
 

 

Aktuálně z Místní akční skupiny ORLICKO 
Vážení čtenáři, s blížícím se koncem prázdnin Vám přinášíme aktuální zprávy z Místní 
akční skupiny ORLICKO, která i během první poloviny letošního roku pracovala naplno: 
přijala a administrovala dalších 50 žádostí o dotaci, pomalu rozjíždí nový projekt a 
připravuje strategii pro nové programovací období. 
 

Počet úspěšných a podpořených projektů se opět rozrůstá 
Dne 26. 4. 2013 ukončila MAS ORLICKO příjem žádostí do poslední sedmé vyhlášené výzvy. 
Celkem 50 žadatelů z řad obcí, podnikatelů i neziskových organizací předložilo své žádosti 
na potřebné a užitečné projekty – z toho 39 projektů v celkové hodnotě 18 361 998 Kč 

následně výběrová komise doporučila k podpoře z Programu rozvoje venkova. Mezi žadatele bude na dotacích 
mezi 50 a 90 procenty rozděleno 9 881 146 Kč. S podpořenými projekty i vyhodnocením výzvy se můžete 
seznámit na našich webových stránkách.  
 

Současně během první poloviny letošního roku ukončili realizaci projektů podpořených v loňském roce další 
žadatelé – např. Město Jablonné nad Orlicí, obec Bystřec, pan Zdeněk Krejsa, pan Ondřej Veselý, Občanské 
sdružení CEMA Žamberk, Český rybářský svaz místní organizace Žamberk (viz. foto). 
 

V tomto dotačním období 2007 – 2013 jsme již všechny přidělené finanční prostředky mezi žadatele z našeho 
území rozdělili. Těšíme se na spolupráci v dalším programovacím období 2014 – 2020. 
 

Jedeme všichni – nový projekt na podporu cestovního ruchu 
Odstartovali jsme práce na novém projektu na podporu cestovního ruchu. Naším prvním cílem nyní je navržení 
vedení páteřní trasy propojujících území všechna partnerů a vytvoření doplňkových okruhů pro elektrokola. 
Vytyčení tras povede jak po stávajících cyklotrasách, tak nespojitě po dalších komunikacích tak, aby byly 
průjezdné a v možnostech elektrokol. Studie zajistí a garantuje sjízdnost tras, stejně jako bezpečný dojezd 
k dalšímu dobíjecímu místu. „Máte nám ke studii co říci, chcete se zapojit? Provozujete půjčovnu s 
elektrokoly? Jste ochotni poskytovat dobíjení pro elektrokola turistů? Neváhejte a oslovte MAS na Vašem 
území.“ vyzývá Petr Pecha, manažer Místní akční skupiny z Rýmařovska a garant aktivity. 
 

Výběr z ukončených projektů  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obec Bystřec Občanské sdružení CEMA Žamberk Zdeněk Krejsa 
 Dětská hřiště Zkvalitnění hřiště a tvůrčí dílny Rozvoj provozovny truhlářské zakázkové výroby 

 



 

 

Strategie 2014 - 2020 
Všichni členové i pracovníci MAS nyní mimo jiné pilně pracují na přípravě nové strategie pro programovací 
období 2014 – 2020. Za poslední půlrok proběhly především následující aktivity: 

Terénní šetření ve všech obcích na území MAS ORLICKO a dotazníkové šetření ve všech obcích se zaměřilo na 
potřeby obcí jako celku. O pohledu na kvalitu a nabídku vzdělávacích služeb proběhlo pod titulkem „Vzdělávání 
pod lupou“ celkem 10 besed s rodiči. Pohled jednotlivých institucí byl zastoupen pomocí dotazníkového šetření 
na úrovni mateřských, základních i středních škol. K tématu proběhlo v měsíci květnu setkání koordinačního 
týmu. Rozsáhlé šetření proběhlo také v oblasti sociálních služeb. Během prázdnin se koordinační tým a pracovní 
skupina sešli již celkem dvakrát.  

V oblasti zemědělství proběhla dotazníková šetření celkem dvakrát – jednou se zaměřením na obecné aspekty, 
ve druhém případě již byla zacílena na otázky ekologického zemědělství. Návrh analýzy území společně 
s výsledky dotazníkového šetření byly prezentovány na konci května. 

Postupně pokračujeme ve zpracování dílčích analýz i v dalších oblastech našeho života. 

Veškeré dílčí výstupy i dokumenty jsou již nyní zveřejněny na webových stránkách MAS v sekci STRATEGIE 2014 
– 2020, kde najdete i aktuální informace o novinkách a připravovaných setkáních. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


