
 

 

Malý LEADER podporuje MAP 

 

Malý LEADER je výzva vyhlašovaná MAS ORLICKO, z. s. a je financována z Programu obnovy venkova 

Pardubického kraje. Řídící pracovní skupina MAP na základě výstupů z dlouhodobých jednání 

pracovních skupin vypracovala návrh projektu na Podporu čtenářské gramotnosti. Tento návrh byl 12. 

března 2020 představen Radě MAS, a ta schválila finanční částku 150 000 Kč, která bude moci být 

využita pro tento projekt na podporu čtenářské gramotnosti na základě aktivit spolupráce u dětí a žáků 

do 15 let v rámci MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.  

 

Rada MAS schválila tuto variantu projektu: 

Název projektu: Podpora čtenářské gramotnosti na území MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová 

Cíl projektu: Podpora čtenářské gramotnosti na základě aktivit spolupráce u dětí a žáků do 15 let.  

Počet škol, které budou zapojeny do projektu: 5  

Škola zapojená do projektu bude moci žádat maximálně o 30 000 Kč z výzvy Malý LEADER (činí max. 

70 % dotace) a zbytek bude muset financovat ze svých nákladů (při využití maximální výše dotace 

30 000 Kč činí 30 % vlastní náklady 9 000 Kč). Celkové výdaje projektu budou tedy 39 000 Kč. U výzvy 

Malý LEADER je nastaveno ex-post financování. 

UPOZORNĚNÍ: je zde nutná spolupráce se zřizovatelem. Podmínky výzvy udávají, že způsobilým 

žadatelem je obec členského svazku obcí MAS ORLICKO, z.s. (v našem případě Region Orlicko-

Třebovsko) a obec musí náležet do zájmového území MAS ORLICKO, z.s. Tzn., že žadatelem do výzvy 

Malý LEADER musí být obec1. Samotné formální podání žádosti o dotaci JE VELMI JEDNODUCHÉ.  

Jelikož cílem projektu je pomocí aktivit spolupráce podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti, aktivity, 

které lze financovat z výzvy Malý LEADER, musí být koncipovány tak, aby podpořily navazující měkké 

aktivity. Tzn., že pokud se škola rozhodne zapojit do této výzvy, nejen, že získá možnost nakoupit si 

vybavení, ale zaváže se i ke zrealizování 5 měkkých aktivit (4 pod režií školy + 1 společné setkání všech 

zapojených škol do projektu).  

Škola může z Malého LEADERA získat nábytek (stoly, židle, sedací vaky, houpací křesla, knihovna), 

dataprojektor, plátno, tabule atd.  

V rámci měkkých aktivit si škola bude moci vybrat z nabízených možností spolupráce 1 nebo více, jak 

uzná za vhodné, ale musí splnit 4 aktivity v režii školy a zúčastnit se 1 společného setkání všech škol 

zapojených do projektu. Musí se jednat o aktivity na podporu čtenářské gramotnosti. Způsob, jakým 

škola aktivitu pojme, je v režii školy (jedná se o obdobu pilotáže z MAP I). K realizaci měkkých aktivit 

musí být využity prostředky nakoupené z Malého LEADERA.  

 
1 Jedná se o tyto obce: Brandýs nad Orlicí, Česká Třebová, České Libchavy, Dlouhá Třebová, Dolní Dobrouč, 
Hnátnice, Jehnědí, Libchavy, Rybník, Řetová, Semanín, Sopotnice, Třebovice, Ústí nad Orlicí. 



 

 

Škola si může vybrat spolupráci mezi: 

• Škola + knihovna; 

• Mezistupňová spolupráce škol; 

• Škola + rodiče/prarodiče; 

• Škola + spolek; 

• Škola + odborník; 

• Škola + knihkupectví/nakladatelství; 

• Škola + družina; 

• Škola + volnočasový kroužek. 

 

Další informace: 

Do 3. dubna prosíme o zaslání zájmu o zapojení do aktivity. Zprávu o zájmu o zapojení do projektu 

posílejte na email bednarova@mas.orlicko.cz.  

6. dubna bude zveřejněna prezentace, ve které budou uvedeny doplňující informace.  

6. až 17. dubna budou probíhat konzultace určené pro zájemce o zapojení do projektu. V rámci těchto 

konzultací bude zodpovídány dotazy k projektu, podmínkám zapojení, harmonogramu projektu, 

kritériím výběru zapojených škol, výstupy, které bude daná škola dokládat a technická stránka podání 

žádosti o dotaci z Malého LEADERU.  

Do 17. dubna zřizovatel za školu odevzdá datovou schránkou přihlášku k zapojení do projektu. 

Formulář přihlášky bude zveřejněn 6. dubna spolu s otevřením konzultací.  

Každá škola, která bude vybrána do realizace projektu, zvolí ze svých řad koordinátora projektu, který 

bude mít realizaci projektu ve škole na starosti a zúčastní se závěrečného sdílení zkušeností. Pozice 

koordinátora projektu bude hrazena z projektu MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II.  

Předběžný harmonogram realizace Malého LEADERA je dostupný zde.  

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Bednářová, bednarova@mas.orlicko.cz, 735 755 725.  
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