
 
 

 

 

 
Vážené starostky, Vážení starostové, Vážení zastupitelé, 
 
před námi je nové programovací období strukturálních fondů EU 2021 - 2027. Vaše MAS ORLICKO se opět 
bude snažit přichystat zajímavou finanční obálku pro rozvoj obcí ve své územní působnosti. Vstupenkou pro 
evropské peníze protékající přes MAS ORLICKO do vaší obce je potvrzení příslušnosti správního území obce do 
území působnosti MAS ORLICKO, z.s. Toto potvrzení bude naše MAS předkládat na příslušný řídící orgán. 
 
Jinými slovy, potřebujeme potvrdit, zda má vaše obec zájem být součástí území MAS ORLICKO i pro 
následující roky. Žádáme vás o projednání této záležitosti na úrovni Zastupitelstva / Rady obce, města či 
městyse. 
 
Pokud obec bude vaším rozhodnutím zařazena do území působnosti MAS ORLICKO: 

- může žádat o finanční podporu (dotace) na své projektové záměry v rámci realizace Strategie území 
MAS (nesoutěží tedy se všemi projekty napříč ČR);  

- o podporu mohou žádat také další neziskové či příspěvkové organizace (školy, školky, ústavy, 
volnočasová zařízení, hasiči, spolky, sociální služby, ...) působící na území obce;  

- podporováni mohou být i soukromí podnikatelé a zemědělci. Bez zařazení obce do území působnosti 
MAS se však zapojit nemohou; 

- současně souhlasem dáváte podnět k zahájení aktualizace Místní rozvojové strategie území MAS 
ORLICKO na roky 2021 - 2027. V této strategii mohou být zahrnuty konkrétní rozvojové záměry 
plánované na území vaší obce; 

- schválením zařazení obce do území působnosti MAS ORLICKO Vaší obci nevznikají žádné finanční 
závazky vůči MAS. 

 
Návrh textu do Usnesení Rady/Zastupitelstva obce: 
 
Zastupitelstvo/Rada obce schvaluje:  
Zařazení správního území obce XY do území působnosti MAS ORLICKO z.s. a území působnosti Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“) MAS ORLICKO na období 2021 – 2027.  
 
Prosíme o projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva / Rady obce a zaslání výpisu Usnesení s uvedenou 
citací do kanceláře MAS ORLICKO (poštou nebo datovou schránkou) . Neboť se jedná o důležitý dokument, 
prosíme Vás též o sdělení termínu jednání, na které bude tento bod zařazen a zda bude na jednání potřebná 
účast z naší strany. Děkujeme. 
 
Na účinnou spolupráci v dalších letech se těší 
Ing. Václav Kubín, předseda MAS ORLICKO, z.s. 

Vyřizuje: Denisa Buriánková, kancelář MAS ORLICKO, z.s. 
tel: 465 611 150, email: kancelar@mas.orlicko.cz 
dat. schránka: 328e35a 

Co přinesla činnost vaší  
Místní akční skupiny Pro Orlicko? 

 

www.MasProOrlicko.cz 


