
Příjem žádostí:
Od 9. ledna 2023 probíhá příjem žádostí
dotačního programu Nová zelená úsporám
Light. Program je zaměřen na pomoc
nízkopříjmových domácností v rodinných
domech, které díky podpoře při zateplení
domu mohou ušetřit za spotřebu elektřiny
a plynu.

Realizace na MAS:
Od prosince 2022 probíhá na MAS ORLICKO,
z.s. registrace zájemců o dotační program,
na jejímž základě manažerky postupně
zájemce odbavují.
Na začátku ledna jsme evidovali enormní
zájem ze strany žadatelů, kvůli kterému
měla kancelář vytížené téměř všechny
telefonní linky.
Od poloviny ledna se registrace nových
zájemců stabilizovala a odbavení klientů
probíhá již plynule.
Registrační formulář pro potenciální
žadatele naleznete v odkaze:
https://forms.gle/v2fnks5Wjx26vm1w5,
nebo na našich webových stránkách.

Nová zelená úsporám Light

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

Navýšení alokace NZÚL:
Státní fond životního prostředí ke konci
ledna navýšil pro velký zájem žadatelů
alokaci dotačního programu Nová zelená
úsporám Light na 3 miliardy Kč.

Konzultace se žadateli:
4. a 5. ledna 2023 se v Žamberku a České
Třebové uskutečnily první individuální
konzultace s žadateli, na kterých proběhla
finalizace jejich žádostí a vydání posudku.
Konzultace budou pokračovat do odvolání
dle zájmu žadatelů.

https://forms.gle/v2fnks5Wjx26vm1w5
http://www.masproorlicko.cz/
http://www.mas.orlicko.cz/


SetkáníMAS ke sdílení zkušeností:
Dne 12. ledna 2023 se na MAS ORLICKO, z.s.
uskutečnilo jednání s MAS Poličsko a MAS
Holicko, na kterém proběhla výměna
zkušeností za uplynulé programové období
a přípravu nastávajícího programového
období.

IROP 2021-2027:
V lednu 2023 byl schválen programový
rámec IROP pro období 2021-2027 s výší
alokace 93 315 741 Kč CZV. Na webu
mas.orlicko.cz je zveřejněný programový
rámec a všechna opatření výzvy. V případě
úspěšného čerpání mohou být v roce 2025
uvolněny další finanční prostředky.
Dotační výzvy jsou v první vlně zaměřeny
na dopravu, vzdělávání, hasiče, či sociální
služby. V prvním pololetí roku 2023 budou
vyhlášeny výzvy na zvýšení kapacity
mateřských škol a na dopravu.
K opatření Doprava proběhne na MAS
ORLICKO, z.s. seminář pro starosty z území.

MAP – Sběr aktivit škol a sběr aktivit
spolupráce:
Od 24. ledna 2023 probíhá sběr všedních
i nevšedních aktivit škol a aktivit
spolupráce.
Více informací na: maporlicko.cz.

Pozvánka MAP – Jak nahlížet na kvalitu
vzdělávání a co určuje kvalitu škol:
Dne 9. února 2023 proběhne pro ředitele,
učitele, zřizovatele škol, zastupitele a další
aktéry v Ústí nad Orlicí diskuzní
a informativní setkání s Mgr. Pavlem
Skokanem.
Více informací na: maporlicko.cz.
Přihlášení přes odkaz:
https://forms.gle/UrJVxoWCefpDHn59A.

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