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Podle nejnovějších informací bude sběr žádostí na ro szif v rámci 13. kola prv probíhat 
do 20. 6. 2011 a z tohoto důvodu byl schválen následující harmonogram:

• příjem žádostí na mas pv   čtvrtek 19. 5. 2011 (7–17 h.)
      pátek 20. 5. 2011 (7–14 h.)
• administrativní kontrola
  a kontrola přijatelnosti   23.–30. 5. 2011 (do 15 h.)
• hodnocení projektů č. 1   30. 5. – 7. 6. 2011
• hodnocení projektů č. 2   8.–13. 6. 2011
• zasedání vk, pv    13. 6. 2011
• registrace projektů na ro szif   16. 6. 2011

Schválené fiche pro výzvu č. 6/2011

fiche 1 konkurenceschopnost
Oblast podpory:
Fiche je zaměřena na investice do země-
dělských staveb a technologií určených 
pro živočišnou (podpora se týká chovu 
skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drůbeže 
a včel) a rostlinnou výrobu. Podpora je 
dále zaměřena na uvádění souvisejících 
produktů prvovýroby na trh a využití a 
zpracování biomasy pro vlastní potřebu.

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční 
výdaje se zaměřením např.
• na výstavbu a rekonstrukci stájí
• na budování pastevních areálů
• na dojírny
• na haly pro chov drůbeže
• na chov včel; na výstavbu a rekonstrukci 
sil a horizontálních hal
• na sklady pro ovoce, zeleninu a chmel
• na stavby pro skladování krmiv a steliv
• na stabilní i mobilní zemědělskou tech-
niku, strojní zařízení a vybavení.

Příjemce dotace:
• zemědělský podnikatel
• podnikatelský subjekt, který je z převážné 
většiny vlastněn zemědělskými prvový-
robci a předmětem jeho činnosti je posky-
tovat práce, výkony nebo služby, které sou-
visejí výhradně se zemědělskou výrobou
• podmínkou je, že žadatel podniká mini-
málně 2 roky v zemědělství.
Výše dotace:
40–60 % ze způsobilých výdajů, ze kterých 
je stanovena dotace (dle situování ve zne-
výhodněných oblastech a podle toho, zda-li 
žádá mladý zemědělec do 40 let).

Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých 
je stanovena dotace, jsou kč 2 000 000,–.
Minimální výše v případě projektu zamě-
řeného na chov včel je kč 200 000,–.

(pokračování na straně 3)

slovo místopředsedy mAs

Vážení čtenáři, chci Vás vyzvat k podávání 
projektů do 6. výzvy sběru žádostí o dotaci 
z Programu LEADER – IV. osy Programu 
rozvoje venkova, kde pro Vás otevíráme 
čtyři fiche. Tyto fiche jsou především 
zaměřeny na podporu malých a středních 
podnikatelů v zemědělství i mimo něj, 
alokováno je 60 % ročního rozpočtu MAS 

POHODA venkova. Podporovány budou 
především menší projekty tak, abychom 
splnili cí le našeho STR ATEGICKÉHO 
PLÁNU  LE ADER „Krok  za  krokem
s POHODOU venkovem“.
Hodně štěstí při tvorbě a realizaci pro-
jektů Vám přeje
Ing. Jiří PETR, místopředseda a zástupce 
pro oblast zemědělství v MAS Pv



V pořadí již čtvrtou výzvu v rámci realizace strategického plánu vyhlásila místní akční skupina 15. prosince 2009. Sběr žádostí do 4 vyhlá-
šených fichí (č. 1 konkurenceschopnost, č. 2 firmy a produkty, č. 3 cestovní ruch a č. 8 vzdělávání) probíhal začátkem února 
2010 a předloženo bylo celkem 5 projektových žádostí o požadované dotaci kč 2 434 828,–. Všech pět předložených žádostí úspěšně prošlo 
administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti a bylo doporučeno k podpoře.

žadatel    název projektu     výdaje v Kč dotace v Kč
    Fiche 1 Konkurenceschopnost
D.K.E. Dobré s.r.o.   VÝMĚNA TECHNOLOGIE PRO VÝKRM BROJLERŮ
    NA FARMĚ V DOBRÉM
    Fiche 2 Firmy a produkty
Zdeněk Fireš   Nákup technologie CNC obrábění kovů
Marcela Petrová   Revitalizace zemědělského objektu na sklad
    a prodejnu nápojů
    Fiche 3 Cestovní ruch
Mgr. Eva Skalická   Vybavení půjčovny a servisu lyží a snowboardů v novém
    areálu Rampušák v Olešnici v Orlických horách
Ondřej Žďárský   Vybavení půjčovny běžeckých lyží a dalších potřeb

    v areálu Čihalka v Olešnici v Orlických horách

Pátá výzva, která byla zaměřena na fichi č. 1 konkurenceschopnost, č. 2 firmy a produkty, č. 4 infrastruktura, č. 5 občanská 
vybavenost i, č. 6 občanská vybavenost ii a č. 7 kulturní dědictví, byla vyhlášena 14. července 2010. V rámci této výzvy bylo
v kanceláři mas předloženo celkem 15 žádostí o požadované dotaci kč 15 169 263,–, přičemž alokováno na tuto výzvu bylo kč 6 815 172,–. 
K podpoře nakonec bylo vybráno celkem 7 žádostí, přičemž žadatel Obec Česká Čermná nebude pro nedostatek alokovaných finančních 
prostředků uspokojen v plné výši.

    Fiche 4 Infrastruktura
Obec Česká Čermná   Do školy bezpečněji
    Fiche 5 Občanská vybavenost I
Obec Podbřezí   Rekonstrukce šatny, jídelny a výdejny jídel
    se zázemím ZŠ v Podbřezí čp. 3
Město Nové Město nad Metují  Stavba klubovny Spy
Sbor dobrovolných hasičů
Olešnice v Orlických horách  Rekonstrukce topného systému
Obec Val    Obecní budovy Val č.p. 14 a Val č.p. 26, výměna oken a dveří
    Fiche 7 Kulturní dědictví
Město Nové Město nad Metují  Muzejní informační stánek s expozicí
    v Novém Městě nad Metují
Městys Nový Hrádek   Kulturní dědictví ctíme, památníky opravíme

Realizace SPl
leaderovské projekty našeho regionu podpořené ve 4. a 5. výzvě
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(pokračování ze strany 1)

fiche 2 firmy a produkty
Oblast podpory:
Fiche je zaměřena na podporu zakládání 
nových a rozvoj existujících podniků 
nejmenší velikosti – mikropodniků, včetně 
nových živností v oblasti výroby, zpra-
cování a služeb. Cílem podpory je rozvoj 
hospodářské struktury nezemědělských 
aktivit.

Dotaci lze poskytnout
• na novou výstavbu, rekonstrukci, mod-
ernizaci či přestavbu provozovny
• na nákup strojů, technologií a dalších 
zařízení sloužících k rozvoji a zakládání 
mikropodniků
• na výdaje na propagaci a marketing, které 
jsou součástí projektu.
Příjemce dotace:
• fyzické a právnické osoby, podnikatelé 
(i bez historie), kteří splňují podmínky pro 
zařazení do kategorie mikropodniků
• žadatel nesmí být zemědělský podnikatel.
Výše dotace:
Podpora je poskytována v režimu „de mini-
mis“, maximální výše dotace je 60 %. Maxi-
mální výše způsobilých výdajů, ze kterých 
je stanovena dotace, jsou kč 2 000 000,–.

fiche 3 cestovní ruch
Oblast podpory:
Fiche je zaměřena na rozvoj aktivit v rámci 
rozvoje venkovské ekonomiky směrem k 
činnostem v cestovním ruchu.

Dotaci lze poskytnout
• na stavbu, modernizaci, rekonstrukci či 
přestavbu malokapacitního ubytovacího 
nebo stravovacího zařízení, půjčovny 
sportovních potřeb, sportovních zařízení
• na nákup vybavení pro malokapacitní 
ubytovací či stravovací zařízení
• na nákup vybavení a sportovních potřeb 
pro půjčovny sportovních potřeb a pro 
sportovní zařízení
• na výdaje na propagaci a marketing, které 
jsou součástí projektu.
Příjemce dotace:
• nezemědělské podnikatelské subjekty, 
které podnikají v oblasti cestovního ruchu
• fyzické a právnické osoby, které podnikají 
v zemědělské výrobě
• zájmová sdružení právnických osob
• nestátní neziskové organizace

• obec, svazek obcí
Výše dotace:
Podpora je poskytována v režimu ,,de mini-
mis“, maximální výše dotace je 60 % pro 
malé podniky, 50 % pro střední podniky a 
40 % pro velké podniky. Maximální výše 
způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace, jsou kč 2 000 000,–.

fiche 8 vzdělávání
Oblast podpory: 
Fiche je zaměřena na vzdělávání hospo-
dářských subjektů působících na venkově 
v oblastech diverzifikace činností neze-
mědělské povahy, zakládání a rozvoje 
mikropodniků, venkovského cestovního 
ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanské-
ho vybavení a služeb a ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví venkova.
Hospodářskými subjekty rozumíme osoby 
zapsané v obchodním rejstříku, osoby, 
které podnikají na základě živnostenského 
oprávnění nebo jiného než živnostenského 
oprávnění podle zvláštních předpisů, fy-
zické a právnické osoby, které provozují 
zemědělskou výrobu a jsou zapsány v evi-
denci zemědělských podnikatelů a obce 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve 
znění pozdějších předpisů.
Příjemce dotace:
• obec, svazek obcí
• nezisková organizace s právní subjekti-
vitou.
Výše dotace:
Podpora je poskytována v režimu ,,de mini-
mis“, maximální výše dotace je 100 %.

NAše čleNská
ZáklAdNA

Občanské sdružení mas pohoda venkova 
není uzavřenou společností ! Pro zájemce 
o členství v mas je k dispozici přihláška 
na našem webu. Členové mas pouze kon-
trolují zachování povinného poměrného 
zastoupení představitelů veřejného, 
podnikatelského a neziskového sektoru 
našeho regionu. Každý člen má možnost 
volit a samozřejmě být volen do rozhodu-
jících orgánů mas. Členství však také 
každého z nás zavazuje k určité aktivitě a 
plnění povinností.
Nejvyšším rozhodujícím orgánem je 
programový výbor v čele s předsedou, 
jednu z nejdůležitějších rolí plní členové 
výběrové komise, významnou roli v sys-
tému fungování mas dále plní členové 
revizní komise a monitorovacího 
výboru.

mas pohoda venkova působí na území 
30 obcí, kde trvale žije více jak 30 ti-
síc obyvatel. Každoročně je příjemcem 
f inančních prostředků z Programu 
rozvoje venkova (prv) – leader, které 
následně za účelem realizace svého strate-
gického plánu přerozděluje jednotlivým 
žadatelům o podporu. Výběrem žadatelů 
však nic nekončí – naopak, tím teprve celý 
proces realizace začíná.
Součástí  celého procesu realizace je sys-
tém průběžných i následných kontrol. 
mas totiž z velké části zodpovídá za bez-
problémový průběh realizace jednotlivých 
projektů.

(pokračování na straně 3)
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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 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

NAše čleNská ZáklAdNA
PROGRAMOVÝ VÝBOR:
Luboš Řehák  neziskový sektor  OS BESEDA Val  Val
Ing. Jiří Petr  zemědělský podnikatel     Dobruška
Ing. Otakar Krásný zemědělský podnikatel  Labris, s.r.o. Dobré  Dobré
Antonín Novotný neziskový sektor  SDH v Podbřezí  Podbřezí
Mgr. Eva Skalická neziskový sektor  OS Sdružení pro Olešnici  Olešnice v Orl.h.
VÝBĚROVÁ KOMISE:
Eva Smažíková starostka obce  Obec Česká Čermná  Česká Čermná
Libuše Brandejsová starostka obce  Obec Trnov   Trnov
DiS. Vít Klouček neziskový sektor  SDH Olešnice v Orl.h.  Olešnice v Orl.h.
Jan Rozínek  neziskový sektor  SK Dobré s.r.o.  Dobré
Ing. Petr Zahradník zást. zeměděl. sektoru  Sedloňov – Ošerov
REVIZNÍ KOMISE:
Zdeněk Krafka starosta obce   Obec Pohoří   Pohoří
Zdeněk Bendzo starosta obce   Obec Semechnice  Semechnice
Ivo Koláčný  neziskový sektor  F.C.S. Dobruška  Dobruška
OStAtNÍ člENOVé VAlNé hROMAdy:
Josef Hejzlar  neziskový sektor  SDH Bačetín   Bačetín
Jiří Hlaváček  neziskový sektor  Sokol Nový Hrádek  Nový Hrádek
Martin Krejčík neziskový sektor  SKI KLUB Dobruška
Pavel Holeček zemědělský podnikatel  Farma Holeček  Chlístov
Renata Holečková místostarostka obce  Obec Chlístov  Chlístov
Bohuslav Rychetský neziskový sektor  SDH Bohdašín  Bohdašín
Jiří Jiránek  zemědělský podnikatel  Farma Olešenka, spol. s r.o. Bystré
Václav Kárník zemědělský podnikatel  EKOFARMA Strakovec, s.r.o. Dobré
Josef Macek  starosta obce   Obec Janov   Janov
Jan Moravec  zemědělský podnikatel     Podbřezí
Michal Moravec místostarosta obce  Obec Dobřany  Dobřany
Zdeněk Pavlíček zemědělský podnikatel     Podbřezí
Zdeněk Schwarz starosta obce   Obec Sedloňov  Sedloňov
Ivo Štěpán  zemědělský podnikatel     Nový Hrádek
Miloš Valtera zemědělský podnikatel     Čánka
Jiří Bednář  neziskový sektor  TJ Sokol Dobruška  Dobruška
Ing. Josef Kováříček podnikatel      Přibyslav

I. ročník Mezinárodního hudeb-
ního festivalu F. L Věka pořádá 
občanské sdružení MAS POHODA 
venkova společně s Barocco sempre 
giovane o.p.s. ve spolupráci s umě-
leckým seskupením DOBRUŠ-
SKÁ KLASIKA za finanční podpory 
Královéhradeckého kraje a Města 
Dobrušky, dále pak za podpory Aso-
ciace hudebních umělců a vědců, 
Římskokatolické farnosti Dobruška, 
Konzervatoře Pardubice, Polského 
institutu v Praze a Fóra mladých. 
Festival se skládá ze šesti koncertů, 
o úvodní koncert se dne 25. 9. 2011
od   19.30 hodin v Kostele  sv. Václava 
v Dobrušce postará houslový virtuos 
Václav Hudeček a Barocco sempre 
giovane. Uměleckým ředitelem a 
dramaturgem festivalu je jeden
z nejúspěšnějších varhaníků mladé 
generace pan Pavel Svoboda.

(pokračování ze strany 3)

OZNáMeNÍ 
O UkONčeNÍ 
sBĚRU ŽádOsTÍ
Všem výrobcům, řemeslníkům a drob-
ným podnikatelům našeho regionu
Oznamujeme, že Certifikační komise pro 
udělování regionální značky „ORLICKÉ 
HORY originální produkt®“ domácím 
výrobkům z Orlických hor a Podorlicka 
bude opět zasedat koncem května!
Certifikační zásady a kritéria včetně žádosti 
v elektronické podobě získáte na webových 
stránkách regionálního koordinátora pro-
jektu www.pohodavenkova.cz nebo na 
www.regionalni-znacky.cz.
Příjem žádostí o udělení značky nebo o pro-
dloužení smlouvy o užívání značky zasílejte 
nejpozději do 20. 5. 2011 na adresu sídla 
koordinátora značení: mas pohoda ven-
kova, Val 26, 518 01 Dobruška!

DIVADELNÍ
POHODA

2011
4. ročník
4. ROčNÍk přehlÍdky 
AMATéRskÝch diVAdel
divadelní pOhOdA 2011

Pořadatelé z Místní akční skupiny PO-
HODA venkova a Občanského sdružení 
BESEDA Val pro Vás připravili již 4. ročník 
přehlídky amatérských divadel Divadelní 
POHODA 2011, která se koná v měsících 
květen a červen v Přírodním divadle Val. 
Jedná se většinou o nedělní představení 
(vždy od 14.00 h), zahájení již 22.května! 
Vstupenky zakoupíte na místě, hraje se 
za každého počasí, areál je zastřešen. 
Občerstvení zajištěno – těšíme se na Vaši 
účast.

Mezinárodní
hudební festival

F. L. Věka


