
 
 

 

 

 

 

Zápis z jednání pracovní skupiny pro tvorbu koncepční a návrhové části 
strategie CLLD pro období 2021+ konané dne 25.05.2021 

 
 
 

Datum jednání:  25.05.2021 
Místo jednání: zasedací místnost MěÚ Letohrad 

Čas jednání:  od 13:00 do 14:30 hodin 
 
 

Účastníci jednání  
viz prezenční listiny 
 

Program jednání: 
 
1) Organizační záležitosti  
2) Informace o přípravě programového období 2021-2027 
3) Seznámení s návrhem specifických cílů a opatření strategie MAS ORLICKO, z.s. pro období 2021+ 
4) Návrh vize a strategických cílů (pracovní část)  
 
 
Ing. Ivana Vanická přivítala všechny přítomné členy pracovní skupiny a prohlásila jednání za zahájené 
ve 13:00 hodin. 
 

 
1) Organizační záležitosti 

 
Ing. Ivana Vanická pronesla úvodní slovo a informovala přítomné o programu jednání, jímž je 
seznámení s návrhem specifických cílů a opatření strategie MAS ORLICKO, z.s. pro období 2021+ 
a společný návrh vize a strategických cílů. Dále informovala členy o organizačních záležitostech, 
především způsobu odměňování a vykazování jejich práce v pracovní skupině. 
 
 

2) Informace o přípravě programového období 2021-2027 
 
Ing. Ivana Vanická seznámila přítomné s procesem přípravy strategie, o průběhu prioritizace 
členskou základnou na Valné hromadě dne 12.5.2021 a o dalších plánovaných aktivitách, které je 
třeba ještě realizovat (např. léto 2021 – terénní šetření). 
 



 
 

 

 

 

Mgr. Šárka Bartošová informovala o aktuálním stavu v programovém rámci IROP a o výhledu na 
nové dotační období v programových rámcích IROP, OP TAK a OP ŽP. Také zmínila jedno z aktuálních 
témat / potřeb, a to vysokorychlostní internet, na kterou nejsou v současné době známy finanční 
zdroje. 
 
Pokračovala Ing. Vanická s výhledem na nový OPZ, který bude v novém období fungovat v odlišné 
podobě něž doposud (MAS bude nositelem projektu). 
 
 

3) Seznámení s návrhem specifických cílů a opatření strategie MAS ORLICKO, z.s. 
pro období 2021+ 

 
Ing. Ivana Vanická seznámila přítomné s předloženým pracovním dokumentem – návrhem 
specifických cílů a opatření strategie MAS ORLICKO, z.s. a jeho první částí - strategickou oblastí 1: 
Lidé a občanská společnost. Mgr. Šárka Bartošová přiblížila členům obsah strategické oblasti 2: 
Podnikatelský sektor a trh práce a 3: Investiční rozvoj území a Ing. Alice Brožková seznámila členy se 
strategickou oblastí 4: Krajina, příroda a místní bohatství. U všech oblastí manažerky zdůraznily 
klíčová témata a problémy/potřeby u nichž se již v současné době rýsují finanční zdroje. V závěru 
této části Ing. Vanická všechny přítomné vyzvala k zamyšlení nad uvedenými tématy a sdělila, že na 
následujícím jednání budou předmětem společné diskuse.  
 
 

4) Návrh vize a strategických cílů (pracovní část)  
 

Ing. Vanická představila návrh vize MAS ORLICKO a požádala přítomné o společné „dotvoření“ této 
vize. Diskutující členové pracovní skupiny vyjádřili svoje názory, které budou zohledněny při 
formulování vize MAS ORLICKO pro období 2021+. 
 
Na závěr Ing. Vanická poděkovala všem přítomným za účast a byl společně přeplánován termín (na 
17.6.2021) a místo následujícího jednání (OÚ Klášterec nad Orlicí - na základě pozvání od p. starostky 
Ševčíkové). Poté se Ing. Vanická rozloučila a jednání ve 14:30 hodin ukončila. 

 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Michaela Skalická 
 
 


