
MAS Litomyšlsko informuje 
 
 
 
6. výzva z k příjmu žádostí o dotaci 
 
MAS Litomyšlsko předběžně informuje, že v měsíci prosinec, po vyhlášení výzvy 
k předkládání žádostí o dotaci, je možné konzultovat připravované žádosti o dotaci včetně 
povinných a nepovinných příloh. Ke konzultacím je nutné se vždy dopředu telefonicky 
objednat. Příjem žádostí o dotaci se očekává ve dnech 6.1. – 18.1.2012. Veškeré informace 
budou uveřejněny včas na internetových stránkách www.mas-lit.cz. 
 
Podání žádosti o dotaci do PRV – projekty spolupráce – „Putování historií a časem“ 
 
MAS Litomyšlsko ve spolupráci s MAS Železnohorský region, MAS Region Kunětické hory 
podali v říjnu 2012 žádost o dotaci na projekt spolupráce – „Putování historií a časem“. Jedná 
se o vytvoření informační brožurky, ve které budou zaneseny zajímavé turistické cíle. Tato 
aktivita bude spojena i se soutěží pro děti. Výsledky hodnocení budou vyhlášeny v březnu 
2013.  
 
Projekt Finanční gramotnost - "Platím, platíš, platíme, co z toho nám zůstane?" 
 
MAS Litomyšlsko ve spolupráci se společností Partners vytvořila projekt, jehož cílem je 
realizovat řadu seminářů pro žáky základních a středních škol regionu, díky kterým budou 
dětem a studentům předány informace o základech hospodaření s penězi. Semináře jsou 
určeny pro žáky 9. tříd základních škol  a pro studenty 3. ročníků středních škol. Semináře 
budou lektorsky zajištěny manažerem společnosti Partners, který tuto aktivitu provádí v 
rámci spolupráce s MAS Litomyšlsko. Samotná realizace seminářů proběhne v roce 2013. Na 
prosinec roku 2012 je plánován také seminář pro veřejnost, další informace o semináři 
získáte na www.mas-lit.cz nebo na tel.: 733 705 320. Seminář je bezplatný. Zveme tímto na 
seminář všechny obyvatele regionu, kteří se chtějí naučit jak lépe hospodařit s penězi. 
 

Projekt Personální poradenství - "Zpět na trh práce" 
 
MAS Litomyšlsko plánuje realizovat projekt, který má za cíl podporovat takové cílové skupiny 
obyvatel, které mají obtíže najít pracovní místo nebo plánují změnu dosavadního pracovního 
místa. Ideou tohoto projektu je nabídnout služby obyvatelům regionu, kteří skutečně 
pracovat chtějí, ale potřebují poradit  při hledání práce – (jak lépe napsat životopis,  jak 
vyhledávat pracovní místa, jak ohodnotit svoji kvalifikaci na pracovní místo, jak vystupovat 
při pracovním pohovoru). Projekt by měl být financovaný s finanční podporou Pardubického 
kraje z Programu obnovy venkova. Cílovou skupinou projektu jsou  mladí lidé po škole, 
maminky po mateřské dovolené, lidé ve věku 50+ a ostatní obyvatele regionu. Semináře 
budou realizovány v případě schválení dotace na celém území regionu MAS Litomyšlsko v 
roce 2013.  
 
 
 

http://www.mas-lit.cz/
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Příprava integrované strategie území MAS Litomyšlsko 

MAS Litomyšlsko začala zpracovávat strategický dokument s názvem „integrovaná strategie 
rozvoje území“ V tomto dokumentu budou stanoveny konkrétní cíle, priority a oblasti, do 
kterých by měly být směřovány dotace rozdělované prostřednictvím MAS Litomyšlsko 
v letech 2014 – 2020. Příprava strategického dokumentu podle stanovené osnovy již začala, 
byl sestaven pracovní tým, který se bude podílet na jeho přípravě spolu s kanceláří MAS 
Litomyšlsko. Tento dokument nebude připravován „od stolu“, naopak, měl by maximálně 
zohledňovat potřeby a přání obyvatel z území působnosti MAS Litomyšlsko. MAS Litomyšlsko 
bude proto usilovat o co největší zapojení všech obyvatel regionu do přípravy tohoto 
strategického dokumentu, a to prostřednictvím dotazníkového šetření v území, setkávání 
s občany nebo řízenými rozhovory se zástupci měst, obcí, svazků obcí, podnikatelů, 
zemědělců, neziskových organizací, škol a dalších subjektů. Více o možných způsobech 
zapojení se do přípravy dokumentu naleznete na webových stránkách MAS Litomyšlsko 
www.mas-lit.cz, kde budou zveřejňovány aktuální informace o přípravě integrované 
strategie rozvoje území.   

 

http://www.mas-lit.cz/

