
 

Výroční zpráva 
 

NAD ORLICÍ, o.p.s 
 

 

2011 

 
 

                                                                 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 

Evropa investuje do venkovských oblastí 



 - 2 – 
Místní akční skupina NAD ORLICÍ, o.p.s., Kostelecké Horky 57, 517 41, Kostelec nad Orlicí 

tel.: 604 201 113, email: mas@nadorlici.cz 
www.nadorlici.cz 

Obsah 
1 Úvod   ........................................................................................................................ 3

1.1 Vznik společnosti   .............................................................................................. 3
1.2 Zakladatelé NAD ORLICÍ, o.p.s.   ....................................................................... 3
1.3 Základní údaje   ................................................................................................... 3
1.4 Územní působnost   ............................................................................................ 3
1.5 Poslání a činnost MAS   ...................................................................................... 4

1.5.1 Cíle činnosti   ................................................................................................ 4
1.5.2 Formy činnosti   ........................................................................................... 4

1.6 Poskytované služby   ........................................................................................... 5
1.6.1 Vzdělávání   .................................................................................................. 5
1.6.2 Poradenská činnost – podávání projektů   .................................................. 5

2 Organizační struktura   ............................................................................................. 5
2.1 Orgány NAD ORLICÍ, o.p.s.   .............................................................................. 5

2.1.1 Správní rada   ............................................................................................... 5
2.1.2 Dozorčí rada   ............................................................................................... 6
2.1.3 Ředitel OPS a manažer MAS   ...................................................................... 6

2.2 Orgány MAS Nad Orlicí   .................................................................................... 7
2.2.1 Valná hromada   ........................................................................................... 7
2.2.2 Programový výbor   ...................................................................................... 7
2.2.3 Výběrová komise   ........................................................................................ 8
2.2.4 Monitorovací výbor   .................................................................................... 8

2.3 Organizační struktura   ....................................................................................... 9
3 Přehled činnosti za rok 2011   ................................................................................. 10
4 Projekty a aktivity   ................................................................................................... 13

4.1 Předložené a realizované projekty   ................................................................... 13
4.1.1 LEADER 2007 – 2013   ............................................................................... 13
4.1.2 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost   ...................... 18
4.1.3 Dotace od Královéhradeckého kraje   .........................................................19
4.1.4 Prezentace MAS   .........................................................................................19
4.1.5 Vzdělávání   .................................................................................................19
4.1.6 Poradenská činnost – podávání projektů   .................................................19

5 Financování   ........................................................................................................... 20
5.1 Výsledek hospodaření za rok 2011 (tis. Kč)   .................................................... 20
5.2 Stav majetku k 31.12.2011 (tis. Kč)   ................................................................. 20

6 Výrok auditora   ....................................................................................................... 20
 
 

mailto:mas@nadorlici.cz�


 - 3 – 
Místní akční skupina NAD ORLICÍ, o.p.s., Kostelecké Horky 57, 517 41, Kostelec nad Orlicí 

tel.: 604 201 113, email: mas@nadorlici.cz 
www.nadorlici.cz 

1 Úvod  

1.1 Vznik společnosti 
 
Místní akční skupina Nad Orlicí, se statutem obecně prospěšné společnosti, vznikla 
na počátku roku 2007. Sdružuje 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, 
vložka 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:   Kostelecké Horky 57, PSČ 517 41 
Kancelář:   Kostelecké Horky 57, PSČ 517 41 
Zapsaná:    v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného  

Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 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 
 
 

1.4 Územní působnost 
 
MAS Nad Orlicí k 31. 12. 2011 působí na území katastru 46 obcí o rozloze 372 km² a 
žije na něm asi 43 400 obyvatel. Působnost mimo aktivity LEADER je však pojímána 
mnohem šířeji – společnost působí na území Královéhradeckého a Pardubického 

mailto:mas@nadorlici.cz�
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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, Žďár nad Orlicí.  

1.5 Poslání a činnost MAS 
Posláním Místní akční skupiny Nad Orlicí, jakožto pléna smluvních členů, je 
vzájemná podpora a koordinace všestranného a udržitelného 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 niž 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 života 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 život 
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 využití 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.  

• Uskutečňovat další činnosti, které jsou ve vztahu k účelu vzniku společnosti a 
přinášejí výnosy. Případný zisk z těchto činností musí být použit 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. 

mailto:mas@nadorlici.cz�
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• 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. 
• Služby zvyšující 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 podle takových kritérií, 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 

1.6.1 Vzdělávání 
Jednou z velkých priorit činnosti MAS Nad Orlicí je vzdělávání. Kromě bezplatného 
vzdělávání svých členů a vzdělávání v rámci různých projektů organizuje MAS Nad 
Orlicí vzdělávací aktivity na komerční bázi pro jiné subjekty.  
MAS Nad Orlicí nabízí vzdělávací aktivity především v těchto oblastech: problematika 
rozvoje venkova, Program rozvoje venkova, zapojování veřejnosti, přístupy zdola a 
metody LEADER. 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. 

1.6.2 Poradenská činnost – podávání projektů 
MAS působí jako servisní a poradenská organizace pro své členy a další subjekty 
z území. Své služby nabízí především v oblasti realizace Programu rozvoje venkova. 
MAS zde působí jako formální žadatel, zpracovatel projektu či jako neformální 
kontrolor. Cílem MAS je navýšit počet úspěšných žadatelů v regionu. Činnost MAS se 
nesoustřeďuje jenom na zpracování a podání projektu, ale nabízí také konzultace 
v průběhu realizace projektu a následné kontrole. 
 

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. 
Dále do její působnosti patří:  

• Dbát na zachování účelu, pro který byla společnost založena. 
• Schvalování změn a doplnění statutu, zakládací listiny. 
• Schvalovat další organizační pravidla a jejich změny. 
• Schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti; určit termín 

zveřejnění výroční zprávy. 

mailto:mas@nadorlici.cz�
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• Schvalovat rozpočet společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní 
činnost společnosti. 

• Jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, dohlížet na jeho činnost, stanovovat 
mu odměnu a stanovovat 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 služeb společnosti, dozírat na 

dodržení účelu všech poskytnutých prostředků.  
 

Člen Období Zástupce Sektor 
Předseda 

Jaromír Žid od září 2010 Obec Vrbice Veřejný 
Členové 

Ing. Pavel Bílek od 18. 3. 2010 OSVČ Podnikatelský 

Ing. Václav Záruba od 
26. 5. 2011 ZO ČSOP ORLICE 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. 
• Dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a statutem 

společnosti. 
• Podává správní radě návrh na odvolání ředitele. 
• Svolává mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy 

společnosti.  
 

Člen Období Zástupce Sektor 
Předseda 

Mgr. Ing. Jindřich 
Drozd 

znovu zvolen  
26. 5. 2011 o.s Pro Štěnkov Neziskový 

Členové 

Martin Růžička Od 26. 5. 2011 Obec Lhoty u 
Potštejna Veřejný 

Jiří Horáček Od 26. 5. 2011 SHR Podnikatelský 
 

2.1.3  Ředitel OPS a manažer MAS 
Ředitel OPS řídí běžnou 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 manažera MAS je 
řídit MAS a zaměstnance OPS, implementovat strategii, komunikovat s PV a 
zapojovat členy MAS a veřejnost.  

mailto:mas@nadorlici.cz�
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Ředitel OPS/manažer 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. Vždy je 
dodržováno pravidlo třetinového zastoupení sektorů (3+3+3+1 zástupce fyzických 
osob). Úkolem Programového výboru je zejména:  

• Připravovat spolu s manažerem rozvojovou strategii regionu. 
• Realizovat úkoly a opatření k implementaci rozvojové strategie regionu. 
• Koordinovat činnost Výběrové komise.  
• Vybírat a schvalovat manažera MAS. 
• Schvalovat výběr projektů učiněný Výběrovou komisí.  
• Vést evidenci členů MAS. 
• Schvalovat přidělení prostředků projektům a žadatelům v intencích iniciativy 

LEADER.  
 

Člen Období Zástupce Sektor 
Předseda 

Jaromír Žid od září 2010 Obec Vrbice Veřejný 
Členové 

Pavel Hubálek znovu zvolen  
18. 3. 2010 

ADEVA – zařízení 
školního 

stravování s.r.o. 
Podnikatelský  

Ing. Pavel Bílek znovu zvolen  
18. 3. 2010 OSVČ Podnikatelský  

Ing. Mgr. Marie 
Kršková 

znovu zvolena  
18. 3. 2010 Město Choceň Veřejný 

Ing. Václav Záruba znovu zvolen  
18. 3. 2010 ZO ČSOP ORLICE Neziskový 

Ing. Vladimír 
Macháň, Csc. 

znovu zvolen  
18. 3. 2010 SHR Podnikatelský 

Mgr. Jarmila 
Novohradská Od 26. 5. 2011 Městys Častolovice Veřejný 

Ing. Lenka 
Vondrušková Od 26. 5. 2011 o.s Pro Štěnkov Neziskový 

Ing. Radek Sus Od 26. 5. 2011 MC Kamínek Neziskový 
Ing. Miloš Kurka Od 26. 5. 2011  Zástupce FO 

mailto:mas@nadorlici.cz�
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2.2.3  Výběrová komise 
Výběrová komise má 10 členů a 1 náhradníka. 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 stanovování 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 znovu zvolen 
18.3.2010 

TJ Sokol 
Častolovice Neziskový 

Členové 

Jan Šeda znovu zvolen 
18.3.2010 Kovolitectví s.r.o. Podnikatelský 

Ing. Adam Záruba znovu zvolen 
18.3.2010 ZO ČSOP ORLICE Neziskový 

Ing. Ladislav 
Libotovský 

znovu zvolen 
18.3.2010 OSVČ Podnikatelský 

Ing. Josef Vanický 
- náhradník 

znovu zvolen 
18.3.2010 OSVČ Podnikatelský 

Jana Židová znovu zvolena 
18.3.2010 Obec Vrbice Veřejný 

Mgr. Šárka 
Kulíšková 

znovu zvolena 
18.3.2010 

INEX-SDA 
Kostelecké Horky Neziskový 

Mgr. Anežka 
Pavlišová 

znovu zvolena 
18.3.2010 MC Kamínek Neziskový 

Miroslav Kuběnka od 18.3.2010 Obec Lhoty u 
Potštejna Veřejný 

Ing. Jan Bělka od 26.5.2011 Městys Častolovice Veřejný 
Miloš Dostál – 

náhradník od 18.3.2010 MYDO Podnikatelský 

 

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 stížností členů.  

 
Člen Období Zástupce Sektor 

Předseda 
Mgr. Ing. Jindřich 

Drozd 
znovu zvolen 26. 5. 

2011 o.s Pro Štěnkov Neziskový 

Členové 

Jitka Prossová znovu zvolena 
18.3.2010 

INEX-SDA 
Kostelecké Horky Neziskový 

Martin Růžička Od 26. 5. 2011 Obec Lhoty u Veřejný 
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Potštejna 
Jiří Horáček Od 26. 5. 2011 SHR Podnikatelský 

František Kunčar Od 26. 5. 2011 Městys Častolovice Veřejný 
Ilona Dvořáková Od 26. 5. 2011 Ecomodus, s.r.o. Podnikatelský 

 

2.3 Organizační struktura 
Organizační struktura MAS a společnosti se navzájem prolíná. K poslednímu březnu 
Lukáš Axler ukončil pracovní poměr, zároveň došlo k přijetí nové účetní Blanky 
Matějkové. V době výzev s administrací projektů pomáhala Marie Kršková. 
 

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

projektů spolupráce 
80% 

Lukáš Axler, Dis. Projektový manažer LEADER a 
projektů spolupráce 

do 31. 3. 2011 
100% 

Ing. Kateřina Loučková Projektová manažerka LEADER 
a projektů spolupráce 

60% 

Bc. Martina Lorencová Administrátorka projektů 
LEADER a regionální a finanční 
manažerka OPVK 

50%, 
Od 1.4.2011 

100% 
Mgr. Kateřina Prokešová Organizační manažerka projektu 

OPVK 
50% 

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

DPČ 

Ludmila Šabatová Účetní DPP/DPČ do 31. 
12. 2011 

Blanka Matějková Účetní DPČ od 1. 4. 
2011 
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3 Přehled činnosti za rok 2011 
Leden 
6. 1. – zasedání Správní rady OPS, Vrbice 
10. 1. - Schůzka partnerských MAS v projektu Školy pro venkov, Kostelecké Horky 
 - Krajské sdružení národní sítě MAS, Radostov 
18. – 19.1. – Mezinárodní seminář pro MAS a nová partnerství, Brusel  
24.1. – Organizing Comitee sítě PREPARE, Brusel – zastupování organizací z ČR 
27. 1. – Koordinační schůzka k programu Katalog projektů, Benešov 
 
Únor 
3. 2. - zasedání Správní rady OPS, Vrbice 
9. 2. – školení pracovníků MAS a SZIF k novým pravidlům 13. Kola – Krajský úřad 
Hradec Králové 
17. 2. – seminář pro žadatele v LEADERu, Kostelecké Horky 
21. 2. - vzdělávací seminář Fotoworkshop I., OPVK, Kostelecké Horky 
 - zasedání Programového výboru, Kostelecké Horky 
25. 2. - Krajské sdružení národní sítě MAS, Dobruška 
 
Březen 
2. 3. - Zasedání výběrové komise - Evaluace, Kostelecké Horky  
3. 3. - seminář pro žadatele v LEADERu, Krňovice 
7. 3. - zasedání Monitorovacího výboru  - Evaluace, Kostelecké Horky 
 - zasedání Programového výboru a Správní rady, Kostelecké Horky 
 - vzdělávací seminář Náměty terénní praxe, OPVK, Kostelecké Horky 
12. 3. - Zahajovací konference škol k projektu OPVK, ZŠ Všestary 
16. 3. - školení pro žadatele k 4. výzvě – obecní úřad Lípa nad Orlicí (17.3) 
30. 3. - vzdělávací seminář Tvorba pracovních sešitů, OPVK, Kostelecké Horky 
 

mailto:mas@nadorlici.cz�


 - 11 – 
Místní akční skupina NAD ORLICÍ, o.p.s., Kostelecké Horky 57, 517 41, Kostelec nad Orlicí 

tel.: 604 201 113, email: mas@nadorlici.cz 
www.nadorlici.cz 

Duben 
5. 4. – školení pro žadatele k 4. výzvě  - MC Kamínek Choceň 
9. 4. - vzdělávací seminář Spolupráce s pubertálními žáky v environmentální výchově, 
OPVK, Hradec Králové, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory "SEVER" 
11. 4. - vzdělávací seminář Fotoworkshop I., OPVK, Kostelecké Horky 
14. – 15. 4. – Valná hromada Krajského sdružení národní sítě MAS, Vrbice 
20. 4. - vzdělávací seminář Práce s videokamerou, OPVK, Základní škola Mistra 
Choceňského, Choceň 
26. – 28. 4. - Konference LINC 2011, Bad Schandau 
 
Květen 
11. 5. - Zahajovací konference škol zapojených na území partnerské Novohradské 
občanské společnosti, o.s., OPVK, Nové Hrady 
16. 5. - vzdělávací seminář Fotoworkshop II., OPVK, základní škola v Hořiněvsi 
24. 5. – Evaluační setkání členů MAS, Vrbice 
26. 5. – Valná hromada MAS, Krňovice 
28. 5. – schůzka KPS k projektu Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a spolupráce, 
Hochfilzen, Tyrolsko 
30. 5. - Seminář kritického myšlení, OPVK, Kostelecké Horky 
31. 5. – Návštěva Litevci – Krňovice, Vrbice 
 
Červen 
2. 6. - Krajské sdružení národní sítě MAS, Hradec Králové 
4. 6. – 1. Zasedání výběrové komise k 4. výzvě, Kostelecké Horky  
12. 6. – 2. Zasedání výběrové komise k 4. výzvě Kostelecké Horky  
13. 6. – zasedání Programového výboru, Vrbice 
20. 6. - Krajské sdružení národní sítě MAS, Hradec Králové 
22. 6. – školení k programu Katalog projektů – MAS Posázaví Benešov 
 
Červenec 
28.6. – 2.7. - PREPARE Gathernig – mezinárodní konference o komunitním a 
vícesektorovém rozvoji venkova v Srbském Zlatiboru 
12. - 14.71. – Organizing Comitee sítě PREPARE, Brusel – zastupování organizací z 
ČR 
 
Srpen 
2.8. – seminář k projektu Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a spolupráce,  

Kostelecké horky 
4. 8. - Krajské sdružení národní sítě MAS, Chlumec nad Cidlinou 
17. – 19. 8. - Exkurze za LEADERem a rozvojem venkova do Saska, v rámci projektu  

Středoevropské cesty za identitou regionů a inspiracemi LEADER 
23. 8. - zasedání Programového výboru, Kostelecké Horky 
23. – 24. 8. - mezinárodní seminář k projektu Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání  

a spolupráce, Skanzen Krňovice a Kostelecké horky 
25. 8. - schůzka KPS k projektu Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a spolupráce,  

Kostelecké Horky 
- mezinárodní seminář Turismus, ekonomika a inovace v rámci projektu  
Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a spolupráce, Hochfilzen, Tyrolsko 

25. – 30. 8. – prezentace MAS na Zemi Živitelce, České Budějovice 
 
Září 
2. 9. – Hodnocení MAS – Ministerstvo zemědělství Praha 
6. 9. – zasedání Programového výboru, Častolovice 
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9. 9. - seminář Obnovitelné zdroje energie a regionální rozvoj v rámci projektu Rozvoj  
zázemí venkovského vzdělávání a spolupráce, Hochfilzen, Tyrolsko 
- Krajské sdružení národní sítě MAS, Česká Skalice 

16. -17. 9. – prezentace MAS na Královéhradeckých dožínkách 
18. 9. - Společná stáž do více míst do Rakouska, projekt Rozvoj zázemí venkovského  

vzdělávání a spolupráce 
20. - 21.9. – Organizing Comitee sítě PREPARE, Brusel – zastupování organizací z ČR 
21. 9. - vzdělávací seminář Co si pamatuje krajina, OPVK, Základní škola Mistra  

Choceňského, Choceň 
21. – 22. 9. – mezinárodní seminář Místní produkce a místní identita v  

rámci projektu Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a spolupráce, 
Hochfilzen, Tyrolsko 

21. – 24. 9. - mezinárodní exkurze po území MAS v rámci projektu Rozvoj zázemí  
venkovského vzdělávání a spolupráce, území LAG Pillerseetal-Leogang,  
Tyrolsko 

 
Říjen 
3. - 9.10. - Společná stáž týmů ČR, více míst, projekt Rozvoj zázemí venkovského  

vzdělávání a spolupráce 
6. 10. - seminář Inovační a netradiční přístupy v cestovním ruchu v rámci projektu  

Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a spolupráce, Hřibiny-Ledská 
13. 10. - Krajské sdružení národní sítě MAS, Červený Kostelec 
13. – 14. 10. - seminář LEADER – nástroj k rozvoji venkova v rámci projektu Rozvoj 
zázemí venkovského vzdělávání a spolupráce, Zářecká Lhota 
19.10. – schůzka Výběrové komise – úprava pref. kritérií, Kostelecké Horky  

- vzdělávací seminář Tvorba projektových webových stránek, OPVK, základní 
škola Všestary 

20. 10. - seminář Regionální značky – příklady dobré praxe v rámci projektu Rozvoj  
zázemí venkovského vzdělávání a spolupráce, Výrava 

24. 10. - Krajské sdružení národní sítě MAS, Hradec Králové 
26. – 29. 10 - mezinárodní exkurze po území MAS v rámci projektu Rozvoj zázemí  

venkovského vzdělávání a spolupráce, území MAS NAD ORLICÍ 
27. 10. – školení Výběrová řízení Hradec Králové 
31. 10. – zasedání Programového výboru, Kostelecké Horky 
 
Listopad 
2. 11. - Schůzka manažerek z partnerských škol MAS NAD ORLICÍ, OPVK, Voděrady 
3. 11. - Krajské sdružení národní sítě MAS, Vyskeř 
11. - 12.11. - mezinárodní seminář k projektu Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a 
spolupráce, Hochfilzen, Tyrolsko 
14. - 16. 11. – konference Venkov v Prčici, Sedlec – Prčice 
22. 11. – školení pro podpořené žadatele ze 4. výzvy, Veliny  
30. 11. - vzdělávací seminář Práce s videokamerou II., OPVK, Základní škola Mistra 
Choceňského, Choceň 
 
Prosinec 
6. 12. – školení pro žadatele 5. výzva, Zářecká Lhota 
7. 12. – školení pro žadatele 5. výzva, Jeníkovice 

- vzdělávací seminář Pojetí otázek, úkolů a terénních cvičení v připravované 
regionální učebnici. Tvorba pracovních listů, OPVK, Základní škola Mistra 
Choceňského, Choceň 
- seminář k projektu Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a spolupráce, 
Očelice 
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8. 12. – zasedání Programového výboru, Častolovice 
9. – 10. 12 – schůzka KPS k projektu Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a  

spolupráce, Hochfilzen, Tyrolsko 
12. 12. – školení pro žadatele 5. výzva, Čermná nad Orlicí 
13. 12. - Krajské sdružení národní sítě MAS, Lomnice nad Popelkou  
15. 12. - seminář k projektu Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a spolupráce,  

Obecní dům Veliny 
 

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 
Během roku 2011 pokračovala MAS v realizaci strategického plánu LEADER (SPL) 
pro programové období 2007 - 2013 - LEADER je mostem k rozvoji NAD ORLICÍ. 
V září proběhlo Hodnocení místních akčních skupin 2011. Tentokrát hodnocení 
proběhlo formou prezentace všech 112 MAS před komisí složenou z pracovníků 
Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), Ministerstva zemědělství a 
delegátů Národní sítě MAS ČR na Ministerstvu zemědělství v Praze. Celkem byly 
hodnocené MAS rozděleny dle bodování do čtyř skupin A-D.  MAS NAD ORLICÍ se 
opět umístila v nejlépe hodnocené skupině A. 
 
Evaluace SPL 
Rok 2011 byl do jisté míry rokem hodnocení dosavadní činnosti v rámci realizace 
SPL. Byla vypracována Monitorovací zpráva o realizaci SPL a proběhlo tzv. 
střednědobé hodnocení (neboli evaluace). MAS NAD ORLICÍ zpracovala evaluaci 
z části vlastními silami a z části dodavatelsky. Závěrečná zpráva byla vypracována na 
základě podnětů a podkladů, získaných při jednáních dvou pracovních skupin. 
Při květnovém setkání ve Vrbici, na kterém se sešlo na 30 účastníků, jsme v 
pracovních skupinách hodnotili efektivitu činnosti MAS. Dále se scházely orgány 
MAS ke zhodnocení oblastí, které spadaly do jejich kompetence. Výběrová komise 
revidovala bodovací kritéria a Monitorovací výbor se zabýval naplňováním 
monitorovacích indikátorů. 
Dne 23. 8. 2011 jsme se sešli v prostorách kanceláře s členy výběrové komise, 
monitorovacího výboru, programového výboru a správní rady ke společnému 
pracovnímu setkání Monitorování dopadů realizace SPL MAS NAD ORLICÍ. 
Společně jsme prošli jednotlivé Fiche i monitorovací indikátory nastavené ve 
Strategickém plánu LEADER. Zástupce z Centra pro komunitní práci Západní Čechy 
prezentoval naplnění monitorovacích indikátorů dle jednotlivých fichí a 
realizovaných projektů. 
Výstupy obou setkání byly předány orgánům MAS: monitorovacímu výboru, 
programovému výboru a správní radě. Kancelář MAS následně pracovala na 
odstranění zjištěných nedostatků a hledala nástroje k naplnění našeho Strategického 
plánu LEADER a jeho úpravě. Došlo k úpravě monitorovacích indikátorů, bodovacích 
kritérií, změně finančního plánu SPL a dalším změnám strategie. Monitorovací 
zpráva byla odeslána na Státní zemědělský intervenční fond. 
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4.1.1.2 Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 
V dubnu 2011 byla vyhlášená 4. výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu 
rozvoje venkova. Jelikož se jednalo o jedinou výzvu administrovanou v roce 2011, byly 
otevřeny všechny fiche (celkem 11 fichí), na celou výzvu bylo alokováno 5 800 000 
Kč. Během jarních měsíců probíhaly konzultace projektů. Příjem žádostí byl ukončen 
25. května 2011. Celkem bylo přijato 24 žádostí v 7 různých fichích s požadovanou 
dotací 6 442 626 Kč; celková hodnota projektů byla 9 591 43 Kč. Dne 13. června byl 
schválen výběr projektů a tyto vybrané projekty byly 27. června zaregistrovány na 
SZIFu. Částkou 4 720 930 Kč bylo podpořeno celkem 20 žádostí. 
 
 

Žadatel 
Název 

projektu Fiche místo 

celková výše 
uznatelných 

nákladů 
projektu 

přidělená 
dotace   

Obec Běstovice Zeleň v obci 
Běstovice A.1 Běstovice 571 282,00 Kč 428 461,00 Kč 

Obec Hřibiny - 
Ledská 

Zvelebení obce 
Hřibiny - Ledská A.1 Hřibiny 846 000,00 Kč 296 450,00 Kč 

"PRO Štěnkov" 
Rozšíření 

dětského hřiště 
ve Štěnkově 

B.1 Štěnkov 122 000,00 Kč 109 800,00 Kč 

"Občanské 
sdružení obce 

Plchůvky" 
Zastřešená terasa B.1 Plchůvky 220 000,00 Kč 198 000,00 Kč 

Obec Mostek 

Rekonstrukce 
hasičské zbrojnice - 

oprava fasády - 
Sudličkova Lhota 

B.1 Sudličkova 
Lhota 216 000,00 Kč 162 000,00 Kč 

Obec Lípa nad 
Orlicí 

Rekonstrukce a 
opravy bývalé 

hasičské zbrojnice 
na klubovnu 

B.1 Lípa nad 
Orlicí 317 240,00 Kč 244 728,00 Kč 

Obec Běstovice 
Zázemí pro 

spolkový život v 
obci Běstovice 

B.1 Běstovice 289 440,00 Kč 217 080,00 Kč 

Sbor 
dobrovolných 

hasičů Kostelecké 
Horky 

Vybavení pro 
pořádání 

hasičských soutěží, 
slavností a výstav 

B.1 Kostelecké 
Horky 155 000,00 Kč 139 500,00 Kč 

INEX - SDA 
Kostelecké Horky 

Vybavení a 
modernizace 

ubytovny Střediska 
environmentální 

výchovy 

C.1 Kostelecké 
Horky 600 000,00 Kč 360 000,00 Kč 

Zdeněk Šimek Agroturistika - 
modernizace C.1 Sudslava 599 523,00 Kč 299 761,00 Kč 
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Ing. Jindřich 
Husák 

Modernizace pily 
Lhoty u Potštejna C.2 Lhoty u 

Potštejna 576 000,00 Kč 288 000,00 Kč 

Soňa Toucová Založení venkovské 
keramické dílny C.2. Lipiny 310 800,00 Kč 186 400,00 Kč 

Markéta Málková Stomatologická 
laboratoř C.2. Choceň 568 000,00 Kč 340 800,00 Kč 

Ing. Radek Sus 
Technika pro 

sklizeň píce a vrtání 
děr 

C.3 Šachov 489 600,00 Kč 204 000,00 Kč 

Jiří Šalda Oprava stáje C.3 Lhoty u 
Potštejna 589 900,00 Kč 249 950,00 Kč 

Eco-modus, s.r.o. Kultivace dýně C.3 Malá Čermná 561 000,00 Kč 172 000,00 Kč 

Český svaz 
ochránců přírody 

Veliny 

Stezka k 
velinskému kostelu D.1 Veliny 360 000,00 Kč 324 000,00 Kč 

SPOLEK 
PŘÁTEL 

ČASTOLOVIC 
o.s. 

Přestavba obřadní 
místnosti na 

Muzeum 
Častolovicka - 

památku místního 
významu 

E.1 Častolovice 180 000,00 Kč 162 000,00 Kč 

Spolek přátel 
města Týniště 
nad Orlicí, o.s. 

Zázemí pro 
realizaci výstavních 

expozic - 
Vodárenská věž 

Týniště nad Orlicí 

E.1 Týniště nad 
Orlicí 180 500,00 Kč 162 450,00 Kč 

Genius Loci 
Sudslava o.s. 

Obnova a 
revitalizace bývalé 

fary v obci Sudslava 
E.1 Sudslava 440 000,00 Kč 175 550,00 Kč 

        8 192 285,00 Kč 4 720 930,00 Kč 

 
Na závěr roku byla vyhlášená 5. výzva, příjem žádostí byl ukončen 25. ledna 2012. 
Výzva byla zaměřena na podnikatele a kulturní dědictví venkova. Celková alokace 
byla 2 600 000 Kč. 

4.1.1.3 Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce 
Během roku 2011 byla dokončena realizace tří projektů spolupráce. V plném proudu 
byla realizace mezinárodního projektu Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a 
spolupráce. V červnu byly podány dva nové projekty spolupráce. Oba projekty byly 
vybrány k podpoře a ke konci roku se započalo s přípravami na jejich realizaci.  
 
 
 
a) Venkovské tradice v krajině  
Projekt usiluje o rozvoj ovocnářství, vinařství, včelařství a řemesel na venkově ve 
vazbě na místní spotřebu, činnost spolků a agroturistiku. Projekt podporuje užití 
tradičních druhů a odrůd ovoce a dalších plodin šetrnou technologií pěstování a 
zpracování ve vazbě na kulturní a společenské aktivity venkova. Projekt probíhá od 
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roku 2008 ve čtyřech tradičních regionech Čech a Moravy. Na počátku roku 
2011 byla dokončena realizace projektu, jednalo se především o vydání Kuchařky 
české a moravské vesnice.  Na jaře byla podána žádost o proplacení. Z celkové částky 
4,6 mil. Kč činily náklady v naší MAS 1 518 315 Kč; dotace pak 1 353 665 Kč.  
Výstupy projektu v MAS NAD ORLICÍ: Kuchařka české a moravské vesnice, 
propagační materiály, soubor panelů a prezentačních vybavení, propagačních akcí 
místních výrobků a produktů (Kostelecké Horky), školení poskytovatelů služeb 
(Vrbice a Krňovice), lisy na ovoce/moštárny (Lhoty u Potštejna, Krňovice, Kostelecké 
Horky), sušárny ovoce, doplnění stávající stavby pro expozice zpracování ovoce 
v Kosteleckých Horkách, obnovená školní zahrada (Kostelecké Horky) a 
regenerovaný sad (Třebechovice pod Orebem), soubor stánků a panelů (Kostelecké 
Horky, Krňovice), vzdělávání pracovníků MAS, 3 upravená prostranství s mobiliářem 
a ozeleněním ve vztahu k tématu projektu (2 Veliny, 1 Krňovice), trvalé venkovní 
tabule s výsadbami v přímé návaznosti a ozeleněním (Kostelecké Horky, Veliny, 
Vrbice, Hřibiny-Ledská, Krňovice, Chleny, Lhoty u Potštejna). 
 
b) Venkovské komunitní školy 
Realizace projektu spolupráce byla zahájena podpisem Dohody v únoru 2010. MAS 
NAD ORLICÍ byla partnerem Místní akční skupině Sdružení Růže z Borovan a 
Podhorácku z Okřížek.  V rámci projektu byla vybavena 3 vzdělávací centra a 7 zázemí 
pro spolkové aktivity. Vzniklá centra budou sloužit jako zázemí komunitního života 
v malých obcích, k setkávání a dalšímu vzdělávání dospělých obyvatel. Na území 
MAS NAD ORLICÍ bylo pořízeno vybavení do čtyř center: ZŠ Gutha 
Jarkovského Kostelec nad Orlicí byla vybavena 10 soubory lavic a židlí, 10 notebooky 
a 2 interaktivními tabulemi. Masarykova základní a mateřská škola v Čermné nad 
Orlicí byla vybavena souborem 9 PC stolů s židlemi a 9 PC s příslušenstvím. Ve 
Středisku environmentální výchovy Modrý dům Kostelecké Horky došlo k výměně 
oken a vnitřních dveří, byly nakoupeny pracovní stoly na dílny a místnosti byly 
vybaveny koši na tříděný odpad. Byl nakoupen dataprojektor pro koordinátora. Do 
kuchyně ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna byl pořízen konvektomat s příslušenstvím - 
multifunkční zařízení pro pečení a vaření. 
Na zakoupeném vybavení proběhly zdarma kurzy pro veřejnost různého 
zaměření: Specializovaný kurz PC pro podnikání, angličtina pro začátečníky i 
pokročilé, kurzy vaření a řemesel.  
Na konci března 2011 byla podána Žádost o proplacení. Projekt byl schválen 
k proplacení v srpnu 2011. Celkové náklady projektu v MAS NAD ORLICÍ činily 
1 525 495 Kč, dotace pak 1 411 921 Kč. 
 
c) Péče o krajinu 
V tomto projektu plnila naše MAS roli koordinátora. Partnerskými MAS byla MAS 
Krajina srdce a LEADER Loucko. Projekt byl měkkého charakteru, neobsahoval 
žádné investiční aktivity. Jeho cílem bylo posílit znalosti důležité pro ochranu naší 
krajiny a navázat kontakty a další spolupráci mezi jednotlivými subjekty, které v této 
oblasti na území MAS NAD ORLICÍ působí. Pozvánkou do projektu byla brožura 
s ukázkami již realizovaných projektů - příkladů dobré praxe z oblasti péče o 
krajinu. Následovalo 10 seminářů na téma: územně analytické podklady, 
pozemkové úpravy, územní plány velkých územních celků, zásady územní stability, 
územní systém ekologické stability, na které navázaly tvůrčí workshopy. Zde jsme se 
s účastníky (starostové, zemědělci, lesníci, zaměstnanci městských úřadů) snažili 
vytipovat vhodná opatření dalších krajinotvorných projektů. Závěrem se uskutečnila 
společná exkurze všech zapojených MAS po úspěšných projektech na jejich území. 
Žádost o proplacení byla podána na konci ledna 2011, platba schválena v červnu 2011. 
Celkové náklady projektu v MAS NAD ORLICÍ činily 377 636 Kč, dotace pak  
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282 353 Kč. 
 
d) Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a spolupráce 
Hlavním předmětem projektu 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 udržitelné plánování rozvoje. Během 
celého roku probíhala realizace projektu. Na řadě míst MAS se konaly semináře, 
několik seminářů se uskutečnilo i v partnerské MAS LAG Pillerseetal-Leogang 
(Hochfilzen, Rakousko), probíhaly výměnné stáže pracovníků s partnerskou MAS, 
byly zorganizovány dvě mezinárodní exkurze v naší a partnerské MAS. Jako hlavní 
část projektu bylo vybudováno nové integrované školicí centrum pro venkov 
regionu v Kosteleckých Horkách. V části budovy bývalé školy proběhly nezbytné 
stavební úpravy a dále zde bude pořízeno vybavení (stoly a židle, technika, HW a SW 
a další). Pro vzdělávací a spolkové účely má být technikou vybaveno sedm 
dalších prostor (Obecní úřad Výrava, Obecní dům Hřibiny-Ledská, Obecní úřad a 
knihovna Očelice, Podorlický skanzen Krňovice, Obecní dům Veliny, Obecní dům 
Zářecká Lhota a Obecní dům Vrbice). Technika byla pořízena i pro partnerskou MAS 
v Rakousku. Na začátku roku 2012 bude dokončena realizace projektu a projekt 
podán k proplacení. Celkový rozpočet projektu k 31. 12. je 3 866 411 Kč. 
 
e) Orlické hory pro všechny 
V září 2011 byl vybrán k podpoře projekt Orlické hory pro všechny, ve kterém naše 
MAS zastává roli koordinační MAS. Partnery projektu jsou MAS ORLICKO a 
POHODA venkova. Cílem tohoto projektu je zlepšit podmínky trávení volného 
času handicapovaných osob na území Orlických hor a Podorlicka.  
Výchozím bodem projektu je STUDIE - zmapování možností ubytování v regionu a 
jeho vhodnosti pro lidi s různým handicapem. Její výsledky budou rovněž uveřejněny 
na webovém portálu. Zmapované subjekty budou seznámeny s výsledkem hodnocení 
a bude jim nabídnuta možnost certifikace. Jednou z podpůrných aktivit bude i 
školení pro poskytovatele služeb zaměřené na zpřístupnění pro handicapované 
osoby a získání certifikace. Cílem školení bude nejen zvýšit kvalitu poskytovaných 
služeb v regionu ale i motivovat jednotlivé subjekty k realizaci vlastních projektů.  
Nedílnou součástí projektu jsou investiční aktivity na třech místech regionu 
cílené na místní handicapované občany. Oblastní charita Ústí nad Orlicí a NONA – 
společnost zdravotně postižených o.s. budou spravovat a provozovat soubory 
pořízených kompenzačních pomůcek, které rozšíří jejich stávající nabídku a umožní 
handicapovaným osobám vyrazit do přírody. V areálu Občanského sdružení Šťastný 
domov bude vybudováno tábořiště se zázemím pro handicapované děti. 
Završením celého projektu bude uspořádání tří společných akcí zaměřených na 
setkání a navázání partnerství mezi organizacemi pracujícími s handicapovanými 
osobami. Akce budou přístupné pro širokou veřejnost. Předpokládáme zkušební jízdy 
na zakoupených pomůckách, sportovní klání, výlety do okolí, setkání u táboráku… 
Program i organizační zajištění těchto měkkých aktivit bude zcela v režii podpořených 
organizací. 
Zahájení realizace projektu bylo plánováno v říjnu 2011, z důvodu problémů při 
podpisu Dohody byl začátek posunut až na leden 2012. Předpokládaný termín podání 
Žádosti o proplacení je září 2012. Rozpočet celého projektu činí 2 685 034,- Kč, část 
MAS NAD ORLICÍ 734 460,- Kč. 
 
f) Venkovská tržnice III. 
Cílem projektu je posilování vlastní akceschopnosti zapojených venkovských 
území a inovace a rozšíření informačního systému Venkovská tržnice II. 
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Akceschopnost vnímáme jako lepší využívání místního potenciálu – zdrojů. Toho 
bude dosaženo prostřednictvím informačního systému (IS) Venkovské 
tržnice, který umožní: zlepšit využití internetu pro řešení místních problémů a 
potřeb, zintensivnit zapojování obyvatel do akcí zaměřených na lepší zhodnocování 
místních zdrojů a podporovat jejich vzájemnou spolupráci, zlepšit informovanost 
obyvatel a prezentovat příklady dobré praxe využití internetu pro rozvoj území.  
Na realizaci projektu se podílí sedm organizací: Region Pošembeří o.p.s., 
MAS svatého Jana z Nepomuku, o.s., OS MAS Krajina srdce, NAD ORLICÍ, o.p.s., 
Podchlumí o.s., MAS Lužnice, o.s. a MAS VLTAVA,o.s. 
Předpokládaná doba realizace projektu: únor 2012 – prosinec 2012 
Informační systém Venkovská tržnice se sestává z:  

• Softwarové podoby informačního systému obsahující katalog ziskových a 
neziskových subjektů 

• Informačních míst 
• Sítě informačních vitrín 
• Tištěných letáků s návodem jak obsluhovat IS 
• Tištěných katalogů ziskových a neziskových subjektů 
• Sítě regionálních koordinátorů a místních administrátorů 

Výstupy projektu pro NAD ORLICÍ, o.p.s. 
• Informační systém – softwarové vybavení Venkovská tržnice III. (obsahuje 

katalog ziskových a neziskových subjektů, bazar i přehled regionálních akcí) 
• Síť regionálních koordinátorů a místních administrátorů  
• Informační místo v kanceláři sloužící jako konzultační místo pro uživatele 

Venkovské tržnice III. a k podpoře regionálních administrátorů 
• 12 ks informačních vitrín instalovaných v obcích  
• 22 704 ks tištěných katalogů podnikatelských a neziskových subjektů  
• Databáze zahrnujících 500 podnikatelských subjektů a 130 neziskových 

subjektů  
• 2 000 ks tištěných letáků s návodem na používání IS 

4.1.2 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Během roku 2011 pokračovala realizace projektu Školy pro venkov z Operačního 
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Nositelem projektu je Novohradská 
občanská společnost, o.s. a jako další partneři se do projektu zapojili MAS Horňácko 
a Ostrožsko, MAS NAD ORLICÍ, o.p.s., INEX-SDA Kostelecké Horky a celkem 17 škol 
ve 4 regionech. Realizace projektu bude probíhat minimálně do 31. 8. 2013.  
Práce na projektu Školy pro venkov probíhala ve třech rovinách:  
1) Vzájemné poznání zapojených škol a pedagogů. 

V březnu proběhla ve Všestarech zahajovací konference k projektu, která 
sloužila především k vzájemnému poznání zapojených škol a pedagogů z území 
MAS. Během dopoledního bloku zahajovací konference představily školní 
manažerky své školy v předem připravených multimediálních prezentacích. V 
odpoledním bloku účastníci navštívili všestarské Centrum experimentální 
archeologie. 

 2) Vzdělávací semináře  
Pedagogové partnerských základních škol se na projektovou práci připravovali 
celkem na 12 vzdělávacích akcích, které probíhaly během celého roku.  

3) Projektová práce na školách (projektová výuka, projektové dny, testování 
pracovních listů, tvorba projektových časopisů). 

Na všech partnerských školách se během roku 2011 rozběhla projektová výuka 
formou projektového vyučování či projektových dnů, a to jak ve třídách, tak 
v bezprostředním okolí školy. Sebraná a otestovaná data poslouží učitelům k 
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tvorbě regionálního pracovního sešitu, který bude po skončení projektu každé 
zapojené škole sloužit jako pomůcka k výuce environmentální výchovy. Tato 
"učebnice" bude postavená zejména na lokálních zajímavostech a tím 
tak zprostředkuje žákům nejen souhrn znalostí z bezprostředního okolí školy, 
ale zároveň posílí  kladný vztah k místu, odkud pocházejí. Výsledky jejich práce 
jsou průběžně publikovány ve školních projektových časopisech, které jsou 
pravidelně uveřejňovány na stránkách MAS NAD ORLICÍ i na projektových 
webových stránkách http://www.skolyprovenkov.ostrozsko.cz/. 

V regionu MAS NAD ORLICÍ se projektu účastní tyto základní školy: 
• ZŠ M. Choceňského v Chocni  
• ZŠ a MŠ Všestary ve spolupráci se ZŠ a MŠ Hořiněves  
• ZŠ a MŠ Voděrady  
• ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna  
• ZŠ a MŠ Čestice 

4.1.3 Dotace od Královéhradeckého kraje 
Královéhradecký kraj patří ke stálým poskytovatelům dotace na činnost MAS. Stejně 
jako v minulých letech obdržela MAS od kraje dotaci na „pokrytí režijních nákladů“, 
v roce 2011 kraj dotace činila 132 000 Kč. Dotace byla použita především na 
neuznatelné náklady z jiných projektů (bankovní poplatky a úroky z úvěrů), rozvoj 
příhraničních projektů a navazování další spolupráce (účast na mezinárodním setkání 
LINC v Bad Schandau a LEADER festu 2011, návštěva partnerských MAS v Sasku a 
na Šluknovsku), podporu propagace MAS (výroční zpráva, propagační cedule k 
projektům, účast na výstavě Země živitelka), akce pro zapojení veřejnosti do přípravy 
projektů spolupráce a seminář pro veřejnost pro zdokonalení komunikačních 
dovedností. 

4.1.4 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 na Královéhradeckých 
dožínkách. Kromě toho se zástupci MAS účastnili tří mezinárodních konferencí (v 
lednu celoevropského semináře pro MAS o spolupráci a dobré praxi v Bruselu, 
v dubnu konference LINC v Bad Schandau v Německu, v květnu Leaderfestu 2011 ve 
Štramberku) a jedné národní konference (v listopadu konference Venkov v Prčici, 
Sedlec – Prčice). 

4.1.5 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.  
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 OPŽP, 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. 

4.1.6 Poradenská činnost – podávání projektů 
MAS působí jako servisní a poradenská organizace pro své členy a další subjekty 
z území. Své služby nabízí především v oblasti realizace Programu rozvoje venkova. 
MAS zde působí jako formální žadatel, zpracovatel projektu či jako neformální 
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kontrolor. Cílem MAS je navýšit počet úspěšných žadatelů v regionu. Činnost MAS se 
nesoustřeďuje jenom na zpracování a podání projektu, ale nabízí také konzultace 
v průběhu realizace projektu a následné kontrole. 

5 Financování 

5.1 Výsledek hospodaření za rok 2011 (tis. Kč) 
Náklady Výnosy 
Spotřeba materiálu 185 Tržby z prodeje služeb 286 
Spotřeba energie 31 Tržby z prodeje zboží 1 
Cestovné 135 Ostatní výnosy 4 
Ostatní služby 716 Dary 127 
Osobní náklady 2 358 Přijaté příspěvky 216 
Daně a poplatky 3 Provozní dotace 3 321 
Úroky 168   
Ostatní náklady 109   
Odpisy majetku 431   
Poskytnuté příspěvky 7   
Náklady celkem 4 143 Výnosy celkem 3 955 
Hospodářský výsledek za rok 2011 -188 
 

5.2 Stav majetku k 31.12.2011 (tis. Kč) 
Aktiva Pasiva 
Dlouhodobý hmotný majetek 4 557 Vlastní jmění 5 456 
Oprávky k dlouh. majetku -624 Dodavatelé 571 
Zboží na skladě 7 Ostatní závazky 2 407 
Poskytnuté provozní zálohy 72 Závazky za zaměstnanci 56 
Odběratelé 165 Záv. k institucím SP a ZP 60 
Ostatní pohledávky 325 Jiné závazky 4 
Ostatní přímé daně 28 Bankovní úvěry 2 960 
Nároky na dotace 10 378 Výnosy příštích období 5 790 
Dohadné účty aktivní 488 Neuhrazená ztráta minulých 

let 
-330 

Hotovost na pokladně 759 
Peněžní prostředky na 
běžném účtu 

466 Hospodářský výsledek 
za rok 2011 

 -188 

Náklady příštích období 7  
Příjmy příštích období 158   
Aktiva celkem 16786  Pasiva celkem 16 786 
 

6 Výrok auditora 
Na následujících stranách je zpráva auditora včetně výroku. 
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