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1 Úvod  

1.1 Vznik společnosti 

 
Místní akční skupina Nad Orlicí, se statutem obecně prospěšné společnosti, vznikla 
na počátku roku 2007. Sdruţuje podle principu partnerství a v Leaderovském duchu 
venkovské podnikatele, hospodáře, spolky a obce s cílem dosáhnout lepšího rozvoje 
venkova v kraji tří Orlic. 
 
NAD ORLICÍ, o.p.s. byla registrována dne 12. dubna 2007 v rejstříku obecně 
prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, 
vloţka 153.  
 
Společnost a mezisektorové partnerství jsou v rozhodování a činnosti provázány 
v jeden celek. Aktivity a rozhodování se odehrávají zejména na úrovni MAS, 
hospodaření a smluvní a jiné vztahy řeší společnost. 

1.2 Zakladatelé NAD ORLICÍ, o.p.s. 

  
Veřejný sektor:  Obec Vrbice 
    Obec Čermná nad Orlicí 
Neziskový sektor: INEX – SDA Kostelecké horky 
Podnikatelský sektor: Zdeněk Brýdl 
    Ondřej Podstavek 
    Josef Vanický 
    ADEVA – školní jídelny, spol. s.r.o. 
    FARMA MORAVEC, s.r.o. 
    AGROSPOL Bolehošť, a.s. 
    Kovolitectví, s.r.o. 
    ZOPOS Přestavlky, a.s. 

1.3 Základní údaje 

 
Název:   NAD ORLICÍ, o.p.s. 
Sídlo:   Kostelecká Lhota 40, PSČ 517 41 
Kancelář:   Kostelecké Horky 57, PSČ 517 41 
Zapsaná:    v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného  

Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vloţka 153 
IČ:    275 13 823 
Bankovní spojení: Česká spořitelna 
Číslo účtu:   1188544329/0800 
Telefon:   +420 604 201 113 
Webové stránky:  www.nadorlici.cz 
Email:   mas@nadorlici.cz 
 
 

http://www.nadorlici.cz/
mailto:mas@nadorlici.cz
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1.4 Územní působnost 
 
MAS Nad Orlicí k 31. 12. 2009 působí na území katastru 46 obcí o rozloze 372 km² a 
ţije na něm asi 43 400 obyvatel. Působnost mimo aktivity LEADER je však pojímána 
mnohem šířeji – společnost působí na území Královéhradeckého a Pardubického 
kraje, zapojuje se do projektů celorepublikového významu a navazuje spolupráci se 
zahraničními partnery.  
 
Do územní působnosti MAS Nad Orlicí spadají: 
Albrechtice nad Orlicí, Běleč nad Orlicí, Běstovice, Blešno, Bolehošť, Borohrádek, 
Borovnice, Bošín, Častolovice, Čermná nad Orlicí, Čestice, Hřibiny-Ledská, Chleny, 
Choceň, Jeníkovice, Jílovice, Koldín, Kosořín, Kostelec nad Orlicí, Kostelecké Horky, 
Krchleby, Ledce, Lhoty u Potštejna, Lípa nad Orlicí, Mostek, Nasavrky, Nová Ves, 
Očelice, Olešnice, Plchovice, Podlesí, Polom, Proruby, Seč, Skořenice, Sudslava, 
Svídnice, Třebechovice pod Orebem, Týniště nad Orlicí, Veliny, Vrbice, Výrava, 
Vysoký Újezd, Zářecká Lhota, Zdelov, Ţďár nad Orlicí.  

1.5 Poslání a činnost MAS 
Posláním Místní akční skupiny Nad Orlicí, jakoţto pléna smluvních členů, je 
vzájemná podpora a koordinace všestranného a udrţitelného rozvoje venkovského 
regionu, zejména činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných 
podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících na území, s 
ohledem na ochranu přírodních a kulturních hodnot. Společnost vytváří a naplňuje 
rozvojové koncepce a strategie a rozvíjí mezisektorovou spolupráci. To vše zejména 
na území MAS NAD ORLICÍ, pro niţ je koordinujícím smluvním subjektem NAD 
ORLICÍ, o.p.s.  

1.5.1  Cíle činnosti 

 Podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni. 

 Zvyšování ekonomické prosperity a kvality ţivota v regionu. 

 Zajištění naplňování principu partnerství spočívající v intenzivní spolupráci 
mezi státní správou a samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními 
organizacemi, dalšími subjekty a občany. 

 Zajišťovat veškeré povinnosti a práva místní akční skupiny vytvořené v souladu 
se zásadami pro iniciativu LEADER. Zejména vytvářet a uvádět v ţivot 
společnou strategii MAS.  

 Podněcovat a podporovat inovační zavádění a realizaci investic zamýšlených v 
rámci místní strategie, tvorbu originálních integrovaných strategií rozvoje 
venkovského regionu a podněcovat a podporovat aktéry na místní úrovni k 
úvahám a záměrům vyuţití potenciálu v regionu v dlouhodobější perspektivě. 

 Zajistit podmínky pro účast regionu v rozvojových programech a spolupráci 
MAS. 

 Řídit další práce, které jsou v souladu s účelem obecně prospěšné společnosti, 
se zájmy členů a zajišťovat k tomu potřebné finanční, lidské, materiální, 
informační a další zdroje.  
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 Uskutečňovat další činnosti, které jsou ve vztahu k účelu vzniku společnosti a 
přinášejí výnosy. Případný zisk z těchto činností musí být pouţit na realizaci 
účelu.  

 

1.5.2  Formy činnosti 

 Plnění úkolů stanovených v rozvojové strategii. 

 Příprava a realizace modelových projektů. 

 Pracovní setkání k časové i věcné koordinaci postupu při realizaci společné 
strategie a vyhodnocování metod přípravy, realizace a financování. 

 Pořádání odborných přednášek, tématických zájezdů a seminářů k propagaci 
strategie regionu a obnovy venkova. 

 Vydávání odborných a osvětových publikací a informačních materiálů k 
seznámení se záměry strategie a s postupy její realizace. 

 Poradenská, konzultační a informační činnost. 

 Organizace spolupráce různých subjektů mezisektorového partnerství. 

 Sluţby zvyšující jejich schopnost regionálních aktérů uspět se svými záměry v 
rozvoji regionu v souladu s cíli MAS. 

 Vstup do právních i mimoprávních vztahů s jinými subjekty uvnitř regionu, v 
rámci ČR a v zahraničí. 

 Spolupráce se samosprávou a státní správou, příprava a realizace projektů k 
obnově a rozvoji venkova. 

 Výběr projektů tak, aby byly naplněny strategické cíle vzešlé z rozvojové 
strategie regionu. 

 Spolupráce a podpora společenských organizací, občanských a 
podnikatelských iniciativ směřujících k rozvoji a obnově venkova. 

 Spolupráce se subjekty realizujícími projekty strategie a se sdělovacími 
prostředky. 

 Spolupráce se zahraničními partnery.  

1.6 Poskytované služby 

 
NAD ORLICÍ, o.p.s. poskytuje tyto druhy obecně prospěšných sluţeb: 

 Vytvoření a aktualizace rozvojové strategie regionu. 

 Stimulovaní spolupráce mezi jednotlivými subjekty v území. 

 Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu. 

 Sluţby při přípravě, řízení a financování projektů slouţících k udrţitelnému 
rozvoji regionu. 

 Podpora zkvalitnění infrastruktury podporující místní rozvoj, komunikaci a 
udrţitelné vyuţití krajiny a lidských zdrojů, ochranu přírodních zdrojů a 
kulturního dědictví. 

 Sluţby v oblasti ochrany a tvorby krajiny, sídel a jejich hodnot jako základního 
prostředku pro rozvoj turistického ruchu, vytváření nových forem a moţností 
ekonomického a turistického vyuţití krajiny, podpora multifunkčního 
zemědělství a ochrany ţivotního prostředí. 
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 Příprava a realizace projektů slouţících k zvýšení vyuţití obnovitelných zdrojů 
energie, šetrné venkovské turistiky, zvyšování zaměstnanosti a soudrţnosti 
regionu. 

 Poradenská činnost a organizování pomoci lokálním samosprávám a dalším 
lokálním organizacím. 

 Dlouhodobá a koncepční podpora multifunkčního zemědělství rovnoměrně ve 
všech jeho rolích. 

 Tvorba příleţitostí pro rozvoj místního podnikatelského potenciálu a propojení 
aktivit na venkově. 

 Propagace regionu a jeho turistického potenciálu, podpora a rozšíření nabídky 
venkovské turistiky. 

 Výroba a distribuce vzdělávacích, informačních a propagačních tiskovin a 
předmětů. 

 Osvětová činnost – organizování seminářů a školení, organizování kulturních a 
sportovních akcí. 

 Činnost v rozvoji lidských zdrojů regionu a podpora zapojování veřejnosti do 
rozvojových procesů, zvyšování vzdělanosti lidského potenciálu, výchova a 
vzdělávání veřejnosti. 

 Tvorba informační databanky ke shromáţdění informací prospěšných k rozvoji 
regionu, poskytování informačního servisu o daném území. 

 Podpora produkce a marketing místních produktů a sluţeb. 

 Činnost ve výchově a vzdělávání dětí a mládeţe a tvorba metodických 
materiálů. 

 Vyhlašování výzev, hodnocení a výběr předloţených projektů dle předem 
schválených a zveřejněných kritérií, která jsou v souladu se základními 
přijatými principy strategického rozvoje regionu. 

 Evidence a monitorování realizace schválených projektů. 
 
Dále společnost vykonává za úplatu následující doplňkové činnosti: 

 Pronájem a půjčování věcí movitých a nemovitých. 

 Poradenství a odborná pomoc a podpora při rozvoji území. 

 Reklamní a propagační činnost, marketingové sluţby, technická pomoc. 

 Zprostředkovatelská činnost v oblasti reklamy, ubytování a turistického ruchu. 

 Nákup a prodej produktů, které jsou výsledkem projektů naplňujících obecně 
prospěšné cíle. 

2 Organizační struktura 

2.1 Orgány NAD ORLICÍ, o.p.s. 

2.1.1  Správní rada 

Správní rada je statutárním orgánem společnosti, je tříčlenná a funkční období členů 
je tříleté.  Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle zákona a 
dále do její působnosti patří:  

 Dbát na zachování účelu, pro který byla společnost zaloţena. 

 Schvalování změn a doplnění statutu, zakládací listiny. 

 Schvalovat další organizační pravidla a jejich změny. 
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 Schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti; určit termín 
zveřejnění výroční zprávy. 

 Schvalovat rozpočet společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní 
činnost společnosti. 

 Jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, dohlíţet na jeho činnost a stanovit 
mu odměnu a stanovit rozsah jeho plných mocí. 

 Jmenovat likvidátora při zrušení společnosti a rozhodovat o určení obecně 
prospěšné společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek. 

 Rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti nad 
rámec vymezený v zakládací listině. 

 Rozhodovat o zrušení, sloučení nebo rozdělení společnosti. 

 Rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje 
zakládací listina. 

 Vydávat písemná pravidla pro poskytování sluţeb společnosti, dozírat na 
dodrţení účelu všech poskytnutých prostředků.  

 
Člen Období Zástupce Sektor 

Předseda 

Pavel Hubálek 
Od 13. února 2007 ADEVA – školní 

jídelny, spol. s.r.o. 
Podnikatelský 

Členové 

Jaromír Ţid 
Od 13. února 2007 
znovu zvolen 23. 4. 

2009  
Obec Vrbice Veřejný 

Ing. Zbyněk Myšák Od 7. března 2008 SDH Krchleby Neziskový 
 

2.1.2  Dozorčí rada 

Dozorčí rada je tříčlenným kontrolním orgánem společnosti se všeobecnou 
působností. Funkční období dozorčí rady je tříleté.  Dozorčí rada:  

 Prozkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti. 

 Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své 
kontrolní činnosti. 

 Dohlíţí na to, ţe společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a statutem 
společnosti. 

 Podává správní radě návrh na odvolání ředitele. 

 Svolává mimořádné zasedání správní rady, jestliţe to vyţadují zájmy 
společnosti.  

 
Člen Období Zástupce Sektor 

Předseda 

Mgr. Ing. Jindřich 
Drozd 

Od 7. března 2008 
Město 

Třebechovice pod 
Orebem 

Veřejný 

Členové 
Ing. Pavlína 
Kotoučová 

Od 7. března 2008 
Město Kostelec 

nad Orlicí 
Veřejný 
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Ing. Radek Sus od 8. října 2007 SHR Podnikatelský 
 

2.1.3  Ředitel OPS a manažer MAS 

Ředitel OPS řídí běţnou činnost společnosti a jedná jménem společnosti v souladu se 
zakladatelskou smlouvou, se statutem společnosti a v rozsahu pravomocí, které mu 
udělí správní rada. Je odpovědný SR OPS. Úkolem ředitele jako manaţera MAS je 
řídit MAS a zaměstnance OPS, implementovat strategii, komunikovat s PV a 
zapojovat členy MAS a veřejnost.  
 
Ředitel OPS/manaţer MAS Mgr. Petr Kulíšek 

 

2.2 Orgány MAS Nad Orlicí 

2.2.1  Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem místní akční skupiny.  Valná hromada:  

 Schvaluje rozvojové koncepce a strategie MAS pro zájmové území. 

 Volí a odvolává členy Programového výboru a navrhuje z jeho řad SR OPS. 

 Volí a odvolává členy Monitorovacího výboru a navrhuje z jeho řad DR OPS. 

 Na návrh Programového výboru schvaluje Výběrovou komisi. 

 Rozhoduje o výši členských příspěvků v MAS. 

 Rozhoduje o majetkovém vypořádání při zániku MAS. 

2.2.2  Programový výbor 

Programový výbor MAS je postupně volen Valnou hromadou MAS tak, aby celkový 
počet jeho členů byl maximálně deset včetně všech členů Správní rady OPS. Vţdy je 
dodrţováno pravidlo třetinového zastoupení sektorů (3+3+3+1 zástupce fyzických 
osob). Úkolem Programového výboru je zejména:  

 Připravovat spolu s manaţerem rozvojovou strategii regionu. 

 Realizovat úkoly a opatření k implementaci rozvojové strategie regionu. 

 Koordinovat činnost Výběrové komise.  

 Vybírat a schvalovat manaţera MAS. 

 Schvalovat výběr projektů učiněný Výběrovou komisí.  

 Vést evidenci členů MAS. 

 Schvalovat přidělení prostředků projektům a ţadatelům v intencích iniciativy 
LEADER.  

 
Člen Období Zástupce Sektor 

Předseda 

Pavel Hubálek Od 9. března 2007 
ADEVA – školní 

jídelny, spol. s.r.o. 
Podnikatelský 

Členové 
Jaromír Ţid Od 9. března 2007 Obec Vrbice Veřejný 

Ing. Pavel Bílek Od 9. března 2007 OSVČ Podnikatelský 
Ing. Zbyněk Myšák Od 9. března 2007 SDH Krchleby Neziskový 
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Mgr. Martina 
Bělková 

Od 26. června 
2007 

Městys Častolovice Veřejný 

Mgr. Marie 
Kršková 

Od 9. října 2008 Město Choceň Veřejný 

Ing. Václav Záruba 
Od 26. června 

2007 
ZO ČSOP ORLICE Neziskový 

Ing. Vladimír 
Macháň, Csc. 

Od 2. září 2008 SHR Podnikatelský 

Michaela Šedová Od 2. září 2008 Šťastný domov o.s. Neziskový 
Ing. Kateřina 

Čapková 
Od 9. října 2008 Zástupce FO Zástupce FO 

 

2.2.3  Výběrová komise 

Výběrová komise má 10 členů a 1 náhradníka a je volena Programovým výborem MAS 
a schválena Valnou hromadou MAS na dobu 2 let. Zastoupení jednotlivých sektorů je 
3+3+4. Výběrová komise se schází zejména při stanovení podmínek a výběru 
projektů, které mají být podpořeny z programu typu LEADER nebo jiného programu 
dle společné strategie MAS.  
 

Člen Období Zástupce Sektor 
Předseda 

Miloslav Sršeň 
Od 26. června, od 
25. července jako 

předseda 2007 

TJ Sokol 
Častolovice 

Neziskový 

Členové 

Jan Šeda 
Od 26. června 

2007 
Kovolitectví s.r.o. Podnikatelský 

Karel Urbanec 
Od 26. června 

2007 
Obec Borovnice Veřejný 

Ing. Adam Záruba 
Od 26. června 

2007 
ZO ČSOP ORLICE Neziskový 

Petra Matějíčková 
Od 26. června 

2007 
Město Borohrádek Veřejný 

Ing. Ladislav 
Libotovský 

Od 26. června 
2007 

OSVČ Podnikatelský 

Ing. Josef Vanický 
- náhradník 

Od 9. srpna 2007 OSVČ Podnikatelský 

Jana Ţidová Od 9. října 2008 Obec Vrbice Veřejný 
Mgr. Šárka 
Kulíšková 

Od 9. října 2008 
TJ Sokol 

Kostelecká Lhota 
Neziskový 

Mgr. Aneţka 
Pavlišová 

Od 9. října 2008 MC Kamínek Neziskový 

Ing. Pavel Kupka 
Od 26. června 

2007 do 10. srpna 
2009 

AGROSPOL 
Bolehošť, a.s. 

Podnikatelský 
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2.2.4  Monitorovací výbor 

Monitorovací výbor MAS je postupně volen Valnou hromadou MAS tak, aby celkový 
počet jeho členů byl maximálně šest včetně všech členů Dozorčí rady OPS. Do 
působnosti MV patří:  

 Sledování a kontrola veškeré činnosti MAS. 

 Předkládání zpráv Valné hromadě členů, a to minimálně jedenkrát ročně. 

 Monitoring naplňování strategie. 

 Projednávání stíţností členů.  
 

Člen Období Zástupce Sektor 
Předseda 

Mgr. Ing. Jindřich 
Drozd 

Od 7. března 2008 
Město 

Třebechovice pod 
Orebem 

Veřejný 

Členové 
Ing. Pavlína 
Kotoučová 

Od 7. března 2008 
Město Kostelec 

nad Orlicí 
Veřejný 

Ing. Radek Sus 
Od 26. června 

2007 
OSVČ Podnikatelský 

Petr Balous 
Od 26. června 

2007 
OSVČ Podnikatelský 

Jitka Prossová Od 7. března 2008 
TJ Sokol 

Kostelecká Lhota 
Neziskový 

Martina 
Lorencová, Dis. 

Od 2. září 2008 MC Kamínek Neziskový 

 

2.3 Organizační struktura 
Organizační struktura MAS a společnosti se navzájem prolíná. Chod kanceláře MAS 
zajišťují dva zaměstnanci, od listopadu 2009 byli posíleni o dalšího zaměstnance na 
poloviční pracovní úvazek.  
 

Jméno Pozice Úvazek 
Mgr. Petr Kulíšek Ředitel, manaţer LEADER a 

projektů spolupráce 
80% 

Ing. Mgr. Marie Kršková Projektová manaţerka LEADER 
a projektů spolupráce 

40%; od 1. září 
100% 

Bc. Kateřina Loučková Projektová manaţerka LEADER 
a projektů spolupráce 

50% od 1. 
listopadu 

Ludmila Šabatová Účetní DPP/DPČ 
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3 Přehled činnosti za rok 2009 
Leden 

 7. 1. 2009 – Společné zasedání programového a monitorovacího výboru 
v Častolovicích 

 9. 1. 2009 – jednání Výboru Národní sítě MAS ČR v Chocni  

 22. 1. 2009 – Seminář Strategické plánování rozvoje venkova v Rokytnici 
v Orlických Horách 

 27. 1. 2009 – Zasedání Správní rady v Kostelci nad Orlicí – řešena otázka 
financování 

Únor 

 5. 2. 2009 – Zasedání programového výboru ve Vrbici 

 5. 2. 2009 – Seminář Problematika veřejných zakázek ve Vrbici 

 17. 2. 2009 - Zasedání programového výboru ve Velinách 

 20. 2. 2009 – Seminář na téma Zapojováni veřejnosti do plánovacích a 
rozhodovacích procesů a Památková péče a zákony s ni související v Rokytnici 
v Orlických Horách 

 24. 2. 2009 – Seminář na téma „Partnerství a zapojování veřejnosti na 
příkladu ochrany ŢP a tvorbě naučných stezek“ v Nepolisech 

 25. 2. 2009  - Seminář Veřejné zakázky a výběrová řízení ve Všestarech 
Březen 

 3. 3. 2009 – Seminář na téma „Projekty ochrany ţivotního prostředí 
v Podorlickém Skanzenu v Krňovicích  

 5. 3. 2009 – Zasedání programového výboru v Kosteleckých Horkách 
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 10. 3. 2009 – Seminář téma Zapojováni veřejnosti do plánovacích a 
rozhodovacích procesů a Památková péče a zákony s ni související 
v Kosteleckých Horkách 

 12. 3. 2009 – Seminář „Jak efektivně komunikovat a úspěšně prezentovat“ v 
Praskačce 

 22. 3. 2009 – Zasedání Správní rady v Kosteleckých Horkách – příprava Valné 
hromady, schválení podpisu dohod projektů spolupráce 

 31. 3. 2009 – Seminář „Finanční stránka projektu“ v Častolovicích 
Duben 

 2. 4. 2009 – Programový výbor v Kosteleckých Horkách 

 2. 4. 2009 – Seminář „Jak efektivně komunikovat a úspěšně prezentovat“ 
v Skuhrově nad Bělou 

 16. 4. 2009 – Účast na jednání Shromáţdění starostů DSO Orlice 

 17. – 19. 4. 2009 - Jednání koordinačních skupin, seminář a prezentace 
jednotlivých MAS a jejich výrobců  v rámci projektu „Venkovské tradice 
v krajině“ - akce Slavnost Oskeruší, Tvaroţná Lhota, MAS Stráţnicko 

 21. 4. 2009 – Zasedání programového výboru v Kosteleckých Horkách 

 23. 4. 2009 – Valná hromada ve Velinách 
Květen 

 5. 5. 2009 – Zasedání Správní rady v Kosteleckých Horkách 

 20. 5. 2009 – Zasedání programového výboru v Kosteleckých Horkách – 
příprava 1. výzvy 

Červen 

 4. 6. 2009 – Seminář na téma „Postupy a techniky zapojování veřejnosti, 
úspěšná jednání – malá i velká setkání“ v Podorlickém skanzenu v Krňovicích 

 16. 6. 2009 - Podepsána Dohoda o poskytnutí dotace projektu „Venkovské 
tradice v krajině“ 

 24. 6. 2009 – Zasedání programového výboru v Častolovicích, schválení 
projektů spolupráce 

 29. 6. 2009 – Podány projekty spolupráce 
Červenec 

 16. – 19. 7. 2009 -  zahraniční cestovní seminář v rámci projektu 
Středoevropské cesty k ţivému venkovu, návštěva regionů MAS Ziemia Gotyku 
a MAS Bory Dolnosląskie (Polsko) 

 29. 7. 2009 – Zasedání programového výboru v Krňovicích – schválení 1. výzvy 

 30. 7. 2009 - Koordinační schůzku projektu Venkovské tradice v krajině 
v Kosteleckých Horkách 

Srpen 

 15. 8. 2009 – Školení Výběrové komise MAS NAD ORLICÍ 

 19. 8. 2009 – Podepsána Dohoda o poskytnutí dotace na realizaci SPL 
„LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ“ 

 21. 8. 2009 -1. seminář pro ţadatele v LEADERu v rámci 1. výzvy v Krňovicích 

 24. 8. 2009 – vyhlášena 1. výzva k předkládání ţádostí o dotaci z Programu 
rozvoje venkova, opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 

 24. 8. 2009 - Výměna zkušeností účetních a manaţerů MAS v Nepolisech 

 25. 8. 2009 - 2. Seminář pro ţadatele v LEADERu v rámci 1. výzvy v Zářecké 
Lhotě 
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 26. 8. 2009 - 3. seminář pro ţadatele v LEADERu v rámci 1. výzvy 
v Kosteleckých Horkách 

 26. 8. 2009 – Zasedání programového výboru v Kosteleckých Horkách 

 27. 8. 2009 – Podepsána Dohoda o poskytnutí dotace projektu „Spolupráce při 
vyuţívání kulturního dědictví“ 

 26. – 31. 8. 2009 – Prezentace MAS na Země Ţivitelce v Českých Budějovicích 
Září 

 1. 9. 2009 - 4. seminář pro ţadatele v rámci 1. výzvy v Krňovicích 

 5. 9. 2009 - 5. seminář pro ţadatele v rámci 1. výzvy v Kosteleckých Horkách 

 14. 9. 2009 - Setkání partnerských MAS v rámci projektu „Péče o krajinu“ 
v Mladé Voţici 

 17. 9. 2009 – Příjem projektů v rámci 1. výzvy 

 18. – 19. 9. 2009 – Prezentace MAS NAD ORLICÍ na Krajských doţínkách 
v Hradci Králové 

 21. - 22. 9. 2009 - Příjem projektů v rámci 1. výzvy 

 24. – 28. 9. 2009 - zahraniční cestovní seminář v rámci projektu 
Středoevropské cesty k ţivému venkovu, návštěva venkovských regionů v 
Tyrolsku a Slovinsku 

 29. 9. 2009 - Příjem projektů v rámci 1. výzvy 

 30. 9. 2009 – Setkání Výběrové komise v Kosteleckých Horkách k hodnocení 
projektů v rámci 1. výzvy – losování projektů 

Říjen 

 13. 10. 2009 – Seminář na téma „Partnerství a zapojování veřejnosti na 
příkladu ochrany ŢP a tvorbě naučných stezek“ v Kosteleckých Horkách 

 13. 10. 2009 - Partnerské setkání regionů Estonska, Česka a Srbska v rámci 
projektu „Spolupráce při vyuţívání kulturního dědictví“ 

 14. 10. 2009 - Setkání Koordinační skupiny projektu Venkovské komunitní 
školy v Kosteleckých Horkách 

 16. 10. 2009 - Zasedání Výběrové komise v Kosteleckých k hodnocení projektů 
v rámci 1. výzvy – veřejné slyšení ţadatelů 

 19. 10. 2009 – Zasedání Programového výboru v Kosteleckých Horkách – 
schválen výběr projektů v rámci 1. výzvy  

 23. 10. 2009 - Zelená úsporám - přednáška s poradnou v Kosteleckých 
Horkách 

 23. – 24. 10. 2009 - Zastupujeme krajskou síť MAS a kraj na konferenci 
regionů ve Wroclavi 

Listopad 

 2. 11. 2009 – Zasedání programového výboru v Kosteleckých Horkách – 
schválení dalšího zaměstnance 

 10. 11. 2009 – vybrány k podpoře všechny podané projekty spolupráce 

 18. – 19. 11. 2009 – Účast na konferenci Venkov 2009 v Holešově 

 20. – 21. 11. 2009 - Návštěva partnerů ze Slovinska 

 23. 11. 2009 – Koordinační schůzka v rámci projektu „Péče o krajinu“ v Luce 
nad Jihlavou 

 25. 11. 2009 – Zasedání programového výboru v Kosteleckých Horkách – 
schválení 2. výzvy 
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 26. 11. 2009 – Zasedání monitorovacího výboru v Častolovicích – rozdělení 
projektů z první výzvy 

 30. 11. – 5. 12. 2009 - zahraniční cestovní seminář v rámci projektu 
Středoevropské cesty k ţivému venkovu, návštěva venkovských regionů 
v Polsku a na Slovensku 

Prosinec 

 30. 11. – 5. 12. 2009 – pokračování zahraničního semináře  

 10. 12. 2009 – Seminář na téma „Veřejné zakázky/zadávací řízení v Programu 
rozvoje venkova“ v Podorlickém skanzenu v Krňovicích 

 17. 12. 2009 – Seminář pro ţadatele v LEADERu v rámci 2. výzvy 
v Kosteleckých Horkách 

4 Projekty a aktivity 

4.1 Předložené a realizované projekty 

4.1.1 LEADER 2007 – 2013  

4.1.1.1 Opatření IV.1.1. Místní akční skupina 

Dne 23. října 2008 byl zaregistrován Strategický plán pro LEADER - LEADER 
je mostem k rozvoji NAD ORLICÍ. Koncem roku projekt úspěšně prošel 
administrativní kontrolou. Na jaře 2009 proběhlo hodnocení projektů. 
Ministr zemědělství dne 8. dubna 2009 schválil 32 místních akčních skupin 
k podpoře. Bohuţel v důsledku špatného nastavení hodnocení se naše MAS mezi ně 
nedostala. Vzhledem k důleţitosti vyuţití a aplikace metody Leader a v důsledku 
četných stíţností ohledně hodnocení navrhl ministr zemědělství zazávazkovat dalších 
32 místních akčních skupin (tzv. skupina 32+). Monitorovací výbor Programu rozvoje 
venkova návrh ministra zemědělství 7. dubna 2009 projednal a schválil. MAS NAD 
ORLICÍ byla tedy vybrána k podpoře v rámci této skupiny. Jediným, ale podstatným, 
rozdílem oproti první skupině je výše přidělené podpory, která se pohybuje zhruba na 
35% částky přiděleným ostatním MAS. Přidělená částka pro MAS NAD ORLICÍ se na 
celé programové období 2007-2013 pohybuje okolo 25 mil. Kč (konkrétní částka 
závisí na pohybu měnové kurzu k euru). Dohoda o poskytnutí dotace byla podepsána 
19. srpna 2009. Následovalo vyhlášení 1. výzvy k předkládání ţádostí o dotaci. 

4.1.1.2 Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 

Dne 24. srpna 2009 byla vyhlášena 1. výzva k předkládání ţádostí o dotaci z 
Programu rozvoje venkova. Následovaly informativní semináře pro ţadatele a příjem 
projektů, který byl ukončen 29. září. Do 1. výzvy se přihlásilo 11 projektů. Po 
administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti následovalo hodnocení projektů 
Výběrovou komisí ve dnech 6. - 16. 10. 2009.  
Veřejné slyšení, na kterém předkladatelé jednotlivých Ţádostí o dotaci představili své 
projekty, se konalo v pátek 16. října 2009 v kanceláři MAS v Kosteleckých Horkách. 
Bezprostředně po něm Výběrová komise dokončila hodnocení dle předem 
stanovených a zveřejněných Preferenčních kritérií. Programový výbor MAS v pondělí 
19. 10. 2009 výběr a doporučení Výběrové komise schválil.  Celkem bylo podpořeno 
10 projektů, mezi které bylo rozděleno 2 686 521 Kč. Jeden projekt byl vyřazen kvůli 
nesplnění pravidel PRV. 
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Výsledné hodnocení projektů LEADER v MAS NAD ORLICÍ 
 Fiche č. 2:  B1. Radosti na venkově 

Alokace 1 300 000 Kč   

Žadatel Název projektu 

Počet 
bodů Pořadí 

Doporučená 
dotace 

Sdruţení Kozoderská lípa, 
o.s. 

Auto a záhon květin. 128,00 1 220 500,00 Kč 

Obec Blešno Vodácké přístaviště Blešno 71,00 2 147 904,00 Kč 

Tělovýchovná jednota Sokol 
Sudslava, o.s. 

Rekonstrukce antukového 
kurtu 

65,00 3 720 000,00 Kč 

Mateřské centrum Kamínek 
MC Kamínek - vybavení 
nových prostor 

62,00 4 99 000,00 Kč 

Junák - svaz skautů a 
skautek ČR, středisko Skály 
Choceň 

Vybavení skautského 
střediska a ohledem na 
organizaci volnočasových 
aktivit pro veřejnost 

52,50 5 315 000,00 Kč 

Dotace celkem       1 502 404,00 Kč 

 
    

Fiche č.6 : C.3 Údržba krajiny a rozvoj místní produkce 

Alokace 900 000 Kč   

Žadatel Název projektu 

Počet 
bodů Pořadí 

Doporučená 
dotace 

Ing. Marie Axlerová 

Rekonstrukce hnojiště a 
skladu sena s přilehlou 
manipulační plochou, 
zavedení technologie sušení 

63,50 1 178 742,00 Kč 

Jiří Šalda 
Modernizace zemědělského 
provozu ve Lhotách u 
Potštejna 

36,00 2 0,00 Kč 

Dotace celkem       178 742,00 Kč 

  
  

  

Fiche č. 9:  E.1 Oživení památek a tradic regionu 

Alokace 917 638 Kč   

Žadatel Název projektu 

Počet 
bodů Pořadí 

Doporučená 
dotace 

ZO ČSOP Orlice 
Zázemí pro expozice 
Podorlického skanzenu v 
Krňovicích 

82,50 1 473 809,00 Kč 

Obec Zářecká Lhota Oprava kapličky 52,00 2 200 200,00 Kč 

Město Kostelec nad Orlicí 
Stálá muzejní expozice 
počátku osídlení města 

40,50 3 220 766,00 Kč 

Město Choceň 
Obnova sloupu se sochou 
Panny Marie Vambeřické v 
Chocni 

37,00 4 110 600,00 Kč 

Dotace celkem       1 005 375,00 Kč 
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4.1.1.3 Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce 

V roce 2009 byly dva naše projekty spolupráce vybrány k podpoře a mohla tak 
započít jejich realizace. V červnu 2009 MAS podala další tři projekty spolupráce, dva 
národní projekty a jeden mezinárodní. 
 
a) Venkovské tradice v krajině  
Projekt spočívá ve spolupráci MAS a jejich členů v propagaci místních tradic 
vztahujících se ke kulturní krajině, místním zvykům a tradičním spolkům. Cílem je 
přinášet nová témata a přístupy ke zhodnocení tradic a vzájemné impulsy místním 
spolkům, poskytnout jim kvalifikovanou výměnu zkušeností a uchovat tak tradice a 
regionální hodnoty. 
Na projektu spolupracují celkem 4 MAS:  "Stráţnicko" Místní Akční Skupina, 
Podchlumí o.s., Občanské sdruţení Místní akční skupina České Středohoří a NAD 
ORLICÍ, o.p.s. MAS Nad Orlicí zde plní roli koordinační MAS. Celková poţadovaná 
dotace projektu je 4 906 000 Kč, pro MAS NAD ORLICÍ 1 253 000 Kč.  Projekt byl 
zaregistrován 10. listopadu 2008. Na jaře roku 2009 byl projekt vybrán a dne 16. 
června 2009 byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace. Jiţ na jaře začaly první 
plánované akce, které pokračovaly v průběhu celého roku. V MAS NAD ORLICÍ byla 
pořízena první mobilní moštárna. Projekt bude pokračovat v roce 2010. 
 
b) Spolupráce při využívání kulturního dědictví 
Předmětem projektu je česko-slovensko-estonská spolupráce při předávání 
zkušeností, výchově a vzdělávání venkovské veřejnosti v obnově a vyuţívání 
historického kulturního dědictví v obcích regionů Rychnovsko, Kostelecko, Košice-
venkov a Jarva County. 
Jedná se o projekt mezinárodní spolupráce, na kterém se podílí dvě MAS z ČR a jedna 
zahraniční MAS: Sdruţení SPLAV, o.s., NAD ORLICÍ, o.p.s., NGO Jarva Development 
Partners (Estonsko). MAS Nad Orlicí zde plní roli partnerské MAS.  Celková výše 
poţadované dotace je 2 250 000 Kč, pro MAS NAD ORLICÍ 709 000 Kč. Projekt byl 
zaregistrován 7. listopadu 2008. Na jaře 2009 byl vybrán k podpoře. Dohoda o 
poskytnutí dotace byla podepsána 27. srpna 2009 a mohla tak začít realizace 
projektu. Na podzim se uskutečnil první cyklus seminářů v MAS Sdruţení Splav a 
partnerská návštěva estonské MAS v ČR. V roce 2010 bude pokračovat realizace 
projektu.  
 
c) Venkovské komunitní školy 
Cílem projektu je podpora rozvoje celoţivotního vzdělávání na venkově ve prospěch 
udrţitelnosti a konkurenceschopnosti venkova. Hlavním předmětem projektu je 
vytvoření podmínek pro celoţivotní vzdělávání v obcích cestou vytvoření vzdělávacího 
a školícího centra v obci (9 komunitních škol ve třech regionech), vyškolení obecních 
koordinátorů celoţivotního vzdělávání a rozvoje vesnic (9 koordinátorů) a 
nastartováním vlastního procesu vzdělávání v obci (min 30 vzdělávacích kurzů pro 
veřejnost, a min 350 účastníků kurzů). 
Jedná se o projekt národní spolupráce MAS Sdruţení Růţe, MAS Podhorácko a MAS 
NAD ORLICÍ. MAS NAD ORLICÍ je partnerem projektu, funkci koordinační MAS 
zastává MAS Sdruţení Růţe. Celková výše poţadované dotace je 4 654 851 Kč, pro 
MAS NAD ORLICÍ 1 420 616 Kč. V červnu 2009 byl projekt zaregistrován na SZIF. 
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Projekt byl 10. listopadu 2009 vybrán k podpoře. Podpis Dohody se očekává na 
začátku roku 2010. 
 
d) Péče o krajinu 
Předmětem projektu spolupráce je vzdělávací projekt v oblasti péče o krajinu, který 
zaloţí nebo prohloubí partnerství jak vně místní akční skupiny (dále jen „MAS“) – 
mezi státními orgány, odborníky a účastníky projektu, tak uvnitř MAS – mezi obcemi, 
zainteresovanými zemědělskými podniky, dobrovolnými organizacemi. Hlavními 
výstupy budou jednotně vedené semináře zaměřené přitom na konkrétní podmínky 
jednotlivých Leader-regionů (celkem 200 proškolených osob), vydání broţury a 
realizace exkurze zaměřené na nejlepší příklady dobré praxe, pouţitelné ve 
všech zúčastněných MAS. 
Do projektu národní spolupráce je zapojena MAS NAD ORLICÍ, MAS Krajina srdce a 
MAS LEADER - Loucko. MAS NAD ORLICÍ je koordinátorem projektu, odborným 
manaţerem projektu je Ing. arch. Jan Florian. Celková výše poţadované dotace je 638 
000 Kč, pro MAS NAD ORLICÍ 392 000Kč. Dne 29. června 2009 byl projekt 
zaregistrován na SZIF. Projekt byl 10. listopadu 2009 vybrán k podpoře. Podpis 
Dohody se očekává na začátku roku 2010. 
 
e) Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a spolupráce 
Hlavním předmětem je vybavení a dobudování dostatečných prostor pro vzdělávací a 
školicí aktivity v celém spojitém území partnerských MAS a prostor pro prezentaci 
tradic, venkovských hodnot, aktivizaci venkovských komunit, environmentální 
vzdělávání a dlouhodobě udrţitelné plánování rozvoje. Součástí je i realizace 
vzájemně zajištěných vzdělávacích akcí na cílová témata projektu a aktivní společné 
aktivity a spolupráce provazující členy MAS konkrétními projekty a partnerskými 
vazbami 
Projekt mezinárodní spolupráce MAS NAD ORLICÍ  a LAG Regional Entwicklung 
Pillerseetal-Leogang. Celková výše poţadované dotace je 3 546 000 Kč. Dne 29. 
června 2009 byl projekt zaregistrován na SZIF. Projekt byl 10. listopadu 2009 vybrán 
k podpoře. Podpis Dohody se očekává na začátku roku 2010. 

4.1.2 Program rozvoje venkova 

V roce 2007 MAS NAD ORLICÍ podala s partnerem DSO Brodec v rámci opatření 
III.1.3 projekt Naučné stezky v kraji mezi Orlicemi s celkovou výší uznatelných 
nákladů 995.200,- Kč. Na jaře roku 2008 byla podepsána dohoda o podpoře a mohla 
tak začít jeho realizace. V průběhu roku 2009 byla dokončena realizace projektu. Byly 
instalovány jednotlivé prvky mobiliáře, značení a informačních panelů do terénu. 

4.1.3  Program obnovy venkova 

V rámci Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje MAS úspěšně podala 
projekt Středoevropské cesty k živému venkovu. V rámci projektu byly 
uskutečněny tři zahraniční pracovní exkurze v zemích středoevropského prostoru.  
Tématem bylo vyuţití nových námětů v rozvoji vesnic, nové formy spolupráce ve 
venkovské ekonomice (druţstva, sítě pro cestovní ruch…), vyuţití obecních objektů, 
zkušenosti s tematickým směřováním rozvoje vesnice za účasti různých sektorů a 
vyuţívání místních hodnot a nové formy financování jejich údrţby a vyuţití.  Celková 
výše dotace byla 380 000 Kč. 

mailto:ing.florian@gmail.com
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4.1.4 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

MAS NAD ORLICÍ se stala partnerem v rámci projektu Školy pro venkov. Projekt 
je zaměřen na rozvoj znalostí, schopností a dovedností ţáků ZŠ v oblasti principů 
udrţitelného rozvoje s důrazem na environmentální oblast. Důraz je kladen na 
propojení učiva ZŠ s místními reáliemi, tzn. výuka obecných poznatků (o přírodě, 
kultuře, historii) na základě poznání nejbliţšího okolí ţáků. Ţadatelem je 
Novohohradská občanská společnost o. s. Projekt byl původně zaregistrován 30. října 
2008. Po mírných úpravách byl projekt znovu podán v roce 2009. Celková výše 
poţadovaná dotace je 18 491 737 Kč, podíl NAD ORLICÍ, o.p.s. tvoří 4 612 500 Kč. 

Předpokládaná délka realizace projektu je od 1. 2. 2010 do 31. 10. 2012. 

4.1.5 Dotace od Královéhradeckého kraje 

Královéhradecký kraj patří ke stálým poskytovatelům dotace na činnost MAS. Stejně 
jako v roce 2007 a 2008 obdrţela MAS od kraje dotaci na „pokrytí reţijních nákladů“ 
ve výši 150 000 Kč. Dotace byla pouţita především na neuznatelné náklady z jiných 
projektů. 

4.2 Činnost MAS  

4.2.1 Prezentace MAS 

V rámci prezentace území MAS Nad Orlicí a jeho turistického a dalšího potenciálu se 
MAS účastnila dvou výstav. V srpnu se MAS prezentovala na výstavě Země živitelka 
v Českých Budějovicích. Členové MAS zde obsluhovali stánek MAS 
Královéhradeckého kraje. V září se MAS prezentovala společně s ostatními MAS na 
Krajských dožínkách v Hradci Králové. Účast na výstavách slouţila jako 
prezentace celého území MAS a subjektů zde působících. 

4.3 Poskytované služby 

4.3.1 Vzdělávání 

Jednou z velkých priorit činnosti MAS Nad Orlicí je vzdělání. Kromě bezplatného 
vzdělávání svých členů MAS a vzdělávání v rámci různých projektů, organizuje 
vzdělávací aktivity na komerční bázi pro jiné subjekty. V roce 2009 MAS působila 
jako subdodavatel pro Spolek pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje. Koncem 
roku MAS finančně podpořila své členy při pořádání vzdělávacích aktivit.  
MAS Nad Orlicí nabízí vzdělávací aktivity především v těchto oblastech: problematika 
rozvoje venkova, Program rozvoje venkova, zapojování veřejnosti, přístupy zdola a 
metody LEADER, operační programy (především OPŢP, OPVK). Kromě toho MAS 
nabízí svým členům a dalším zájemcům knihovnu MAS, kde se nacházejí publikace 
z výše zmíněných a dalších oblastí souvisejících s problematikou rozvoje venkova. 

4.3.2 Poradenská činnost – podávání projektů 

MAS působí jako servisní a poradenská organizace pro své členy a další subjekty 
z území. Své sluţby nabízí především v oblasti realizace Programu rozvoje venkova. 
MAS zde působí jako formální ţadatel, zpracovatel projektu či jako neformální 
kontrolor. Cílem MAS je navýšit počet úspěšných ţadatelů v regionu. Činnost MAS se 
nesoustřeďuje jenom na zpracování a podání projektu, ale nabízí také konzultace 
v průběhu realizace projektu a následné kontrole. 
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Během roku 2009 se MAS zapojila do projektu Národní sítě MAS ČR na propagaci 
programu Zelená úsporám, v jehoţ rámci bude rovněţ nabízet poradenství od roku 
2010. 

5 Financování 

5.1 Výsledek hospodaření za rok 2009 (tis. Kč) 

 
Výnosy Náklady 
Trţby z prodeje sluţeb 428 Spotřeba materiálu 227 
Členské příspěvky 84 Spotřeba energie 40 
Přijaté dotace 1942 Dodavatelské sluţby 994 
  Cestovné 72 
  Mzdové náklady 736 
  Ostatní náklady 84 
  Odpisy 20 
  Poskytnuté příspěvky 2 
Výnosy celkem 2454 Náklady celkem 2175 
Hospodářský výsledek za rok 2009 279 
 

5.2 Stav majetku k 31.12.2009 (tis. Kč) 

Aktiva Pasiva 
Dlouhodobý majetek 846 Dodavatelé 240 
Poskytnuté zálohy 12 Přijaté zálohy  
Odběratelé -80 Ostatní závazky 924 
Ostatní pohledávky  Závazky za zaměstnanci 69 
Zaměstnanci 26 Záv. k institucím soc. a 

zdrav. pojištění 
20 

Nároky na dotace 8764 Daňové závazky 8 
Jiné pohledávky -19 Jiné závazky 10 
Hotovost na pokladně -5 Bankovní úvěry 1336 
Peněţní prostředky na 
běţném účtu 

466 Výnosy příštích období 540 

Peníze na cestě  5 Neuhrazená ztráta minulých 
let 

-322 

Náklady příštích období -6911 Hospodářský výsledek 
za rok 2009 

279 

Aktiva celkem 3104  Pasiva celkem 3104 
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