Aktuálně z MAS ORLICKO, z.s.
MAS ORLICKO pomáhá MŠ a ZŠ
MAS ORLICKO nabízí BEZPLATNOU pomoc (školení, individuální konzultace,..) při získávání finanční podpory
na personální činnosti či další vzdělávací programy pro MŠ a ZŠ v její územní působnosti.
První informace o těchto možnostech školy získaly již během série seminářů pro školy v dubnu 2016, následně
MAS ORLICKO připravilo 3 semináře (1 v červenci, 2 v září). V první části semináře byly účastníkům představeny
jednotlivé možnosti podpory a následně systém na PC, do kterého se žádost vyplňuje.
V současné době školám nabízíme individuální konzultace, na kterou se mohou přihlásit na emailu
brozkova@mas.orlicko.cz nebo na telefonním čísle 734 318 889.
Operační program zaměstnanost podpoří družiny ve školách i vybrané sociální služby
Již před koncem roku plánujeme vyhlášení prvních výzev na podporu chodu školních družin ve školách, které
nemohou v rámci svých zařízení nabídnout dostatečnou kapacitu a realizaci příměstských táborů.
Další výzvy budou zaměřeny na podpory organizací z území MAS ORLICKO, které realizují v rámci své činnosti
široké spektrum sociálních, prorodinných i dalších služeb, určených místním občanům.
První výzvy pro zemědělské podnikatele přijdou na přelomu roku
Již na přelomu roku navážou první výzvy pro zemědělské podnikatele, zaměřené na modernizaci a vybavení
zemědělských i potravinářských podniků. Podpora ve výši až 1 000 000 Kč bude primárně určena žadatelům,
kteří se zaváží vytvořit v rámci realizace projektu pracovní místa.
Aktuální výzvy, semináře pro potenciální žadatele, kontaktní informace na jednotlivé pracovníky a další
informace sledujte na webových stránkách MAS ORLICKO, z.s. (www.mas.orlicko.cz).
Odborné konzultace a poradenství při zpracování žádosti je BEZPLATNÉ.
První výzvy do IROPu už letos
MAS ORLICKO vyhlásí první výzvy k příjmu projektů do operačního programu IROP ještě v letošním roce.
Obce budou moci žádat na zvýšení bezpečnosti dopravy (zejména pěší a cyklistické), cyklodopravu a přestupní
místa na veřejnou dopravu. Finanční částka na tuto podporu v první výzvě je 8 mil. Kč.
Neziskové organizace, církve, církevní organizace a další organizace (obecní, krajské) působící na poli
sociálních služeb budou moci žádat na rozvoj infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb. Mezi
projekty bude rozdělena finanční částka ve výši 4,2 mil. Kč.
Pro obě výzvy uspořádáme i semináře pro žadatele. V případě zájmu nás kontaktujte už nyní a můžeme začít
na zpracování Vašeho projektového záměru.

