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Logo MAS

MAS ORLICKO, z.s.

IČ 270 34 186

Základní charakteristika MAS:
MAS ORLICKO, z.s. (dále jen MAS)
Ø Jsme nezisková organizace (zapsaný spolek), jejímiž zakladateli nebo členy jsou zástupci, kteří mají v regionu trvalé bydliště, sídlo
(provozovnu) nebo zde místně působí.
Ø Naším hlavním cílem je naplňování principu partnerství spočívající ve spolupráci s dalšími subjekty a občany, ochrana přírodního
prostředí a kulturního dědictví regionu a zajištění trvale udržitelného života.
Ø

Členem může být fyzická osoba starší 18 let, podnikající fyzická či právnická osoba, nezisková organizace ,město, městys, obec,
svazek
obcí nebo organizace zřízené nebo provozované obcemi (městy), které mají v území trvalé bydliště, sídlo nebo zde
aktivně působí.

Ø

Členství v MAS ORLICKO je dobrovolné.

Ø

Působíme jako žadatel/příjemce dotace v rámci tzv. Komunitně vedeného místního rozvoje a zároveň jako administrátor dotace
(ve vztahu ke konečným žadatelům v území), tzn. rozdělujeme získané finanční prostředky na místní úrovni.

Ø

Vybrané subjekty mohou čerpat dotaci splňující pravidla vymezená programem dle podmínek pro čerpání dotace.

Ø

V minulých letech jsme pomohli podpořit projekty žadatelů v oblasti zemědělství a podnikání na venkově např. na pořízení nových
strojů nebo na zlepšení podmínek chovaných zvířat. Byly realizovány projekty na zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí nebo
na pořízení techniky pro údržbu veřejných ploch. Nemalou měrou byla podpořena řada spolků a organizací např. zajištěním lepšího
zázemí, vybudováním dětských hřišť - sportovišť, či pořízení potřebného vybavení. Již několik řemeslníků či drobných podnikatelů
si pořídilo strojní vybavení pro rozvoj své činnosti. V oblasti cestovního ruchu se žadatelům napomohlo ke zlepšení svých služeb či
rozšíření sportovních možnosti. Celkem jsme v letech 2009 – 2013 pomohli na svět 151 projektům v našem území v objemu cca
50 mil. Kč – možnost si prohlédnout zde
http://www.mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/0549167d679308.pdf

Ø Od června 2014 je otevřen „Spolkový servis“. Organizujeme semináře k novele Občanského zákoníku a ve spolupráci s odbornými
konzultanty zajišťujeme odborný konzultační servis v otázkách novely OZ i dalších legislativně – správních oblastech.

Územní působnost MAS ORLICKO
Brandýs nad Orlicí, Bystřec, Čenkovice, Červená Voda, Česká Rybná, Česká Třebová, České Libchavy, České Petrovice, Dlouhá Třebová,
Dlouhoňovice, Dolní Čermná, Dolní Dobrouč, Dolní Morava, Hejnice, Helvíkovice, Hnátnice, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní
Třešňovec, Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Jehnědí, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Králíky, Kunvald, Letohrad, Libchavy,
Lichkov, Líšnice, Lukavice, Mistrovice, Mladkov, Nekoř, Orličky, Pastviny, Petrovice, Písečná, Přívrat, Rybník, Řetová, Řetůvka, Semanín,
Sobkovice, Sopotnice, Studené, Sudislav nad Orlicí, Šedivec, Těchonín, Třebovice, Ústí nad Orlicí, Verměřovice, Voděrady, Výprachtice,
Záchlumí, Žamberk, Žampach.

Mapa územního vymezení: http://www.mas.orlicko.cz/uzemni-vymezeni
Sídlo MAS - adresa:

Statutární zástupci MAS - kontakty (tel.., e-mail)

Divišova 669, 564 01 Žamberk

Ing. Oldřich Žďárský, předseda MAS

Kancelář MAS - adresa:

Ing. Ivana Vanická – manažerka MAS

Divišova 669, 564 01 Žamberk

Tel: 731 506 016

odkaz na webové stránky

E-mail: manazer@mas.orlicko.cz

www.mas.orlicko.cz
Mapa MAS

Foto (akce, aktivity, libovolné)

