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Léto 2019-aktuality z Orlicka
Přestože máme za sebou letní prázdniny, na Orlicku jsme byli aktivní
v přípravě i v realizaci řady meziobecních projektů. Těsně před začátkem
vlastní stavební realizace jsou projekty Singltreky Orlicka, Parkoviště na
Červenovodském sedle a Cyklostezka Valdštejn-Šušek. Dále připravujeme
např. žádost o podporu Cyklostezky Letohrad-Šedivec z programu SFDI
nebo dvě žádosti do Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A na
podporu projektů přeshraniční spolupráce.
V tomto čísle informačního zpravodaje Vás seznámíme s novinkami
v činnosti CSS Sdružení obcí Orlicko a také s příklady dvou dlouholetých
projektů meziobecní spolupráce, které jsou zaměřeny na podporu
udržitelného rozvoje života v rámci území Orlicka.
------------------------------------------------------------------------------------------------Sdružení obcí Orlicko se zapojilo do prodloužení účasti v projektu SMO ČR „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“. Zapojení se do prodlouženého
projektu znamená jednak ukončení projektu až k 31.12.2019, jednak rozšíření projektu o další
klíčovou aktivitu Lokální ekonomika.
Tato aktivita má dva hlavní výstupy:
-

seznam malých a středních podnikatelů vč. OSVČ
databáze brownfields a nebytových prostor

Seznam malých a středních podnikatelů vč. OSVČ a Databáze brownfields a nebytových
prostor za území regionu Orlicka budou zveřejněny v oficiální webové prezentaci Orlicka
www.orlico.cz. Tyto výstupy se také stanou součástí kompletního Seznamu
malých a
středních podnikatelů vč. OSVČ a Databáze brownfields a nebytových prostor za kompletní
území všech Center společných služeb zapojených do projektu a budou sloužit k další
podpoře rozvoje malého a středního podnikání v České republice.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Malé památky Orlicka
I roce 2019 pokračuje Orlicko v realizaci jednoho ze svých nejstarších projektů meziobecních
spolupráce. Včetně realizací v tomto roce již Orlicko revitalizovala přes 100 malých památek
jako jsou kapličky, křížky, sochy svatých, Boží muka atd. v hodnotě přes 9 mil. Kč. V roce
2019 revitalizuje 9 malých památek celkem v 7 obcích v celkové hodnotě 688 tis. Kč. Tento
projekt je vždy realizován s podporou z POV Pardubického kraje. Letos jsme obdrželi dotaci
ve výši 450 tis. Kč.

------------------------------------------------------------------------------------------------Podpora významných výročí v členských obcích Sdružení obcí Orlicko
V roce 2013 schválilo Sdružení obcí Orlicko dotační program Podpora významných výročí v
členských obcích Sdružení obcí Orlicko. V rámci tohoto programu se každoročně rozdělí
mezi členské obce 50 tis. Kč na podporu
-

oslav významných výročí obce (alespoň čtvrtstoletí)
srazů rodáků

-

dalších významných výročí, která slaví v obci škola či hasiči (alespoň desetiletí)
případně dalších význačných akcí v obci hodných zřetele

V roce 2019 podpořilo Orlicko tyto akce :
-

130let SDH Písečná a sraz rodáků po 30 letech
145.výročí založení SDH Nekoř
130.výročí založení SDH Helvíkovice
120 let železnice v Červené Vodě

Foto z oslav 145.výročí založení SDH Nekoř
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