných v MAS .
Kde spočívalo těžiště činností v roce 2019 a co území přineslo? 

Řízení strategie jako celku v souladu s potřebami území a 
požadavky řídících orgánů

Dříve, než mohou být prostředky přiděleny žadatelům, musí být (mimo jiné) vždy 
splněny podmínky, stanovené strategickým dokumentem MAS – tzv. Strategií 
komunitně vedeného rozvoje území MAS ORLICKO. Tento dokument pojmenovává 
potřeby území a definuje základní rámec podpory. Tak jak jsou živé naše obce, 
firmy, neziskové organizace a jejich potřeby, musí být živý i tento dokument a na 
jejich potřeby reagovat.

Abychom při své práci co nejlépe reagovali na Vaše potřeby, proběhly při řízení 
strategie území především tyto činnosti:

 Valná hromada projednala změnu finančního plánu v programovém rámci  IROP
a tím umožnila:

 Navýšit prostředky  ve výzvě č. 15 zaměřené na podporu 
základních a středních škol o 13 066 483 Kč  - mohly tak být       
uspokojeny všechny předložené žádosti 

 Navýšit prostředky ve výzvě č. 18 na podporu sociálního podnikání 
o 2 085 255 Kč - mohly tak být uspokojeny všechny 
předložené žádosti



 Ve spolupráci s kanceláří MAS a pracovními skupinami byla zpracována 
evaluace dosavadní práce při realizaci strategie, díky ní:

 Existují podklady pro práci v následujících letech (podstatné závěry 
jsou uvedeny dále)

 V Programu rozvoje venkova bylo otevřeno nové opatření na 
podporu občanské vybavenosti s alokací 19.762.229,55 
Kč (podrobněji viz. popis rámce PRV)

Realizace programových rámců

Jsou-li všechny náležitosti správně nastaveny, projednány a odsouhlaseny, přichází 
každodenní práce pracovníků kanceláře, při administraci samotných výzev. 

 Bylo zadministrováno celkem 8 výzev a vybráno 39 projektů, 1       
výzva byla vyhlášena

 Bylo připraveno vyhlášení výzvy z Programu rozvoje venkova ve 
výši 31 mil. Kč

 S konkrétním stavem realizace jednotlivých rámců se můžete 
seznámit v následujícím textu , s úspěšnými projekty na

www.MasProOrlicko.cz
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• komunitní práce Ústí nad Orlicí – nová cesta pro sociálně vyloučené lokality  • 
celých 440 spokojených rodin, využívajících o 
prázdninách služby příměstských táborů přímo 
v místě svého bydliště • 1 nová sociální služba v ORP Králíky 

odstartovaná investiční i neinvestiční podporou MAS  • dostupné 
hospicové služby v celém okolí • 43 dovybavených 

základních a středních škol • dokončená spojka stezky 
Valdštejn – Šušek • 1 nová dětská  skupina v Žamberku  • 7,5 
nového pracovního místa pro osoby se zdravotním 

postižením ve 3 soc. podnicích v území  • 19 sociálních služeb, lépe  vybavených

a dostupnějších pro občany v území   •  21 realizací na zvýšení 
bezpečnosti dopravy v celém území • Dětský klub 

až do páté třídy pro děti ze ZŠ Králíky • celkové   způsobilé 
výdaje projektů ve výši 157 502 484 Kč  • 34 plně 
finančně ukončených akcí

Evaluace a shrnutí
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OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Klíčová zjištění Doporučení pro období 2019 - 2023

• Byla potvrzena potřebnost podpory služeb 
sociálního začleňování v území

• V rovině APP nedošlo k podstatným změnám, 
naopak je velmi aktuální otázka financování 
sociálních služeb

• V rovině silných a slabých stránek došlo v území 
ke změně situace v oblasti zaměstnanosti – z dříve 
vysoké míry nezaměstnanosti k aktuálně velmi 
nízké (téměř nulové). Tento faktor byl pouze dílčí 
vzhledem k definici problémů a potřeb.

• Administrace výzev probíhala účelně a efektivně, 
s výjimkou prorodinných opatření byla vždy 
stanovena jasná a úzce vymezená potřeba území. 
Do každé výzvy byl předložen úspěšný projekt.

• Alokace programového rámce je vyčerpána –
k 31.12.2018 bylo disponibilních 7,6% alokace, po 
navýšení prostředků programového rámce bude 
pro rok 2019 disponibilních 7 100 000 Kč (38% 
navýšené alokace).

• Pro disponibilní prostředky už byly určeny priority 
výzev (valnou hromadou v prosinci 2018), které 
budou vyhlášeny na jaře 2019.

• Realizace projektů přináší synergické efekty, 
podporuje posilování sociálního kapitálu a 
spolupráci. V rámci projektů je identifikována jasná 
přidaná hodnota metody LEADER.

• V roce 2019 zajistit administraci 
posledních výzev (Sociální rehabilitace 
– 2,3 mil. Kč a Komunitní práce – 4,8 
mil. Kč)

• V letech 2019 – 2022 se zaměřit 
především na podporu projektů 
v realizaci (očekáváno 14 projektů 
v realizaci)

• Zmapovat udržitelnost podpořených 
služeb. Zaměřit se na další rozvoj 
podpořených služeb v území – prověřit 
možnosti jak následné podpory MAS, 
tak jiné – další podpory jak ve formátu 
Evropských fondů, tak v rámci 
národních a soukromých zdrojů

• Specificky v oblasti podpory 
prorodinných opatření mapovat 
možnosti návazné podpory, neboť 
v této oblasti se jedná o stabilní 
potřebu, ve které není důvod očekávat 
změnu

• Při aktualizaci strategie provést 
aktualizaci informací o zaměstnanosti
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Klíčová zjištění Doporučení pro období 2019 – 2023

• V převážné míře byla potvrzena analýza 
problémů a potřeb v území

• Analýza území neobsahuje analytická data 
týkající se potřebnosti podpory hasičských 
zbrojnic – která byla identifikována. Tuto 
informaci je třeba do analýzy krátce dopracovat.

• V rámci území byly identifikovány další potřeby 
v oblasti občanské vybavenosti a zajištění 
bezpečnosti v obcích (veřejná prostranství, 
základní a mateřské školy, zázemí pro spolkovou 
činnosti,  ….) které by bylo možné podpořit 
v rámci článku 20 PRV.

• Z pohledu prostředků disponibilních k vyhlašování 
výzev činila jejich výše 5,5% programového 
rámce (cca. 6 mil. Kč). Tyto prostředky budou 
vyhlášeny ve zbytkové výzvě v roce 2019.

• Úspěšnost jednotlivých opatření byla různá. 
Z osmi opatření IROP bylo jedno zrušeno 
s nulovou úspěšností (komunitní centra) a jedno 
finančně uzavřeno pouze s cca. 33% úspěšností 
(opatření Dostupná péče o děti) – z důvodů 
překážek na straně absorpční kapacity žadatelů a 
u jednoho opatření naopak došlo k významnému 
navýšení vzhledem k situaci v území (Vzdělávání 
v klíčových kompetencích).

• Další opatření byla převážně úspěšná z pohledu 
naplňování vytyčených indikátorů

• V souladu s harmonogramem výzev 
na přelomu roku 2019/2020 zajistit 
administraci poslední výzvy 
z opatření IROP/1 – Bezpečné silnice 
a chodníky pro všechny

• Dopracování analytické části dle 
identifikované potřebnosti podpory 
hasičských zbrojnic

• V letech 2019 – 2023 poskytnout 
potřebnou podporu podpořeným 
žadatelům při realizaci jejich projektů 
(včetně projektů přijatých k 2.11.2018 
je očekáváno celkem 60 projektů 
v realizaci)

• V letech 2020 – 2022 průběžně 
monitorovat „uspořené prostředky“ 
v rámci jednotlivých podpořených 
projektů (např. z důvodu výběrových 
řízení) a dle aktuálního vývoje 
zůstatků finančních prostředků 
v programovém rámci projednat 
priority vyhlášených výzev za účelem 
účelného dočerpaní alokace 
programového rámce 

• Po ukončení realizace projektů 
v souladu s pokyny řídícího orgánu 
podat hlášení o změně hodnot 
indikátorů. 
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Klíčová zjištění Doporučení pro období 2019 – 2023

• V převážné míře byla potvrzena analýza 
problémů a potřeb v území

• V rovině silných a slabých stránek došlo v území 
ke změně situace v oblasti zaměstnanosti –
z dříve vysoké míry nezaměstnanosti k aktuálně 
velmi nízké (téměř nulové). Tento faktor byl dílčí 
vzhledem k definici problémů a potřeb –
současně je však limitujícím faktorem pro 
realizaci projektů žadateli (obavy z přijetí 
finančního závazku investice i závazku 
udržitelnosti) – především projekty v oblasti 
podpory potravinářů a mikropodniků.

• FICHE jsou realizovány s velmi odlišnou 
úspěšností. Vyčerpány jsou FICHE č. 1, 3 a 6 –
kdy v rámci FICHE č. 1 a 3 je prokázána trvalá 
absorpční kapacita přesahující významně alokaci 
FICHÍ. 

• Další FICHE byla realizována s velmi malou 
úspěšností a kancelář aktuálně neeviduje 
potřebnou absorpční kapacitu.

• Důležitým závěrem v rámci evaluace je to, že 
alokace byla rozdělena do vysokého počtu 
FICHÍ, což neúměrně navyšovalo administrativní 
zatížení a současně nepřinášela přidanou 
hodnotu žadatelů. Z tohoto důvodu je 
doporučeno zúžit další realizaci programového 
rámce na max. 3 FICHE, v oblastech 
s prokázanou absorpční kapacitou, v rámci 
kterých bude žadatelům poskytnuta potřebná a 
adresná animační podpora.

• Z pohledu prostředků disponibilních 
k vyhlašování výzev činila jejich výše cca. 60 % 
programového rámce. 

ROK 2019

• Provést významnou úpravu 
programového rámce. Nevyčerpané 
prostředky FICHE PRV 2, 4, 5, 6, 7, 8 
a 9 využít pro:

• Podporu rostlinné a živočišné výroby 
(článek 17.1.a) a to v rámci JEDNÉ 
/NOVÉ/ SLOUČENÉ FICHE – dříve 
FICHE PRV 1 a PRV 3. V rámci 
FICHE také provést navýšení alokace.

• Podporu občanské vybavenosti a 
spolkového života v rámci potřeb 
identifikovaných v rámci evaluace 
programového rámce IROP a FICHE
č. 4 PRV (implementace článku 20) –
v rámci NOVÉ FICHE

• Výši prostředků pro jednotlivé FICHE
určit s přihlédnutím ke zmapované 
absorpční kapacitě. 

• Tyto aktivity realizovat neprodleně po 
schválení evaluace.

ROK 2020 – 2023

• Zajistit administraci projektů v roce 
2019 – 2020 a účelnou podporu všech 
podpořených žadatelů a žadatelů 
s projekty v udržitelnosti.



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
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V průběhu prvního čtvrtletí 2019 probíhala kontrola formálních náležitostí a věcné 
hodnocení projektů předložených v rámci podzimní vlny výzev IROP z roku 2018. 
Celkem se jednalo o 37 projektů předložených do 6 výzev s různým zaměřením. 
Po hodnocení projektů Hodnotící komisí a po schválení hodnocení Výběrovou 
komisí, byly kladně hodnocené projekty předloženy do Rady MAS. Rada MAS a v 
jednom případě Valná hromada MAS, schválila projekty z výzev č. 13–18 
v průběhu března/dubna 2019 a následně byly postoupeny na Centrum pro 
regionální rozvoj (CRR) k závěrečnému ověření způsobilosti. Tím úspěšně prošly 
všechny schválené projekty a v průběhu 2. pololetí 2019 jim byly vydání právní 
akty. Většina projektů z těchto výzev v roce 2019 zahájila realizaci, několik jich 
rovněž stihlo realizaci úspěšně dokončit a předložit závěrečnou žádost o platbu. 

13. výzva MAS ORLICKO - Bezpečné silnice a chodníky pro 
všechny III.



14.výzva MAS ORLICKO-IROP-Infrastruktura sociálních služeb II.
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EKO-zahrádky ZŠ a MŠ Písečná

Modernizace jazykové učebny

Rekonstrukce chodníků podéll silnice I/14 v České Třebové
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15. výzva MAS ORLICKO - Vzdělávání v klíčových kompetencích 
III.

Projekty byly schváleny 9.4.2019 na jednání Valné hromady a následně 
přehodnoceny z důvodu změny v jednom z projektů v 12/2019.



16. výzva MAS ORLICKO - Neformální a zájmové vzdělávání III.
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18. výzva MAS ORLICKO - Infrastruktura pro sociální 
podnikání II.



Poslední prostředky budou rozděleny v roce 2020
Na konci září 2019 byla vyhlášena poslední, 19. výzva v programovém rámci IROP 
na zbytkovou alokaci. Konkrétně se jednalo o výzvu v rámci opatření IROP 1 -
Bezpečné silnice a chodníky pro všechny s alokací EU 6 026 262,51 Kč. Příjem 
žádostí probíhal od 30. 9. 2019 do 15.1.2020. Podporovanými aktivitami v rámci 
této výzvy byly rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší. Výzva 
byla určena pro obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi na území 
MAS ORLICKO, z.s. Výzva byla ukončena až v lednu 2020, takže veškeré 
informace o počtu přijatých a podpořených projektů budou známy až v průběhu 
roku 2020.
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Přechody pro chodce na silnici III/31118 před ZŠ ve Výprachticích
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Aktuální stav prostředků rezervovaných v programovém rámci 
MAS ORLICKO:

Celková alokace:   108 582 616 Kč

Vyčerpaná hodnota Alokace

(Hodnota prostředků 
v programovém rámci, která již
zná své příjemce – projekty jsou 
v různé fázi realizace)

94%, 102 mil. Kč

Nevyčerpaná hodnota Alokace

Hodnota prostředků 
rezervovaných pro vyhlášenou 19. 
výzvu. Prostředky ještě „hledají“    
své   žadatele.

6% , 6,026 mil. Kč

Aktuální stav realizace programového rámce IROP
Alokace EU na 2014–2020 pro IROP na území MAS ORLICKO činí celkem 108 
582 616,- Kč. Do konce roku 2019 bylo schváleno v 18. výzvách celkem 91 
projektů s dotací přes 102 mil. Kč zaměřených na bezpečné silnice a chodníky, 
podporu cyklistické dopravy, vzdělávání v klíčových kompetencích nebo neformální 
a zájmové vzdělávání, infrastrukturu sociálních služeb i na podporu sociálního 
podnikání v regionu. 

K prosinci 2019 bylo 45 projektů již zrealizováno a proplaceno, 46 projektů je 
dosud v realizaci s termíny dokončení v letech 2020–2022, případně již byla 
ukončena realizace a čekají na proplacení. Žadatelům projektů v realizaci i 
v udržitelnosti poskytuje MAS podporu a zároveň zajištuje součinnost řídícímu 
orgánu IROP.



OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
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• Leden 2019 – navýšení alokace schváleno (z 18 109 000 Kč 
na 23 829 478,39 Kč)

• Duben 2019 – vyhlášení výzev 

• Srpen 2019 – výběr projektů , předání na MPSV k 
závěrečnému ověření

• Prosinec 2019 – schválení projektů vybraných MAS řídícím 
orgánem a vydání právních aktů.

Jak vypadal průběh práce v OPZ MAS ORLICKO v roce 2019?

Komunitní práce Ústí nad Orlicí – SKP-Centrum, o.p.s.

S podporou k samostatnosti – Cesta pro rodinu, z.ú.
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Příměstské tábory léto 2019
Příměstské tábory jsou pro MAS ORLICKO již tradiční akce, které pomáháme v 
rámci OPZ realizovat ostatním organizacím zaměřující se na volnočasové aktivity a 
vzdělávání. V roce 2019 s naší podporou proběhlo 29 turnusů pod vedením 5 ti 
volnočasových zařízení, kde bylo postaráno o zábavu stovkám dětí. 
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Realizováno v průběhu roku 2019 (celkem 9 projektů)

Komunitní práce v Ústí nad Orlicí

Dětský klub

Práce a rodina

Domácí hospic Alfa-Omega

Sportovní příměstský tábor v areálu TK v České Třebové

Podpora rodin v agendě OSPOD včetně Asistovaného kontaktu
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Celková alokace:   23 829 479 Kč

Vyčerpaná hodnota Alokace

(Hodnota prostředků 
v programovém rámci, která již
zná své příjemce – projekty jsou 
v různé fázi realizace)

100%, 23,8 mil. Kč

Aktuální stav administrace programového rámce OPZ

K 31.12.2019 bylo v realizaci celkem 10 projektů. Jeden z projektů stál před 
zahájením realizace (od 1.1.2020) a tři projekty byly již úspěšně ukončeny.

Celkově tak MAS ORLICKO, z.s. z OP Zaměstnanost v programovém období 2014 
– 2020 podpořila celkem 14 projektů, jejichž realizace bude v území MAS ORLICKO 
probíhat až do roku 2023. 

Aktuální stav prostředků rezervovaných v programovém rámci 
MAS ORLICKO:



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
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Zbývající alokace v PRV
Rok 2019 v Programu rozvoje venkova se nesl v duchu hodnocení stavu realizace 
(zpracování střednědobého hodnocení) a následného mapování potřeb území, 
jednáních o možnostech zařazení nových podporovaných aktivit, konkrétně 
podpory občanské vybavenosti.

Na základě prokázání této potřebnosti proběhly intenzivní přípravy v území a 
následně s Řídícím orgánem v přípravě další a zároveň poslední výzvy
z Programu rozvoje venkova zaměřená na podporu živočišné, rostlinné výroby a 
podpory občanské vybavenosti. 

Výše této výzvy je 31.752.374 Kč, která představuje zbývající (=nevyčerpané) 
finanční prostředky z celkové částky 48.705.870 Kč na Program rozvoje venkova v 
období 2014 – 2020.

Název 
Výše finančních 

prostředků
Výše dotace na 

projekt
PRV/10 Rozvoj sektoru 
živočišné a rostlinné výroby

11.990.144,45 Kč 50 – 70 %

PRV/11 Občanská vybavenost 19.762.229,55 Kč 80 %

CELKEM 31.752.374,00 Kč

V rámci podpory občanské 
vybavenosti budou vyhlášeny 
4 aktivity, konkrétně se jedná o:

• veřejná prostranství
• mateřské a základní školy
• hasičské zbrojnice
• kulturní a spolková zařízení 

včetně knihoven



Nahlédnutí do příprav čl. 20 v roce 2019

Na základě možnosti podpořit občanskou vybavenost hned v několika 
odvětvích byla již na konci roku 2018 projednána tato možnost podpory na 
jednání Valné hromady MAS ORLICKO. Předtím, než se tato podpora mohla 
zařadit mezi podpory, na které MAS ORLICKO vyhlašuje výzvy, bylo nutné zmapovat 
její potřebnost v území MAS ORLICKO. 
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Na základě toho byly v únoru 2019 
uskutečněny 3 workshopy na téma 
„Možnosti podpor pro obce v dalších 
výzvách MAS“, konkrétně v obci Lukavice, 
Přívrat a Studené. Celkem se těchto 
workshopů účastnilo 20 zástupců z obcí, 
které v tomto dotačním období nebyly 
podpořeny z vyhlášených výzev MAS 
ORLICKO.  

V březnu 2019 probíhal „sběr projektových 
záměrů“ od všech obcí, škol a spolků. 
Celkem bylo předloženo 170 projektových 
záměrů. Představení výsledků mapování a 
projednání dalších kroků pro zařazení této 
podpory včetně zvolení zástupců pracovní 
skupiny (zástupci svazků, NNO) pro tuto 
oblast byl program dalšího jednání na téma 
„Jednání obcí z území MAS ORLICKO“, 
které se uskutečnilo dne 26. 4. 2019 ve 
Výprachticích. Jednání se účastnilo 23 
zástupců obcí z území MAS.

První jednání pracovní skupiny proběhlo 
dne 16. 5. 2019. Cílem jednání bylo 
nastavení technických parametrů výzvy 
nejen pro potřeby samotné výzvy, zejména 
ale pro zpracování změny programového 
rámce PRV. V rámci dalšího jednání 
pracovní skupiny dne 23. 10. 2019 bylo 
stěžejním tématem navržení znění 
preferenčních kritérií pro plánovanou výzvu.

Celý rok byl věnován intenzivní přípravě nejen v kanceláři MAS, ale zejména 
mapováním a projednáváním v území, aby výzva na podporu občanské vybavenosti 
mohla být vyhlášena v 1. čtvrtletí roku 2020.
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CNC / Manuální obráběcí stroj

Rekonstrukce technologie ustájení a napájení

Nákup přihrnovače krmiva

Příklady realizace v roce 2019

rozvoj živočišné výroby
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Celková alokace:   48 705 874 Kč

Vyčerpaná hodnota Alokace

(Hodnota prostředků 
v programovém rámci, která již
zná své příjemce – projekty jsou 
v různé fázi realizace)

35%, 16,845 mil. Kč 

Nevyčerpaná hodnota Alokace

Hodnota prostředků 
rezervovaných pro výzvu 
plánovanou v roce 2020

65% , 31,752 mil. Kč

Aktuální stav prostředků rezervovaných v programovém rámci 
MAS ORLICKO:

Aktuální stav administrace programového rámce PRV
Alokace EU na 2014-2020 pro PRV na území MAS ORLICKO činí celkem 48.705.870 Kč.
Do konce roku 2019 byly vyhlášeny 2 výzvy, ze kterých bylo celkem podpořeno 43 projektů
s dotací 16,8 mil. Kč zaměřených na podporu zemědělského i nezemědělského podnikání
a lesnictví.

K prosinci 2019 bylo 37 projektů již zrealizováno a proplaceno, 6 projektů je dosud v
realizaci s termíny dokončení do roku 2021, případně již byla ukončena realizace a čekají
na proplacení. Podporu žadatelům poskytuje MAS jak ve fázi realizace, tak i v době
udržitelnosti (= 5 let od podpisu Dohody).
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ŠABLONY l. a ll.

MAS vykonává v rámci podpory škol (školským zařízením, SVČ, DDM…) formou 
projektů zjednodušeného vykazování – tzv. šablon „animační činnost“. 

Jaké služby školám (školským zařízením, SVČ, DDM, …) poskytujeme?

• Konzultace a podání informací k žádosti o podporu (nastavení realizace, volba
aktivit)

• Metodická pomoc při zpracování žádosti o podporu

• Metodická pomoc při zpracování zpráv o realizaci a závěrečných zpráv o
realizaci

• Pořádání seminářů a workshopů pro potencionální/podpořené žadatele

Seminář k Šablonám ll.
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Rozsah spolupráce a 
zprostředkovaná podpora

Šablony I.   – fyzická realizace ukončena v 
říjnu 2019

Šablony II.  – 09/2019 – 08/2021

Šablony III. – plánovány od jara 2020

Hodnota dotace v mil. Kč

Počet spolupracujících škol

V loňském roce jsme opět nabízeli podporu 
pro ředitele škol a pomoc s administrací 
Šablon, díky kterým mohly školy žákům 
nabízet například pestřejší nabídku 
volnočasových kroužků, zajímavější formy 
výuky a učitelům nabídly další vzdělávání v 
oboru. V září roku 2019 odstartovala již 
druhá etapa Šablon, kde jsme zaznamenali 
významný nárust zájmu škol (viz. grafy) o 
naši podporu, ze kterého máme obrovskou 
radost!



Co jsou cíle MAPu?

Cílem projektů je zvýšení 
úrovně vzdělávání a

podpora dětí a žáků do 15 let. 
Mezi naše aktivity patří tedy 

mimo jiné vzdělávání 
pedagogických pracovníků 

(připravujeme různé semináře, 
workshopy, ukázkové hodiny, 
kulaté stoly atd.), metodická 
podpora, vzájemné sdílení 
zkušeností, podpora škol a 
školských zařízení, ale také 

připravujeme i zajímavé akce 
pro děti a žáky do 15 let – ať už 
se jedná o volnočasové kroužky, 

které jsou zdarma, projektové 
dny pro volbu povolání nebo 
třeba podporu žákovských 

parlamentů na školách. 

Místní akční plány rozvoje vzdělávání ll

Od května 2018 realizujeme na území Žamberecka a 
Králicka i Orlickoústecka a Českotřebovska čtyřleté 
projekty s názvem Místní akční plán vzdělávání II 
(tyto projekty navazují na předchozí dvouletý projekt 
Místní akční plán vzdělávání). Partnery projektů jsou 
města Letohrad, Králíky, Ústí nad Orlicí a Česká 
Třebová, dalším partnerem je také Pedagogicko-
psychologická poradna Ústí nad Orlicí.

Aktuální informace pravidelně zveřejňujeme na 
našem facebooku a webu.

www.maporlicko.cz

www.facebook.com/MAP.Orlicko
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Rozvoj a aktualizace MAP

V roce 2019 pokračoval projekt tak, jak 
byl nastaven na jeho začátku, a začali 
jsme se detailněji věnovat jeho 
jednotlivým částem a aktivitě akčního 
plánování. 
Tato část projektu (Rozvoj a 
aktualizace MAP) se věnovala 
především aktualizaci analytické části 
– zvlášť pro území Žamberecka a 
Králicka a zvlášť pro území 
Orlickoústecka a Českotřebovska. 
Na aktualizaci analytické části se 
podílely všechny pracovní skupiny 
(Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské 
gramotnosti, Pracovní skupina pro 
rozvoj matematické gramotnosti, 
Pracovní skupina pro rovné příležitosti, 
Pracovní skupina pro financování a 
Řídící pracovní skupina) a následně 
tuto aktualizaci na podzim roku 2019 
schválil Řídící výbor MAP II. 
Analytická část vycházela z tzv. 
analytických vstupů, kterými byl např. 
agregovaný Popis potřeb škol, 
průběžné vyhodnocení naplňování 
ročního akčního plánu z předchozího 
období, doplnění poznatků z 
aktuálních existujících strategických 
záměrů a dokumentů v území pro 
oblast vzdělávání, agregované 
výsledky dotazníkového šetření, 
informace o stávajícím stavu 
čtenářské, matematické, digitální 
gramotnosti a inkluzivity v území MAP. 
Odborné manažerky se po zbytek roku 
2019 věnovaly tvorbě Strategické části 
MAP, která se bude schvalovat na 
začátku roku 2020.

35 ČINNOST V ROCE 2019/MAP ll



Na území Orlickoústecka a 
Českotřebovska proběhla 04. 12. 2019 
Hodina čtení u žáků se středně těžkou 
mentální retardací.

V rámci aktivity s názvem Podpora 
znalostních kapacit – workshopy 
s rodiči se na území Orlickoústecka a 
Českotřebovska 24. 06. 2019 
uskutečnila akce s názvem Jaké jsou 
možnosti předškolního vzdělávání? A 
na podzim roku 2019, konkrétně 20. 
listopadu, proběhl velmi zajímavý 
workshop společný pro obě území 
s názvem Děti v pasti sociálních sítí.

Na podzim roku 2019 proběhlo také 
prodloužení stávajícího ročního 
akčního plánu na školní rok 
2019/2020. Během roku 2019 došlo 
ke dvěma aktualizacím Strategického 
rámce MAP - verze 6.0 byla 
schválena 30. 04. 2019 a verze 7.0 
byla schválena 31. 10. 2019. Celkem 
bylo v roce 2019 přijato 46 nových 
investičních záměrů z území SO ORP 
Žamberk a Králíky a 37 nových 
investičních záměrů z území SO ORP 
Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. 

Na území SO ORP Žamberk a Králíky 
byla zahájena aktivita strategické 
plánovaní s tutorem, kdy zúčastněné 
školy tvořily strategický plán rozvoje 
školy. Během roku 2019 tuto aktivitu 
úspěšně dokončila ZŠ U Dvora 745, 
Letohrad. Další tři školy tuto aktivitu 
započaly.

V rámci aktivity Podpora znalostních 
kapacit – workshopy, výměna 
zkušeností a další formy podpory 
kapacit v tématech rozvoje kvalitního 
inkluzivního vzdělávání na území 
Žamberecka a Králicka proběhla dne 
16. 05. 2019 ukázková hodina s 
názvem Jak na práci se žáky s SVP a 
12. 11. 2019 se uskutečnil kulatý stůl 
na téma Spolupráce asistenta 
pedagoga a učitele. 
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V SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová 
jsme v roce 2019 realizovali těchto 8 
implementačních projektů:
4.2 I mimo školu je zábava

Cílem projektu je podpořit děti a žáky, kteří jsou 
ohroženi školním neúspěchem a mají speciálně 
vzdělávací potřeby. 

V termínu od 3. do 5. května 2019 proběhl první 
výjezd pro děti s Pedagogicko-psychologickou 
poradnou Ústí nad Orlicí. Letošní víkendový výjezd 
se konal v letním táboře Řadov v Brandýse nad 
Orlicí a zúčastnilo se ho celkem 11 dětí, které si celý 
víkend naplno užily. Cílem výjezdu bylo podpořit děti 
ohrožené školním neúspěchem v jejich 
samostatnosti a rozvoji potřebných dovedností 
hravou a zábavnou formou. Důležitou částí této akce 
bylo i setkání s rodiči před výjezdem a zhodnocení 
pro rodiče po výjezdu. Také se konala intervizní
setkání pracovníků Pedagogicko-psychologické 
poradny s tutorem, která sloužila pro osobnostní 
rozvoj jednotlivých vedoucích.

Evaluace a 
monitoring MAP 

V dubnu 2019 proběhla první 
evaluace všech aktivit dle 

nastaveného plánu. Na základě 
toho vznikla první sebehodnotící 

zpráva, která byla schválena 
v dubnu 2019 a první evaluační 

zpráva, která byla schválena 
v říjnu 2019. S výstupy z obou 

těchto zpráv realizační tým MAP 
II průběžně pracuje.

Implementace MAP
Důležitou částí projektů MAP II 
jsou tzv. Implementační aktivity, 

které byly naplánované na 
základě výstupů z projektu MAP I 
a probíhají po celou dobu trvání 
projektů. Každé území má tedy 
odlišné implementační aktivity, 

odrážející potřeby v daném 
území.
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4.3 Místně zakotvené učení z pohledu 
učitelů a pedagogů a tvorba regionální 
učebnice

Cílem projektu je propojit život školy s 
místní komunitou. Učitelé společně se 
žáky diskutují problémy ve svém okolí, 
zjišťují nové informace a nově nabyté 
informace předávají dalším 
spolužákům. 

21. ledna 2019 proběhlo pracovní 
setkání zapojených škol. Lektoři přijeli 
ze Střediska ekologické výchovy 
SEVER Horní Maršov o.p.s. a cílem 
setkání bylo představit zapojeným 
školám možné způsoby zpracování 
zadaných úkolů. V lednu 2019 
obdržely školy zadání prvního úkolu. 
První úkol se týkal přírodních poměrů 
a na jeho vypracování měli žáci čas 
do konce června 2019. Následně 
proběhlo předání prvních výstupů. 18. 
září 2019 proběhla schůzka, v rámci 
které zástupci zapojených základních 
škol sdíleli své zkušenosti ze 
zpracování prvního zadaného úkolu. 
Zároveň jim byl předán druhý úkol, 
tentokrát na téma Historie a kultura.

4.4 Nové metody a formy práce v 
mateřských školách

Cílem projektu je rozvoj dovedností a 
schopností pedagogických pracovníků 
předškolního vzdělávání v oblasti 
nových metod a forem práce. 

V roce 2019 úspěšně proběhlo všech 8 
naplánovaných vzdělávacích seminářů 
týkajících se Pedagogické diagnostiky a 
stimulace vývoje dítěte předškolního 
věku. Účastnice se společně s lektorkou 
Mgr. Jiřinou Bednářovou věnovaly 
různým tématům – např. motorika, 
grafomotorika, orientace v prostoru a 
čase, zrakové a sluchové vnímání, 
školní zralost a další. V rámci tohoto 
projektu proběhl 7. listopadu 2019 také 
workshop a poté i ukázková hodina s 
názvem Prvky Montessori v MŠ. 
Lektorkou byla zkušená paní Vlasta 
Hillebrandová, která se tímto tématem 
zabývá již mnoho let. Účastníkům 
přivezla ukázat spoustu zajímavých 
pomůcek do výuky, seznámila je s 
užitečnými informacemi i příklady z 
praxe.

38 ČINNOST V ROCE 2019/MAP ll



4.5 Rozvoj kompetencí výchovných 
poradců

Cílem projektu je rozvoj dovedností a 
schopností výchovných poradců 
základních škol, zavedení a ověření 
nových metod, které v konečném 
důsledku zamezí předčasnému 
odchodu žáků ze vzdělání a zvýší 
kompetence žáků pro volbu vlastní 
kariéry a orientaci na trhu práce v 
regionu. 

Již během února a března 2019 
proběhlo testování žáků na všech 
zapojených základních školách. Po 
testování žáků čekalo výchovné 
poradce ve spolupráci s tutory 
vyhodnocení výsledků a jejich 
konzultace s žáky a jejich rodiči. Na 
konci školního roku - 12. června 2019 
proběhlo vzájemné setkání pro 
zapojené školy, které bylo zaměřeno na 
sdílení zkušeností po testování, 
prezentaci kazuistik z jednotlivých ZŠ a 
výměnu zkušeností. Další setkání 
proběhlo 12. 11. 2019, cílem tohoto 
setkání bylo připomenutí postupu při 
testování, kódování žáků a zadávání 
informací do systému. Dále pak 
rekapitulace zkušeností z předchozího 
testování, které proběhlo ve školním 
roce 2018/2019 a další přípravy na 
testování žáků, které začne opět 
v následujícím roce.

4.6A Prázdninové setkání s technikou a 
přírodními vědami

Cílem projektu je podpořit rozvoj 
motorických a praktických dovedností u 
dětí a žáků v rámci mimoškolních aktivit 
(příměstský tábor). 

V termínu od 8. do 12. července proběhl 
první příměstský tábor s názvem Setkání 
s technikou a přírodními vědami 
s podporou MAS Orlicko, z.s., který se 
uskutečnil na Střední škole 
uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí.

O tábor byl velký zájem, děti si mohly 
vybírat z jedenácti různých aktivit, které je 
zajímají, a kterým se chtěly během 
tábora věnovat. Samotnému táboru 
předcházela schůzka se zákonnými 
zástupci, která se uskutečnila 04. 06. 
2019 a po skončení tábora se konala 
výstava výrobků, které děti na táboře 
vyrobily. 
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4.6B Spolupráce VOŠ a SŠT Česká
Třebová a základních škol v České
Třebové

Cílem projektu je podpořit rozvoj 
motorických a praktických dovedností u 
dětí a žáků jak v rámci běžné výuky 
(workshopy pro žáky), tak v rámci 
mimoškolních aktivit (volnočasový 
kroužek). 

25. 03. 2019 proběhl Kulatý stůl na 
téma Sdílení zkušeností mezi 
pedagogy ZŠ a pedagogy SŠ. 26. 
dubna proběhly v rámci dvoudenní 
akce s názvem „Budoucnost je na 
železnici“ na VOŠ a SŠT Česká 
Třebová workshopy pro žáky 
českotřebovských základních škol. Žáci 
základních škol si v průběhu dne 
vyzkoušeli mnoho aktivit, podívali se do 
nových prostor školy a seznámili se s 
možným pracovním uplatněním, které 
se týká železnice. 30. září 2019 byl 
zahájen 2. ročník volnočasového 
kroužku Naprogramuj si svého robota, 
který je určen pro děti do 15 let. A 07. 
12. 2019 proběhla celodenní akce 
s názvem Víkendový maraton s roboty. 
26. 11. 2019 proběhlo mezi pedagogy 
SŠ a ZŠ opět sdílení zkušeností, kdy 
účastníci zhodnotili další etapu 
realizace tohoto projektu. 3. prosince 
2019 proběhly již tradičně workshopy 
na Vyšší odborné škole a Střední škole 
technické v České Třebové, které jsou 
pořádány pro žáky ZŠ.

4.7A Od semínka po sklizeň – zvyšování
sociálních a praktických dovedností u
dětí a žáků do 15 let

Cílem projektu je podpořit komunitní 
využití zahrady u Klubu Rébus v České 
Třebové k rozvoji sociálních a praktických 
dovedností a schopností u dětí a žáků do 
15 let v oblasti přírodovědného a 
polytechnického vzdělávání. 

19. února 2019 proběhl workshop 
zaměřený na výrobu keramických 
květináčů. O měsíc později, 20. března, 
se uskutečnil workshop s názvem Sázení 
bylinek, kde si děti do vyrobených 
květináčů sázely bylinky. Dne 21. a 24. 
května proběhly workshopy, kdy děti z 
klubu Rébus sázely na upravené záhony 
bylinky, brambory i rajčata. 26. června 
proběhlo na zahradě u Klubu Rébus v 
České Třebové setkání pro veřejnost, 
kde byly představeny celoroční úpravy 
této zahrady. Setkání proběhlo formou 
pikniku s grilováním a děti měly možnost 
ukázat, jak se na úpravě zahrady 
podílely. Během prázdnin – 1. a 2. srpna 
proběhly workshopy, na kterých se děti 
staraly o rostlinky, které si zasadily, a 25. 
září se vypravily na exkurzi do 
Zahradnictví Šťastný v Ústí nad Orlicí. 
Děti se seznámily s fungováním 
zahradnictví a vytvořily si vlastní 
podzimní květináče. 

40 ČINNOST V ROCE 2019/MAP ll



O den později - 26. září proběhlo 
podzimní setkání s veřejností, 
tentokrát na téma Uzamykaní zahrady. 
Společně s dětmi ze Základní školy 
Česká Třebová, Nádražní ulice byly 
zasazeny maliníky a motýlí keře. 14. 
října proběhl workshop, na kterém 
byla sklizena letošní úroda brambor a 
zahrada se začala pomalu připravovat 
na zimu. A na posledním workshopu 
v roce 2019, který proběhl 21. 
listopadu, se v Rébusu vařilo. Z 
vlastních vypěstovaných brambor děti 
vytvořily bramboráky.

4.7B  Školní zahrady jako prostor k 
setkávání a vzdělávání

Cílem projektu je podpořit využití 
školních zahrad k rozvoji dovedností a 
schopností pedagogických pracovníků v 
oblasti přírodovědného a 
polytechnického vzdělávání. 

Do tohoto projektu se zapojilo šest 
mateřských škol, do každé z nich jsme 
pořídili vybavení na školní zahradu, 
které dané školce chybělo (např. 
vyvýšené záhony, hmyzí hotely, 
hmatový chodník, kurník, zahradní 
nářadí, stoly a lavice a další). Díky tomu 
jednotlivé školky uspořádaly workshop 
pro rodiče zaměřený na úpravu školní 
zahrady a zakomponování nových 
prvků do zahrady MŠ. Také se na 
školkách pravidelně pořádají setkání 
s veřejností, kde jsou nové prvky 
aktivně využívány, a může tak docházet 
k posílení a propojení celé komunity. 
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4.8 Zvyšování kompetencí 
pedagogických pracovníků v 
předškolním vzdělávání ze SO ORP 
Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

Cílem projektu je posílení kompetencí 
pedagogických pracovníků 
předškolních zařízení ze SO ORP Ústí 
nad Orlicí a Česká Třebová. V rámci 
projektu dojde ke spolupráci a sdílení 
zkušeností mezi jednotlivými 
mateřskými školami z regionu, 
spolupráci a síťování vedoucích 
pracovníků mateřských škol v oblasti 
řízení pedagogického procesu. 

V roce 2019 proběhly v rámci tohoto 
projektu celkem 4 akce. 02. 04. 2019 -
Setkání ředitelek a vedoucích učitelek 
MŠ na téma Dokumentace v MŠ, 01. 
10. 2019 – workshop Dítě se 
speciálními vzdělávacími potřebami v 
mateřské škole, 10. 10. 2019 -
workshopy Jak na polytechniku v 
mateřské škole, 21. 11. 2019 - Odborná 
stáž v MŠ Klubíčko Pardubice.
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V SO ORP Žamberk a Králíky 
jsme v roce 2019 realizovali 
celkem 5 implementačních 
projektů:
4.1 Rozvoj kompetencí pro 
pedagogickou diagnostiku 
předškolních dětí – Klokanův kufr

Cílem projektu je praktická aplikace 
metodické pomůcky Klokanův kufr do 
praxe mateřských škol a metodická 
podpora pedagogických pracovníků. 

V roce 2019 proběhlo 5 prohlubujících 
seminářů k pedagogické diagnostice 
dítěte předškolního věku, kde byly 
probírány oblasti, jež jsou součástí 
Klokanova kufru jako např. motorika, 
grafomotorika, řeč, sluch a školní 
zralost. Lektorkou byla stejně jako 
v loňském roce spoluautorka 
Klokanových kufrů paní Mgr. Jiřina 
Bednářová. Ve všech zapojených MŠ 
se Klokanovy kufry již používají a 
každá školka má z důvodu metodické 
podpory přiděleného tutora, který je 
učitelkám MŠ k dispozici.

4.2 Rozvoj kompetencí výchovných 
poradců ZŠ (COMDI)

Cílem projektu je rozvoj dovedností a 
schopností výchovných poradců 
základních škol, zavedení a ověření 
nových metod, které v konečném 
důsledku zamezí předčasnému odchodu 
žáků ze vzdělání a zvýší kompetence 
žáků pro volbu vlastní kariéry a orientaci 
na trhu práce v regionu. 

Již během února a března 2019 proběhlo 
testování žáků na všech zapojených 
základních školách. Po testování žáků 
čekalo výchovné poradce ve spolupráci s 
tutory vyhodnocení výsledků a jejich 
konzultace s žáky a jejich rodiči. Na konci 
školního roku - 5. června 2019 proběhlo 
vzájemné setkání pro zapojené školy, 
které bylo zaměřeno na sdílení 
zkušeností, prezentaci kazuistik z 
jednotlivých ZŠ a výměnu zkušeností. 
Další setkání proběhlo 18. 11. 2019, to 
bylo zaměřeno na předání informací k 
organizačnímu zajištění testování žáků 
(zadávání žáků do systému, přihlášky, 
zprávy, počet testovaných žáků, …), 
výměnu zkušeností a další přípravy na 
testování žáků, které začne opět 
v následujícím roce.
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4.3 A Agroenvironmentální výchova

Cílem projektu je popularizace 
přírodovědného vzdělávání a rozvoj 
profesních kompetencí a sdílení 
zkušeností. 

V rámci této aktivity probíhal 
kroužek Agroenvironmentální
výchovy, který byl realizován ve 
spolupráci s Masarykovou základní 
školou Klášterec nad Orlicí a s Živa 
a.s. Součástí kroužku byly i exkurze 
– 19. února 2019 navštívili děti a 
žáci Choceňskou mlékárnu s r. o. a 
2. dubna 2019 se podívali do 
Bramborárny v Klášterci nad Orlicí a 
do Odchovny mladých dojnic ve 
Zbudově. Od nového školního roku 
(2019/2020) bude kroužek probíhat 
nově ve spolupráci s Lesním klubem 
Letohrad. Tento projekt zahrnuje 
také Projektové dny v SŠ pro volbu 
povolání spojené s prezentací 
vyučovaných oborů, které jsou 
určeny žákům 8. a 9. tříd ZŠ. 16. 
října 2019 se žáci základních škol 
měli možnost podívat na Střední 
školu zemědělskou a veterinární 
Lanškroun. A hned 18. října 2019 
vyrazili žáci základních škol na další 
Projektový den, tentokrát na Střední 
odborné učiliště opravárenské 
Králíky.

44 ČINNOST V ROCE 2019/MAP ll



4.3 B Dědečkova dílna

Cílem projektu je popularizace 
technického vzdělávání, rozvoj 
profesních kompetencí a sdílení 
zkušeností. 

Tento volnočasový kroužek probíhal 
ve školním roce 2018/2019 a 
úspěšně pokračuje i ve školním roce 
2019/2020. V rámci kroužku probíhají 
také exkurze - v dubnu 2019 se malí 
kutilové z Dědečkovy dílny jeli 
podívat na exkurzi do Kameničné k 
manželům Skalickým na jejich včely. 
A 30. 10. 2019 vyrazili na exkurzi do 
Rokytnice v Orlických horách, kde se 
dozvěděli spoustu informací o 
opracovávání kůže a práci koželuha.

4.3 C Vznik interaktivního centra pro 
popularizaci oboru stavitelství při PSŠ 
Letohrad

Cílem projektu je popularizace 
technického vzdělávání a posílení 
kompetencí žáků ZŠ jako základ pro 
další profesní rozvoj. V průběhu této 
aktivity bude vybudováno interaktivní 
centrum při PSŠ Letohrad.

Ve školním roce 2018/2019 zahájil svou 
činnost také kroužek Železničního 
modelářství, který probíhá na PSŠ 
Letohrad a ve školním roce 2019/2020 
zdárně pokračuje a pomalu tak vzniká 
krásný model železnice. V rámci tohoto 
projektu proběhly také 11. a 12. 06. 
2019 Pracovní dílny pro pedagogy a 
žáky ZŠ. Na těchto dílnách měli žáci ZŠ 
možnost vyzkoušet si mnoho různých 
aktivit, které se týkají studia na této SŠ. 
V rámci Dnů otevřených dveří, které na 
PSŠ Letohrad proběhly ve dnech 22. a 
23. listopadu 2019, byl na sobotu 23. 
listopadu naplánován velmi zajímavý 
doprovodný program. Školní jídelnu 
PSŠ Letohrad totiž zaplnily desítky 
provozních modelů kolejišť v měřítku TT 
a také zde byl prezentován kroužek 
Železničního modelářství.
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4.3 D Robotika

Cílem projektu je popularizace 
technického vzdělávání a rozvoj 
profesních kompetencí a sdílení 
zkušeností. V rámci projektu je 
realizován volnočasový kroužek 
„Robotika“, který probíhá ve 
spolupráci s Gymnáziem Žamberk a 
místní firmou Bühler. 

Kroužek probíhal ve školním roce 
2018/2019 a se zcela naplněnou 
kapacitou pokračuje ve své činnosti i 
v roce 2019/2020. 18. ledna 2019 
proběhl na Gymnáziu Žamberk Den 
otevřených dveří, na kterém byl tento 
kroužek prezentován.

4.4 Budování znalostních kapacit a 
sdílení zkušeností

Cílem projektu je podpořit předávání 
zkušeností mezi učiteli, řediteli, 
pedagogy volného času a dalšími 
zástupci škol z regionu v oblastech 
základních gramotností, technického a 
přírodovědného vzděláváním 
osobnostně-sociálního rozvoje, 
inovativních směrů ve výuce a 
managementu. 

Jen v roce 2019 proběhly v rámci této 
aktivity následující akce: 13. 02. 2019 -
Workshop pro výchovné poradce ZŠ -
tentokrát trochu jinak, 18. 3. 2019 -
Workshopy Emoční inteligence a 4 
kroky nenásilné komunikace, 03. 04. 
2019 - Workshop Jak na výuku 
pracovních činností v ZŠ, 27. 05. 2019 
- Workshop Aktivity pro rozvíjení 
matematické gramotnosti v MŠ, 27. 05. 
2019 - Workshop Aktivity pro rozvíjení 
matematické gramotnosti na 1. stupni 
ZŠ, 10. 10. 2019 - Workshop 
Dokumentace v MŠ, 22. 10. 2019 -
Workshop Nápadník metod pro výuku 
českého jazyka, 13. 3. 2019 -
Ukázková hodina Metoda CLIL ve 
výuce matematiky, 16. 04. 2019 -
Ukázková hodina Přirozená angličtina s 
rodilým mluvčím, 23. 05. 2019 -
Ukázková hodina na téma Tutorské 
čtení, 20. 11. 2019 - Ukázková hodina 
na téma Motorické čtení, 26. 04. 2019 -
Odborná stáž Přírodní zahrada.
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4.5 Cesta k otevřené škole

Tento projekt si klade za cíl vytvořit v 
Červené Vodě otevřenou školu 
komunitního typu, která se podílí na 
obecních rozvojových aktivitách a 
komunitním životě obce a zároveň 
rozvíjí otevřenou spolupráci v širším 
území. Součástí projektu je i práce 
dětských parlamentů z Červené Vody, 
Letohradu a Jablonného nad Orlicí. 
Vedoucím dětských parlamentů je 
poskytována metodická podpora ze 
strany tutora. 

27. 2. 2019 proběhla schůzka se 
zástupci dětských parlamentů, následně 
se 03. 04. 2019 členové žákovských 
parlamentů z Jablonného nad Orlicí a z 
Červené Vody zúčastnili Studentského 
fóra v Chrudimi, od 02. do 04. 10. 2019 
se uskutečnil třídenní prožitkový výjezd 
žákovských parlamentů. A jako 
vyvrcholení celého roku se dne 22. října 
2019 na ZŠ a MŠ Červená Voda 
uskutečnila dlouho očekávaná akce s 
názvem Škola a obec očima dětí Aneb 
1. školní fórum v Červené Vodě.

V rámci komunitních projektů proběhla 
22. 06. 2019 oblíbená akce s názvem 
Putování za písničkou na Křížovou horu 
- letos však poprvé s podporou projektu 
MAP - novinkou díky tomu byla 
například maňásková scéna s mnoha 
maňásky, která měla u dětí velký 
úspěch, nebo také vratné kelímky, které 
tolik nezatěžují naši přírodu. A 05. 09. 
2019 proběhlo otevření nového skleníku 
na ZŠ a MŠ Červená Voda, kam si děti 
rovnou zasadily první sazeničky.

V neposlední řadě zahrnuje tento projekt 
také aktivitu zaměřující se na kritické 
myšlení, proto ve dnech 26. - 27. 08. 
2019 proběhl kurz s názvem Čtením a 
psaním ke kritickému myšlení. Účastníci 
se seznámili s metodami kritického 
myšlení a způsobem, jak tyto metody 
použít při práci s dětmi.
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Všechny tyto implementační (dlouhodobé) aktivity jsou uvedeny 
na našich stránkách maporlicko.cz.  
Na záložce DLOUHODOBÉ AKTIVITY má každá implementační aktivita vytvořenou 
vlastní stránku, na které najdete popis dané aktivity, vytyčené cíle, plánovaný 
harmonogram, zapojené subjekty, přínosy pro území / žáky / školy, aktuální 
informace, popřípadě zprávy o plánovaných či proběhlých akcích včetně fotografií.

Na našich webových stránkách v roce 2019 přibyla také záložka s názvem 
INSPIRACE PRO VÁS, kde najdete PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE z našeho území a 
také možné ZDROJE FINANCOVÁNÍ na nejrůznější akce a aktivity škol a školských 
zařízení.

Aktuální informace také pravidelně zveřejňujeme na našem facebooku:

https://www.facebook.com/MAP.Orlicko/
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www.maporlicko.cz



Malý LEADER pro Orlicko

Záměrem Malého LEADERA je rozvoj 
občanské vybavenosti v obcích a 
posílení kapacit členských organizací 
se statutem neziskové organizace / 
příspěvková organizace / církev při 
realizaci projektů, které přispívají 
k naplnění Strategie CLLD v oblastech, 
které není možné financovat z důvodu 
jejich zaměření, nebo objemu z dalších 
nástrojů využívaných MAS ORLICKO, 
z.s. (programové rámce, místní akční 
plánování, …).
Výzva je financována Pardubickým 
krajem v rámci dotačního titulu z POV, 
který byl jednotlivými MAS 
Pardubického kraje realizován pod 
názvem „Malý Leader“.

Dne 17. 6. 2019 vyhlásila MAS 
ORLICKO, z. s. výzvu „Malý LEADER 
pro ORLICKO“. Své záměry mohly 
předkládat členské organizace a 
obce náležející k členským svazkům 
obcí.
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Do výzvy MAS ORLICKO, z. s.  bylo 
podáno celkem 22 záměrů v celkové 
hodnotě 4.083.340,10 Kč. Vzhledem 
k výši alokace (1.430.000,- Kč) mohlo 
být k zařazení do žádosti POV 
(Program obnovy venkova) vybráno 
pouze 13 projektů v celkové hodnotě 
2.042.857,39 Kč. Podmínkou podpory 
je 30% účast žadatele na financování 
projektu.

Požadavek celkem za všechny přijaté žádosti (22 projektů) 2 859 037,24 Kč

Disponibilní ALOKACE 1 430 000,00 Kč

Převis 1 429 037,24 Kč
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Malý Leader pro Orlicko pro rok 2020

Výběr žádostí zařazených do žádosti POV

Projekty
Celkové 

způsobilé 
náklady

Dotace (POV)

Hodnota dotace

Projekt POV/1 - Domov pod hradem         
Žampach

68 560,75 Kč 47 992,55 Kč

Projekt POV/3 - Obec Nekoř 160 000,00 Kč 112 000,00 Kč

Projekt POV/5 - Obec Studené 36 421,00 Kč 25 495,00 Kč

Projekt POV/6 - Obec Jablonné nad Orlicí 146 446,90 Kč 102 512,80 Kč

Projekt POV/7 - Agrovenkov o.p.s. 174 845,00 Kč 122 391,50 Kč

Projekt POV/8 - Obec Pastviny 100 000,00 Kč 70 000,00 Kč

Projekt POV/11 - Obec Jamné nad Orlicí 273 738,30 Kč 191 616,80 Kč

Projekt POV/13 - Obec Líšnice 99 454,00 Kč 69 617,80 Kč

Projekt POV/17 - Pro Semanín, spolek 112 266,15 Kč 78 586,35 Kč

Projekt POV/18 - Farní sbor Českobratrské 
církve evangelické v Horní Čermné

78 166,00 Kč 54 716,20 Kč

Projekt POV/20 - Klub čilých babiček 282 110,00 Kč 197 477,00 Kč

Projekt POV/21 - Obec Kameničná 285 714,29 Kč 200 000,00 Kč

Projekt POV/25 - Obec Těchonín 225 135,00 Kč 157 594,00 Kč

Celkem 2 042 857,39 Kč 1 430 000,00 Kč
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Oprava vstupního prostoru správního střediska OCHUO

Zlepšení vzhledu kontejnerového hnízda na veřejném prostranství

Zkvalitnění zázemí služeb

Český dvorek - úprava cesty mezi ohradami



Jedeme všichni
Putování s elektrokoly v rámci projektu „Jedeme všichni“ jsme v letošním roce 
zahájili na Dětském dnu v Jablonném nad Orlicí dne 1. 6. 2019. 

V rámci této odpolední akce pořádanou fotbalovým oddílem byl pro zúčastněné 
připraven bohatý program plný her, sportu, zábavy včetně kouzelnického 
představení. Na našem stanovišti se vystřídaly jak děti, tak i jejich rodiče. Jako 
druhou akci v rámci projektu „Jedeme všichni“ jsme pro letošní rok zvolili 
„Putování za písničkou na Křížovou horu“ v Červené Vodě. 

Akce zahrnovala nejen možnost vyzkoušet si u našeho stanoviště jízdu na 
trenažéru a na elektrolech, ale také bohatý hudební a doprovodný program. V 
rámci podpory MAS ORLICKO, z.s. byl pro letošní rok vstup na tuto akci zdarma. 

Počasí nám přálo, účast byla hojná, a i přes dnešní trend elektrokol byl o ty naše 
stále velký zájem od různé věkové kategorie. 

Dále se do sedla elektrokol i klasických kol nasedlo v rámci akce „JEDEME 
VŠICHNI“ dne 22. 7. 2019 u sídla MAS ORLICKO, z.s. Trasa pokračovala přes 
Letohrad až na Dolní Moravu. Na těchto místech měli jak účastníci cyklojízdy, tak 
veřejnost možnost vyzkoušet jízdu na cyklotrenažéru nebo na elektrokolech.

Předpověď počasí ani letos nezklamala a připravila pro nás tentokrát příjemné 
letní počasí. Trasa vedla nejen po cyklostezkách a silnicích.

Na Dolní Moravě se účastníci posilnili obědem a vydali se přes Mladkov, 
Klášterec nad Orlicí zpět do Žamberka, kde byla cyklojízda zakončena s ujetými 
80 km.
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www.jedemevsichni.eu/
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PŘÍPRAVA NA NOVÉ OBDOBÍ 2021+

PŘÍPRAVA NA OBDOBÍ 2021+

31.10.2019 Obec Líšnice č.p. 226

5. 11. 2019 Obec Písečná č.p. 45

7. 11. 2019, Obec Řetová č.p. 205

7. 11. 2019 Obec Bystřec č.p. 290

V roce 2019 jsme se také začali zabývat v 
přípravou nadcházejícího období 2021+.
V listopadu jsme spustili šňůru seminářů po 
našem okolí, kde jsme se zabývali 
aktuálními informacemi z přípravy na 
období 2021–2027, regionálním akčním 
plánováním a jeho rolích v novém 
programovacím období a dále také správou 
databáze záměrů www.rozvoj-pk.cz.

Výhled na nové období bylo také velkým tématem 
podzimní Valné Hromady MAS ORLICKO a v roce 2020 

pro nás bude plánování období 2021+ klíčové.
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Poděkování

„ Poděkování patří všem členům MAS ORLICKO, členům Výběrové komise, 
obcím, městům a městysům v působnosti naší MAS. Za jejich spolupráci, sdílení 
naší práce, udržování vřelých vztahů a vstřícné jednání všem velmi děkujeme a 
doufáme, že se společně budeme posouvat dopředu za svými cíly.

Rádi bychom také jmenovitě poděkovali všem obcím, městům, městysům a 
svazkům obcí, kteří poskytli dar, dotaci nebo příspěvek pro udržení dobrého 
chodu MAS ORLICKO i v nadcházejícím období.“

Děkujeme Vám!

64 PODĚKOVÁNÍ

Poskytnuté dary:
Sdružení obcí Orlicko
Město Jablonné nad Orlicí
Město Králíky
Město Žamberk
Obec Červená Voda
Dobrovolný svazek obcí 
Mikroregion Severo-
Lanškrounsko
Region ORLICKO-
TŘEBOVSKO

Poskytnuté dotace:
Město Letohrad
Město Žamberk
Sdružení obcí Orlicko

Poskytnutý příspěvek:
Region ORLICKO-
TŘEBOVSKO

Tým MAS ORLICKO


