Harmonogram výzev pro IROP - CLLD
Registrační
číslo
strategie:

CLLD_15_01_170

PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj

Název MAS:

MAS Horňácko a
Ostrožsko z.s.

SC 4.1 (kolové výzvy MAS)

Kraj:

Zlínský

Číslo a název
výzvy
ŘO IROP

65 - Sociální
podnikání

68- Zvyšování
kvality a
dostupnosti
infrastruktury pro
vzdělávání a
celoživotní učení

62 - Sociální
infrastruktura

Název výzvy MAS,
popř. číslo

Aktivita

Opatření/Po Plánovaný
dopatření měsíc a rok
Isg
vyhlášení
výzvy

Alokace výzvy

MAS
Plánovaný
měsíc a rok
zahájení
příjmu žádostí
o podporu

Plánovaný
měsíc a rok
Celková alokace (CZK)
ukončení
příjmu žádostí
o podporu

Odhad

Počet projektů

Průměrná velikost
projektu

Poznámka

2017- 01 - Rozvoj
infrastruktury pro
sociální podnikání

Vznik nového sociálního podniku, Rozšíření
kapacity podniku, Aktivity osob samostatně
výdělečně činných v sociálním podnikání,
1.1.3.1.
Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních
podniků

09/2017

10/2017

11/2017

3 000 000

2

1500000

2952640 Kč alokace na výzvu v roce
2018

2017- 02 Vybudování zázemí
pro vzdělávací
aktivity obyvatel

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro
zkvalitnění nebo vybudování kapacity pro další
vzdělávání v následujících klíčových
kompetencích: komunikace v cizích jazycích,
1.3.1.
technických a řemeslných oborech, přírodních
vědách, v práci s digitálními technologiemi.
Např. Modernizace odborné učebny pro výuku
dospělých.

09/2017

09/2017

11/2017

8 500 000

3

2800000

8342100 Kč alokace na výzvu v roce
2018

2017- 03 - Zázemí
pro sociální služby

Stavební úpravy, nákup zařízení a vybavení
pro terénní služby, ambulantní služby, sociální
prevenci a odborné sociální poradenství podle
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Podpora pobytových služeb, rekonstrukce a
úprava azylového domu.
2.1.1.1
Podpora sociálního bydlení, pořízení bytu,
domu včetně základního vybavení.
Podpora komunitních center, stavební úpravy
včetně vybavení a úpravy zeleně za účelem
sociálního začleňování a zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce cílových skupin

09/2017

09/2017

11/2017

6 000 000

3

2000000

4526310 Kč alokace na výzvu v roce
2018

V rámci tohoto opatření budou podporovány
stavební úpravy a pořízení vybavení pro
zajištění rozvoje žáků základních škol v
klíčových kompetencích (komunikace v cizích
jazycích, dovednosti v technických a
řemeslných oborech, znalosti v oblasti
přírodních věd, schopnosti práce s digitálními
technologiemi).
Dále budou podporovány stavební úpravy a
2.2.1.1
pořízení vybavení za účelem zajištění
dostatečně kvalitních zařízení péče o děti v
předškolním věku, kde bude prokazatelný
nedostatek kapacit.
Podpořeno bude i vybavení učeben v
návaznosti na klíčové kompetence včetně
nákupu kompenzačních pomůcek pro
základní školy,mateřské školy, střední školy.

09/2017

09/2017

11/2017

9 710 530

53 - Udržitelná
doprava

Opatření je zaměřeno na posílení bezpečnosti
pěší dopravy, na pořízení bezpečnostních
2017- 04 -Podpora
prvků na nebezpečných místech, převedení
7.1.3.1
bezpečnosti dopravy
chodců, chodníky, přechody pro chodce,
bezbariérovost.

09/2017

09/2017

11/2017

3 157 890

53 - Udržitelná
doprava

Výstavba a modernizace cyklostezek v
podobě stavebně
upravených a dopravním značením
vymezených komunikací, na kterých je
2017 -05 -Výstavba a vyloučená automobilová doprava. Výstavba a
rekonstrukce
modernizace cyklotras se zaměřením na
cyklostezek a
podporu integrovaných řešení, např.
7.2.1.1
cyklotras pro
víceúčelové pruhy. Součástí projektu může
dopravu obyvatel
být budování doprovodné infrastruktury,
odpočívadel, stojanů na kola, dopravního
značení, výsadba zeleně. Podpořeny mohou
být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě
do zaměstnání, škol a za službami.

09/2017

09/2017

11/2017

10 000 000

68- Zvyšování
kvality a
2017 -04 - Rozvoj
dostupnosti
škol a školských
infrastruktury pro
zařízení
vzdělávání a
celoživotní učení

4 2427500

předpoklad vyčerpání v roce 2017 2018

1

3157890

předpoklad vyčerpání v roce 2017 2018

2

5000000

3684210 Kč alokace na výzvu v roce
2018

