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S blížícím se koncem programovacího 
období 2007–2013 se do svého cíle blíží 
i realizace strategického plánu Leader 
,,Krok za krokem s POHODOU venkovem“. 
Tento strategický plán je naplňován 
prostřednictvím projektů jednotlivých 
žadatelů, kteří v rámci vyhlášených výzev 
předkládají své projektové záměry. 

Do konce období MAS plánuje adminis-
trovat celkem 3 výzvy, v rámci kterých 
budou mít žadatelé poslední šanci, jak 
získat prostředky na své projekty. Jelikož 
poslední výzvu bude možné vyhlásit 
nejpozději během jara roku 2013, je před-
pokládaný harmonogram vyhlášení výzev 
následující:

výzva č. 8/2012  příjem žádostí v pol. května 2012 registrace na RO SZIF červen 2012
výzva č. 9/2012 příjem žádostí pol. září 2012  registrace na RO SZIF říjen 2012
výzva č. 10/2012 příjem žádostí pol. května 2013 registrace na RO SZIF červen 2013

Během těchto výzev budou otevřeny všechny platné a aktuální fiche, což znamená, že 
bude možné žádat na podporu zemědělského a nezemědělského podnikání, na rozvoj 
infrastruktury v obcích, na rozvoj občanské vybavenosti či na oblast kulturního dědictví.

OZNÁMENÍ
O UKONČENÍ SBĚRU
ŽÁDOSTÍ

Regionální koordinátor značení míst- 
ních výrobků z Orlických hor a Podor-
licka svolává další zasedání Certifikační 
komise.

Všem výrobcům, řemeslníkůma drob-
ným podnikatelům našeho regionu 
oznamujeme, že Certifikační komise 
pro udělování značky ORLICKÉ HORY 
originální produkt® regionálním vý- 
robkům z Orlických hor a Podorlicka bu- 
de opět zasedat dne 22. 05. 2012 od 13.00 h 
ve Spolkovém klubu Val.
Certifikační zásady a kritéria včetně 
žádosti v elektronické podobě získáte 
na webových stránkách regionálního 
koordinátora projektu www.regionalni- 
-znacky.cz nebo www.pohodavenkova.cz

Příjem žádostí:
nejpozději do 21. 05. 2012 do 16.00 hodin 
na adrese MAS POHODA venkova, Val 26, 
518 01 Dobruška.



Již nyní, v necelé polovině roku 2012, 
vrcholí jednání ohledně podmínek, 
prostřednictvím kterých bude možné čer- 
pat dotace z Evropské unie i v novém 
programovacím období. Aby v rámci dotač- 
ních programů byl zachován princip 
Leaderu, zpracovala Národní síť Místních 
akčních skupin v ČR (NS MAS ČR) v lednu 
2011 strategický poziční dokument pro 
přípravu politik rozvoje venkova v rámci 
programovacího období 2014–2020 s náz-
vem „Národní strategický plán LEADER 
2014+“. Tento materiál přijaly i další 
organizace, zejména Spolek pro obnovu 
venkova ČR, a stal se také podkladem 
pro tvorbu stanovisek dalších orgánů, 
mimo jiné Ministerstva zemědělství ČR 
a Evropského hospodářského a sociálního 
výboru.
Hlavním mottem komunitně vedeného 
místního rozvoje je, že o rozvoji venkova 
po roce 2014 by podle zástupců Místních 
akčních skupin měly rozhodovat především 
subjekty, které ve venkovském prostoru 
působí. Účinným nástrojem by se proto 
mohla stát metoda LEADER založená na 
spolupráci místních partnerství občanů, 
veřejné správy, neziskových organizací 
a podnikatelů, která se v Evropské unii 
používá už od roku 1991. Tato metoda 
by mohla najít široké uplatnění ve 
všech operačních programech, které 
budou na venkově realizovat své cíle, 
což by do venkovských regionů přineslo 
tolik potřebné finanční prostředky 
nutné pro trvale udržitelný rozvoj 
venkovského prostoru.

obDobí 2014—2020
nové programovací období 2014—2020
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Aby tyto myšlenky a principy byly co nej-
více zohledněny v nových programových 
dokumentech, vytvořila NS MAS ČR vy-
jednávací tým, jehož hlavním úkolem je 
vyjednat co nejlepší podmínky pro Leader. 
Do těchto aktivit se zapojila i naše MAS 
POHODA venkova, která nejenže finančně 
podpořila vyjednávací tým, ale i v širokém 
okolí propagovala principy metody Leader 
s ohledem na možnost zapojení MAS do 
více operačních programů, než pouze do 
Programu rozvoje venkova, jako tomu je ve 
stávajícím období.

Jelikož přípravy na nové programovací 
období 2014–2020 jsou již v plném proudu, 
i MAS POHODA venkova chystá aktivity 
věnující se k tomuto tématu. Prvotním a stě- 
žejním úkolem bude prostřednictvím 
spolupráce se subjekty ze všech sektorů 
(veřejnoprávní, neziskový, podnikatelský 
atd.) připravit podklady pro zpracování 
Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ). 
Tato strategie by měla být základním sta- 
vebním kamenem pro nastávající progra-
mové období a mezi její nehlavnější body by 
měly patřit následující oblasti: vyhodnocení 
stávajícího potenciálu a analýza rozvojových 
potřeb regionu, SWOT analýza, stanovení 
cílů, priorit a měřitelných indikátorů.
Prostřednictvím veřejných projednávání 
bude možné, aby každý svým dílem přispěl 
ke tvorbě strategie a stanovení základních 
cílů, kterých by region měl v novém období 

dosáhnout. Svojí aktivní účastí můžete 
výrazně ovlivnit směřování strategie 
rozvoje území regionu naší MAS na období 
2014–2020.
Činnosti směřující k přípravě ISRÚ by měly 
být započaty po letních prázdninách, tedy 
zhruba od září 2012. Kromě veřejných sly- 
šení budou občané z území do tvorby 
strategie zapojeni pomocí dotazníků, 
projektových listů a dalších dostupných 
prostředků. Již nyní tedy máte možnost 
si důkladně rozmyslet, do kterých oblastí 
by MAS měla směřovat své úsilí, aby bylo 
přínosné pro celý region. O přípravě stra- 
tegie budete informováni na našich webo-
vých stránkách www.pohodavenkova.cz.

Zapojte se do příprav nového 
programovacího období

Zapojte se do příprav
nového programovacího období
Jelikož přípravy na nové programovací 
období 2014–2020 jsou již v plném proudu, 
i MAS POHODA venkova chystá aktivity 
věnující se k tomuto tématu. Prvotním a stě- 
žejním úkolem bude prostřednictvím 
spolupráce se subjekty ze všech sektorů 
(veřejnoprávní, neziskový, podnikatelský 
atd.) připravit podklady pro zpracování 
Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ). 
Tato strategie by měla být základním 
stavebním kamenem pro nastávající pro-

gramové období a mezi její nehlavnější 
body by měly patřit následující oblasti: 
vyhodnocení stávajícího potenciálu a ana- 
lýza rozvojových potřeb regionu, SWOT 
analýza, stanovení cílů, priorit a měři-
telných indikátorů.
Prostřednictvím veřejných projednávání 
bude možné, aby každý svým dílem přispěl 
ke tvorbě strategie a stanovení základních 
cílů, kterých by region měl v novém období 
dosáhnout. Svojí aktivní účastí můžete 

výrazně ovlivnit směřování strategie 
rozvoje území regionu naší MAS na období 
2014–2020.
Činnosti směřující k přípravě ISRÚ by měly 
být započaty po letních prázdninách, tedy 
zhruba od září 2012. Kromě veřejných 
slyšení budou občané z území do tvorby 
strategie zapojeni pomocí dotazníků, 
projektových listů a dalších dostupných 
prostředků.
Již nyní tedy máte možnost si důkladně 
rozmyslet, do kterých oblastí by MAS měla 
směřovat své úsilí, aby bylo přínosné pro 
celý region. O přípravě strategie budete 
informováni na našich webových stránkách 
www.pohodavenkova.cz.
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Výzva č. 6/2011
V rámci této výzvy byly předkládány 
projekty zaměřující se na podporu 
drobného zemědělského a nezemědělského 
podnikání, cestovního ruchu a vzdělávání. 
Po předchozích chudších letech se konečně 
podařilo zaktivizovat zemědělce a drobné 
podnikatele z území.
Z celkového počtu 21 předložených pro-
jektů jich celkem 14 bylo doporučeno k pod- 
poře, a to částkou Kč 4 125 736,–.

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

žadatel    název projektu       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 družstvo  Pořízení stroje rozdružovač 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,–
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,–

Výzva č. 7/2011
Druhá výzva v roce 2011 byla vyhlášena 18. 7. 2011 a žádosti 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 předloženo celkem 23 žádostí o dotaci, přičemž k podpoře bylo doporučeno 11 žádostí, kterým byla přidělena dotace 
v celkové výši Kč 3 630 445,–.

Projekty podpořené ve výzvě č. 7/2011 – odevzdání na RO SZIF v HK v říjnu2011

žadatel    název projektu       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 údržbu 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 O. h. Pořízení stanu nouzového přežití 199 485,–
Obec Pohoří   Snížení tepelných ztrát na Základní škole Pohoří 360 000,–
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,–

mas podpořila 25 žádostí o dotaci
v roce 2011 mas podpořila 25 žádostí o dotaci
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Podrobný průběh realizace SPL Krok za krokem 
s POHODOU venkovem můžete sledovat na na-
šich internetových stránkách
www.pohodavenkova.cz

venkovský občasník
Vydává občanské sdružení Místní akční sku-
pina POHODA venkova

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 graphIc studIo 3mosquItos

www.3mosquItos.cz

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

m í s t n í  a k č n í  s k u p i n a

roZhodněte
o strategii
staňte se členem mas

Příprava ISRÚ bude probíhat za účasti veřejnosti, ovšem finální podobu celé strategie budou 
schvalovat členové MAS POHODA venkova, kterým se může stát kdokoliv. Místní akční 
skupina POHODA venkova je občanským sdružením, které má ke dni 27. 3. 2012 celkem 
33 členů. Podmínkou činnosti MAS je, že v rozhodovacích orgánech musí být méně než 
50% zástupců z veřejné sféry, naopak zastoupení neziskového a podnikatelské sféry musí 
být více než 50%.
Pokud jste zástupce obce, neziskové organizace, podnikatelského subjektu či jen fyzická 
osoba a chcete se podílet na aktivitách na území MAS POHODA venkova a rozhodovat o 
rozvoji území, není nic jednoduššího, než si na webových stránkách www.pohodavenkova.
cz stáhnout členskou přihlášku, vyplnit ji a odeslat dle pokynů uvedených na přihlášce. 
Vítáni jsou opravdu všichni, kdo mají zájem na rozvoji regionu.

DIVADELNÍ
P O H O DA

fEstI-VAL 2012
5 .  roč n í k

Občanské sdružení BESEDA Val ve spolupráci s MAS POHODA venkova

připravují 5. ročník divadelní přehlídky
v Přírodním divadle Val na Dobrušsku

těšíme se na Vás od 27. 7. 2012 do 17. 6. 2012 vždy v neděli od 14.00
• areál divadla je zastřešen •

hraje se
za každého počasí

D o b r u š k a
o p o č n o

n o v é  M ě s t o  n a D  M e t u j í

II. ročníK 

30. 9. 2012 • 25. 11. 2012

w w w . m h f - v e k . c z


