
Letní měsíce ovládaly příměstské tábory a práce
v terénu:

Příměstské tábory:
Léto patří dětem, proto se v rámci
spolupráce MAS ORLICKO uskutečnilo na
středních školách hned několik
příměstských táborů, a to na PSŠ Letohrad,
VOŠ a SŠ technické Česká Třebová, SŠ
uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí a na
Gymnáziu Žamberk. Materiál pro jednotlivé
aktivity a personální zajištění táborů bylo
hrazeno prostřednictvím projektů MAS
ORLICKO, z.s. a děti tak přispívaly pouze na
stravu. Možnost prezentace činnosti
jednotlivých oborů a škol v rámci táborů se
tak stala dostupnou pro všechny děti, které
o ni měly zájem.

Letní terénní šetření:
Informovali jsme obce o plánované výzvě
na podporu spolků a získali jsme aktuální
databázi kontaktů. Informovali jsme o
podporovaných aktivitách v IROP pro příští
období. Poskytli jsme starostům aktuální
informace k průřezu naší činnosti a aktuální
informace k připravovaným výzvám.
Děkujeme za vstřícnost a nabyté informace,
které nám pomohou v další činnosti pro
vaši podporu na našem území. Ústí nad
Orlicí, Žamberk, Letohrad, Králíky, Českou
Třebovou a Kunvald navštívíme během září.



Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
schválilo Strategii komunitně vedeného
místního rozvoje MAS ORLICKO, z.s. na
období 2021-2027, čímž MAS ORLICKO,
z.s. splnilo jednu z podmínek pro jeho
fungování v dalším období.

Plánované aktivity MAP ORLICKO:
• 13. a 15. září 2021 Setkání pro školy
• 17. září 2021 Ukázková hodina –

Skřítkova naučná stezka
• 20. září 2021 Metoda FIE ve školách
• 27. září 2021 Odborná stáž – Základní

škola Erudio Orlicko Žamberk
• 29. září 2021 IT pro nejmenší chytře,

bezpečně a přiměřeně
• 4. října 2021 Jak pracovat s žákem s PAS
• 4. října 2021 Zahrada, která učí
• 7. října 2021 ČtiFEST! aneb Nabídněte

dětem knížky, které si zamilují!
• 11. října 2021 Stáž ŠKOLAMYŠL II
• 11. října 2021 Zábavná (nejen) distanční

výuka vMŠ pomocí on-line aplikací
Více informací na: www.maporlicko.cz Více informací na: www.masproorlicko.cz

www.mas.orlicko.cz

Plánovaná činnost MAS ORLICKO, z.s.
na září:

Výzva ke konzultaci záměrů pro
spolkovou činnost – Ing. Alice Brožková
již konzultuje záměry z výzvy na
podporu spolkové činnosti, neváhejte
se na ni obrátit se svým projektem:
brozkova@mas.orlicko.cz.

Bylo zveřejněno avízo výzvy č. 20 IROP
- Infrastruktura sociálního podnikání
III. 13. září až 15. října 2021 bude
probíhat příjem žádostí. Více informací
podá Mgr. Šárka Bartošová:
bartosova@mas.orlicko.cz.

Z aktuálního dění:
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