AKTUÁLNĚ Z MAS ORLICKO, z.s.
Kolektiv zaměstnanců MAS ORLICKO, z.s. nepřetržitě, od loňského roku pracuje na zdárném splnění požadovaných
standardů pro získání Standardizace pro nové programové období 2014 – 2020, díky kterým prokážeme, že jsme
schopni se podílet na realizaci programů financovaných z evropských fondů. Velkou část požadavků již máme
splněnou a v současnosti již dolaďujeme drobné nedostatky. Koncem srpna bychom se měli dozvědět, jak jsme
byli úspěšní. Vzhledem k těmto okolnostem a časové prodlevě schvalování programů Evropskou komisí, nejsou
v současné době vyhlášeny nové výzvy pro žadatele. Dá se ale předpokládat, že v druhé polovině letošního roku
budeme již schopni podat zájemcům bližší informace.
Přesto nezahálíme a nabízíme služby v oblasti poradenství, prostřednictvím seminářů pro NNO.
MAS ORLICKO, z.s. v minulém roce uspořádala 6 seminářů na pomoc spolkům (dříve občanská sdružení) při
přizpůsobení jejich základních dokumentů novému občanskému zákoníku. V návaznosti na to v současné době
připravujeme další semináře, které se budou zabývat tématy - neziskové organizace uzavírá smlouvy, nezisková
organizace jako nájemce/ pronajímatel, v roli spotřebitele, pořadatele akcí pro veřejnost nebo jako žadatel o
dotace. Na první semináře se budete moc těšit již v červnu 2015. Přednášejícím těchto seminářů bude paní Mgr.
Miroslava Bednářová. Podrobnější informace budou zveřejněny na webových stránkách MAS ORLICKO, z.s.,
facebookových stránkách, rozeslány emailem na všechny obce v území MAS ORLICKO, z.s. a neziskovým
organizacím.
V rámci příprav podpor pro neziskové organizace aktuálně vyzýváme neziskové organizace k předkládání
projektových záměrů na investice do zázemí a technického vybavení v souvislosti s technickým a přírodovědným
vzděláváním. Potřebujete vybavit zázemí pro Váš včelařský kroužek, nebo pro dílnu modelářů? Zašlete své projekty
na strategie@mas.orlicko.cz, nebo si sjednejte konzultaci u slečny Alice Brožkové.
Uvedené projekty budou využity také pro agendu místních akčních plánů, kterou bude MAS ORLICKO realizovat ve
spolupráci s ORP Žamberk a Ústí nad Orlicí a která přinese mimo jiné více služeb pro školy v území (doučování,
vzdělávání, asistenty, výměnu zkušeností a další aktivity).
Aktuálně přijímáme také projektové záměry na pořízení vybavení pro rozvoj mikropodniků do 10 zaměstnanců
s méně než 3letou historií. Předběžnou výzvu k předkládání projektů vyhlásila agentura CzechInvest a MAS
ORLICKO nabídne zájemcům konzultační podporu a pomoc při zpracování projektů ve spolupráci s Agenturou. Bližší
informace podá Ing. Tomáš Vacenovský.
V rámci aktivit projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivních chod úřadů“ probíhá aktuálně práce na
tvorbě dodatku strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS. Tématem tohoto dodatku je spolupráce obcí
navzájem a kooperace s místní akční skupinou. Tento dokument by měl být dokončen v průběhu měsíce června.
Následovat bude druhý kulatý stůl pro starosty obcí, na němž budou dodatky strategií všech zapojených MAS
projednány včetně tzv. Paktů spolupráce obcí v regionu MAS. Dodatky i Pakty o spolupráci budou poté schváleny na
nejbližší valné hromadě.
Stejně jako loni, v rámci projektu Jedeme všichni – projela další cyklojízda naším územím.

O státním svátku 8. 5. vyrazil peloton cyklojízdy z Opavska a 10.5. dorazil na naše území v oblasti pod Králickým
Sněžníkem. Z dalších akcí na tento rok chystáme dvě představení cyklotrenažeru.
Realizace projektů žadatelů úspěšně pokračuje. Do posledního termínu podání žádosti o proplacení (30.6.2015)
zbývá dokumenty podat pouze posledním 5 žadatelům. Tím bude minulé období v realizační fázi ukončeno. Stále
ještě máme v kanceláři několik volných výtisků Knihy všech podpořených projeků. Máte-li zájem, můžete si je u nás
zdarma vyzvednout.
Pro více informací sledujte naše webové stránky www.mas.orlicko.cz.
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