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1 Úvod 

Místní akční skupina POHODA venkova je dobrovolným nezávislým občanským 

sdruţením sdruţujícím své členy na základě společného zájmu, které vzniklo              

dne 22.7. 2005 registrací na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/61407/05-R. 

 

1.1 Předmět činnosti 

MAS POHODA venkova je pracovní a iniciativní skupinou ustavenou k vytvoření pilotní 

integrované strategie na obnovu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví regionu – 

především oblast Orlických hor, Dobrušska, Opočenska a Novoměstska, a k uskutečnění 

zapojení této strategie do ţivota regionu. MAS POHODA venkova sdruţuje představitele 

obcí, občanských sdruţení, hospodářských subjektů, příspěvkových organizací, 

odborných institucí a dalších, na základě jednotné strategie, usilujících o tyto společné 

cíle: 

a) pečovat o kulturní a hospodářský rozvoj regionu, 

b) vytvářet podmínky pro nejširší spolupráci při rozvoji regionu, 

c) propagovat obnovu venkova a získat jí váţnost ve společnosti, 

d) účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova. 

 

1.2  Formy činnosti 

 Pracovní setkávání k časové a věcné koordinaci postupu právnických a fyzických 

osob k přípravě a realizaci společné strategie a obnově venkova i k vyhodnocování 

uţitých metod přípravy, projekce, realizace a financování akcí a projektu. 

 Pořádání odborných přednášek, tématických zájezdů a seminářů k přípravě a 

propagaci strategie regionu a obnovy venkova. 

 Vydávání odborných a propagačních publikací a informačních materiálu k 

seznámení se záměry strategie a s postupy její realizace. 

 Spolupráce se samosprávou a státní správou, příprava a realizace projektů k 

obnově a rozvoji venkova. 

 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. 

 

1.3  Územní působnost 

Místní akční skupina k 31.12. 2011 působí na území katastrů 30 obcí z oblastí 

Novoměstska, Dobrušska, Opočenska a Orlických hor. Region je součástí 

Královéhradeckého kraje a NUTS II Severovýchod, rozkládá se na území okresů Náchod a 



Rychnov nad Kněţnou, ve třech správních obvodech obcí s rozšířenou působností 

(Dobruška, Nové Město nad Metují, Náchod). 

 

Do územní působnosti MAS spadají obce Bačetín, Bohdašín, Borová, Bystré, Česká 

Čermná, České Meziříčí, Dobré, Dobruška, Dobřany, Chlístov, Janov, Jestřebí, Kounov, 

Libchyně, Mezilesí, Nové Město nad Metují, Nový Hrádek, Ohnišov, Olešnice v Orlických 

horách, Opočno, Podbřezí, Pohoří, Přibyslav, Sedloňov, Semechnice, Sendraţ, Slavoňov, 

Sněţné, Trnov, Val. 

 

Původně bylo součástí MAS POHODA venkova 23 obcí. V roce 2007 se odpojilo Deštné 

v Orlických horách a připojilo 8 nových obcí, které jsou zapojeny také v Dobrovolném 

svazku obcí Region Novoměstsko. 

 

 

 

1.4  MAS POHODA venkova jako zakládajícím členem těchto subjektů :  

 

 Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.   www.nsmascr.cz  

IČ: 28554271, (NS MAS ČR), zaloţeno koncem dubna roku 2007; 

 Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR, o.s. v Královéhradeckém kraji 

IČ: 72046368, (KS NS MAS ČR); 

 Asociace regionálních značek, o.s.  www.arz.cz  a  www.regionalni-znacky.cz  

IČ: 22683411, (ARZ), zaloţeno v březnu roku 2008.  

 

http://www.nsmascr.cz/
http://www.arz.cz/
http://www.regionalni-znacky.cz/


2 Orgány sdružení 

MAS POHODA venkova má tyto orgány sdruţení: VALNÁ HROMADA, předseda a 

místopředseda, Programový výbor, Výběrová komise, Monitorovací komise, Revizní 

komise, projektový manaţer. 

 

2.1  Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdruţení a je tvořena všemi členy MAS POHODA 

venkova. Valnou hromadu svolává Programový výbor podle potřeby, minimálně však 1x 

ročně. Programový výbor svolá Va1nou hromadu pokaţdé, kdy o to poţádá nejméně 

30% členů MAS POHODA venkova. 

 

Valná hromada zejména: 

 schvaluje stanovy MAS POHODA venkova, jejich změny a doplňky, 

 schvaluje úkoly MAS POHODA venkova pro příslušné období, 

 schvaluje roční zprávu, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření MAS POHODA 

venkova, 

 volí a odvolává členy Programového výboru, Výběrové komise i Revizní komise, 

 schvaluje jednací řád Valné hromady, 

 rozhoduje o přijetí za člena sdruţení MAS POHODA venkova i o zrušení členství, 

 schvaluje výběr partnerů MAS POHODA venkova, 

 schvaluje strategii rozvoje regionu, 

 schvaluje záměry MAS POHODA venkova a výběr projektů. 

 

K 31.12. 2011 má MAS POHODA venkova celkem 32 členů v následujícím zastoupení: 8 

zástupců veřejného sektoru (obce), 11 zástupců neziskového sektoru a 13 zástupců 

z podnikatelského sektoru. 

 

2.2  Předseda 

Předseda je statutárním zástupcem MAS POHODA venkova a jedná jejím jménem 

navenek, za svoji činnost je odpovědný Programovému výboru, jehoţ práci předseda řídí. 

Předseda muţe delegovat pravomoc ke konkrétním jednáním kteréhokoli člena 

Programového výboru, ve své nepřítomnosti je zastupován místopředsedou ve smyslu § 

20 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Předsedou sdruţení je Luboš Řehák (BESEDA Val), místopředsedou Ing. Jiří Petr (OSVČ, 

zemědělský podnikatel). 

 

2.3  Programový výbor 

Programový výbor má 5 členů a je tvořen předsedou, místopředsedou a dalšími třemi 

členy, je volen na dobu 3 let. Schází se dle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce. 



Za svoji činnost odpovídá Valné hromadě. Do působnosti Programového výboru patří 

jednat a rozhodovat ve všech věcech MAS POHODA venkova, které nepatří do působnosti 

Valné hromady, tj. zejména:  

 volba i odvolání předsedy a místopředsedy MAS POHODA venkova, 

 koordinace činnosti MAS POHODA venkova, 

 svolávání Valné hromady, 

 jmenování projektového manaţera, 

 zajištění odborného vedení účetnictví sdruţení MAS POHODA venkova a jmenování 

účetní, 

 přiznávání podpory projektům strategie, 

 vytváření dalších pracovních orgánů MAS POHODA venkova a při odpovídajícím 

sloţení struktury MAS, 

 schvalování výběrových kriterií a výběru projektu provedených Výběrovou komisí, 

 zpracovávání záměrů MAS POHODA venkova a strategie rozvoje regionu,  

 vedení evidence projektů a záznamů o postupech jejich realizace, 

 vedení evidence záznamů o kontrolách a evidence čerpání dotace a financování     

z vlastních zdrojů, 

 zajištění vypracování čtvrtletního hlášení o průběhu realizace projektu, 

 zajištění vypracování monitorovacích tabulek. 

 

Programový výbor pracoval ve sloţení: Luboš Řehák – předseda (BESEDA Val), Ing. Jiří 

Petr – místopředseda (zemědělský podnikatel), Antonín Novotný (SDH Podbřezí), Ing. 

Otakar Krásný (LABRIS s.r.o.) a Mgr. Eva Skalická (OS Sdruţení pro Olešnici), kterou na 

základě uskutečněných voleb v průběhu roku nahradila Renata Holečková (obec 

Chlístov). 

 

2.4  Výběrová komise 

Výběrová komise má 5 členů, provádí výběr projektů podle výběrových kriterií, sestavuje 

seznam projektů podle bodové hodnoty a vyznačuje projekty navrţené ke schválení v 

rámci limitu a projekty náhradní. 

 

Výběrová komise pracovala ve sloţení: Eva Smaţíková – předsedkyně (obec Česká 

Čermná), Jan Rozínek (SK Dobré), Libuše Brandejsová (obec Trnov), DiS. Vít Klouček 

(SDH Olešnice v OH), Bc. Petr Zahradník (zástupce zemědělského subjektu).  

 

2.5  Revizní komise 

Revizní komise má 3 členy, je kontrolním orgánem sdruţení a za svou činnost odpovídá 

Valné hromadě. Komise vykonává dohled nad hospodařením sdruţení a upozorňuje 

Programový výbor na zjištěné nedostatky, podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu 



provádí nejméně 1x ročně. Pro zasedání Valné hromady připravuje komise zprávu o 

výsledcích revizí a kontrolní činnosti. 

 

Revizní komise pracovala ve sloţení: Zdeněk Krafka – předseda (obec Pohoří), Zdeněk 

Bendzo (obec Semechnice), Ivo Koláčný (F.C. Santus Dobruška). 

 

2.6  Projektový manažer 

Projektový manaţer zpracovává jednotlivé projekty a řídí jejich realizaci. Projektovým 

manaţerem byl Ing. Tomáš Vidlák, účetnictví zajišťovala Renata Holečková. 

 

2.7  Monitorovací komise 

V průběhu roku 2011 došlo k výraznému nárůstu projektových záměrů, a proto bylo 

potřeba zareagovat na tuto nově vzniklou situaci. Dosavadní monitorovací činnost 

zajišťovali členové revizní komise, kteří ale veškerou tuto obsáhlou činnost nemohli 

plnohodnotně zajistit a tak bylo na Valné hromadě dne 1.12. 2011 rozhodnuto o novém 

ustanovení Monitorovací komise.  

 

Monitorovací komise má minimálně 5 členů a je volena Valnou hromadou MAS. Členy 

monitorovací komise jsou: předseda/předsedkyně Výběrové komise, všichni členové 

Revizní komise a další Valnou hromadou zvolení členové MAS POHODA venkova. 

Předsedou/předsedkyní je automaticky předseda/předsedkyně Výběrové komise MAS.  

 

Tento orgán koná svou práci na úrovni celé MAS jako dozorčí orgán činnosti MAS a 

monitorovací a kontrolní orgán nejen pro realizaci SPL, ale i pro naplňování širší 

strategie, na úrovni projektů místních ţadatelů jako monitorovací a kontrolní orgán. Při 

monitoringu úzce spolupracuje s pracovníky kanceláře MAS, se kterými se podílí na 

monitoringu realizovaných projektů. 

 

Přehled činností Monitorovací komise: 

 sledování plnění cílů SPL, návrh změn a podkladů pro aktualizaci SPL 

 evidence a monitoring plnění stanovených indikátorů 

 sledování finančního plánu v SPL 

 monitoring realizovaných projektů v průběhu realizace 

 kontrola projektů před proplacením 

 kontrola projektů v rámci udrţitelnosti 

 kontrola dodrţování stanovených podmínek 

 hodnocení činnosti MAS, zajištění zpětné vazby z území (evaluace)  

 



Členy Monitorovací komise, jejímţ prvním úkolem bylo sestavit interní směrnici pro 

monitoring, se na základě rozhodnutí Valné hromady stali následující členové: Eva 

Smaţíková (obec Česká Čermná), Ing. Petr Zahradník (zástupce zemědělského sektoru), 

Antonín Novotný (SDH Podbřezí), Zdeněk Krafka (obec Pohoří), Zdeněk Bendzo (obec 

Semechnice), Ivo Koláčný (F.C. Santus Dobruška), Ing. Jaroslav Bašek (podnikatel), Jiří 

Bednář (TJ Sokol Dobruška) a Miloš Valtera (soukromý zemědělec).   

 

3 Strategie rozvoje území 

Místní akční skupina POHODA venkova má pro období 2007 – 2013 vypracovanou 

strategii rozvoje území, jedná se o tzv. strategický plán Leader ,,Krok za krokem 

s POHODOU venkovem“. 

 

Základní hodnoty (priority), které MAS ve své činnosti sleduje, jsou dvě: 

 

I. Místní akční skupina chce napomáhat k tomu, aby celý region a jednotlivé 

obce byly místem, KDE LIDÉ CHTĚJÍ A MOHOU ŽÍT. 

 

Zda CHTĚJÍ, to záleţí na stavu a vzhledu obce a jejího okolí, na fungujících sluţbách, na 

mezilidských vztazích atd. Zda MOHOU – závisí na občanské vybavenosti a na veřejných 

sluţbách, ke kterým patří veřejná doprava, kvalitní signál pro televizní přenos a 

telefonické spojení, ale také fungující prodejna potravin, restaurace atd. 

 

Například mladí lidé se do venkovské obce přestěhují nejspíše tehdy, kdyţ tam bude 

k dispozici škola, signál mobilních telefonních operátorů a moţná i plynové připojení 

(protoţe nechtějí topit fosilními palivy), dále nezbytné zdravotní sluţby, kulturní a 

sportovní ţivot, dobré spojení do místa zaměstnání (nedokáţí-li se zaměstnat přímo v 

obci) atd.. Jestliţe takové podmínky chybí, proč by se k nám stěhovali? Do hezké přírody 

se mohou podívat o víkendu. 

 

II. Místní akční skupině záleží na tom, aby v obci a celém regionu 

spolupracovaly subjekty ze všech tří sektorů – podnikatelského, neziskového 

(občanského) a samosprávy. To je jeden z podstatných rysů metody Leader. 

Mezisektorová spolupráce se uskutečňuje na úrovni MAS i na úrovni jednotlivých 

projektů. MAS mimoto rozvíjí spolupráci s dalšími MAS v ČR i v zahraničí. 

 

Hlavními cíli tedy jsou: 

A – Podporovat rozvoj občanské vybavenosti a sluţeb v obcích. Dlouhodobým cílem je 

vytvářet v obcích podmínky pro to, aby tam lidé trvale mohli a chtěli žit. 

 

B – V regionu podporovat zemědělské a nezemědělské podnikání (výrobu i sluţby), se 

zvláštním zaměřením na tradiční a místní produkty a na spolupráci výrobců navzájem a 



podnikatelských subjektů se subjekty samosprávy a neziskového občanského sektoru. 

Dlouhodobým cílem je rozvíjet ekonomický potenciál regionu a zvyšovat 

zaměstnanost. 

 

C – Pečovat o přírodní a kulturní dědictví regionu, o uchování krajiny, o šetrné vyuţívání 

přírodních a kulturních hodnot v cestovním ruchu. Dlouhodobým cílem je aktivně 

spoluutvářet a chránit životní prostředí. 

 

D – Rozvíjet činnost místní akční skupiny, zajišťovat potřebné podmínky, kapacity a 

zdroje (lidské, technické, informační, finanční, materiální) pro fungování MAS, která chce 

působit v rolích 

a) distributora finančních prostředků místním subjektům, 

b) iniciátora pozitivních změn v regionu, 

c) poradenského a vzdělávacího centra pro místní subjekty (např. odborná pomoc 

ţadatelům o granty a dotace). 

 

Dlouhodobým cílem je aktivovat potenciál regionu a pomocí vnitřní mezisektorové 

spolupráce a finanční pomoci z krajských, státních a unijních zdrojů zvyšovat 

prosperitu a bohatství regionu. 

 

 

4 Realizace SPL ,,Krok za krokem s POHODOU venkovem“ 

Od roku 2008 MAS POHODA venkova naplňuje svůj Strategický plán Leader 

prostřednictvím projektů jednotlivých ţadatelů a stejně tomu tak bylo i v roce 2011, ve 

kterém MAS vyhlásila dvě výzvy k předkládání ţádostí o dotaci. 

 

4.1  Výzva č. 6/2011 

Tato výzva, která byla vyhlášena 6.4. 2011, byla zaměřena především na rozvoj 

drobného zemědělského a nezemědělského podnikání, cestovního ruchu a vzdělávání. Po 

předchozím nedostatečném zájmu o tyto oblasti se konečně podařilo v území zaktivizovat 

ţadatele spadající do těchto oblastí, coţ znamenalo, ţe bylo předloţeno celkem 21 

ţádostí o dotaci. Z toho bylo částkou 4 125 736,- Kč k podpoře doporučeno celkem 14 

ţádostí. 

 

Projekty podpořené ve výzvě č. 6/2011 – odevzdání na RO SZIF v HK v červnu  

Žadatel Projekt Dotace v Kč 

Fiche 1 Konkurenceschopnost 

Roman Pavlíček Nákup strojů na sklizeň píce – obraceč, 

nahrabovač 

199 985,- 

Ing. Jiří Petr Nákup mobilního naháněcího, odchytného a 

fixačního zařízení a přepravníku zvířat 

175 000,- 



Olga Zahradníková Diskové sečení 90 000,- 

Jan Moravec Modernizace dojícího zařízení 50 000,- 

Pavel Mádr Mobilní hrazení pro skot 126 000,- 

Podorlické zemědělské 

druţstvo 

Pořízení stroje rozdruţovač a zastýlač 

objemných hmot 

148 000,- 

LABRIS, s.r.o. Zemědělská technika – RADLIČKOVÝ KYPŘIČ 251 400,- 

Fiche 2 Firmy a produkty 

DOBERSKO a.s. Stavební úpravy části bývalého kravína K 96 

v Dobrém a rozšíření nabídky půjčovny drobné 
mechanizace 

592 828,- 

Jindřich Kratochvíl Pořízení strojního vybavení pro rozvoj podnikání 669 777,- 

Gerold Derner Nákup kondenzační sušárny dřeva a kmenové 

pásové pily 

210 384,- 

Ing. Jaroslav Bašek Nákup štípačky dřeva a lanového navijáku 70 200,- 

Fiche 3 Cestovní ruch 

Josef Šefc Terénní úpravy stávajícího sportovního hřiště 1 112 400,- 

SK Dobré s.r.o. Přístavba bezbariérového vstupu a oprava 

střech budovy čp. 127 v Dobrém 

375 705,- 

VLEK ČÍHALKA s.r.o. Vybudování dětského hřiště pro rozšíření 

nabídky CR u Horské boudy Čihalka 

54 057,- 

CELKEM 4 125 736,- 

 

4.2  Výzva č. 7/2011 

Druhá výzva v roce 2011 byla vyhlášena 18.7. 2011 a ţádosti byly přijímány do celkem 4 

fichí (4 Infrastruktura, 5 Občanská vybavenost, 7 Kulturní dědictví a 8 Vzdělávání). Výzva 

byla zaměřena zejména na obce a neziskové organizace působící v regionu. Během výzvy 

bylo předloţeno celkem 23 ţádostí o dotaci, přičemţ k podpoře bylo doporučeno 11 

ţádostí, kterým byla přidělena dotace v celkové výši 3 630 445,- Kč. 

 

Projekty podpořené ve výzvě č. 7/2011 – odevzdání na RO SZIF v HK v říjnu 

Žadatel Projekt Dotace v Kč 

Fiche 4 Infrastruktura 

Obec Dobřany Zahradní traktor na úpravu travnatých 
ploch v Dobřanech 

117 000,- 

Obec Semechnice CHCEME BÝT VČAS VAROVÁNI 373 059,- 

Obec Trnov Zajištění bezpečnosti chodců v obcích 146 880,- 

Obec Olešnice v Orlických 

horách 

Nákup stroje pro komplexní údrţbu 

veřejných prostranství 

177 750,- 



Město Nové Město nad 

Metují 

Čisté a ekologické město – úprava 

kontejnerových stání 

199 170,- 

Fiche 5 Občanská vybavenost I 

Sbor dobrovolných hasičů 

Olešnice v Orlických horách 

Pořízení stanu nouzového přeţití 199 485,- 

Obec Pohoří Sníţení tepelných ztrát na Základní škole 

Pohoří 

360 000,- 

Obec Chlístov Herní sestava pro děti – vybavení 

dětského hřiště 

110 747,- 

Tělocvičná jednota Sokol 

Dobruška 

Víceúčelové hřiště ve sportovním areálu TJ 

Sokol Dobruška 

729 768,- 

Fiche 7 Kulturní dědictví 

Město Dobruška Realizace výstavních expozic ve 

Vlastivědném muzeu a bývalé synagoze v 

Dobrušce 

596 970,- 

Město Opočno Historie pro současnost 619 616,- 

CELKEM 3 630 445,- 

 

4.3 Průběh kontroly realizace projektů 

V průběhu roku zástupci MAS POHODA venkova provedli dvě kontroly realizovaných 

projektů přímo na místě fyzické realizace podpořených projektů. Během těchto kontrol 

byl zástupcům MAS představen projektový záměr a harmonogram realizace podpořené 

akce. 

 

Kromě toho probíhaly i kontroly u projektů, které byly úspěšně zrealizovány a čekaly na 

proplacení. V rámci prováděné kontroly před proplacením bylo zkontrolováno několik 

projektů, u kterých se díky kontrole MAS podařilo odstranit několik drobných nedostatků 

ještě před vlastním podáním ţádosti o proplacení na RO SZIF v Hradci Králové. 

 

Monitoringu projektů se bude MAS čím dál více věnovat, neboť během prováděných 

kontrol byl ve velkém mnoţství případů nalezen nesoulad s podmínkami či projektovým 

záměrem, coţ by bez včasného zásahu MAS mohlo znamenat i odebrání dotace. Této 

činnosti se bude věnovat Monitorovací komise, která navíc začne monitorovat projekty 

v rámci doby udrţitelnosti.    

 

  4.4 Hodnocení Místních akčních skupin v roce 2011 

Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin 

podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. Hodnocení se 

uskutečnilo během prvních dvou týdnů v září a probíhalo formou veřejných prezentací v 

budově Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy. Místní akční skupiny byly 

rozřazeny do skupin A, B, C a D dle počtu získaných bodů. Téměř 80 % místních akčních 



skupin se umístilo ve skupině A a B, coţ znamená zlepšení oproti roku 2010 o 14 

procentních bodů. 

 

Členy Hodnotitelské komise byli zástupci Ministerstva zemědělství, Státního 

zemědělského intervenčního fondu, Národní sítě Místních akčních skupin ČR a zástupci 

hodnotitele za IV. osu Programu rozvoje venkova ČR. 

Na rozdíl od loňského hodnocení neprobíhaly návštěvy místních akčních skupin (MAS) 

v jejich kancelářích. Zástupci MAS představili svou činnost před hodnotitelskou komisí 

formou veřejné prezentace a doloţením podkladů v písemné či elektronické formě. 

 

Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v sedmi oblastech: 

 Strategické dokumenty MAS 

 Personální zajištění činnosti MAS 

 Administrace výzev a výběr projektů v rámci Strategického plánu LEADER 

 Integrace a rozvoj MAS 

 Monitoring a evaluace MAS 

 Propagace MAS 

 Nadstavba aktivit MAS 

 

Sedmá oblast je oblastí průřezovou, místní akční skupiny v ní dostaly moţnost pochlubit 

se činnostmi, o kterých se domnívají, ţe mohou slouţit jako příklady dobré praxe pro 

ostatní MAS. 

 

Jako podklad pro hodnocení slouţil Komisi dotazník vyplněný místními akčními 

skupinami. Hodnoceno bylo období od července 2010 do června 2011. V dotazníku byly 

MAS informovány kolik bodů a za co mohou získat. Maximální počet bodů byl stanoven 

na 200. Minimum, které by kaţdá MAS v rámci hodnocení měla získat, tvoří 50 bodů. 

Tato minimální hranice vyplývá ze struktury otázek obsaţených v dotazníku, kde byly 

zahrnuty i základní podmínky, které MAS musí plnit dle Pravidel o poskytnutí dotace     

pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina.  

 

Místní akční skupina POHODA venkova získala v rámci hodnocení celkem 159 bodů, coţ 

znamenalo zařazení do skupiny B, která označuje dobře fungující MAS, coţ znamená, ţe 

se jedná o MAS, u kterých je prokazatelná nadstavba metody LEADER (tj. umí nejen 

rozdělovat peníze, ale mají jasnou strategii a distribuce finančních prostředků přes ně má 

přidanou hodnotu oproti centralizovanému rozdělování). K tomu, aby MAS byla 

zařazena do skupiny A označující nejlépe fungující MAS, chyběl POHODĚ 

venkova jediný bod !  



5 Značení regionálních výrobků 

MAS POHODA venkova je regionálním koordinátorem pro udělování značky ORLICKÉ 

HORY originální produkt®, která se pouţívá ke značení místních produktů v Orlických 

horách a Podorlicku. Ţádost a kritéria pro udělování značky, charakteristická grafika a 

obdobné tiskoviny (DOMA v Orlických horách, Katalog atd.) jsou dnes součástí silného 

jednotného systému značení regionálních výrobků, který je vyuţíván jiţ 18 regiony. 

Systém je na národní úrovni řízen prostřednictvím Asociace regionálních značek, o.s. 

jehoţ členem MAS POHODA venkova je (zástupcem MAS v ARZ, o.s. je předseda Luboš 

Řehák).  

Certifikační komise pro schvalování ţádostí o udělování a uţívání značky zasedá 

pravidelně 2x ročně (vţdy v květnu a v říjnu), Certifikát pro uţívání značky je poté 

vydáván nebo obnovován na dobu 2 let vţdy s platností od 1.6. nebo od 1.11. 

V Orlických horách a Podorlicku bylo k 31.12.2011 vydáno 28 platných Certifikátů       

pro uţívání značky; v roce 2011 se Certifikační komise sešla xx.5. a 26.10., potvrdila 

obnovení platnosti 18-ti certifikátů a na základě nových ţádostí schválila další dva. 

Aktuální seznam drţitelů certifikátů pro uţívání značky – viz. Příloha č. 2.  

 

 

 



6 Prezentace MAS 

Místní akční skupina POHODA venkova prezentuje svoji činnost všemi moţnými způsoby, 

coţ přináší nejen více ţadatelů o dotaci, ale především mnohem více informovaných 

spoluobčanů, kteří se čím dál více zajímají o činnosti místní akční skupiny na svém 

území. 

 

6.1  Mezinárodní hudební festival F.L. Věka 

V roce 2011 MAS na sebe velmi pozitivně upozornila novou aktivitou – uspořádáním 

Mezinárodního festivalu F.L. Věka (www.mhf-vek.cz), jednalo se o sérii koncertů 

váţné hudby v nejrůznějších koncertních prostorách města Dobrušky. Festival MAS 

pořádala ve spolupráci s neformálním spolkem přátel hudby Dobrušská klasika, 

Římskokatolickou farností v Dobrušce a městem Dobruška, cílem festivalu bylo i 

propagovat samotný region s odkazem na významného rodáka F.Vl. Heka. Festival se 

stal přehlídkou významných interpretů, přispěl k propagaci MAS nejenom v regionu a 

oslovil i takové partnery jako je např. Česká televize, Český rozhlas apod. MHF F.L. Věka 

byl schválen jako dlouhodobý projekt, uměleckým ředitelem byl jmenován Pavel 

Svoboda, jeden z nejúspěšnějších varhaníků mladé generace. V rámci festivalu zazněla i 

premiéra nové skladby Luboše Sluky (rodák z Opočna), který se stal historicky i prvním 

drţitelem ceny festivalu. 

Podrobný popis festivalu – viz. Příloha č. 3. 

 

 

6.2  Informační akce pořádané MAS 

V rámci realizace strategického plánu Leader MAS při příleţitosti vyhlášení kaţdé výzvy 

uspořádala pravidelné informační semináře pro potenciální ţadatele o dotaci. Během 

těchto seminářů jsou vedle základních podmínek potřebných pro získání dotace 

představeny i základní oblasti činnosti MAS včetně informace o moţnosti zapojení         

do struktur a aktivit místní akční skupiny. Kromě toho MAS uspořádala koncem roku 

seminář zaměřený na realizaci projektů podpořených ve výzvách vyhlášených v roce 

2011. 

http://www.mhf-vek.cz/


6.3  Akce podporované místní akční skupinou 

Místní akční skupina se snaţí v rámci své činnosti podporovat kulturní, sportovní či 

společenské akce na svém území. Mezi tradiční akce jiţ dlouhodobě patří přehlídka 

amatérských divadelních souborů v rámci festivalu Divadelní POHODA, který i letos 

proběhl v Přírodním divadle obce Val. 

  

6.4  Ostatní akce 

V průběhu roku se zástupci MAS účastní různých tematických setkání, na kterých je 

prezentována činnost MAS či dochází k výměně zkušeností. V uplynulém roce se zástupci  

MAS POHODA venkova opět zúčastnili Valné hromady Asociace regionálních značek 

v Praze i Valné hromady Národní sítě MAS ČR ve Křtinách, dále LEADERFESTU              

ve Štramberku i Národní konference VENKOV 2011 v Sedlčanech. Kromě toho koncem 

března proběhlo partnerské setkání s MAS z Pardubického kraje (MAS Ţeleznohorský 

region a MAS Region Kunětické hory). Tématem setkání bylo především značení 

domácích výrobků, prohlídka podpořených projektů a příprava společné ţádosti o finanční 

prostředky z programu spolupráce. 

 

6.5  Internetová prezentace www.pohodavenkova.cz 

Místní akční skupina POHODA venkova disponuje plně funkčními webovými stránkami,   

na kterých informuje všechny zájemce o veškerém dění týkajícím se činnosti MAS.         

Na internetové prezentaci lze najít např. informace týkající se vyhlášených výzev, výběru 

projektů, značení domácích výrobků či informace o kulturním dění na území MAS. 

 

6.6  Prezentační a informační materiály 

Kromě informačních letáků disponuje místní akční skupina roll-upy, které propagují nejen 

činnost MAS, ale i značení domácích výrobků. Vedle toho jsou vydávány noviny Doma 

v Orlických horách či je distribuován Katalog certifikovaných výrobků. MAS vydává i 

nepravidelný zpravodaj s názvem Venkovský občasník vţdy plný pohody, který je 

distribuován po celém území a informuje o činnosti místní akční skupiny. 

 

7 Projekty spolupráce 

V uplynulém roce se MAS aktivně zapojila do přípravy projektů spolupráce mezi místními 

akčními skupinami. V rámci vyhlášené výzvy byly v červnu na CP SZIF v Praze 

předloţeny dva projektové záměry, ve kterých figurovala MAS POHODA venkova. 

 

Prvním projektem byl mezinárodní projekt s názvem Česko versus Litva – LEADER 

nápady se cení, který podala naše MAS ve spolupráci s MAS Ţeleznohorský region, o.s., 

MAS Region Kunětické hory, o.s. a litevskou VVG Ignalinos rajono. Tento projekt, ve 

http://www.pohodavenkova.cz/


kterém byla MAS POHODA venkova koordinační MAS-kou, nebyl podpořen z důvodu 

nesplnění kritéria udrţitelnosti výstupů projektu. 

 

Druhým předloţeným projektem, ve kterém naše MAS figuruje jako partnerská, je 

projekt s názvem Orlické hory pro všechny, který byl předloţen ve spolupráci 

s koordinační MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. a partnerskou MAS ORLICKO. Tento projekt byl 

hodnotitelskou komisí doporučen k podpoře a projekt bude v roce 2012 zrealizován. 

Tímto projektem by se měla MAS opět zviditelnit na území Novoměstska; územním 

partnerem MAS se totiţ stala NONA – společnost zdravotně postižených, o.s. ,  

IČ: 46524339, se sídlem Rašínova 313, Nové Město nad Metují; jedním z hlavních 

výstupů projektu je nákup kompenzačních pomůcek pro klienty tohoto sdruţení. 

 

8 Krajské sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje 

Místní akční skupina je zakládajícím členem Krajského sdruţení NS MAS ČR 

Královéhradeckého kraje, coţ je občanské sdruţení, jehoţ členy je 13 místních akčních 

skupin působících na území Královéhradeckého kraje. Výkonným orgánem je výbor 

sdruţení, ve kterém působil i předseda naší MAS Luboš Řehák. 

 

Zástupci místních akčních skupin se pravidelně setkávají na jednáních, která se týkají 

problematiky činnosti místních akčních skupin. Na těchto mítincích dochází k pravidelné 

výměně zkušeností, předávání poznatků, ale i k řešení palčivých problémů, které se 

týkají venkovského prostoru. 

 

Činnost sdruţení je velkým přínosem pro celé hnutí MAS v Královéhradeckém kraji, neboť 

místní akční skupiny vystupují společně jako sourodý celek, coţ představuje mnohem 

větší váhu při vyjednávání.  

 

9 Pracovní skupiny 

V rámci struktury místní akční skupiny působí tři tematické pracovní skupiny, které se 

zabývají problematikou ţen, mladých lidí a zemědělců. Tyto skupiny se zabývají 

specifickými potřebami výše zmíněných obyvatel působících na venkovském prostoru. 

Kromě aktuálních potřeb se pracovní skupiny podílí na aktualizaci jednotlivých fichí a to 

zejména formou připomínkování k navrhovaným změnám preferenčních kritérií. 

 

10  Přehled o hospodaření 

Hospodaření Místní akční skupiny POHODA venkova za rok 2011 bylo opět prověřeno 

firmou -  ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. se sídlem v Rychnově nad Kněţnou; 

osobně Ing. Danielou Burianovou. 



Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky  

našeho sdruţení ze dne 21.3.2012 je Přílohou č. 1 této výroční zprávy, včetně 

závěrečných účetních sestav (rozvaha, výsledovka) a kopie daňového přiznání. 

 

Dopis nezávislého auditora pro vedení účetní jednotky našeho sdruţení byl projednán  

na jednání Programového výboru dne 23.3.2012. 

 

Zpracovali:  

Ing. Tomáš Vidlák, Luboš Řehák, 

Renata Holečková, Ing. Daniela Burianová (nezávislý auditor) 

 

 

 

Schváleno Valnou hromadou MAS POHODA venkova 

dne 27.3. 2012 v Kounově. 

 
 
 

.......................................... 

       p. Luboš Řehák, předseda 

 
 

 

       .......................................... 

       Ing. Jiří Petr, místopředseda 

 
 

 

       .......................................... 

       pí Renata Holečková 

 

 

 

       .......................................... 

       Ing. Otakar Krásný 

 
 

 

       .......................................... 

       p. Antonín Novotný 

 


