
Bezplatné konzultace pro žadatele:
Od 14.1.2022 je možné absolvovat
konzultaci jak pro žadatele podpory
spolkové a kulturní činnosti, tak pro
žadatele ze zemědělské sféry. Informace a
postup k přihlášení na bezplatnou
konzultaci je možné přes odkaz:

http://www.mas.orlicko.cz/Prezentace/D
okumenty/061e55023ddf89.pdf

Souhlas s Výzvou:
Státní zemědělský intervenční fond udělil
souhlas s vyhlášením výzvy na podporu
spolkové a kulturní činnosti a rostlinné a
živočišné výroby. Podmínky jsou
zveřejněny na webu MAS ORLICKO, z.s.

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

PRV – Výzva (čl. 20 – podpora
kulturní a spolkové činnosti a
17.1.a – živočišná a rostlinná
výroba):

Výzva z Programu rozvoje venkova:
Vyhlášení výzvy: 7. února 2022
Příjem žádostí: od 21. února 2022 do 9.
března 2022
Termín registrace na RO SZIF: 31.8.2022

FICHE PRV/10 – Rozvoj sektoru živočišné a
rostlinné výroby:
Výše alokace: 10 562 911 Kč
Zaměření výzvy: článek 17, odstavec 1.,
písmeno a) – Investice do zemědělských
podniků
Výše dotace: 50-70 %
Definice žadatele: zemědělský podnikatel
Semináře pro žadatele: 11.1.2022 a
12.1.2022

FICHE PRV/11 – Občanská vybavenost:
Výše alokace: 10 562 911 Kč
Zaměření výzvy: Článek 20, Základní služby
a obnova vesnic ve venkovských oblastech,
písmeno f) – Kulturní a spolková zařízení
včetně knihoven
Výše dotace: 80 %
Definice žadatele: obec nebo svazek obcí,
příspěvková organizace zřízená obcí nebo
svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s. nadace,
nadační fond, registrované církve a
náboženské společnosti a evidované
(církevní) PO
Semináře pro žadatele: 9.11.2021 a
11.11.2021

http://www.mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/061e55023ddf89.pdf
http://www.masproorlicko.cz/
http://www.mas.orlicko.cz/


Sběr projektových záměrů:
Aktuálně probíhá mapování
projektových záměrů pro účely
efektivního zacílení projektových
podpor. Formulář je možné nezávazně
vyplnit v odkazu:
https://forms.gle/VA1ertpw3V8fBxNx9

Workshop Obce blíže lidem:
13.1.2022 se konal distanční seminář pro
starosty a starostky v rámci programu OPZ+,
který se zabýval možností sociálních
pomocných sil potřebných v jednotlivých
obcích.

Pozvánky z MAP:
• 2.2.2022 Pozvánka: Triády vMŠ
• 15.2.2022 Závěrečná konference:

Veletrh úspěchů škol s podporou
projektu MAP II

• 17.2.2022 Závěrečná konference:
Veletrh úspěchů škol s podporou
projektu MAP II

• 22.2.2022 Čtenářské lekce u žáků na 2.
stupni ZŠ

Více informací na: www.maporlicko.cz

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

Příprava na Závěrečnou konferenci:
MAS ORLICKO, z.s. se intenzivně
připravuje na Veletrh úspěchů škol s
podporou projektu MAP, jenž je
přehlídkou aktivit vzniklých v rámci
projektu MAP II. Pro ORP Žamberk a
Králíky se tento veletrh uskuteční 15.
února 2022 v Divišově divadle v
Žamberku. Pro ORP Ústí nad Orlicí a
Česká Třebová se bude veletrh konat 17.
února 2022 v Kulturním centru Česká
Třebová.
Přihlášení na veletrh probíhá přes odkaz:
https://forms.gle/dG2fLnNWWzqKs7b58

https://forms.gle/VA1ertpw3V8fBxNx9
https://www.maporlicko.cz/
http://www.masproorlicko.cz/
http://www.mas.orlicko.cz/
https://forms.gle/dG2fLnNWWzqKs7b58

