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MAS NAD ORLICÍ se představuje
Co je to MAS?
Místní akční skupina Nad Orlicí, se statutem obecně prospěšné společnosti, vznikla na počátku roku
2007. Jako dalších asi 160 místních akčních skupin v České republice sdružuje podle principu
partnerství a v Leaderovském duchu venkovské podnikatele, hospodáře, spolky a obce s cílem
dosáhnout lepšího rozvoje venkova.
Kde se nacházíme?
MAS Nad Orlicí se rozkládá na území dvou krajů. Území MAS tvoří asi 30 obcí, ale proces rozšiřování je nadále
otevřený. Jih území okolo Chocně zasahuje do Pardubického kraje, okres Ústí nad Orlicí. Většina území leží
v Královehradeckém kraji v okresech Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové. Páteř území tvoří řeka Orlice,
která dala také dala místní akční skupině jméno. Na jihu Tichá Orlice se sídly na okolních terasách, na severu
Divoká Orlice a obce v jejím údolí i na hřebeni s Vrbickou rozhlednou a poté spojená Orlice a rovinaté kraje
jejich menších přítoků a Dědiny.
Jak MAS funguje?
MAS funguje především díky aktivním jedincům, kteří se zasazují o rozvoj regionu. V rámci pracovních skupin
se ve volném čase scházejí zástupci obcí, podnikatelé, zemědělci a mnozí další. Společně vytvářejí strategii
rozvoje celého území MAS, a to do roku 2015. Samotná MAS funguje podle pravidel PRV.
Nejvyšším orgánem je Valná hromada MAS. Za tvorbu a realizaci strategii je odpovědný Programový výbor.
Realizaci strategie a zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů kontroluje Monitorovací výbor. Výběrová
komise vytváří pravidla pro vyhodnocování projektů a hodnotí předložené projekty.

Co je to LEADER?
LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l' Economie
Régionale), znamená v českém překladu: Propojení aktivit pro rozvoj
ekonomiky venkova). Program LEADER úspěšně běží již 15 let v Evropě a jeho
podstatou je myšlenka, že sami místní lidé nejlépe vědí, co jejich region
potřebuje a kam tedy směřovat dotace.
Základní principy:
• spolupráce subjektů tří sektorů (občanského, podnikatelského a samosprávného)
• realizace společné strategie spoluprací a podporou projektů z programu
• je založen na místním partnerství obcí, podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací, škol,
aktivních občanů...
• dává tedy dohromady pestrou skupinu lidí, kteří společně přemýšlejí o rozvoji regionu v
dlouhodobém měřítku
• řízení a plánování zdola-nahoru: je založen na rozvojové strategii venkovské oblasti, kterou vytvářejí
místní lidé podle místních potřeb
• je založen na místních lidech, kteří sami určují, co jsou místní problémy a kam mají být poskytnuty
finanční prostředky
• o rozdělení peněz se tedy nerozhoduje v Praze, ani v krajské či městské samosprávě, nýbrž v Místní
akční skupině
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•
•
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Cíle činnosti:
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
šetrné využití místních zdrojů
inovace a nové technologie na venkov
posílení venkovské komunity, spolupráce
podpora místních výrobků a jejich uplatnění a propagace

LEADER ČR 2007
Hlavní náplní činnosti MAS NAD ORLICÍ v roce 2007 byla příprava a účast v programu LEADER ČR 2007.
LEADER ČR je národním programem v období 2004-2007. Podporuje menší avšak investiční projekty
prostřednictvím MAS.
V dotačním období 2007 se MAS NAD ORLICÍ zařadila mezi 24 úspěšných MAS, které získala podporu ve
výši cca 2,5 mil. Kč. V rámci Výzvy bylo předloženo celkem 19 projektů. Výběrová komise vybrala
maximální možný počet - 7 projektů. Celkově jsme do projektů přidělili na dotacích 2.481.000,- Kč z celkové
hodnoty projektů 4.101.000,- Kč. Na administraci jsme získali 250.000,- Kč dotace z programu.
Úspěšné projekty:
1) Obec Vrbice - Rekonstrukce sálu Obecního domu ve Vrbici
Investice 526.000,- Kč (podpora 408.000,- Kč).
Výstup: Rekonstruované prostory obecního sálu pro četné společenské a
kulturní akce. Nová podlaha, obložení, dveře a kamna na dřevo zajistí větší
komfort, reprezentativní vzhled a spolu s pódiem nové možnosti využití.
Nový systém vytápění umožňuje rychlé a účinné vytopení velkého prostoru
dřevem.
2) ZO ČSOP Orlice - Dovybavení
společenských
prostor
v
Podorlickém skanzenu v Krňovicích
Investice
495.763,Kč
(podpora
396.000,- Kč).
Výstup: Nově vybavené prostory pro
společenské a vzdělávací akce v sále
repliky roubené hospody. Nábytek, zázemí a projekční technika slouží
při akcích pro veřejnost a děti při vzdělávacích programech.
3) Město Borohrádek - Nákup
komunální techniky
Investice 342.836,- Kč (podpora 274.000,- Kč).
Výstup: Město startuje projekt vybudování rekreačního areálu v
navrácené vytěžené pískovně. Pro uvedení do odpovídajících podmínek a
údržbu byla pořízena technika napojitelná na traktor.
4) Město Třebechovice pod Orebem - Péče o údržbu
zeleně v intravilánu a extravilánu a zlepšování
vzhledu obce
Investice 686.392,- Kč (podpora 548.000,- Kč).
Výstup: Nově zakoupený malý traktor s přípojnými zařízeními na péči o městkou zeleň a
zejména pro péči o okolí cest a cyklostezek a v zimě též pro odklízení sněhu zabezpečí
kvalitnější podmínky pro péči o prostředí města a přidružených vesnic a naplní nový
úvazek pracovníka.
5) ZOPOS Přestavlky a.s. - Inovace technologického
vybavení výrobny uzenin
Investice 817.836,- Kč (podpora 408.000,- Kč).
Výstup: Z projektu byly pořízeny tři nové stroje do výrobní linky na místní
produkci uzenin v Chlenech. Nahradily tak nevyhovující a zastaralé. Varný kotel,
řezačka na maso a výrobník ledu splňují nejnovější normy.
6) Kovolitectví s.r.o. - Nová technologie ve zvonařské
dílně – otevření dílny návštěvníkům i odborné veřejnosti
Investice 892.500,- Kč (podpora 374.000,- Kč).
Výstup: 7 nových zařízení významně rozšiřuje možnosti
kovolitecké dílny a rozšiřuje technologické možnosti mimo tradiční
odlévání do pískových forem. Nově je vzhledem k vybavení prostor
umožněn přístup veřejnosti a turistů a realizace programů pro návštěvníky.
7)Ing. Milan Štěpánek - Malá granulační linka
Investice 175.525,- Kč (podpora 72.000,- Kč).
Výstup: Nové zařízení malé granulační linky je prvním malým
zpracováním biomasy na vytápění v regionu. Zařízení zpracovává seno,
slámu, obilí, dřevní odpad a odpad z osiv na kvalitní topivo do
automatizovaných i domácích topeništích.

