MAS ORLICKO V ROCE 2013
V letošním roce zahajuje Místní akční skupina ORLICKO již sedmý rok své činnosti v oblasti rozvoje regionů. Některé aktivity v letošním roce budou stejné,
jako v roce 2012, letošní rok však přinese i mnoho nových projektů a především také výzev a to jak pro MAS ORLICKO, tak pro obce, organizace, podnikatele i občany v jejím území.

Tak jaký tedy bude rok 2013?
POSLEDNÍ VÝZVA
„STARÉHO“ DOTAČNÍHO
OBDOBÍ JE PŘED NÁMI
V letošním roce bude vyhlášena poslední, v pořadí sedmá, výzva k předkládání žádostí o dotaci z programu
LEADER 2007 – 2013. Prostředky ve výši bezmála 60 000 000
korun, přidělené MAS ORLICKO v roce 2009 tak budou definitivně rozděleny. Doposud z nich bylo podpořeno více než 100
projektů na území MAS ORLICKO.
Příjem žádostí do poslední plánované výzvy s alokací více
než 9 mil. korun proběhne v letošním roce již na konci měsíce dubna a proto vyzýváme žadatele z řad podnikatelů i neziskových organizací, aby své projekty začali připravovat
co nejdříve! Informace o podporovaných aktivitách a vhodných žadatelích naleznete na webových stránkách v sekci
„DOTACE / Kdy a jak žádat?“
POZOR: tato výzva není vyhlášena pro žadatele z přidružených území. Více informací
Vám podá kancelář MAS!

NOVÉ DOTAČNÍ OBDOBÍ STARTUJE …
DO ROZHODOVÁNÍ O SVÉM REGIONU
SE ZAPOJTE I VY!
Stejně jako všechny ostatní místní akční skupiny
v České republice stojíme i my před startem nového dotačního období let 2014 – 2020, které by mělo přinést mnohem víc
kompetencí, finančních prostředků i možností do rukou místních akčních skupin. Abychom uspěli a mohli i do budoucna
pokračovat v práci na poli rozvoje regionů, připravujeme se
již nyní. K hlavním a nejnutnějším pracím nyní patří příprava
strategie – tedy dokumentu, ve kterém shrneme informace o
našem území a jeho potřebách. Pro její úspěšné zpracování
je pro nás důležitý názor všech občanů, podnikatelů, neziskových organizací i dalších subjektů z území MAS.
Za tímto účelem jsme na našich webových stránkách vytvořili
novou sekci „STRATEGIE 2014 – 2020“. Zde se můžete seznámit s průběžnými dokumenty pro přípravu strategie, termíny
veřejných projednání, vyplnit zde dotazníková šetření zaměřená do různých oblastí života v regionu, nebo zanést svůj projekt do databáze projektových záměrů MAS ORLICKO. Vybrané
dotazníky můžete vyplnit i fyzicky na obecních úřadech.
NOVÝ PORTÁL PŘINÁŠÍ POTŘEBNOU SLUŽBU
Na konci roku byl spuštěn nový portál „NeziskovkyOrlicka.cz“. Portál přináší bezplatnou službu
jak neziskovým organizacím (kterým je primárně

určen), tak dalším občanům na Orlicku (kteří mohou využívat
zde prezentované informace). Zatímco neziskové organizace
zde naleznou prostor pro své dokumenty, sebeprezentaci,
nabídku služeb i plánování akcí, občané portál využijí především při pátrání po nejbližší zábavě, nebo plesu.
Spolky, sdružení a další neziskové organizace – portál je
pro Vás plně spuštěn, neváhejte a registrujte se k přístupu ke všem bezplatným službám!
ROZJÍŽDÍME NOVÝ PROJEKT: „JEDEME VŠICHNI“
Projekt na podporu cestovního ruchu a aktivního trávení volného času – bez ohledu na věk i
fyzickou zdatnost – volně navazuje na projekt
„Orlické hory pro všechny“. V rámci projektu
bude docházet k podpoře elektrokol, jako aktivního způsobu
trávení volného času i ekologické dopravy.
Do projektu se mohou zapojit všichni provozovatelé půjčoven elektrokol ve stávajícím řádném území MAS, kteří v rámci projektu obdrží bezplatnou propagační a marketingovou
podporu. Zájemcům o pořízení elektrokol nabízí MAS ORLICKO možnost získání finančních prostředků v rámci letošní poslední výzvy k předkládání žádostí o dotaci.
Již nyní plánuje MAS ORLICKO navazující projekt, který by měl
zahrnout do projektu i přidružená území MAS ORLICKO. Více
informací o možnosti zapojení do aktivit projektu naleznete
na webových stránkách.
HLEDÁME NOVÉ ČLENY
MAS ORLICKO hledá pro svou činnost nové členy, především z řad neziskových organizací, oblasti školství, vzdělávání, práce s mládeží a z řad nezemědělských podnikatelských subjektů. Pokud máte zájem aktivně
se podílet na činnosti MAS ORLICKO a spolurozhodování
o jeho aktivitách, přihlaste se! Informace o náležitostech
přihlášky o členství je uvedena na webových stránkách v sekci „O NÁS / ČLENOVÉ“
OTÁZKY?
Chcete se o vybraných aktivitách dozvědět více?
Obraťte se na pracovníky kanceláře MAS, kteří
Vám rádi zodpovědí Vaše otázky. Více informací, podrobné články ale i rozhovory se žadateli naleznete již
brzy také v novém čísle zpravodaje, které bude uveřejněno na
webových stránkách MAS.
Kontaktní údaje, stejně jako více informací
o činnosti MAS naleznete na

www.mas.orlicko.cz

