
 

 

 

Rok 2019 jsme zahájili optimisticky. Na jaře jsme schválili podporu 

21 projektů za bezmála 30 milionů korun, které putovaly do škol 

v území MAS ORLICKO, kde pomohly rekonstruovat a vybavovat 

třídy a zázemí pro kroužky. Celkově jsme v Integrovaném 

regionálním operačním programu letos zadministrovali 37 

projektů za necelých 50 milionů korun. 

 

Ohlédnutí za rokem 2019 
Konec roku se blíží a my v MAS ORLICKO, z.s. se ohlížíme za tím, co jsme letos zaseli. 

Jedno z hlavních témat letošního roku bylo projednávání 

nevyčerpaných prostředků a jejich přerozdělení. Nakonec se 

rozhodlo o přelití téměř 20 milionů korun v Programu rozvoje 

venkova, které půjdou na rozvoj občanské vybavenosti – do škol, 

školek a na veřejná prostranství v našem okolí. Na příští rok 

chystáme celkově poslední výzvu z tohoto programu, která bude 

v objemu asi 30 milionu korun a bude určena na podporu 

zemědělství v našem území. 

Během léta probíhal s naší podporou již třetí ročník 

příměstských táborů v našem území, kdy proběhlo 29 turnusů 

pod vedením pěti volnočasových zařízení. V Operačním 

programu zaměstnanost jsme v letošním podzimu také schválili 

dva projekty za cca 7 milionů korun na podporu sociálně 

vyloučených lokalit a sociální rehabilitaci. 

 

Po celý rok jsme také poskytovali podporu pro ředitele škol 

a pomoc s administrací Šablon, díky kterým můžou školy 

žákům nabízet pestřejší nabídku volnočasových kroužků, 

zajímavější formy výuky a učitelům nabídnout další 

vzdělávání v oboru. První Šablony s 22 zapojenými školami 

v hodnotě žádostí 9,2 milionů korun končila letos v září a 

návazně na to startovala druhá etapa, kam se zapojilo 

krásných 43 školských zařízení se žádostmi v hodnotě 24,6 

milionů. Z narůstajícího zájmu škol o naši podporu máme 

ohromnou radost! 

 

Již potřetí jsme vybírali projekty v programu „Malý LEADER“, 

který je zaměřen na občanskou vybavenost menších obcí. 

Konkrétně jsme vybrali 13 nových projektů v hodnotě 

dohromady 1,4 milionu korun, jejichž realizace se plánuje na 

rok 2020. Letos se v Malém LEADERU z loňského výběru 

realizovalo 9 projektů.  

V projektech MAP II (Místní akční plán vzdělávání) pokračujeme 

v podpoře a rozvoji vzdělávání pro žáky, učitele, ale i pro jednotlivé 

školy. Celkem máme na území Žamberecka a Králicka 5 dlouhodobých 

projektů a za rok 2019 jsme obdrželi celkem 46 investičních záměrů 

z tohoto území. Na území Orlickoústecka a Českotřebovska máme 8 

dlouhodobých projektů a v rámci sběru investičních záměrů jsme za 

rok 2019 obdrželi 37 projektových záměrů z tohoto území. Součástí 

projektů je také pořádání různých workshopů, kulatých stolů, 

ukázkových hodin, seminářů, výjezdů, volnočasových kroužků, exkurzí 

a dalších aktivit, díky kterým se snažíme podporovat a zlepšovat 

vzdělávání žáků do 15 let. Děkujeme všem za velký zájem o jednotlivé 

akce i za nádherné zpětné vazby, které se nám od vás vracejí.  

Veškeré informace naleznete na našich stránkách: 

www.maporlicko.cz  

www.facebook.com/MAP.Orlicko/ 

 

 

 

Přejeme Vám klidné prožití 

vánočních svátků 

a mnoho úspěchů v roce 

2020! 

Více informací o tom, čím se Místní akční skupina na 

území Orlicka zabývá naleznete zde: 

www.masproorlicko.cz 

www.facebook.cz/mas.orlicko/ 
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