
Konzultace k podpoře spolkové a kulturní
činnosti:
Do 14.1.2022 je možné absolvovat
konzultaci pro žadatele podpory spolkové a
kulturní činnosti v rámci výzvy PRV.
Přihlášení na konzultace přes odkaz:

https://mas3.reservio.com

Semináře pro žadatele k podpoře
zemědělské výroby:
Pro zájemce o podporu živočišné a rostlinné
výroby se konají 2 semináře, 11.1.2022 v Ústí
nad Orlicí v 15 hod. a 12.1.2022 v Žamberku
v 15 hod.
Registrace na semináře probíhá

prostřednictvím on-line formulářů: Ústí nad
Orlicí a Žamberk.

RadaMAS ORLICKO, z.s.:
Dne 9.12.2021 se konalo jednání Rady
MAS ORLICKO, z.s. Kromě personálních
záležitostí Rada MAS schválila podporu 1
žádosti výzvy č. 20 IROP – Infrastruktura
sociálního podnikání III.

Exkurze do Charity Zábřeh:
Dne 2.12.2021 se realizovala exkurze do
Centra pro podporu pečujících osob při
Charitě Zábřeh, která se uskutečnila v rámci
mapování vhodných témat pro projekt
programu OPZ+. Exkurze se zúčastnili
zástupci sociálních odborů, pečujících služeb
a starostů z územíMAS ORLICKO, z.s.

Schválení FICHE:
Státní zemědělský intervenční fond udělil
souhlas se zněním podmínek výzvy na
podporu spolkové a kulturní činnosti a
rostlinné a živočišné výroby. Podmínky
jsou zveřejněny na webu MAS ORLICKO,
z.s.

https://mas3.reservio.com/
https://forms.gle/h31Yebks1g9LCwt28
https://forms.gle/Dob2g61obTkedtvPA


Valná hromada Sdružení obcí Orlicko:
Dne 21.12.2021 se v Mistrovicích konala
Valná hromada Sdružení obcí Orlicko, na
které manažerky MAS ORLICKO, z.s.
představily činnostMAS za uplynulý rok.

Pozvánky z MAP:
• 11.1.2022 Práva a povinnosti asistentů

pedagoga
• 13.1.2022 Práce s rodilým mluvčím
• 13.1.2022 Práce s žákem s lehkým

mentálním postižením
• 20.1.2022 Práce s vizí a konceptem

konkrétní MŠ
• 15.2.2022 Závěrečná konference:

Veletrh úspěchů škol s podporou
projektu MAP II

• 17.2.2022 Závěrečná konference:
Veletrh úspěchů škol s podporou
projektu MAP II

• 22.2.2022 Čtenářské lekce u žáků na 2.
stupni ZŠ

Více informací na: www.maporlicko.cz

Workshop Obce blíže lidem:
Konání distančního semináře pro starosty a
starostky v rámci programu OPZ+ se z
organizačních důvodů přesunulo na
13.1.2022. Přihlášení je možné na e-mailu:
kancelar@mas.orlicko.cz.

Valná hromada ROT:
Dne 3.12.2021 se v Libchavách konala Valná
hromada Regionu Orlicko-Třebovsko.
Manažerky MAS ORLICKO, z.s. zde
prezentovaly činnost MAS v roce 2021.

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

Výběrové řízení:
MAS ORLICKO, z.s. vyhlásilo výběrové
řízení na pozice Projektový manažer –
administrace projektů a Projektový
manažer – strategické plánování.
Životopisy lze poslat na e-mail:
vanicka@mas.orlicko.cz.

https://www.maporlicko.cz/
http://www.masproorlicko.cz/
http://www.mas.orlicko.cz/

