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NAD ORLICÍ, o.p.s.
Plánuje vyhlásit v souladu se Strategickým plánem
LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ

7. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova,
opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
O finanční dotaci se mohou ucházet obce z území Kostelecka, Choceňska, Týnišťska a Třebechovicka (mapa území
MAS na stránkách www.nadorlici.cz zde)
Podpora je realizována formou zpětného proplácení uznatelných nákladů, projekty je třeba plně profinancovat a
teprve poté žádat o proplacení na základě odpovídajících dokladů.

Plánovaný termín vyhlášení výzvy začátek prosince 2012 ,
konec příjmu dotací cca do 10. ledna 2013
Žadateli mohou být:
- Obce, příspěvkové organizace zřízené obci
- nestátní neziskové organizace – př. občanská sdružení, obecně prospěšné organizace
- církve a jejich organizace- zájmová sdružení právnických osob, jsou – li jejich členy obce
U fichí C.1. C.2, C.3 – podnikatelé a zemědělci
U fiche D.2 – pouze majitelé či nájemci lesů

Vyhlašované dotační opatření:
Fiche č. 1 - A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu
Podpora obcí v oblasti technické a dopravní infrastruktury a zlepšení vzhledu obcí. Projekt může
zahrnovat úpravy veřejných prostranství – např. návsí, parkovišť včetně mobiliáře, dále výdaje na
obnovu či zbudování technické infrastruktury (energetické vedení, kamerový systém, měřič
rychlosti), nákup techniky na údržbu veřejného prostranství, parkové úpravy
Výše dotace: 90% z uznatelných nákladů
Předpokládaná alokace: 1.080.00,-Kč
Podpořené projekty v letech 2009 – 2012:
Obec Běstovice – Zeleň v obci Běstovice
Obec Hřibiny Ledská – Zvelebení obce Hřibiny – Ledská
Obec Orlické Podhůří – Úprava veřejného prostranství
Kostelecký okrašlovací spolek – Kostelecká zelená křižovatka – 92 250,-Kč
Městys Častolovice – Pořízení techniky na úpravu veřejného prostranství – 210 000,- Kč
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Fiche č. 5 - B.1 Radosti na venkově
Dotace je určena na zajištění občanského vybavení v oblasti veřejné správy, spolkových činností,
kultury, zdravotnictví, sociální oblasti, tělovýchovy a sportu. Výdaje mohou být použity na
modernizaci či rekonstrukci budov a na pořízení materiálně technického zázemí v daných
oblastech.
Výše dotace: 90% z uznatelných nákladů
Předpokládaná alokace: 1.398.000,- Kč
Příklady podpořených projektů v letech 2009 – 2012:
„PRO ŠTĚNKOV“ – Rozšíření dětského hřiště ve Štěnkově
„Občanské sdružení obce Plchůvky“ – Zastřešená terasa
Obec Mostek – Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Obec Běstovice – Zázemí pro spolkový život v obci Běstovice
SDH Kostelecké Horky – Vybavení pro pořádání hasičských soutěží, výstav a slavností
MC Kamínek Choceň – Vybavení nových prostor
TJ Sokol Sudslava – Rekonstrukce antukového kurtu
Skauti Choceň – Nákup vybavení pro táboření a volnočasové aktivity

Fiche č. 4 - C.1 Vytváření pohostinné tváře regionu
- náklady na stavbu, modernizaci, rekonstrukci či přestavbu malokapacitního (max. 60 lůžek)
ubytovacího či stravovacího zařízení, půjčovny sportovních potřeb, sportovních zařízení
- nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení (nábytek, kuchyňské
vybavení, elektrické spotřebiče, základní wellness apod.), nákup vybavení a sportovních potřeb pro
půjčovny sportovních potřeb (např. cyklistická a motorová kola, motokáry) a pro sportovní zařízení
(např. sněžné skútry, rolby)
Výše dotace: 60% z uznatelných nákladů
Předpokládaná alokace: 630.000,- Kč
Podpořené projekty v letech 2009 – 2012:
Ing. Pavel Bílek – Vrbice – Sportovně - Relaxační zázemí Penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici – nákup
technologie pro bazén, herní prvky 589.000,- Kč
Zdeněk Šimek – Sudslava – Agroturistika – modernizace 299.761,-Kč
INEX - SDA Kostelecké Horky – Kostelecké Horky – Vybavení a modernizace ubytovny Střediska
environmentální výchovy 360.000,-Kč
RAMPA SPORT s.r.o. – Doplnění lodí a vodáckého materiálu do půjčovny lodí v Týništi nad Orlicí –
276 600,-Kč

Fiche č. 5 - C.2 Rozvoj venkovského podnikání
- nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro nezemědělskou
činnost (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance)
- nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících k diverzifikaci do nezemědělských činností
nákup vybavení provozovny (základní nábytek) a nezbytné výpočetní techniky (hardware, software)
Výše dotace: 60% z uznatelných nákladů
Předpokládaná alokace : 360.000,- Kč
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Podpořené projekty v letech 2009 – 2012:
Lenka Libotovská - Hřibiny – Výstavba skladu palírny – 595.444,-Kč
Ing. Jindřich Husák – Lhoty u Potštejna - Modernizace pily – 288.000,-Kč
Soňa Toucová – Lipiny – založení venkovské keramické dílny– 186.400,-Kč
Markéta Málková – Choceň – Stomatologická laboratoř – 340.800,-Kč
Pavel Zářecký – Lhoty u potštejna – Sklad a dílna elektro – 294 000,- Kč
Jaroslav Čermák – Rájec – Pořízení bodové svářečky – 86 000,- Kč

Fiche č. 6 - C.3 Údržba krajiny a rozvoj místní produkce
- výstavba a rekonstrukce – stájí, pastevních areálů, dojírny pro krávy, ovce, kozy, haly pro chov
domácí drůbeže ,jímky na kejdu a odpadní vody, hnojiště, sila a horizontální haly pro skladování
obilovin, olejnin a luštěnin Sklady pro ovoce, zeleninu (včetně okopanin) a školkařské výpěstky,
skleníky, fóliovníky, kontejnerovny, tsavby pro skladování krmiv a steliv
- stabilní i mobilní zemědělská technika, strojní zařízení a vybavení
Výše dotace: 40 - 60% z uznatelných nákladů
Předpokládaná alokace: 428.000,- Kč
Podpořené projekty v letech 2009 – 2012:
Ing. Marie Axlerová – Hemže - Rekonstrukce hnojiště a skladu sena s přilehlou manipulační plochou,
zavedení technologie sušení – 178.742,-Kč
Eco – modus, s.r.o. – Čermná nad Orlicí – Modernizace provozovny – 598.00,-Kč
Ing. Radek Sus – Šachov - Technika pro sklizeň píce a vrtání děr – 204.000,Jiří Šalda – Lhoty u Potštejna – Oprava stáje – 249.950,-Kč
Ondřej podstave k – Modernizace ekofarmy – 150 000,- Kč

Fiche č. 8 - D.2 Lesy pro odpočinek a pro lidi
Dotace je určena na podporu rekreační funkce lesa a usměrňování návštěvnosti území – např.
stezky, odpočívadla, zřizovaní herních a naučných prvků, záchytná parkoviště, informační tabule,
mosty, lávky, přístřešky.
Výše dotace: 90% z uznatelných nákladů
Předpokládaná alokace: 720.00,- Kč

Fiche č. 9 - E.1 Oživení památek a tradic regionu
Záměr a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova
V případě záměru a) se za KDV považuje kromě nemovitých a movitých památek také nehmotné
kulturní dědictví (např. staročeské kuchařské recepty, lidové písně, folklor, pověsti, zvyky ) Záměr b)
obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
V případě záměru b) se KDV rozumí nemovité památky, např. zámečky, kostely, hřbitovy, fary,
stavby lidové architektury, technické památky, drobná sakrální architektura, kulturní movité
památky, např. hudební nástroje, kostelní zvony, obrazy, knihy, sochy historický nábytek.
Záměr c) stálé výstavní expozice a muzea
V případě záměru c) lze poskytnout dotaci např. na Vesnické muzeum, Dům starých časů, Dům
zaniklých řemesel, Rodný dům slavného rodáka, Archeoskanzen) s nabídkou místních kulturních a
historických zajímavostí, kuriozit s vazbou na místní
historii, kulturní a umělecké aktivity
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Výše dotace: 90% z uznatelných nákladů
Předpokládaná alokce: 720.00,- Kč
Podpořené projekty v letech 2009 – 2012:
Obec Zářecká Lhota –Oprava kapličky – 220.000,-Kč
Město Choceň - Obnova sloupu se sochou Panny Marie Vambeřické v Chocni – 110.600,-Kč
ZO ČSOP ORLICE – Krňovice - Rekonstrukce vodního mlýna č.p.30 z Bělče nad Orlicí – 437.298,-Kč
Spolek přátel města Týniště nad Orlicí o.s. – Zpřístupnění veřejnosti Vodárenské věže – 262.800,-Kč
Ing. Jana Galbičková – Kuchařka Podorlicka – 177 300,- Kč
SDH Sudslava – Restaurování historické hasičské stříkačky – 148 500,-Kč
Obec Lhoty u Potštejna – Restaurování soch – 252 000,- Kč

Kontaktní osoba pro výzvu:
Bc. Martina Lorencová, 733 351 657, martina.lorencova@nadorlici.cz
www.nadorlici.cz

Předpokládaný časový harmonogram výzvy:
3.12.2012– vyhlášení výzvy
20.12 . 2012 – 15.1. 2013 – Příjem žádostí
16. – 31.1.2013 – Administrativní kontrola projektů
2.2. – 23.2.2013– Hodnocení projektů výběrovou komisí
26.2. 2013 – schválení projektů Programovým výborem
8.3. 2013 – Zaregistrování projektů na SZIF
Cca v červenci podpis Dohody k projektu se SZIF
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Předpokládaný časový harmonogram 7. výzvy:
1.10. – 15.12.2012 – seznámení s MAS v nově připojených obcích, dle zájmu př. Orlické
Podhůří, Oucmanice + školení v 7. Výzvě
3.12.2012– vyhlášení výzvy
20.12 . 2012 – 10.1. 2013 – Příjem žádostí
11. – 31. 1. 2013 – Administrativní kontrola projektů
2.2. – 23.2.2013– Hodnocení projektů výběrovou komisí
26.2. 2013 – schválení projektů Programovým výborem
8.3. 2013 – Zaregistrování projektů na SZIF
Cca v červenci podpis Dohody k projektu se SZIF

Vypracovala: Martina Lorencová
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