
 
 

 

Výzva pro obce k mapování projektových záměrů pro 
období 2021+ 

 
MAS ORLICKO, z.s. si Vás dovoluje oslovit 
s výzvou k předkládání projektových záměrů 
pro období 2021–2027 pro potřeby 
aktualizace strategie CLLD MAS ORLICKO, z.s. 
– programový rámec IROP a přechodné 
období PRV, čl.20  
 
Na koho se obracíme? 

• obce v územní působnosti MAS 
ORLICKO  
 

Jaké záměry hledáme? 
1. Dle zaměření IROP 2 především v rámci těchto oblastí: 
 
➢ Oblasti s prioritní potřebou dle výsledku terénního šetření a jednání s obcemi v říjnu 2020: 

• Bezpečnost v dopravě (např. chodníky, mosty, retardéry, semafory) vč. rekonstrukcí 
místních komunikací  

• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu  

• Revitalizace veřejných prostranství a budování zelené infrastruktury  

• Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II, III, V (požární zbrojnice a 
technika, zdroje požární vody v obcích) 

• Základní školy ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol  

• Infrastruktura pro sociální služby  
 
➢ Další oblasti: 

• Modernizace mateřských škol a infrastruktury dětských skupin 

• Revitalizace kulturních památek 

• Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí 

• Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven 

• Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu 
 
2. Dle zaměření PRV, čl. 20 především v rámci těchto oblastí: 

• Veřejná prostranství v obcích 

• Mateřské a základní školy 

• Hasičské zbrojnice 

• Obchody pro obce 

• Vybrané kulturní památky 

• Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

• Stezky 

• Muzea a expozice pro obce 



 
 

 

Kam záměry předkládat? 

• prostřednictvím webové databáze www.rozvoj-pk.cz 

• návod pro práci s databází naleznete zde: 
 http://mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/05fa555334c08b.pdf   
Pozn. Při vkládání záměru do databáze je třeba v kroku 2 vždy zaškrtnout MAS ORLICKO jako konzultanta, 
jinak Váš záměr nebude MAS zpřístupněn!  

 
 
Kdy mohu záměry předkládat?  

• průběžně, nejpozději do 31.5.2021 (indikativní pro rozhodnutí o velikosti alokace na 
opatření – vyhodnocování dat pro tvorbu Strategie MAS pro období 2021+ bude 
probíhat v lednu 2021 (uzávěrka 31.12.2020), v březnu 2021 (uzávěrka 28.2.2021) a 
v červnu 2021 (uzávěrka 31.5.2021) 
 

• dále průběžně i po tomto termínu (pro kontinuální management další podpory a změn) 
 

 
Kde získám více informací? 

• pro zájemce proběhne informační online schůzka přes aplikaci ZOOM zaměřená na 
práci s databází, prezentaci typových aktivit, případně dalších souvisejících dotazů + v 
termínech: 
 
➢ 18.11.2000 od 14:00 hod  

https://us02web.zoom.us/j/82128270072 (meeting ID: 821 2827 0072) 
 

➢ 25.11.2020 od 09:00 hod  
https://us02web.zoom.us/j/82836779657  (meeting ID: 828 3677 9657) 

 
Svoji případnou účast na některém z uvedených termínů prosím potvrďte zde: 
https://forms.gle/5xBFmwzP445NJHEUA  

 
 

Děkujeme za spolupráci! 
 
Tým MAS ORLICKO, z.s. 
 
 
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Bartošová (bartosova@mas.orlicko.cz, tel: 734 318 889) 
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