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vydává občanské sdružení místní akční skupina

slovo předsedy MAS
Naše občanské sdružení letos již šestým
rokem pracuje v daném území tzv.
metodou leader a finančně podporuje
větší i menší projekty jednotlivých
žadatelů, jejichž obsah je vždy v souladu
s naplňováním cílů našeho Strategického

POHODA venkova

Metoda LEADER
a takzvané masky

Metoda leader je spojená s činností
Místních akčních skupin. Evropská komise dne 14. dubna 2000 schválila zásady
určené členským zemím eu pro novou iniciativu Evropského společenství leader+.
Zkratka leader znamená ,,Links between Actions for the Development of the
Rural Economy“ – Propojení akcí pro rozvoj ekonomiky venkova.
Cílem leader je, aby se představitelé
venkovských oblastí zamýšleli nad
dlouhodobým potenciálem svých oblastí
a současně podporovali zavádění nových
integrovaných, vysoce kvalitních originálních strategií pro trvale udržitelný rozvoj
venkova. Iniciativa klade rovněž velký důraz na spolupráci, komunikaci a vytváření
sítí mezi venkovskými oblastmi.
Metoda leader by měla být vnímána
jako důležitý nástroj, pomocí kterého

plánu LEADER „Krok za krokem
s POHODOU venkovem“. Letošní
první číslo našeho občasníku je zčásti
opakováním základních leaderovských
pojmů, a zčásti zde představujeme
seznam podpořených žádostí v prvních
třech výzvách sběru žádostí. V letošním
roce připravujeme vyhlášení dvou výzev
sběru žádostí o finanční podporu, které
budou opět zaměřené na zájemce z řad
obcí, podnikatelů, ale i neziskových
organizací našeho regionu.
Šťastnou volbu a hodně štěstí při přípravě
Vašich záměrů Vám přeje
Luboš Řehák, předseda MAS Pv.

krok za krokem s

POHODOU venkovem

mohou venkovské oblasti dosáhnout
konkurenceschopnosti, trvalé udržitelnosti
a soudržnosti.
Metodu leader realizují v praxi tzv. Místní akční skupiny, celoevropské organizace
Local Action Group (lag = mas). Činnost
mas metodou leader je postavena na
partnerství podnikatelů včetně zemědělců, nestátních neziskových organizací
a státní správy a samosprávy při respektování ,,pravidla 50 %“. Tohoto pravidla
je dosaženo tehdy, když státní správa
a samospráva se může podílet na činnosti
mas pouze 50 % členů nebo méně.
Důležitost metody leader spočívá nejen
v objemu prostředků, které se jejím
prostřednictvím na venkově investují, ale
především ve způsobu rozhodování o využití
těchto prostředků a jejich administraci.
(pokračování na straně 3)
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Realizace SPL

první výzvy a první leaderovské projekty v našem regionu.
První výzvu k předkládání žádostí o dotaci
vyhlásila mas 22. 6. 2008. V rámci této výzvy,
na kterou bylo alokováno 6 317 065,– Kč, byly
vyhlášeny fiche č. 1 Konkurenceschopnost,
č. 2 Firmy a produkty, č. 4 Infrastruktura,
č. 5 Občanská vybavenost I. Při sběru žádostí, který probíhal v kanceláři MAS koncem
září, bylo předloženo celkem 17 žádostí o
požadované dotaci 10 850 664,– Kč. Z těchto
17 předložených žádostí byly dvě žádosti
vyřazeny v rámci administrativní kontroly na
MAS a dvě žádosti v rámci administrativní
kontroly na RO SZIF v HK. Nakonec tak bylo
podpořeno celkem 10 projektových záměrů,
přičemž u dvou byla z důvodu nedostatku
finančních prostředků po dohodě s žadatelem
snížena výše požadované dotace.
žadatel				
název projektu					
				
Fiche 1 Konkurenceschopnost
Miloš Valtera			
Rekonstrukce a inovace chléva
				
Fiche 4 Infrastruktura
Obec Bystré			Stavba chodníku u silnice III/3102
				
v obci Bystré v Orl. horách – 2. etapa stavby v roce 2009
Obec Val				
Na návsi ve Valu – 4. etapa: výstavba obecní studny,
				
údržba prostranství, obnova zeleně
OBEC BAČETÍN			
Chodník podél silnice II/309, III/3091
				
Fiche 5 Občanská vybavenost I
Obec Dobré			
Úprava jeviště v Obecním domě v Dobrém
Obec Olešnice v Orlických horách		
Vybudování kombinovaného sportoviště
				
pro efektivnější využívání volného času dětí a mládeže
Sbor dobrovolných hasičů
Olešnice v Orlických horách		
Teplo čistě, snadně, levně
Tělocvičná jednota Sokol Dobřany
Výměna střešní krytiny a zateplení stropu sálu
				
budovy sokolovny v Dobřanech
Obec Podbřezí			
Generální rekonstrukce požární nádrže ve Lhotě Netřebě
Městys Nový Hrádek			
,,Nechceme skákat přes kaluže“

výdaje v Kč

dotace v Kč

1 937 320,–

814 000,–

520 735,–

468 661,–

790 000,–
1 790 806,–

549 000,–
1 611 725,–

496 230,–

446 607,–

150 000,–

112 500,–

548 839,–

493 955,–

403 977,–
969 496,–
1 058 000,–

363 579,–
707 038,–
750 000,–

Druhá výzva byla vyhlášena 27. 3. 2009 a zahrnovala hned 6 fichí a to konkrétně fichy č. 1 Konkurenceschopnost, č. 2 Firmy a produkty,
č. 3 Cestovní ruch, č. 6 Občanská vybavenost II, č. 7 Kulturní dědictví a č. 8 Vzdělávání. V této výzvě byly předloženy pouze dvě žádosti o dotaci o požadované dotaci 2 000 000,– Kč. K podpoře byla nakonec vybrána pouze jedna žádost, neboť u druhé byly nedostatečně vysvětleny
vlastnické / nájemní vztahy, což by značně ztížilo a prakticky znemožnilo realizaci tohoto projektu.
				
Ing. Jiří Petr			

Fiche 1 Konkurenceschopnost
Rekonstrukce porodny prasat

2 380 000,–

1 200 000,–

Třetí výzvu, na kterou bylo alokováno 7 582 553,– Kč, MAS vyhlásila 4. 9. 2009 a otevřena byla podpora projektům tematicky spadajícím
pod fichi č. 4 Infrastruktura, č. 5 Občanská vybavenost I, č. 6 Občanská vybavenost II a č. 7 Kulturní dědictví. Předloženo bylo celkem
jedenáct žádostí o požadované dotaci 9 770 665,– Kč, přičemž k podpoře bylo doporučeno devět žádostí o dotaci.
				
Fiche 4 Infrastruktura
Město Opočno			
Zahrada je hra
				
Fiche 5 Občanská vybavenost I
Obec Podbřezí			
Výstavba víceúčelového hřiště
Obec Bačetín			
Rekonstrukce ústředního vytápění MŠ Bačetín čp. 86
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
START OHNIŠOV			Sportuje celá obec
Obec Ohnišov			
Rekonstrukce požární nádrže
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DOBRUŠKA Zavlažovací systém travnatých ploch a kurtů
Sbor dobrovolných hasičů
Olešnice v Orlických horách		
Rekonstrukce garáží, příjezdových ploch a sušáku hadic
Sbor dobrovolných hasičů Mělčany
Mobilní zázemí pro pořádané akce
				
Fiche 6 Občanská vybavenost II
o.s. “Lyžařský klub - Skiareál Olešnice”
,,Hurá na trénink“ – Zvýšení kapacity zasněžovacího systému
				Skiareálu Olešnice v Orlických horách

krok za krokem s

POHODOU venkovem

478 693,–

328 264,–

2 377 502,–
544 807,–

1 798 110,–
412 038,–

509 400,–
1 573 681,–
1 203 469,–

458 460,–
1 193 052,–
1 083 122,–

1 556 641,–
114 000,–

1 400 976,–
102 600,–

1 042 000,–

400 000,–

I / 2011						

Náš region
a Program leader
v roce 2011
Plán výzev na rok 2011

Tak jako v posledních dvou letech realizace SPL, i v roce 2011 bude Místní akční
skupina POHODA venkova vyhlašovat
2 výzvy k předkládání žádostí o dotaci na
realizaci projektů v rámci opatření iv.1.2
Realizace místní rozvojové strategie,
které budou naplňovat strategický plán
leader ,,Krok za krokem s POHODOU
venkovem“. Během těchto výzev bude
vyhlášeno všech 8 fichí.
Jelikož začátkem roku dojde k rozsáhlé
aktualizaci formulářů jednotlivých
fichí, úpravě podmínek pro jednotlivá
opatření a pravidel pro získávání dotace,
předpokládá MAS harmonogram výzev v následujících termínech:

výzva č. 6 / 2011
březen – aktualizace fichí podle nových
podmínek
duben – vyhlášení výzvy, školení
pro žadatele
1. 1/2 května – příjem žádostí
na MAS
červen – registrace na RO SZIF v HK
listopad – podpis Dohody

venkovský

občasník
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Metoda LEADER
a takzvané masky
(pokračování ze strany 1)
Místní akční skupiny jsou rozhodovacím
článkem na venkově. Jsou to skupiny
klíčových regionálních aktérů na venkově
žijících, které k rozhodování legitimuje
schopnost dohodnout se o strategii a společném postupu rozvoje území.
V mas jsou vždy vyváženě místní zástupci
veřejné správy, podnikatelů i nevládních
organizací na zák ladě fungujícího
partnerství. Princip metody leader
spočívá ve funkci mas jako grantové

agentury. Finance, které obdrží na svoji
podpořenou strategii rozvoje regionu
prostřednictvím svých struktur, rozděluje
nositelům projektů, jimiž může být kdokoliv z daného regionu, kdo dokáže soulad
projektu se strategií a jeho veřejný přínos.
Dále mas školí a podporuje předkladatele
projektů a pomáhá jim. V neposlední řadě
kontroluje realizaci projektů.
Hlavní přínos spočívá v aktivizaci lidí,
která následně vede na venkově plošně
k využívání jiných zdrojů a zapojení
prostředků soukromého sektoru.

příprava

vlastního Strategického plánu leader
V průběhu roku 2007, tedy na startu
nového programovacího období Evropské
unie na období 2007 – 2013, byla Ministerstvem zemědělství ČR vypsána výzva
k předkládání rozvojových dokumentů
území místních akčních skupin, tzv. Strategických plánů leader.
U naší místní akční skupiny tento stěžejní
dokument, jehož základní osnova byla
závazná pro všechny mas v České republice, vycházel z Integrované územní strategie vydané v listopadu roku 2006.
Příprava finální verze strategického
plánu probíhala za odborného dohledu
společnosti tima Liberec a především
PhDr. Oldřicha Čepelky, který je významným představitelem leaderovského hnutí
a oblasti rozvoje venkova v ČR.
Ve stručnosti strategický plán, který dostal
název ,,Krok za krokem s POHODOU ven-

výzva č. 7 / 2011
červenec – vyhlášení výzvy
srpen – školení pro žadatele
1. 1/2 září – příjem žádostí na MAS
říjen - registrace na RO SZIF v HK
duben 2012 – podpis Dohody

krok za krokem s

POHODOU venkovem

kovem“, zahrnuje analýzu území působnosti MAS, SWOT analýzu území, strategii
rozvoje, přehled partnerství, zkušeností a
spolupráce MAS. Vedle toho jsou zde uvedeny informace objasňující organizaci a zdroje
MAS, administrativní postupy a zapojení
žen, mladých lidí a zemědělců do činnosti
místní akční skupiny.
Veškeré prováděné práce na rozvojovém
dokumentu, které trvaly více než půl roku,
byly ukončeny dne 19. 12. 2007, kdy byla
finální verze strategického plánu leader
,,Krok za krokem s POHODOU venkovem“
schválena Valnou hromadou. Hned druhý
den byl strategický plán včetně veškerých
povinných příloh zaregistrován předsedou
MAS p. Řehákem na centrálním pracovišti Státního zemědělského intervenčního
fondu v Praze.
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mas POHODA venkova byla a je úspěšná
Po dlouhém období napětí a čekání byl konečně v dubnu 2008 oznámen výběr 48 místních akčních skupin, které byly z celkového počtu
102 předložených žádostí doporučeny k podpoře v rámci Osy IV Programu rozvoje venkova na období 2008 – 2013. Mezi 48 vybranými
místními akčními skupinami se na 19. místě objevila MAS POHODA venkova, což vyvolalo veliké nadšení, neboť to znamenalo jediné,
MAS bude moci do roku 2013 naplňovat svoji strategii prostřednictvím projektů jednotlivých žadatelů předložených v rámci opatření
iv.1.2 Realizace místní rozvojové strategie, a to znamená přísun finančních prostředků potřebných ke zkvalitnění a rozvoji území.
oblasti podpory
Součástí strategického plánu leader je
8 tzv. fichí, což ve skutečnosti představuje
možné oblasti podpory, ve kterých lze
žádat. Každá fiche obsahuje definici vhodného žadatele, přehled kódů způsobilých
výdajů, kritéria přijatelnosti, přehled povinných či nepovinných příloh a v neposlední řadě výčet preferenčních kritérií, podle kterých jsou jednotlivé žádosti
bodově hodnoceny.
Fiche 1 Konkurenceschopnost
Fiche je zaměřena na investice do zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce a výstavba nových staveb včetně
nezbytného zázemí stavby / staveb). Fiche
je dále zaměřena na využití a zpracování
biomasy pro vlastní potřebu. Podporovány
jsou stavby a technologie v živočišné (pro
chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže) a rostlinné výrobě (sila a horizontální haly pro skladování obilovin a olejnin,
sklady pro ovoce, zeleninu a chmel).
Fiche 2 Firmy a produkty
Podpora je určena v rámci záměru a) na
zakládání nových mikropodniků v oblasti
výroby, rozvoj aktivit se zaměřením na oblast
doplňkové a řemeslné výroby. V rámci

záměrů b), c), d) je podporována nová
výstavba a modernizace zařízení na výrobu
a využití energie z biomasy.
Fiche 3 Cestovní ruch
Podporována je zejména výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení
a objektů a ploch pro sportovní vyžití.
Fiche 4 Infrastruktura
Předmětem fiche je podpora obcí v oblasti
základní dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění
územních plánů a zlepšení vzhledu obcí
a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity obcí pro bydlení, podnikání a relaxaci.
Fiche 5 a 6 Občanská vybavenost I, II
Fiche jsou zaměřeny na zajištění občanského vybavení a služeb v obcích v oblasti
veřejné správy, školství, zdravotnictví,
kultury a sociálních služeb, spolkových
činností, předškolní a mimoškolní péče
o děti, základní obchodní infrastruktury,
tělovýchovy a sportu. V zájmu posílení
sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora zaměřena také
na zajištění zázemí pro aktivity místních
společenských, kulturních, zájmových,

sportovních organizací a spolků, církví
a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu
a mezilidské vztahy.
Fiche 7 Kulturní dědictví
Fiche je určena na vypracování studií
nebo programů a na investice spojené s
udržo-váním, obnovou, zhodnocováním
a využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek,
památkově významných území, kulturních
prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně
historických parků, zahrad a alejí, dále na
budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii,
zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a
tradiční lidovou kulturu.
Fiche 8 Vzdělávání
Podpora je zaměřena na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které
mají zájem zahájit nebo rozšířit podnikání
na venkově v rámci aktivit podporovaných
v ose III (tzn. v oblastech diverzifikace
činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského
cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic,
občanského vybavení, služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova).

Podrobný průběh realizace SPL Krok za krokem
s POHODOU venkovem můžete sledovat na našich internetových stránkách
www.pohodavenkova.cz
občasník
Vydává občanské sdružení Místní akční skupina POHODA venkova
venkovský

Hlavní kancelář MAS POHODA venkova:
Val 26, PSČ 518 01 Dobruška
IČ: 27005577
Kontaktní osoby:
Ing. Tomáš Vidlák – manažer pro realizaci
projektů SPL
tel.: +420 604 535956
e-mail: manager.pohoda@val.cz
p. Luboš Řehák – předseda MAS
tel.: +420 602 114007
e-mail: mas.pohoda@val.cz
design a sazba studio
www.3mosquitos .cz
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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