
OPZ+:
Od 1. února 2023 přivítala kancelář novou
posilu v podobě kolegyně Bc. Lucie
Chlumecké, která bude zajišťovat realizaci
Operačního programu zaměstnanost +
a projekt Podpora a pomoc pro osoby, které
ji potřebují.

RadaMAS ORLICKO, z.s.:
Dne 2. února 2023 probíhalo jednání Rady
MAS ORLICKO, z.s., na kterém byla
projednána aktuální činnost k Nové zelené
úsporám Light a 7. výzvě PRV. Dále byla
Radě představena výhledová činnost
na nových programech.

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

Nová zelená úsporám Light:
Zájem ze strany žadatelů o dotační program
je stále velký. Pracovníci MAS intenzivně
pracují na odbavování zájemců.

Seminář pro podpořené žadatele – Šablony
I OP JAK:
22. února 2023 se na MAS ORLICKO, z.s.
konal seminář pro podpořené žadatele z řad
škol a školských organizací ve výzvě Šablony
I OP JAK.

PRV:
V únoru bylo Státním zemědělským
intervenčním fondem schváleno znění výzvy
č. 7 zaměřené na podporu rostlinné
a živočišné výroby. Výzva bude vyhlášena
nejpozději 3. dubna 2023. Příjem žádostí
na MAS je po změně harmonogramu
stanoven od 3. do 17. května 2023.
K 7. výzvě PRV budou pro žadatele
realizovány 2 semináře:
• 4. dubna od 15:00 v Ústí nad Orlicí
• 12. dubna od 15:00 v Žamberku

MAP III:
Od 10. března 2023 bude probíhat Sběr
investičních záměrů škol.

MAP III:
9. února 2023 proběhla v kongresovém sále
v Hotelu UNO v Ústí nad Orlicí setkání
na téma Jak nahlížet na kvalitu vzdělávání
a co určuje kvalitu škol s Českou školní
inspekcí.

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


Plán práce v roce 2023 – činnost z
programového období 2014-2020:
• IROP - Podpora úspěšných žadatelů

v udržitelnosti, další 2 projekty k
vyúčtování.

• OPZ – Dobíhající projekty s průběžným
financováním.

• PRV – Dokončování projektů z minulých
výzev, vyhlášení 7. výzvy.

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

Plán práce v roce 2023 – činnost z
programového období 2021-2027:
• OPZ - Realizace projektu Pomoc a

podpora pro osoby, které ji potřebují.
• SZP – Zpracování programového rámce

Společná zemědělská politika pro nové
období.

• MAP III – Realizace projektu.
• IROP – Postupné vyhlašování nových

výzev v jednotlivých opatřeních.
• OP TAK – Zpracování programového

rámce a příprava na vyhlášení výzvy.
• MAP IV – Příprava projektu.

Další činnost v roce 2023:
• Animace škol – OP VVV – Do konce

roku 2023 bezplatná podpora škol při
realizaci šablonových výzev.

• Skákací hrady – Propagace výpůjčky
hradů, spolupráce s Inteor, s.r.o.

• Nová zelená úsporám Light –
Pokračování v administraci programu.

• POV – Administrace žádosti
Pardubického kraje, podpořená žádost
ZUŠ Jablonné nad Orlicí.

• Animace škol – OP JAK – Placená
služba pro školy k podpoře šablonových
výzev.

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