
 

 

POZVÁNKA na setkání k prezentaci aktivit MAS ORLICKO, z.s. 
určených středním školám a koordinace aktivit v širším území 

(MAS Lanškrounsko, Pardubický kraj) 
 

 

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, 

 

Dovolte mi, abych Vás opět po roce pozvala do prostor MAS ORLICKO, z.s za účelem prezentace 

aktuálních aktivit určených středním školám (projekt MAP, dotační výzvy IROP, ...) v našem území 

a výměny zkušeností / zmapování Vašich potřeb, které bychom se mohli z naší strany pokusit řešit. 

 

Na jednání budou přítomni také zástupci Pardubického kraje (viz. program) a v rámci společného 

jednání bychom tak měli získat informace o aktivitách probíhajících v rámci krajských projektů 

(IKAP, KAP). 

 

V závěru jednání bychom dojednali zásadní milníky spolupráce / koordinace aktivit. 

 

Datum a čas:   17. 9. 2018 od 8:00 do cca. 10:00 

Místo konání:   Zasedací místnost MAS ORLICKO, z.s., Žamberk 

Podrobný program:  viz. příloha 

 

Registrace:   Ty z Vás, kteří se ještě nepřihlásili, prosíme o registraci zde: 

    https://goo.gl/forms/tdoo7chKQdP87QmC2 

 

Chutné občerstvení zajištěno. 

 

Za MAS ORLICKO, z.s., Ing. Ivana Vanická 

 

Vyřizuje: Lucie Krejčová, kancelar@mas.orlicko.cz  

https://goo.gl/forms/tdoo7chKQdP87QmC2
mailto:kancelar@mas.orlicko.cz


 

 

PROGRAM: 
 

7:45 – 8:00 Prezence 

přijďte včas, ať si stihnete dát kávu ;-) 

8:00 Zahájení 

(Ing. Ivana Vanická, MAS ORLICKO, z.s.) 

8:00 – 8:20 Informace o dotačních prostředcích z programu IROP a služby 

kanceláře MAS  

(Mgr. Ing. Marie Kršková, MAS ORLICKO, z.s.) 

8:20 – 9:00 Informace o aktivitách projektu MAP II, které jsou realizovány ve 

spolupráci se SŠ  

(Michaela Boková, Mgr. Adéla Bednářová, MAS ORLICKO, z.s.) 

9:00 – 9:10 Informace o aktivitách MAS Lanškrounsko, z.s. 

(Bc. Radka Šťovíčková, MAS Lanškrounsko, z.s.) 

9:10 – 9:40 Informace o realizaci IKAP vzhledem k území MAS ORLICKO a 

MAS Lanškrounsko (informace o zapojených ZŠ i SŠ a realizovaných 

aktivitách), informace o termínech aktualizace SR KAP 

(Mgr. Martin Kiss, Mgr. Milena Kousalová, RNDr. Lucie Richtr, 

Pardubický kraj) 

9:40 – 10:00 Krátké zprávy od zástupců středních škol (plánované záměry a 

potřeby vzhledem k MAS, Pardubickému kraji, …) 

(zástupci jednotlivých SŠ) 

10:00 – 10:15 Shrnutí výstupů jednání, ukončení, závěr 

(Ing. Ivana Vanická, MAS ORLICKO, z.s.) 

Dle potřeby Možnost individuálních konzultací s manažery MAS ORLICKO, z.s.  

 

Tento seminář je realizován v souladu se SCLLD MAS ORLICKO, z.s., v souladu se SC 1.3. a 1.4. Strategie. 

 


