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Pozvánka pro starosty a zastupitele 

na setkání se zaměstnanci a členy MAS ORLICKO, z.s.,  
spojené se seminářem k výzvě na bezpečnost v dopravě 

 
Vážená paní starostko, pane starosto, 
 
nové dotační období let 2014 – 2020 přineslo nové dotační výzvy, nové podmínky k financování 
projektů i činnosti místních akčních skupin a i přes slibované zjednodušení veškerých aktivit 
a činností vnímáme, že se jednotlivé procesy stávají spíše složitější a komplikovanější.  
 
Na základě setkání s Vámi, a to jak v rámci valných hromad svazků obcí, tak v rámci individuálních 
setkání a jednání jsme nabyli přesvědčení, že bychom Vám, ale i Vašim zastupitelům, členům rad 
obcí, případně dalším občanům (či organizacím) které se na Vás, jako starosty obracejí, rádi nabídli 
možnost jednoduše, krátce a přehledně nahlédnout do aktuální situace v činnosti naší MAS, 
v jednotlivých projektech a aktivitách. Zodpovědět dotazy, proč některé procesy probíhají tak, jak 
probíhají a získat k nim např. i zpětnou vazbu.  
 
Byli bychom rádi, aby toto setkání přineslo možnost zeptat se a diskutovat otázky, na které např. 
na valných hromadách není čas /aktivity pro školy a jejich rozsah, záměr sociálního podnikání, 
sběr investičních záměrů, atd./. Současně věříme, že toto setkání může sloužit i jako vhodná 
příležitost pro Vaše zastupitele, se s naší činností seznámit a v případě zájmu klást dotazy přímo 
nám jako zaměstnancům (namísto komplikovaného dotazování v jednání orgánů obce).   
 

Aktuálně vypisujeme dva termíny, nicméně pokud by se takovéto setkání osvědčilo a bylo by 
oboustranně užitečné, jistě bychom tato setkání mohli realizovat pravidelněji. 
 

Druhou část programu bychom následně věnovali semináři k připravované výzvě na bezpečnost 
v dopravě.  
 

Termíny: 
 6. 10. 2016 od 13:30 – 15:30 hod. v sále zastupitelstva Městského úřadu v Letohradě,  

přihlášky zde: https://goo.gl/forms/QGe6FSAXgF6HEqim1 (nejpozději do 4. 10. 2016) 

 19. 10. 2016 od 9:00 – 11 hod. v Městském muzeu Česká Třebová 

přihlášky zde: https://goo.gl/forms/JKHwkE4GDvAtrnzz2 (nejpozději do 17. 10. 2016) 

 

S organizačními otázkami se prosím obracejte na Ing. Alici Brožkovou (brozkova@mas.orlicko.cz, 
tel.: 464 600 708). Pokud máte konkrétní dotazy k jakékoliv části programu, zašlete je prosím 
předem, abychom se na ně mohli připravit, případně dle jejich rozsahu uzpůsobit program. 
 
Příloha pozvánky: Program  
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Příloha:  Program 
 
Část I: aktuálně k naší činnosti 
 

1. Místní akční skupiny v ČR, za jakých podmínek fungují a co dělají  

2. MAS ORLICKO, jakým aktivitám se věnujeme a proč  

3. Otázky, diskuse /dle potřeby/ 

 

Dle kapacitních možností se pokusíme zařadit i příspěvek hosta: pohled na činnost MAS z jiného území   

 

Část II: Seminář k připravované výzvě – bezpečnost v dopravě 

 

 

 


