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ÚVODNÍ SLOVO 
 

NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014–2020 
Již v roce 2013 se společně s Vámi MAS pustila do 

příprav Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
na nové programové období – uspořádali jsme 
9 veřejných setkání, scházelo se 5 pracovních skupin, 
vyhlásili jsme anketu pro občany, sbírali projektové 
záměry a hovořili se starosty našich měst a obcí. Po 
úvodním elánu jsme rok a půl čekali na pokyny řídících 
orgánu, co má být součástí strategií, jakou budeme mít 
alokaci, atd. 

Nakonec jsme strategii podali 1. února 2016 a po 13 
měsících a 13 dnech byla strategie schválena, jako 

75. v České republice. K dnešnímu dni je schváleno 145 
strategií, 25 MAS na schválení stále ještě čeká.  

Od ledna 2017 pilně představujeme výzvy, interní 
postupy, Výběrová komise a Programový výbor se 
scházel nad tvorbou preferenčních kritérií. 2. června 
2017 byla vyhlášena 1. výzva z Programu rozvoje 
venkova, 12. června následovala 1. výzva z Operačního 
programu Zaměstnanost a poté výzvy IROP na podporu 
vzdělávání v regionu, které ještě běží.  
BC. MARTINA LORENCOVÁ 

 
 

 
  

10 LET FUNGOVÁNÍ MAS 
Místní akční skupina NAD ORLICÍ, se statutem 

obecně prospěšné společnosti, vznikla na počátku 
roku 2007 a 12. dubna byla u Krajského soudu 
oficiálně zaregistrována. Sdružuje podle principu 
partnerství a v leaderovském duchu venkovské 
podnikatele, hospodáře, spolky a obce s cílem 
dosáhnout lepšího rozvoje venkova v kraji tří Orlic. 

Postupně jsme zformovali společnou strategii 
regionu, abychom se stali úspěšnými žadateli 
v programu LEADER 2007–13 a i současném období 
2014–2020. 

 Metodu LEADER, jako úspěšný nástroj rozvoje 
venkova, naplňujeme podporou projektů, projekty 
spolupráce s jinými MAS, vzděláváním 
a podněcováním dalších společných projektů. 
 

VALNÁ HROMADA MAS A 
OSLAVA 10. NAROZENIN MAS 

V pátek 13. října 2017 se bude od 16,00 hod. 
konat Valná hromada NAD ORLICÍ, o.p.s., po které 
bude od 17,00 hod. následovat setkání se starosty, 
žadateli a dalšími partnery z území MAS.  

Akce se bude konat v Hostinci u Hubálků, kde nás 
bude čekat výborné občerstvení.  

 
Jste srdečně zváni! 

http://www.nadorlici.cz/
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KANCELÁŘ  A ZAMĚSTNANCI NAD ORLICÍ, O.P.S. 
MAS má své zázemí v Kosteleckých Horkách č.p. 57 v budově bývalé školy a školky, kterou vlastní obec. Má zde tři  
kanceláře, zasedací a školící místnost.  
 
 
 

 
 
 
 
 
ORLICKÉ HORY – ORIGINÁLNÍ PRODUKT®     

Tato značka garantuje zejména 
místní původ výrobku a vazbu na 
region Orlických hor a Podorlicka. 
Garantuje také jeho kvalitu 
a šetrnost k životnímu prostředí. 

Projekt značení regionálních 
výrobků, jehož cílem je samotné 
udělování značky ORLICKÉ HORY - 
originální produkt®, byl zahájen již 
v roce 2007. Od samého začátku 
tato aktivita zasahuje do územní 
působnosti pěti Místních akčních 
skupin (MAS POHODA venkova, 
MAS Vyhlídka, MAS Sdružení SPLAV, 
MAS Orlicko a MAS NAD ORLICÍ). 
Jádrem regionu je CHKO Orlické 
hory. Značku uděluje MAS POHODA 
venkova ve spolupráci s MAS 
Vyhlídka řemeslným výrobkům, 
zemědělským a přírodním 
produktům. Projekt je podpořen 
z Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje. 

Místní původ však není jedinou 
podmínkou pro udělení značky. 
Značené výrobky musí přispívat 
k dobrému jménu regionu. Musí být 
také dostatečně kvalitní, šetrné vůči 
životnímu prostředí, výjimečné svou 
vysokou kvalitou a jedinečné ve 
vztahu k Orlickým horám - vyrobené 

tradiční technologií, ručně nebo 
z místních surovin. 

Výrobky procházejí přísným 
procesem certifikace. Aby mohl 
výrobek získat značku ORLICKÉ 
HORY - originální produkt®, musí on 
i jeho výrobce splňovat kritéria pro 
udělení značky, jejichž splnění 
hodnotí nezávislá Certifikační 
komise. Komise má 13 členů, 
vybraných z řad výrobců z území 
Orlických hor, Podorlicka a jiných 
subjektů působících v tomto regionu 
(Místní akční skupiny, obce, kraje, 
Správa CHKO, místní organizace 
apod.). 

U schválených výrobků je udělen 
certifikát, který opravňuje užívání 
značky na dobu 2 let. Poté je třeba 
znovu podat žádost o přidělení 
certifikátu.  

Místním živnostníkům, 
zemědělcům, malým a středním 
firmám značka přináší především 
konkurenční výhodu a zvýšení 
odbytu, ale také propagaci 
a reklamu pro jejich produkty. 

Nejběžnějším způsobem, jakým 
mohou být výrobky označeny, je 
umístění visaček nebo samolepek 
na výrobek nebo jeho 
obal. Propagace značky a značených 
výrobků probíhá formou reklamních 
tiskovin (katalog výrobků, plakáty, 
letáky apod.), prostřednictvím médií 
(webové stránky, rádia, televize) 
nebo na společných akcích 
a prezentacích výrobců.  

Logo Orlické hory – originální 
produkt® znázorňuje orlici, která 
odkazuje na název hor i na přírodní 
bohatství regionu. Nepravidelná 
kontura pak symbolizuje ruční práci 
a historickou patinu, která je 
známkou dlouhodobého používání 
a kvality. 

Značení místních výrobků je 
jednou z možností, jak spojit 
ochranu přírody s hospodařením 
člověka. Cílem značení je zviditelnit 
region Orlických hor a Podorlicka 
a pomoci zdejším výrobcům.  

  

ŘEDITELKA NAD ORLICÍ 
Bc. Martina Lorencová – zajišťuje chod kanceláře a řídí 
realizaci Strategie 
 
PROJEKTOVÉ MANAŽERKY: 
Petra Čejková – oblast Program rozvoje venkova 
Mgr. Helena Sulková – oblast Operační program 
Zaměstnanost a Integrovaný regionální operační program 
Michaela Švecová – Šablony pro školy 

 

PROJEKTOVÝ TÝM MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN KOSTELECKO: 
Mgr. Petr Kulíšek – manažer projektu 
Mgr. Anežka Pavlišová 
Mg. Jana Fajfrová 
 
PROJEKTOVÝ TÝM MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VYSOKOMÝTSKO: 
Petra Jílková – manažerka projektu 
Bc. Barbara Gorroňová 
 

http://www.nadorlici.cz/
http://www.pohodavenkova.cz/
http://www.pohodavenkova.cz/
http://www.masvyhlidka.cz/
http://www.masvyhlidka.cz/
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MAP JE ŠANCÍ PRO ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU  

Dalším počinem Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání jsou místní akční plány vzdělávání 
(MAP). MAS realizuje na svém území dva projekty MAP 
– jeden pro území Kostelecka, Třebechovicka 
a Černilovska a druhý pro území Vysokomýtska. 

Hlavním záměrem tzv. MAPů je podpora kvalitního 
a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let 
prostřednictvím společného partnerství všech aktérů 
(školy, zřizovatelé, veřejnost, odborníci, neziskový 
sektor, DDM, MC…). Základní partnerství se odráží 
v trvalé činnosti pestře obsazených, otevřených 
pracovních skupin.  

MAPy vycházejí ze zjištěných potřeb v území. 
Pomáhají místním aktivním zástupcům formulovat 
priority regionu v oblasti vzdělávání, stanovují cíle 
a určují konkrétní aktivity k naplnění strategie. 
Směrodatná jsou v tomto ohledu rozhodnutí řídícího 
výboru, složeného z učitelů, ředitelů, zřizovatelů, 
veřejnosti, neziskového sektoru a zástupců vzdělávacích 
organizací v regionu.  

Na stávající projekt (2016–17) naváže v příštím roce 
tříletý projekt MAP II, zaměřený na zavádění a podporu 
výstupů právě vznikajících akčních plánů.  

 

Co přináší MAP našemu regionu?  
Otevírá diskuzi nad úrovní vzdělávání. Podporuje 

spolupráci. Propojuje různé aktéry a cílové skupiny. 
Přináší vzdělávací akce, semináře, kulaté stoly, 
konference pro veřejnost, pedagogy, i odborníky. Nabízí 
ochutnávky nových směrů a metod, exkurze do výuky. 
Podporuje setkávání a nastavení spolupráce mezi 
zřizovateli a školami, mezi formálním a neformálním 
vzděláváním. Organizuje pravidelná setkávání vedení MŠ 
a ZŠ. Napomáhá dlouhodobému oborovému setkávání 
pracovníků ve školství nad aktuálními tématy. Pomáhá 
formulovat potřeby z terénu a předává je výš.  

 

Zřizovatelé a MAP 
Dobré vztahy mezi zřizovatelem a vedením školy jsou 

nezbytnou podmínkou pro rozvoj školy, jednoho z pilířů 
komunitního života obce. V MAPu podporujeme jejich 
vzájemnou debatu a spolupráci. 
MGR. JANA FAJFROVÁ

 

MAP PRO KOSTELECKO, TŘEBECHOVICKO A ČERNILOVSKO A 
ZŘIZOVATELÉ 

Vzájemný vztah mezi 
zřizovatelem a vedením 
školy bývá určující pro 
komunitní život v obci. 
V MAPu proto vytváříme 
podmínky a příležitosti 
pro zlepšení jejich 
vzájemné komunikace.  

Nastavení fungující 
spolupráce bylo 

předmětem prvního letošního setkání v Týništi nad Orlicí 
(květen). Prostor k dalšímu setkání a sdílení dostanou 
zřizovatelé a ředitelé škol 19. října na Úřadu městyse 
v Častolovicích v rámci kulatého stolu nazvaného Obec, 
škola a kudy dál (8-12 hod). Účastníci se dozvědí, jak 
propojit vzdělávání s místní komunitou, budou moci 
přistoupit k Memorandu o spolupráci vyhlášeném MAS

 a seznámí se se strategickými dokumenty, které se 
týkají vzdělávání dětí do 15 let v našem území. Jde 
o výstupy projektu MAP a zřizovatelé budou v průběhu 
podzimu vyzváni k jejich prostudování a schválení. 
Připomínky a názory zřizovatelů, které vzešly 
z pracovních skupin a řídicího výboru, jsou v nich již 
zapracovány.  
MGR. JANA FAJFROVÁ 

 
  

Více informací o MAP pro Kostelecko, Třebechovicko a 

Černilovsko najdete na : 

webové stránce: http://map.nadorlici.cz/kostelecko/        

facebooku: https://www.facebook.com/groups/MAPKO/ 

http://www.nadorlici.cz/
http://map.nadorlici.cz/kostelecko/
https://www.facebook.com/groups/MAPKO/
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Přehled podzimních akcí MAP pro Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko 

Fundraising – způsob jak pomoci své organizaci 
19. září, RC Domeček, Třebechovice pod Orebem, 9 – 14 hodin 
Lektor: Mgr. Jan Kroupa (České centrum fundraisingu) 
Cílová skupina: pracovníci neformálního vzdělávání, široká veřejnost, NNO 
 

Jak vytvořit plakát, který zaujme? 
27. září, ZŠ TGM Borohrádek, 9 – 14 hodin 
Lektor: Mgr. Marta Lelková, Bc. Klára Havlová 
Cílová skupina: pracovníci neformálního vzdělávání, široká veřejnost, NNO 
 

Dítě, poruchy chování, rodiče a škola  
12. října, SK Rabštejn, Kostelec nad Orlicí, od 14 hodin (cca do 18 hodin) 
Lektor: Mgr. Ferdinand Raditsch 
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, rodiče 
 

Kulatý stůl pro pedagogy MŠ  
říjen 
Téma: nástup 2letých dětí do školky 
 

Obec, škola a kudy dál 
19. říjen, v čase 8:00 – 12:00, Úřad městyse Častolovice, Galerie Antonína Hudečka  
Setkání zřizovatelů a vedení škol 
 

Zastavíme hrozbu kybersvěta? 
18. října Týniště nad Orlicí, od 17 hodin 
19. října Třebechovice pod Orebem, od 17 hodin 
Lektor: Vít Pospíšil 
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, rodiče 
 

Setkání žákovských parlamentů 
25. října, ZŠ Třebechovice pod Orebem, 8:30 – 13 hodin 
Lektor: Mgr. Tomáš Hazlbauer (Centrum pro demokratické učení) 
Cílová skupina: členové žákovských parlamentů a jejich vedení 
 

Setkání vedení škol  
9. – 10. listopadu, Ekocentrum Paleta Oucmanice, od 14 hodin 
Setkání se zástupci ČŠI 
 

http://www.nadorlici.cz/
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN (MAP) PRO VYSOKOMÝTSKO 
S cílem podpořit 

kvalitní úroveň 
vzdělávání již druhým 
rokem probíhá na 
území Vysokomýtska 
projekt Místní akční 
plán vzdělávání (dále 
MAP). 

Skrze komunikaci, 
analýzu, mapování či 

organizaci vzdělávacích aktivit pracujeme na naplnění 
naší vize vytvoření „prostředí založeného na spolupráci 
rozličných aktérů vzdělávání s kvalitními předpoklady. 
Takového prostředí, které všestranně připravuje děti 
a žáky nejen na další vzdělávání, ale i na profesní 
uplatnění a kvalitní život.“ 

Co konkrétně se dělo, děje a bude dít na 
Vysokomýtsku? Zde Vás stručně informujeme. 

 

Vzdělávání teď a tady 
Nedílnou součástí zlepšení úrovně vzdělávání obecně 

je samotné vzdělávání těch, kteří se na procesu podílejí. 
V rámci MAP jsou za tímto účelem organizovány 
vzdělávací aktivity na rozmanitá témata. Přidanou 
hodnotou těchto aktivit je to, že nabídka vychází 
z potřeb zjištěných v území a místní aktéři se sami na její 
tvorbě podílejí. Projekt MAP navíc přináší aktivity přímo 
na území Vysokomýtska a nabízí je účastníkům zdarma. 
Na podzim tohoto roku chystáme semináře a přednášky 
pro pedagogy, pedagogické pracovníky, zástupce 
zájmového a neformálního vzdělávání, další pracovníky 
s dětmi a mládeží, samotné děti a žáky, ředitele 
a zřizovatele i širokou veřejnost (viz přehled akcí/web). 

 

Názor dětí a rodičů vítán 
Co bych změnil/a, kdybych byla 

starostou/starostkou? Vím, čím chci být? Jak společně 
zlepšit prostředí školy? Na tyto otázky odpověděli žáci 
a děti svými výtvarně-textovými díly zpracovanými 
v rámci kreativní soutěže na jaře tohoto roku. Vítězná 
díla byla v době prázdnin vystavena v Městské knihovně 
Choceň. 

Rovněž názor rodičů jako jednoho z klíčových aktérů 
vzdělávání je velmi důležitý. Můžete nás kontaktovat 
s jakýmkoliv tématem, návrhem či dotazem. Také stále 
můžete vyplnit dotazník Rodič aktér vzdělávání 
dostupný na webu.

Otevřená diskuse 
V rámci projektu se setkávají tzv. pracovní skupiny. 

Ty diskutují konkrétní témata jako je šikana, 
polytechnické, IT či environmentální vzdělávání, kvalitu 
předškolní péče či čtenářskou a matematickou 
gramotnost. Setkání pracovních skupin jsou otevřena 
komukoliv se zájmem o dané téma, stačí se ozvat nebo 
prostě přijít. 
BC. BARBARA GORROŇOVÁ 

 

Aktuální dění, pozvánky, výstupy, fotografie či 

inspirativní odkazy můžete sledovat: 

na webu: www.map.nadorlici.cz/vysokomytsko/ 

na Facebooku: www.facebook.com/mapvysokomytsko 

Přehled podzimních akcí MAP pro Vysokomýtsko: 
Komunikace s rodiči ze socio-kulturně odlišného 
prostředí 
2. října, místo: ZŠ Vysoké Mýto, Javornického 
forma: seminář (ve spolupráci s Agenturou pro sociální 
začleňování) 
cílová skupina: pedagogové a pedagogičtí pracovníci, 
ostatní pracovníci s dětmi a mládeží, zástupci 
zájmového a neformálního vzdělávání 
 
Setkání zřizovatelů a ředitelů  
10. října, aula Gymnázia Vysoké Mýto  
hosté: PaedDr. Milan Štoček, Mgr. Pavel Skokan (ČŠI) 
forma: dopolední setkání – příspěvek hostů s diskusí 
cílová skupina: zřizovatelé a ředitelé škol 
 
Možnosti rozvoje předčtenářské a čtenářské 
gramotosti 
11. a 12. října  
forma: 2 semináře 
cílová skupina: pedagogové MŠ a ZŠ, případně všichni 
další pracovníci v oblasti vzdělávání 
 
Bezpečné prostředí kyberprostoru 
16. října, Městská knihovna Choceň  
lektor: Mgr. Vladimír Vácha 
forma: seminář (metodicky koncipovaný) 
cílová skupina: pracovníci s dětmi a mládeží, zástupci 
zájmového a neformálního vzdělávání 
 
Sýrie zblízka  
12. prosince, Papu Kafé, Choceň 
lektor: Markéta Kutilová  
forma: přednáška s diskusí 
cílová skupina: široká veřejnost 

http://www.nadorlici.cz/
http://www.map.nadorlici.cz/vysokomytsko/
http://www.facebook.com/mapvysokomytsko
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PRVNÍ KOLO ŠABLON SE UZAVŘELO 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání a místními 
akčními skupinami pomáhá v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání mateřským a základním 
školám čerpat prostředky na užitečné projekty. Místní akční skupiny ve svém území poskytují bezplatné konzultace 
při zpracování tzv. šablon, tedy zjednodušené formy žádosti o podporu. Také NAD ORLICÍ o.p.s. tímto způsobem 
pomáhá základním a mateřským školám, tato zvěst se šíří a přibývá škol, které již s námi svůj záměr konzultovaly 
a požádaly o podporu na školní asistenty, speciální nebo sociální pedagogy, chůvy pro mateřské školy, další 
vzdělávání pedagogických pracovníků nebo na různé aktivity škol mimo vlastní výukový program. 

Podle informací MŠMT (http.//www.msmt.cz/strukturalni–fondy–1/vyzvy–c–02–16–022–a–c–02–16–023–
podpora–skol–formou–projektu) budou na konci roku 2017 školy opět obeslány dotazníkem a druhá vlna výzev 
k podávání žádostí o podporu bude spuštěna na jaře 2018.    
MICHAELA ŠVECOVÁ 

 

Přehled škol, které využily bezplatnou konzultaci MAS při zpracování žádosti: 
 

Název školy Stav žádosti 

Základní škola a Mateřská škola Orlické Podhůří Realizace 

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, 
Černilov 

Realizace 

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek Realizace 

Mateřská škola Borohrádek  Realizace 

Mateřská škola, Jeníkovice Realizace 

Mateřská škola Kaštánek, Choceň Realizace 

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Realizace 

Mateřská škola Záměstí, Choceň Realizace 

Základní škola a mateřská škola Častolovice Realizace 

Mateřská škola Chleny Realizace 

Mateřská škola Vostelčice, Choceň Realizace 

Církevní základní škola Borohrádek Realizace 

Mateřská škola Koldín, okres Ústí nad Orlicí Realizace 

Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Mánesova Příprava právního aktu o poskytnutí/převodu podpory 

Základní škola a Mateřská škola, Lípa nad Orlicí Příprava právního aktu o poskytnutí/převodu podpory 

Mateřská škola, Třebechovice pod Orebem Příprava právního aktu o poskytnutí/převodu podpory 

Mateřská škola Stromovka, Choceň Příprava právního aktu o poskytnutí/převodu podpory 

  
Více informací naleznete na webu MAS: www.nadorlici.cz 
 
Kontaktní osoba pro OP VVV - šablony: 
Michaela Švecová – michaela.svecova@nadorlici.cz, 734 403 359 
 

http://www.nadorlici.cz/
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 
MAS vyhlašuje výzvy na opatření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a zároveň se řídí prioritami 

daných operačních programů. Výzva v rámci Programu rozvoje venkova ČR byla vyhlášena 2. června 2017 a příjem 
projektů byl ukončen 4. července 2017. 
 
SEZNAM VYHLÁŠENÝCH FICHÍ A PŘEDPOKLÁDANÁ ALOKACE: 
Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 10 500 000,- Kč  
Žadatelé mohly ve výzvě předkládat své projekty v rámci Fichí 2, 3, 5 a 6. 
 
Číslo 
Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 
Alokace pro 1. 
výzvu 

F2 
PRV 2 – Podpora místního 
zemědělství 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských 
podniků 

3 000 000.,- Kč 

F3 
PRV 3 – Rozvoj místní 
produkce 

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

2 000 000,- Kč 

F5 
PRV 5 - Rozvoj venkovského 
podnikání a turistiky 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na 
založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

3 000 000,- Kč 

F6 PRV 6 - Les pro odpočinek Čl. 25 Neproduktivní investice v lesích 2 500 000,- Kč 

 
Celkem bylo přijato 16 projektů v celkové výši 14,7 mil. Kč s požadovanou dotací 6,8 mil. Kč. Předložené projekty 

byly zkontrolovány a následně předloženy Výběrové komisi k posouzení. Součástí hodnocení Výběrové komise bylo 
i představení projektu na Veřejných slyšeních, která se konala 27. a 31. července 2017 v kanceláři MAS, jeden projekt 
nesplnil minimální bodovou hranici. 7. září 2017 se konalo jednání Programového výboru, který schválil všechny 
předložené projekty. V průběhu schvalování byl jeden projekt stažen žadatelem.  
 
SEZNAM PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ: 

Fiche 2: PRV 2 – Podpora místního zemědělství 

  Číselné 
označení  

Název žadatele  Název projektu  
Místo realizace 

projektu  
Výše dotace 

2017/01/002 VLADISLAV VRÁTIL Obraceč píce pro farmu v Lípě nad Orlicí Lípa nad Orlicí      190 000,00 Kč  

2017/01/006 PAVEL CHALUPA Oprava střechy a pořízení lisu na seno Orlické Podhůří      313 200,00 Kč  

2017/01/010 ZOPOS, A.S. Modernizace provozu Svídnice      499 500,00 Kč  

2017/01/012 
FARMA U ŘEKY 
ORLICE, S.R.O. 

Nový traktor pro Farma u řeky Orlice s.r.o. Lípa nad Orlicí 
     775 000,00 Kč  

2017/01/014 ING. JOSEF VANICKÝ Traktor - údržba travních porostů Hřibiny - Ledská      750 000,00 Kč  

 
Fiche 3: PRV 3 – Rozvoj místní produkce 

 

  2 982 700,00 Kč  
 
 

Číselné 
označení  

Název žadatele  Název projektu  
Místo realizace 

projektu  
Výše dotace 

2017/01/011 ZOPOS, A.S. Rozvoz Chlenské uzeniny Svídnice      499 500,00 Kč  

2017/01/013 
FARMA U ŘEKY 
ORLICE, S.R.O. 

Klimakomora pro Farma u řeky Orlice s.r.o. Lípa nad Orlicí 
     197 500,00 Kč  

    
     697 000,00 Kč  

 
 
 

    

http://www.nadorlici.cz/
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Fiche 6: PRV 6 – Les pro odpočinek  

   Číselné 
označení  

Název žadatele  Název projektu  
Místo realizace 

projektu  
Výše dotace 

2017/01/009 
OBEC ALBRECHTICE 
NAD ORLICÍ 

Workoutové hřiště Albrechtice nad Orlicí Albrechtice nad Orlicí 
     493 306,00 Kč  

    
     493 306,00 Kč  

 

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VÝZEV  

 

 

 

PRV 2 – Podpora místního zemědělství 1 472 300,00 Kč

PRV 3 – Rozvoj místní produkce 1 803 000,00 Kč

PRV 6 - Les pro odpočinek 2 306 694,00 Kč

PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva 1 000 000,00 Kč

PRV 9 - Podpora lokálního odbytu 2 000 000,00 Kč

PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání 300 000,00 Kč

PRV 4 - Cesty v krajině 1 000 000,00 Kč

PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky 2 000 000,00 Kč

PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli 2 000 000,00 Kč

PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky 1 963 449,00 Kč

PRV 6 - Les pro odpočinek 1 500 000,00 Kč

PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli 1 000 000,00 Kč

PRV 9 - Podpora lokálního odbytu 1 000 000,00 Kč

PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání 217 265,00 Kč

PRV 3 – Rozvoj místní produkce 1 500 000,00 Kč

PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva 1 000 000,00 Kč

ROK 2018

ROK 2019

ROK 2020

2. VÝZVA

3. VÝZVA

4. VÝZVA

5. VÝZVA

leden- březen 2018

březen - květen 2018

leden- březen 2019

leden - březen 2020

 
Fiche 5: PRV 5 – Rozvoj venkovského podnikání a turistiky   

Číselné 
označení  

Název žadatele  Název projektu  
Místo realizace 

projektu  
Výše dotace 

2017/01/001 TECHRAMO s.r.o 
Technické a IT vybavení kanceláře a dílny 
provozovny TECHRAMO s.r.o. 

Třebechovice pod 
Orebem      171 270,00 Kč  

2017/01/003 JANA KUBĚNKOVÁ 
Rekonstrukce budovy - občerstvení s 
ubytováním. 

Orlické Podhůří 
     497 943,00 Kč  

2017/01/004 MILOŠ FAJFR Vybavení truhlářské dílny - CNC pila. Kostelec nad Orlicí      499 500,00 Kč  

2017/01/007 SKLENÁŘKA, S.R.O. 
Rozvoj a rozšíření stávajících kapacit 
odpočinkového centra - rekonstrukce 
cvičebny 

Kostelec nad Orlicí 
     224 338,00 Kč  

2017/01/008 
UNIMONT, spol. s 
r.o. 

Oprava zpevněné plochy v provozovně 
firmy UNIMONT a modernizace 
technologie 

Černilov 
     643 500,00 Kč  

    
  2 036 551,00 Kč  

     

Kontaktní osoby pro tyto výzvy: 
Martina Lorencová – martina.lorencova@nadorlici.cz, 733 351 657 
Petra Čejková – petra.cejkova@nadorlici.cz, 737 839 798 

http://www.nadorlici.cz/
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MAS VYHLÁSILA PRVNÍ VÝZVY Z IROP 

Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu (IROPu) je umožnění vyváženého rozvoje území, 
zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, 
městech a regionech. 

 
1. VÝZVA – Podpora Infrastruktury základních a středních škol na území MAS 
Termín: 22. 8. – 13. 10. 2017 
Výzva je zaměřena na: rekonstrukce a stavební úpravy, pořízení vybavení budov a učeben v klíčových kompetencích 
– přírodní, řemeslné, jazykové, technické a digitální kompetence 
 
2. VÝZVA – Podpora zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání 
Termín: 11. 9. – 30. 10. 2017 
Výzva je zaměřena na: rekonstrukce a stavební úpravy, pořízení vybavení budov a učeben v klíčových kompetencích 
– přírodní, řemeslné, jazykové, technické a digitální kompetence 
 
Školení (seminář pro žadatele) ke 2. výzvě IROP  proběhne v úterý 3. října od 14:00 hod. 
 
3. VÝZVA – Bezpečnost v dopravě 
Termín: 20. 9. - 22. 11. 2017 
Výzva je zaměřena na: rekonstrukce, modernizaci a výstavbu chodníků 
 
Školení (seminář pro žadatele) ke 3. výzvě IROP  proběhne v úterý 3. října od 15:00 hod. 
 
4. VÝZVA – Komunitní centra  
Termín: 21. 9. – 22. 11. 2017 
Výzva je zaměřena na: rekonstrukce, modernizaci a výstavbu komunitních center a jejich vybavení 
 
Školení (seminář pro žadatele) ke 4. výzvě IROP  proběhne v úterý 3. října od 16:00 hod. 
 
 

Další plánované výzvy 
Do konce roku 2017 ještě plánujeme vyhlásit výzvy zaměřené na:  

 Zázemí pro sociální podnikání  (alokace 3 mil. Kč) 

 Kvalitní sociální služby – určeno pro poskytovatele terénních a ambulantních sociálních služeb  (alokace 
5 mil. Kč)  

 Na kole do školy a do práce – výstavba či modernizace cyklostezek, cyklotras a cyklopruhů (alokace 3 mil. Kč) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Více informací naleznete na webu MAS: www.nadorlici.cz 
 
Kontaktní osoby pro tyto výzvy: 
Martina Lorencová – martina.lorencova@nadorlici.cz, 733 351 657 
Helena Sulková – helena.sulkova@nadorlici.cz, 737 851 127 

http://www.nadorlici.cz/
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OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 

Dalším novým Operačním programem, který Místní akční skupiny administrují je OP Zaměstnanost. Cíle tohoto 
programu jsou:  

 
1. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím 
poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování  
 
2. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence 
sociálního vyloučení  
 
3. Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti  
 
4. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání  
 
5. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni  
  

V rámci OP Zaměstnanost byla 12. června 2017 vyhlášena 1. výzva zaměřená na Sociální služby a sociální 
začleňování. Tato výzva byla ukončena 15. srpna 2017 a nebyla v ní podána žádná žádost o podporu.  
 
 

Další plánované výzvy 
Do konce roku 2017 ještě plánujeme vyhlásit výzvy zaměřené na: 

 Příměstské tábory - říjen 2017 

 Zaměstnanost – říjen 2017 

 Sociální služby a sociální začleňování – listopad 2017 

 

Více informací naleznete na webu MAS: www.nadorlici.cz 
 
Kontaktní osoby pro tyto výzvy: 
Martina Lorencová – martina.lorencova@nadorlici.cz, 733 351 657 
Helena Sulková – helena.sulkova@nadorlici.cz, 737 851 127 

http://www.nadorlici.cz/
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