
MASky ve Středočeském kraji:
Ve dnech 16.-17. června 2022 se uskutečnilo
Sdílení a předávání zkušeností v tématech
regionálního rozvoje ve Středočeském kraji
v oblasti inovací. Manažerky MAS se zde
zúčastnily exkurzí do farmy v Horních
Krutech, historické stezky a pivovaru
v Kostelci nad Černými lesy a obce Dolní
Břežany. Viděly v praxi např. mobilní kurník
pro drůbež i evropské výzkumné laserové
centrum. Mimo jiné proběhnul také
workshop k tématu veřejných zakázek PRV.

OPZ+ a neformální péče:
Dne 27. června 2022 se na MAS ORLICKO,
z.s. konalo jednání ředitelek sociálních
služeb v území s projektovou manažerkou
OPZ k připravovanému projektu na podporu
neformálních pečovatelů.

Plánovaná činnost na léto 2022:
Během letních prázdnin je možné
aktualizovat či doplnit databázi
projektových záměrů MAS. Své záměry
mohou do databáze vkládat i podnikatelské
subjekty (mikro, malé a střední).
IROP – příprava nového rámce po schválení
specifických kritérií pro podporu, na podzim
proběhnou semináře pro potencionální
žadatele.
OPZ – příprava žádosti o podporu projektů
v rámci sociálních služeb v území.
MAP – příprava aktivit pro nadcházející
školní rok.

Seminář IROP:
Dne 22. června 2022 se na MAS ORLICKO,
z.s. uskutečnil seminář pro podpořené
žadatele ve výzvě č. 20 – IROP –
Infrastruktura pro sociální podnikání III.

Info k provozní době o prázdninách 2022:
Pracovníci MAS budou v létě z důvodu
terénní přípravy často mimo kancelář.
Schůzky s nimi prosím plánujte včas e-
mailem nebo telefonicky.
Zástupy v době čerpání dovolené budou
zajištěny.

Závěrečná konference Komunitní práce v
Ústí nad Orlicí:
Dne 23. června 2022 se v Ústí nad Orlicí při
Veletrhu sociálních služeb konala závěrečná
konference k projektu OPZ Komunitní práce
v Ústí nad Orlicí. Konference se zúčastnil
radní Ing. Pavel Šotola i ředitel SKP-CENTRA,
o.p.s. Mgr. Jiří Pitaš.



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

Šablony I – OP JAK, výzva:
Dne 23. června 2022 MAS ORLICKO, z.s.
zorganizovalo seminář pro školy v území
k Šablonám I z Operačního programu Jan
Amos Komenský. Základním a mateřským
školám byly představeny možnosti a pravidla
čerpání dotací v rámci tohoto programu.
Semináře se zúčastnili i zástupci základních
uměleckých škol, domů dětí a mládeže
a středisek volného času.

Šablony I – OP JAK, institucionalizace pro
školy do 180 žáků:
Dne 20. června 2022 se v zasedací místnosti
MAS ORLICKO, z.s. pod vedením PhDr. Petry
Novotné z Pedagogicko-psychologické
poradny Ústí nad Orlicí realizoval seminář
k možnostem čerpání dotace pro školy
do 180 žáků v rámci Šablon I – OP JAK.
Seminář byl zároveň přístupný on-line
a zaměřil se na školy z území Lanškroun,
Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy,
Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto a Žamberk.

Šablony I – Operační program Jan Amos Komenský

Šablony I – OP JAK:
Od 25. května 2022 mohou školy a školská
zařízení podat žádost o dotaci v rámci
Šablon I, nově z Operačního programu Jan
Amos Komenský. Z důvodu změny
financování podpory MAS školám vznikla
nová složka činnosti pro školy. MAS
ORLICKO, z.s. nyní všem žadatelům nabízí
uzavření smlouvy o podpoře buď v rámci
několika hodinové podpory, nebo plné
podpory, v případě zájmu včetně plné moci
udělené manažerce MAS. Aktuálně už je
tímto způsobem podáno 7 žádostí.
Semináře pro žadatele ze škol organizuje
MAS ORLICKO, z.s. bezplatně.

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


Průběh výzvy PRV:
Během června 2022 proběhla verifikace
žádostí ze strany MAS.
Finální registrace žádostí na SZIF je možná
v termínu 17.-31. srpna 2022.
Na podzim jsou organizovány semináře
k výzvě a žadatelé doloží cenové marketingy
k projektům.Fiche PRV/10 Rozvoj sektoru živočišné a

rostlinné výroby:
Do výzvy PRV se přihlásilo 57 zemědělských
subjektů. Kladným věcným bodováním
prošlo 55 z nich. Podpořeno bude 20
žadatelů s nejvyšším počtem bodů, na něž
vystačí alokace 10 562 911 Kč. Zemědělské
žádosti jsou nejčastěji orientovány na
obnovu strojů a zemědělské techniky.

Termíny seminářů pro podpořené
žadatele:
• 7. září 2022 v 15:00 v Žamberku

seminář pro žadatele ve fichi 10,
• 8. září 2022 v 15:00 v Žamberku

seminář pro žadatele ve fichi 11,
• 12. září 2022 v 15:00 v Ústí nad Orlicí

seminář pro žadatele ve fichi 11.

Program rozvoje venkova – výzva

MAS č. 6

FICHE PRV/10 Rozvoj sektoru

živočišné a rostlinné výroby

FICHE PRV/11 Občanská vybavenost

Rada MAS ORLICKO, z.s.:
Dne 9. června 2022 jednala Rada MAS
ORLICKO, z.s. o podpoře žádostí PRV výzvy
č. 6. Schválila podporu 20 žadatelů
ze zemědělské oblasti s alokací
10 430 631 Kč (fiche 10) a 27 žadatelů
z oblasti kulturní a spolkové činnosti
s alokací 10 361 703 Kč (fiche 11).

Fiche PRV/11 Občanská vybavenost:
Do výzvy PRV se přihlásilo 35 spolků, měst a
obcí. Kladným věcným bodováním prošly
všechny z nich. Podpořeno bude
27 žadatelů s nejvyšším počtem bodů,
na něž vystačí alokace 10 562 911 Kč.
V žádostech se nejčastěji objevuje potřeba
obnovy spolkového vybavení, např. kostýmů
a sportovních potřeb, nákup mobilního
pódia a stánků a vybudování kluboven.



Podpořené projekty v PRV výzvě č. 6 v území



Podpořené zemědělské projekty ve výzvě č. 6 PRV v území

Podpořené projekty spolkové a kulturní činnosti ve výzvě č. 6 PRV v území


