
Akční září – semináře a jednání

Rada MAS ORLICKO, z.s.:
Dne 9.9.2021 se v prostorách MAS
ORLICKO, z.s. vedlo jednání Rady MAS
ORLICKO, z.s. Rada schválila znění výzvy č.
20 „výzva MAS ORLICKO – IROP –
Infrastruktura pro sociální podnikání III.
Dále se jednalo o plnění rozpočtu v
projektech MAP a jeho další činnosti.

Setkání pro školy:
Ve dnech 13. a 15.9.2021 se v prostorách
MAS ORLICKO, z.s. uskutečnila dvě Setkání
pro školy, první zaměřené na ZŠ a MŠ z ORP
Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, druhé pro
ZŠ a MŠ z ORP Žamberk a Králíky. Přivítali
jsme nejen zástupce škol, ale také jejich
zřizovatele a starosty obcí. Celkem 49
účastníkům Setkání jsme předali aktuální
informace k programovému rámci IROP
2021+, k projektu MAP II a k Šablonám.
Jedním z témat Setkání pro školy byla i
možnost realizace příměstských táborů ve
spolupráci se školami a obcemi.
Oba proběhlé semináře Setkání pro školy se
u účastníků setkaly s pozitivním ohlasem a
po přednáškách se vedly podnětné diskuse
o probraných tématech.
Děkujeme všem za účast a těšíme se na
další spolupráci!

Terénní šetření v obcích:
Manažerky MAS ORLICKO, z.s. dokončily
terénní šetření v obcích a mapování
záměrů započaté v letních měsících.

Výběrová komise:
Dne 14.9.2021 se sešla Výběrová komise
MAS ORLICKO, z.s. Shrnula se její
dosavadní činnost, jednalo se o Jednacím
řádu a schválil se institut „hodnotící
komise“.



Podpora spolkové činnosti:
MAS ORLICKO, z.s. ukončilo mapování
projektových záměrů spolkové činnosti. V
rámci sběru projektových záměrů na
kulturní a spolkovou činnost bylo
zmapováno 88 projektových záměrů v
území. Výstupy z tohoto mapování pro
avizovanou výzvu na podporu činnosti
spolků a zemědělců budou předány Radě
MAS ORLICKO, z.s.

Plánované aktivity MAP ORLICKO:
• 4. října 2021 Jak pracovat s žákem s PAS
• 4. října 2021 Zahrada, která učí
• 7. října 2021 ČtiFEST! aneb Nabídněte

dětem knížky, které si zamilují!
• 9. října 2021 Víkendový maraton s

roboty
• 11. října 2021 Stáž ŠKOLAMYŠL II
• 11. října 2021 Zábavná (nejen) distanční

výuka vMŠ pomocí on-line aplikací
• 13. října 2021 Stáž doMŠ Chleny
• 19. listopadu 2021 Připravené prostředí

v MŠ jako základ pro naplňování
požadavků RVP PV

• 25. listopadu 2021 Práce s rodilým
mluvčím

Více informací na: www.maporlicko.cz

Více informací na: www.masproorlicko.cz
www.mas.orlicko.cz

Do 15. října 2021 probíhá příjem žádostí
výzvy č. 20 IROP – Infrastruktura sociálního
podnikání III. Více informací podá Mgr.
Šárka Bartošová: bartosova@mas.orlicko.cz.

Ve dnech 21.-23.9.2021 se v Kutné Hoře
konal LEADER FEST 2021, kterého se
manažerky MAS ORLICKO, z.s. účastnily.
Vzdělávaly se v přípravě nového období
2021+, v evropském inovačním partnerství,
v rozvoji venkova i v modelování atraktivity
regionu.

http://www.maporlicko.cz/
http://www.masproorlicko.cz/
http://www.mas.orlicko.cz/
mailto:bartosova@mas.orlicko.cz

