
 

Kancelář MAS ORLICKO nezahálela ani o prázdninách 
 

V dalším kole jsme přijali 30 žádostí obcí, neziskovek a podnikatelů, dokončili jsme tábořiště 

pro handicapované v Kameničné, projekt na podporu spolupráce neziskových organizací 

pokračuje. 
 

Nejen tyto, ale i další aktivity proběhly a budou probíhat nejen na Orlicku díky iniciativě MAS 

ORLICKO.   
 

Letní kolo příjmu žádostí ukončeno, další šance podat žádost – jaro 2013 … 
 

Dne 6. 9. 2012 ukončila MAS ORLICKO příjem žádostí do již šesté vyhlášené výzvy. Žádosti na podporu rozvoje obcí, 

neziskových organizací a podnikatelů podalo celkem 30 žadatelů – 4 obce, 14 neziskových a církevních organizací a 12 

mikropodniků. Seznam úspěšných žadatelů bude znám v polovině října. 

Poslední šance podat žádost se svým projektovým záměrem v tomto programovacím období bude příští rok na jaře v již 

sedmé výzvě s předpokládanou celkovou alokací cca. 10 milionů korun. Seznam vhodných příjemců spolu s finančním 

plánem bude zveřejněn do konce roku.   
 

Projekt na podporu handicapovaných dokončen … 
 

Již nyní si můžete zapůjčit specielní kompenzační sportovní pomůcky pro handicapované v regionální 

půjčovně Oblastní charity Ústí nad Orlicí, na pobočce v Letohradě. O těchto pomůckách jsme Vás informovali již 

v minulých číslech. 

V další fázi tohoto projektu bylo díky MAS ORLICKO vybudováno tábořiště 

pro handicapované v Kameničné. Některé děti mají konec prázdnin spojený 

spíše s pocity „zase škola“. Tento dojem jsme se snažili rozptýlit pěknou 

odpolední sobotní akcí 25. 8. na novém tábořišti, jejíž součástí byla spousta 

soutěží, opékání špekáčků, jízda na koni, ochutnávka medu a koňská svatba. 

Tábořiště provozuje Šťastný domov, občanské 

sdružení. Více informací o provozu tábořiště 

naleznete na www.stastny-domov.cz 

 

Další částí projektu byla i analýza atraktivit 

cestovního ruchu z hlediska dostupnosti 

handicapovaným i osobami. Brožuru s těmito informacemi si můžete vyzvednout na 

informačních centrech. Případně navštivte webové stránky www.jedemetaky.cz.   

 

Nový portál podpoří fungování neziskových organizací 
 

Nový portál je již téměř před dokončením. Neziskovým organizacím na území Orlicka nabídne bezplatnou možnost 

prezentace své činnosti, „burzu“ příležitostí pro nabídku a poptávku (například vybavení a prostory) a v rámci 

společného kalendáře akcí též možnost plánovat své sportovní a kulturní akce. Tak aby nedocházelo k souběhu 

obdobných akcí v sousedních obcích. 

Do projektu se můžete zapojit již nyní na webových stránkách projektu www.neziskovkyorlicka.cz od června 2012. 

 

Do dalších let s větším územím, aneb MAS ORLICKO se pomalu rozšiřuje 
 

Jak jsme Vás již informovali, MAS ORLICKO má zájem o rozšíření působnosti do regionu Orlicko – Třebovsko. To by 

ve výsledku přineslo možnost využívat nabídky služeb MAS ORLICKO dalším obcím, podnikatelům a neziskovým 

organizacím v Pardubickém kraji. 

V současné době již 13 zastupitelstev dalších obcí schválilo připojení k MAS ORLICKO. 

 

Více informací o aktivitách a činnosti MAS ORLICKO na: www.mas.orlicko.cz nebo v kanceláři MAS na Divišově 669 

v Žamberku. 

 


