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1 Úvod 

Místní akční skupina POHODA venkova byla v roce 2013 dobrovolným nezávislým 

občanským sdružením sdružujícím 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 a po  

novele Občanského zákoníku s platností od 1.1. 2014 občanské sdružení plynule přechází 

na novou formou, kterou je zapsaný spolek. 

 

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 života regionu. MAS POHODA venkova sdružuje představitele 

obcí, občanských sdružení, 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 vážnost 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 

užitých 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. 2013 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 Kněžnou, 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, Sendraž, Slavoňov, 

Sněžné, 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. 

 

 

 

Na Valné hromadě sdružení dne 13.12. 2012 v Přepychách bylo schváleno rozšíření 

území působnosti MAS POHODA venkova pro nové programovací období 2014 – 2020. Od 

1.1. 2014 bude nově místní akční skupina působit na území obce Přepychy, obce Mokré, 

obce Králova Lhota, obce Rohenice a na území obce Deštné v Orlických horách.  

 



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), založeno 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), založeno v březnu roku 2008.  

 

 

2 Orgány sdružení 

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

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

komise, projektový manažer. 

 

2.1  Valná hromada 

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

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

ročně. Programový výbor svolá Valnou hromadu pokaždé, kdy o to požádá 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 sdružení 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. 2013 má MAS POHODA venkova celkem 35 členů v následujícím zastoupení: 10 

zástupců veřejného sektoru (obce), 10 zástupců neziskového sektoru a 15 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, jehož práci předseda řídí. 

Předseda muže delegovat pravomoc ke konkrétním jednáním kteréhokoli člena 

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

20 odst. 2 občanského zákoníku. 
 

Předsedou sdružení 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 manažera, 

• zajištění odborného vedení účetnictví sdružení MAS POHODA venkova a jmenování 

účetní, 

• přiznávání podpory projektům strategie, 

• vytváření dalších pracovních orgánů MAS POHODA venkova a při odpovídajícím 

složení 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 složení: Luboš Řehák – předseda (BESEDA Val), Ing. Jiří 

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

Otakar Krásný (LABRIS s.r.o.) a 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 navržené ke schválení v 

rámci limitu a projekty náhradní. 
 

Výběrová komise pracovala ve složení: Eva Smažíková – předsedkyně (obec Česká 

Čermná), Jan Rozínek (SK Dobré), Ing. Lenka Čtvrtečková (OSVČ), DiS. Vít Klouček 

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

S hodnocením projektů Výběrové komisi pomáhali Valnou hromadou zvolení interní 

hodnotitelé – Ing. Jaroslav Bašek (podnikatel) a Lukáš Bartoš (obec Slavoňov). 
 

2.5  Revizní komise 

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

Valné hromadě. Komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení 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 složení: Zdeněk Krafka – předseda (obec Pohoří), Zdeněk 

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

2.6  Projektový manažer 

Projektový manažer zpracovává jednotlivé projekty a řídí jejich realizaci. Projektovým 

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

2.7  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 žadatelů 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 udržitelnosti 

• kontrola dodržování stanovených podmínek 

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

V Monitorovací komisi v roce 2013 působili: Eva Smažíková (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 
 

3.1 SPL ,,Krok za krokem s POHODOU venkovem“ 

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 záleží na stavu a vzhledu obce a jejího okolí, na fungujících službách, na 

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

službách, 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, když tam bude 

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

(protože nechtějí topit fosilními palivy), dále nezbytné zdravotní služby, kulturní a 

sportovní život, dobré spojení do místa zaměstnání (nedokáží-li se zaměstnat přímo v 

obci) atd.. Jestliže 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 služeb 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 služby), 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 využívání 

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 

žadatelům 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. 

 

3.2 Strategie komunitě  vedeného  místního  rozvoje pro území MAS POHODA 

venkova na období   2014 – 2020 

V průběhu celého roku 2013 pokračovala příprava nové integrované a víceodvětvové 

strategie rozvoje území na období 2014-2020. Vzhledem k tomu, že došlo ke zpoždění 

vyjednávání s Evropskou unií, nebyly práce na strategii uskutečněny v takovém objemu, 

jaký se původně předpokládal, neboť doposud nebyla ani definitivně schválena metodika 

pro tvorbu strategie, kterou připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. I přesto za 

odborného dohledu PhDr. Oldřicha Čepelky a TIMY Liberec a za finanční podpory 

Královéhradeckého kraje byly v roce 2013 učiněny některé kroky, aby v roce 2014 mohla 

být strategie včas dokončena. 

 

 

 



3.3 Standardy MAS 

V průběhu roku 2013 byly místní akční skupiny seznamovány s podmínkami, které budou 

muset splnit, aby mohly v novém programovacím období realizovat své strategie a 

podporovat tak svoje území. Kromě toho, že MAS budou muset vytvořit zcela novou 

integrovanou strategii komunitně vedeného místního rozvoje (jedná se o zobecnění 

metody Leader pro nové období), budou muset projít tzv. certifikací, v rámci které bude 

ověřována schopnost místních akčních skupin administrovat svěřené finanční prostředky 

a posuzovány budou tzv. standardy, které se týkají 5 okruhů: územní působnost, 

partnerství, orgány MAS, kancelář MAS, institucionalizace MAS. Teprve poté, co MAS 

projde úspěšně certifikací, bude moci podat žádost o schválení své strategie vč. 

jednotlivých akčních plánů k financování. I této problematice se MAS POHODA venkova 

věnovala a postupně připravovala doklady, které budou v rámci certifikace předkládány. 

 

 

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

Od roku 2008 MAS POHODA venkova naplňuje svůj Strategický plán Leader 

prostřednictvím projektů jednotlivých žadatelů a stejně tomu tak bylo i v roce 2013, ve 

kterém MAS vyhlásila dvě výzvy k předkládání žádostí o dotaci. Výzva č. 10/2013 byla 

plánovaná, naopak výzva č. 11/2014, která byla vyhlášena 20. prosince 2013, nebyla 

v plánu a vyhlášena byla z důvodu odstoupení žadatele Ing. Radko Hartmana od 

realizace projektu, aby mohly být finanční prostředky využity v území.  

 

4.1  Výzva č. 10/2013 

V pořadí již desátá výzva byla vyhlášena 28. března 2013 a její zaměření bylo především 

na rozvoj drobného zemědělského a nezemědělského podnikání, infrastrukturu, 

občanskou vybavenost a vzdělávání. V této výzvě MAS převzala rekordní počet 52 

žádostí, přičemž k podpoře bylo doporučeno 36 projektů. Celková částka poskytnuté 

dotace na projekty z této výzvy činila 6 598 271,- Kč.  
 

Projekty podpořené ve výzvě č. 10/2013– odevzdání na RO SZIF v HK v červnu 

Žadatel Projekt Dotace v Kč 

Fiche 1 Konkurenceschopnost 

Josef Smola Nákup nového obraceče píce, manipulační 

soupravy, příkrmiště a dalších potřeb pro 

pastvu 

194 000 

MVDr. Lubomír Dolanský Mobilní hrazení pro chov skotu 21 050 

Jiří Netík Pořízení vybavení pro bezpečnější chov skotu 66 180 

Mgr. Martin Ledínský Sekačka na trávu s vozíkem 47 700 

EKOFARMA Strakovec Mobilní hala na balíky 126 287 



LABRIS, s. r. o. Rotační separátor makoviny s dopravníky 164 556 

Vladimír Mrázek Doplnění mechanizace na sklizeň pícnin 120 000 

Roman Pavlíček Nákup secího stroje 198 307 

Pavel Holeček Nákup stranového svahového mulčovače 80 000 

Pavel Mádr S čelním sečením na trávu chytře 146 500 

  

 

 

 

 

 

Žadatel Projekt Dotace v Kč 

Fiche 2 Firmy a produkty 

Gerold Derner Nákup univerzální frézky a ohýbačky trubek 170 790 

Luboš Světlík Ekolologicky, energeticky, ekonomicky a 

esteticky moderní prodejna smíšeného zboží na 

horách. 

318 494 

Rudolf Nyklíček Pořízení mini-rypadla s příslušenstvím 349 200 

Lukáš Králíček Nákup nového užitkového vozidla 262 441 

Fiche 4 Infrastruktura 

Obec Česká Čermná Setkávání pod lipami 197 820 

Město Opočno Úprava prostranství u Sv. Jána v poli 123 404 

Město Nové Město nad Metují Posviťme si na cestu - LED VO v ul. Kosařova, 
Spy 

645 958 

Obec Kounov Dokončení stavby č.5 "Most k hasičské 

zbrojnici" SO 105 - komunikace 

199 427 

Obec Sedloňov Se  správnou technikou to půjde lépe 324 000 

Město Dobruška Odpočinková zóna-nám. F. L. Věka Dobruška 168 300 

Fiche 5 Občanská vybavenost I 

SK Kounov Sportem a pohybem od "mala" 193 933 

SK Dobré Tréninkové vybavení oddílu stolního tenisu 129 875 

ZŠ Komenského NMnM Chceš-li být šťasten celý život, věnuj se své 
zahradě 

126 450 

SDH Domašín Mobilní zázemí pro kulturní a společenské akce 82 758 

Obec Dobré Dětem pro radost 153 738 

SDH Podbřezí Krok za krokem k vytčenému cíli 199 755 

BESEDA Val Zkvalitnění zázemí Přírodního divadla Val. 199 800 

Obec Podbřezí Potřebné zázemí pro pedagogický sbor v 

budově ZŠ Podbřezí 

198 118 

MŠ Pohoří Modernizace školní jídelny 162 072 

Obec Pohoří Revitalizace kulturního areálu v Pohoří I. etapa 

- výstavba nového oplocení 

198 000 

TJ Sokol Nový Hrádek Oplocení hřiště u sokolovny Nový Hrádek, č. p. 

289, poz. p. č. 325 

197 820 



SDH Kounov Zateplení včetně výměny oken a dveří na 

objektu hasičské zbrojnice v Kounově 

198 492 

TJ Pohoří Radostné dětství - vzpomínky na celý život 188 918 

MS Domašín Moderní střelnice v přírodě 172 606 

TJ Sokol Dobřany Výměna dveří na budově sokolovny v 

Dobřanech 

163 404 

F.C. Santus Dobruška Projekt "stan" 108 118 

CELKEM 6 598 271,- 

 

 

4.2 Průběh kontroly realizace projektů 

Na konci roku 2011 byla s ohledem na vzrůstající počet podpořených projektů 

přetransformována Monitorovací komise, jejíž funkci do té doby plnila komise revizní. 

Nová devítičlenná komise se vrhla do práce a začátkem roku 2012 připravila směrnici pro 

monitoring projektů a společně s výběrovou komisí se podílela i na přípravě směrnice pro 

hodnocení projektů.  

 

V průběhu kalendářního roku 2013 v součinnosti s kanceláří MAS probíhala průběžná 

kontrola realizovaných projektů (zejména v rámci kontrol prováděných před podáním 

žádosti o proplacení) a proběhla i kontrola udržitelnosti projektů podpořených ve výzvách 

č. 1/2008 a č. 3/2009. V rámci kontrol prováděných v době udržitelnosti byli příjemci 

upozorněni zejména na povinnost plnit stanovená a obodovaná preferenční kritéria a na 

další drobné nedostatky.  
 

Dá se tedy říci, že v roce 2013 byla činnost komise přeci jen o něco aktivnější, než 

v letech předchozích, ovšem i přesto lze v činnosti Monitorovací komise najít značné 

rezervy, na jejichž odstranění je nutné dále pracovat.  

 

 

5 Značení regionálních výrobků 

Předseda MAS a koordinátor značky ORLICKÉ HORY originální produkt (OHop) Luboš 

Řehák se pravidelně účastnil pracovních jednání a valných hromad ARZ, o.s. i nově 

založené Rady ARZ, o.s. Činnost koordinátora značení výrobků byla v roce 2013 již 

ovlivněna především zahájením projektu ABC pro místní výrobce – více viz. bod 7). 

Prezentace činnosti výrobců byla rovněž průběžně prezentována při všech možných 

příležitostech či návštěvách regionu. Například ve spolupráci s F.C.S. Dobruška byl pro 

dlouholeté přátele z holandského města Nieuwkoop (Langeraar) realizován celodenní výlet 

za místními výrobci. V oblasti vlastního udělování značky OHop bylo domluveno, že je 

třeba po sedmi letech této činnosti oživit a personálně obnovit členy Certifikační komise. 

K 31.12.2013 je vydáno 41 platných certifikátů.  



6 Prezentace MAS 

Nejen o své činnosti, ale i o celém území místní akční skupina POHODA venkova 

pravidelně informuje na různých setkáních či akcích, které pořádá, nebo se jich přímo či 

nepřímo účastní. Snahou prezentačních a propagačních aktivit je nejen informovat o dění 

v MASce, ale i získat do svých řad nové členky a členy, kteří by se aktivně zapojili do 

dění v regionu.   

 

6.1  Mezinárodní hudební festival F.L. Věka 

 

Série sedmi velmi kvalitních koncertů klasické hudby v rámci třetího ročníku MHF F.L. 

Věka proběhla v období od 29.9. do 17.11.2013 v dramaturgii pana Pavla Svobody. 

Zpestřením zahajovacího koncertu bylo opět udělení Ceny MHF F.L. Věka, tentokrát panu 

Ivu Kašparovi, dlouholetému předsedovi opočenské Besedy. O průběhu festivalu byla 

veřejnost průběžně informována aktuálními tiskovými zprávami. Festival získal i nové 

partnery, mimo města a místní farnosti, jejichž koncertní prostory se využívají, je to 

firma Servisbal Obaly, která se na festivalu podílela i finančně. 

Více viz. příloha – Programová brožura MHF F.L. Věka. 

 

6.2  Informační akce pořádané MAS 

V dubnu 2013 proběhl za velkého zájmu účastníků informační seminář pro žadatele k 

vyhlášené výzvě č. 10/2013. Návštěvníci se zde dozvěděli informace k vyhlášeným 

opatřením i o tom, jak správně vyplnit formulář žádosti o dotaci. V listopadu 2013 

proběhl seminář pro žadatele, jejichž žádosti byly podpořeny ve výzvě č. 10/2013. Toto 

školení bylo zaměřeno na realizaci projektů, na dodržování podmínek dotace a na 

následné vyúčtování projektových záměrů.     

 

6.3  Akce podporované místní akční skupinou 

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

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

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



proběhl v Přírodním divadle obce Val. Druhým rokem podporuje i tradiční futsalový turnaj 

Dobrušský pohár.  

  

6.4  Ostatní akce 

I v roce 2013 se zástupci MAS POHODA venkova zúčastnili několika pracovních setkání, 

na nichž prezentovali činnost místní akční skupiny či si předávali se zástupci jiných 

MASek důležité poznatky a zkušenosti. V březnu se předseda zúčastnil valné hromady 

Národní sítě místních akčních skupin v ČR ve Žluticích. V dubnu 2013 zajistil prezentaci 

výrobků z Orlických hor a Podorlicka v Senátu PČR ve spolupráci s ARZ,o.s..  V červnu se 

pak zúčastnil valné hromady Asociace regionálních značek v Olomouci a v srpnu 

v Českých Budějovicích. Místopředseda Ing. Jiří Petr koncem srpna již tradičně 

prezentoval činnost MAS na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích. Ve dnech 1.-

3. října 2013 se zástupci POHODY venkova zúčastnili konference VENKOV 2013 

v Hranicích. Kromě toho MAS určitou formou podpořila i několik tradičních akcí v regionu.    

   

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, kterému jsou věnovány noviny Doma 

v Orlických horách či Katalog certifikovaných výrobků. V dubnu 2013 vydala MAS další 

číslo Venkovského občasníku vždy plného pohody, který je distribuován po celém 

území a informuje o činnosti místní akční skupiny. 

 

 

7 Projekt spolupráce – ABC pro místní výrobce 

Na konci března 2013 byl projekt mezinárodní spolupráce s názvem ABC pro místní 

výrobce schválen centrálním pracovištěm SZIF v Praze ke spolufinancování z Programu 

rozvoje venkova, osy IV, opatření IV.2.1/b Realizace projektů mezinárodní spolupráce. 

V rámci projektu je MAS POHODA venkova koordinační MAS, českým partnerem je MAS 

Železnohorský region a zahraničními partnery je 5 lotyšských a 2 litevské místní akční 

skupiny. Hlavním cílem tohoto projektu je představení systému certifikace značení 

regionálních výrobků, který úspěšně funguje v České republice a následné vytvoření 

obdobného systému v Lotyšsku a Litvě. V rámci projektu by měla proběhnout 



mezinárodní setkání výrobců a vzájemná výměna kontaktů a navázání spolupráce mezi 

subjekty ze všech zapojených zemí. 
 

Od 5. do 7. prosince 2013 zavítali zahraniční partneři na území obou českých MAS, kde 

proběhla návštěva některých výrobců a zejména vzdělávací seminář, který vedla PhDr. 

Kateřina Čadilová z Asociace regionálních značek. V rámci semináře byli účastníci 

seznámeni se základními principy značení regionálních výrobků na území České 

republiky, které zaštiťuje právě Asociace regionálních značek.  

 

 

8 Krajské sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje 

Místní akční skupina je zakládajícím členem Krajského sdružení NS MAS ČR 

Královéhradeckého kraje, což je občanské sdružení, jehož členy je 13 místních akčních 

skupin působících na území Královéhradeckého kraje.  
 

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

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

větší váhu při vyjednávání např. s Královéhradeckým krajem.  

 

 

9 Pracovní skupiny 

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

zabývají problematikou žen, mladých lidí a zemědělců. Tyto skupiny v poslední době příliš 

nefungují a s přípravou nového programovacího období a tvorbou nové strategie budou 

tematické pracovní skupiny oprášeny a požadavek na jejich činnost bude mnohem větší.  

 

10  Přehled o hospodaření 

Hospodaření Místní akční skupiny POHODA venkova za rok 2013 bylo opět prověřeno 

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

osobně Ing. Danielou Burianovou. 

 

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky  

našeho sdružení ze dne 4.6.2014 je přílohou této výroční zprávy, včetně závěrečných 

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

 



Dopis nezávislého auditora ze dne 4.6.2014 pro vedení účetní jednotky našeho sdružení 

byl projednán na jednání Programového výboru MAS POHODA venkova dne 16.6.2014. 

 

Zpracovali:  

Ing. Tomáš Vidlák, Luboš Řehák, 

Renata Holečková, Ing. Daniela Burianová (nezávislý auditor) 

 

Schváleno Valnou hromadou MAS POHODA venkova dne 19.6.2014 v Chlístově. 

 

Za Programový výbor MAS POHODA venkova: 

 
 
 

.......................................... 
       p. Luboš Řehák, předseda 

 
 

.......................................... 
       Ing. Jiří Petr, místopředseda 

 
 

.......................................... 
       p. Libor Pauer, člen PV 

 
 

.......................................... 
       Ing. Jiří Tymel, člen PV 

 
 

.......................................... 
       p. Antonín Novotný, člen PV 

 
 
 

Přílohy: 
 

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky MAS POHODA venkova za rok 2013 (ESOP, RK). 

Přiznání k dani z příjmu PO za rok 2013. 

Seznam členů (=partnerů) MAS POHODA venkova k 31.12.2013. 

Organizační schéma MAS POHODA venkova. 

Seznam vydaných certifikátů – zn. ORLICKÉ HORY originální produkt. 

Programová brožura MHF F.L. Věka 2013. 

 

Fotogalerie. 


