
Co se stalo v červnu v MAS ORLICKO:

RADA MAS ORLICKO

Dne 08.06.2021 rada MAS ORLICKO projednala možnosti využití zbytkových alokací
programových rámců PRV a IROP.

PRV – Rada MAS ORLICKO rozhodla o přijetí nabídky navýšení alokace programového rámce
PRV. Rada MAS se dohodla na realizací jedné výzvy s alokací ve výši 17 677 970 Kč s
plánovaným vyhlášením v 1. čtvrtině roku 2022. Výzva bude zaměřena na podporu živočišné a
rostlinné výroby a spolkové činnosti. Záměry bude možné od září konzultovat s projektovou
manažerkou Ing. Alicí Brožkovou.

IROP – Rada MAS ORLICKO po přezkoumání absorpční kapacity území v jednotlivých
opatřeních schválila převedení zbytkových prostředků IROP v celkové výši 630 475 Kč do
opatření IROP 8/Infrastruktura pro sociální podnikání. Termín vyhlášení výzvy je plánován na
13.09.2021. Konzultace bude poskytovat projektová manažerkaMgr. Šárka Bartošová.

VALNÁ HROMADA

Dne 24.06.2021 se konalo jednání valné hromady
MAS ORLICKO, při němž byla schválena koncepční
část strategie CLLD MAS ORLICKO, z.s. Koncepční
část byla zaslána Ministerstvu pro místní rozvoj ČR
k hodnocení. Valná hromada dále projednala
aktuální záležitosti týkající se programových
rámců IROP a PRV..



Více informací na:www.masproorlicko.cz
www.mas.orlicko.cz

PLÁNUJEME …

Ani během července nebudou manažerky

MAS ORLICKO zahálet. Během léta plánují

provést terénní šetření v obcích z celého

území, při němž se pokusí získat bližší

informace o jejich projektových záměrech a

při němž podrobně informují zástupce obcí

o činnosti a aktivitách MAS ORLICKO, z.s.

souvisejících s akčním plánováním pro nové

programové období.

PŘÍPRAVA AKČNÍCH PLÁNŮ PRO ZAMĚŘENÍ PODPORY
V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2021 AŽ 2027

Po dokončení koncepční části strategie CLLD MAS ORLICKO byla
zahájena příprava konkrétních akčních plánů (tj. v horizontu příštích
6 až 12 měsíců bude řešeno, jaké aktivity a jakými prostředky budou
podpořeny).

Dne 17.06.2021 proběhlo k tomuto tématu první jednání pracovní
skupiny zaměřené na Operační program Zaměstnanost.

V souladu s výstupy jednání bude další příprava zaměřena do
oblastí:

• mobilní specializované paliativní péče, hospicové péče a
neformálních pečovatelů

• příměstských táborů s komunitním přesahem a dalších služeb
pro rodiny

http://www.masproorlicko.cz/
http://www.mas.orlicko.cz/

