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Úvodní slovo
Rádi bychom Vás seznámili s naším prvním číslem informačních listů MAS
Chrudimsko. Aby Vám neutekly žádné novinky a akce, které se na našem území
uskutečňují, budou listy pravidelně zveřejňovány 4 x ročně a to v období jaro, léto
podzim a zima. Pokud byste se chtěli připojit se sdílením události,
kterou pořádáte, a nebo se ve Vašem okolí nějaká zajímavá akce
bude konat, nebojte se nám ozvat a my ji velice rádi do dalšího čísla
připojíme. U každého příspěvku je uveden QR kód, který zároveň
funguje jako odkaz pro zobrazení podrobnějších informací. Na konci
každého čísla naleznete informaci o termínu vydání čísla
následujícího.
pracovníci kanceláře MAS

Prodej vánočních stromků
2021

Rok CDZ Chrudim

Preferujete borovici, smrk stříbrný,
jedli, nebo smrk ztepilý? Městské
lesy
Chrudim
s.r.o.
budou
i v letošním roce prodávat vánoční
stromky z porostů lesů města
Chrudimi a vánočních plantáží.

Centrum duševního zdraví v Chrudimi
slaví první rok svého fungování.
Tým
zdravotníků
a
sociálních
pracovníků pomohl již 141 klientům,
kteří se potýkají se závažným duševním
onemocněním.

Dobročinná sbírka na auta pro domácí
hospicovou péči
Do poloviny prosince probíhá sbírka na auta pro domácí
hospicovou péči Farní charity Chrudim. Z výtěžku sbírky
budou zakoupeny automobily s náhonem všech čtyř kol,
které budou sloužit v rámci nově vzniklé non-stop domácí
hospicové péče.
Aby mohla být tato služba poskytovaná i v odlehlých,
a v zimním období obtížněji dosažitelných, částí
regionu, potřebují zdravotní sestřičky spolehlivého
"parťáka", který je nenechá zaseknuté v závěji.
Do sbírky můžete přispět
na stránce donio.cz.

10 let Geoparku Železné hory
V rámci oslav desátých narozenin si
pro Vás Geopark Železné hory
připravil rok plný zajímavých akcí
s názvem Prožijte 10 000 000 let
za jeden rok.
Každý měsíc v roce 2022
se můžete těšit na jednu
z připravovaných událostí.

Plánované aktivity MAS
V následujícím roce se MAS chystá zrealizovat projekt v rámci dotačního
titulu Program obnovy venkova z Pardubického kraje. Předmětem projektu
bude vybudování Infopointů včetně informačních cedulí na našem území.
Infopointy budou dle zájmu pravděpodobně umístěny v obci Tuněchody,
Orel a Slatiňany.
Hlavní část v následujícím roce budeme věnovat přípravě nového programového období 2021-2027.
Kancelář MAS se zaměří na přípravu vybraných programových rámců v souvislosti s jednotlivými
operačními programy: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK),
Operační program Zaměstnanost + (OP Z+), Společná zemědělská politika (SZP), Integrovaný regionální
operační program 2 (IROP 2), Operační program Životní prostředí (OPŽP).
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Na číslo "Jarních" informačních listů se můžete těšit před Velikonocemi.
Zveřejněno dne 14. 12. 2021

