
SO ORP Žamberk a Králíky:
15.2.2022 proběhla v Divišově divadle v
Žamberku závěrečná konference
projektu Map II pro SO ORP Žamberk a
Králíky – Veletrh úspěchů škol s
podporou projektu MAP. Na veletrhu
školy prezentovaly aktivity vzniklé
během čtyřletého cyklu trvání projektu
před řediteli dalších škol a starosty obcí z
území. Na zahájení konference vystoupil i
Žákovský parlament ZŠ a MŠ Červená
Voda.

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

Veletrh úspěchů škol s podporou
projektu MAP II

SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová:
17.2.2022 se konala v Malém sále
Kulturního centra Česká Třebová
závěrečná konference projektu Map II
pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká
Třebová – Veletrh úspěchů škol s
podporou projektu MAP. Na veletrhu se
formou sdílení a výměny zkušeností
prezentovaly jednotlivé školní aktivity
vzniklé za finanční podpory MAS
ORLICKO, z.s. Konference se kromě
ředitelů škol zúčastnili i zástupci obcí a
měst z území, kteří konání akce nemalou
měrou podpořili.

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


Seminář k výzvě PRV:
Dne 16.2.2022 se uskutečnil on-line
seminář výzvě na podporu spolkové a
kulturní činnosti. Hlavní náplní semináře byl
názorný postup vyplnění žádosti o dotaci v
Portálu farmáře. Ze semináře byl pořízen
záznam, který je k dispozici na webu
mas.orlicko.cz.

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

Volby do KS MAS:
Dne 18.2.2022 proběhlo volební jednání
Krajské sítě místních akčních skupin
Pardubického kraje. Jako předseda byl
zvolen manažer MAS Litomyšlsko - Ing.
Petr Vomáčka. Místopředsednické
funkce obsadilo MAS Lanškrounsko a
MAS Bohdanečsko.
Krajské sdružení místních akčních skupin
Pardubického kraje reprezentuje místní
akční skupiny v Pardubickém kraji,
zaměřuje se na sdílení zkušeností,
jednotnou komunikaci ve vztahu k
zástupcům Pardubického kraje, případně
dalším územním partnerům. Jeho
zástupci mají místo v důležitých tělesech
jako Regionální stálá konference,
Národní stálá konference, Krajská rada
pro inovace, či Inovační platforma
Pardubického kraje. Zástupce Krajské sítě
dále drží jeden hlas na úrovni Výboru
Národní sítě místních akčních skupin,
která se zaměřuje na podporu metody
LEADER na celonárodní úrovni.

RadaMAS ORLICKO, z.s.:
Dne 24.2.2022 jednala Rada MAS
ORLICKO, z.s. Schválen byl plán práce
jednotlivých projektů na rok 2022.

MAP – pozvánky na ukázkové hodiny:
• 11.3.2022 Ukázková hodina – Práce s

žákem se speciálními vzdělávacími
potřebami v ZŠ Jablonné nad Orlicí

• 30.3.2022 2 ukázkové hodiny –
Klokanův kufr jako pomůcka v práci
asistenta pedagoga

Více na: www.maporlicko.cz

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

