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Identifikace výzvy

Číslo
výzvy

1.

2.

3.

4.

6.

Název výzvy

Ochrana památek
UNESCO

Bezpečnost v dopravě

Podpora infrastruktury
základního vzdělávání

Infrastruktura pro sociální
služby

Prorodinná opatření

Operační
program

IROP

IROP

IROP

IROP

OPZ

Opatření / Fiche

Zachování kulturního
dědictví

Dopravní infrastruktura

Vzdělávací infrastruktura

Sociální infrastruktura

Prorodinná opatření

Zacílení výzvy
Celková
alokace
(v Kč)

5263 160

10526 315

13 263 187

4 210 526

2 823 550

Plánované
datum
vyhlášení
výzvy

3/2018

3/2018

3/2018

3/2018

1/2018

Plánované
datum
zahájení
příjmu
žádostí o
podporu

3/2018

3/2018

3/2018

3/2018

1/2018

Plánované
datum
ukončení
příjmu
žádostí o
podporu

Podporované aktivity

Cílové skupiny

4/2018

Revitalizace souboru vybraných
památek – odstraňování
přístupových bariér, zvýšení
ochrany památky a jejího
zabezpečení, restaurování
památek, rekonstrukce stávajících
expozic a depozitářů a budování
nových expozic a depozitářů,
digitalizace památek a mobiliářů,
obnova parků a zahrad u souborů
památek, modernizace, popř.
výstavba nezbytných objektů
sociálního, technického a
technologického zázemí

4/2018

Bezpečnost (zvyšování
bezpečnosti dopravy, např.
bezbariérový přístup zastávek,
zvuková a jiná signalizace pro
nevidomé, přizpůsobení
komunikací pro nemotorovou
dopravu osobám s omezenou
pohyblivostí nebo orientací).

4/2018

Podpora infrastruktury pro základní
vzdělávání v základních školách
(stavební úpravy, pořízení
vybavení pro zajištění rozvoje žáků
v následujících klíčových
kompetencích: komunikace v
cizích jazycích, technické a
řemeslné obory, přírodní vědy,
práce s digitálními technologiemi,
rozšíření kapacit základní škol,
podpora sociální inkluze, zajištění
vnitřní konektivity škol a připojení k
internetu).

4/2018

Infrastruktura pro dostupnost a
rozvoj sociální služby (terénní služby – pořízení vybavení, mobilní
tým – pořízení vybavení např.
pořízení automobilu, ambulantní
sociální služby - rekonstrukce nebo
pořízení vybavení, pobytové
sociální služby – přestavba
azylových domů).

Osoby sociálně vyloučené či
ohrožené sociálním vyloučením,
osoby se zdravotním postižením.

2/2018

Příměstské tábory, společná
doprava dětí do/ze školy, dětské
skupiny a/nebo příměstského
tábora, Dětské skupiny,

Osoby pečující o malé děti, osoby
pečující o jiné závislé osoby, rodiče
samoživitelé, osoby vracející se
na trh práce po návratu z
mateřské/rodičovské dovolené

Typy příjemců

Návštěvníci, vlastníci památek,
subjekty s právem hospodaření,
místní obyvatelé a podnikatelé.

Vlastníci památek nebo subjekty s
právem hospodaření (dle zápisu v
katastru nemovitostí), kromě
fyzických osob nepodnikajících.

Obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící
za prací a službami, uživatelé
veřejné dopravy.

Obce, dobrovolné svazky obcí,
organizace zřizované nebo
zakládané obcemi, organizace
zřizované nebo zakládané
dobrovolnými svazky obcí,
provozovatelé dráhy nebo drážní
dopravy podle zákona č. 266/1994
Sb., o drahách, dopravci ve
veřejné linkové dopravě podle
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě.

Žáci, studenti, osoby sociálně
vyloučené, osoby se speciálními
vzdělávacími potřebami,
pedagogičtí pracovníci.

Školy a školská zařízení v oblasti
základního vzdělávání, další
subjekty podílející se na realizaci
vzdělávacích aktivit, obce,
organizace zřizované nebo
zakládané obcemi, nestátní
neziskové organizace, církve,
církevní organizace.

Nestátní neziskové organizace,
organizační složky státu,
příspěvkové organizace
organizačních složek státu, kraje,
organizace zřizované nebo
zakládané kraji, obce, organizace
zřizované nebo zaklá-dané
obcemi, dobrovolné svazky obcí,
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
církve, církevní organizace.
Poradenské a vzdělávací instituce,
Poskytovatelé sociálních služeb,
Profesní a podnikatelská sdružení,
Sociální partneři,
Školy a školská zařízení

HARMONOGRAM VÝZEV MAS LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL, Z.S. – ROK 2018

7.

8.

9.

10.

11.

Rozvoj sociálních služeb

Odstranění bariér přístupu
k zaměstnání

Výzva MAS č. 2 k
předkládání Žádostí o
podporu v rámci operace
19.2.1. Programu rozvoje
venkova na období 2014
– 2020

Výzva MAS č. 2 k
předkládání Žádostí o
podporu v rámci operace
19.2.1. Programu rozvoje
venkova na období 2014
– 2020
Výzva MAS č. 2 k
předkládání Žádostí o
podporu v rámci operace
19.2.1. Programu rozvoje
venkova na období 2014
– 2020

OPZ

OPZ

PRV

PRV

Rozvoj sociálních služeb

Odstranění bariér
přístupu k zaměstnání

Podpora místní
zemědělské produkce

Rozvoj
podnikání na venkově

PRV
Investice do
zemědělských podniků

6000 000

3400 000

5000 000

1/2018

3/2018

7/2018

1/2018

3/2018

7/2018

2/2018

6/2018

Poskytování nových nebo navýšení
kapacity stávajících sociálních
služeb.

Podpora vytváření nových
pracovních míst, podpora
spolupráce lokálních partnerů na
trhu práce, podpora flexibilních
forem zaměstnání, prostupné
zaměstnávání

8/2018

Podpora zahrnuje hmotné a
nehmotné investice, které se týkají
zpracování zemědělských produktů
a jejich uvádění na trh. Způsobilé
výdaje jsou investice do výstavby a
rekonstrukce budov včetně
nezbytných manipulačních ploch,
pořízení strojů, nástrojů a zařízení
pro zpracování zemědělských
produktů, finální úpravu, balení,
značení výrobků (včetně
technologií souvisejících s
dohledatelností produktů) a
investic souvisejících se
skladováním zpracovávané
suroviny, výrobků a druhotných
surovin vznikajících při zpracování.

Podporovány budou investice do
vybraných nezemědělských
činností dle Klasifikace
ekonomických činností (CZNACE)33:

2000 000

7/2018

7/2018

8/2018

4000 000

7/2018

7/2018

8/2018

Podpora zahrnuje hmotné a
nehmotné investice v živočišné a
rostlinné výrobě, je určena na
investice do zemědělských staveb
a technologií pro živočišnou a
rostlinnou výrobu a pro
školkařskou produkci.

Osoby sociálně vyloučené a osoby
sociálním vyloučením ohrožené,
osoby se zdravotním postižením
(včetně osob s duševním
onemocněním), osoby s
kombinovanými diagnózami, osoby
ohrožené specifickými zdravotními
riziky, osoby žijící v sociálně
vyloučených lokalitách,
bezdomovci a osoby žijící v
nevyhovujícím nebo nejistém
ubytování, osoby ohrožené
domácím násilím a závislostmi,
osoby ohrožené vícenásobnými
riziky, sociální pracovníci,
pracovníci v sociálních službách,
Zaměstnanci, uchazeči o
zaměstnání, zájemci o zaměstnání,
neaktivní osoby, uchazeči a
zájemci o zaměstnání a neaktivní
osoby mladší 25 let, osoby s
nízkou úrovní kvalifikace, osoby se
zdravotním postižením (včetně
osob s duševním onemocněním),
osoby s kombinovanými
diagnózami, rodiče samoživitelé,
osoby pečující o malé děti, osoby
pečující o jiné závislé osoby
Zemědělský podnikatel dle zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve
znění pozdějších předpisů (dle
Evidence zemědělského
podnikatele), nebo
výrobce potravin nebo surovin
určených pro lidskou spotřebu,
které definuje zákon č. 110/1997
Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích, ve znění pozdějších
předpisů, nebo
výrobce krmiv, které definuje zákon
č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve
znění pozdějších předpisů, nebo
jiný subjekt aktivní ve zpracování,
uvádění na trh a vývoji
zemědělských produktů uvedených
v příloze I Smlouvy o fungování EU
jako vstupní produkt.
Žadatel/příjemce dotace má
Živnostenský list/výpis z
obchodního rejstříku na činnost
odpovídající předmětu dotace.
Podnikatelské subjekty (FO a PO) mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech, jakož i
zemědělci.
Zemědělský podnikatel.

Poskytovatelé sociálních služeb
registrovaní dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních
službách – příspěvkové organizace
zřizované obcemi, soukromoprávní
subjekty vykonávající veřejně
prospěšnou činnost.

Nestátní neziskové organizace,
Obchodní korporace,
OSVČ,
Profesní a podnikatelská sdružení,
Školy a školská zařízení

Zemědělský podnikatel dle zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve
znění pozdějších předpisů (dle
Evidence zemědělského
podnikatele), nebo
výrobce potravin nebo surovin
určených pro lidskou spotřebu,
které definuje zákon č. 110/1997
Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích, ve znění pozdějších
předpisů, nebo
výrobce krmiv, které definuje zákon
č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve
znění pozdějších předpisů, nebo
jiný subjekt aktivní ve zpracování,
uvádění na trh a vývoji
zemědělských produktů uvedených
v příloze I Smlouvy o fungování EU
jako vstupní produkt.
Žadatel/příjemce dotace má
Živnostenský list/výpis z
obchodního rejstříku na činnost
odpovídající předmětu dotace.
Podnikatelské subjekty (FO a PO) mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech, jakož i
zemědělci.
Zemědělský podnikatel.
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Podporovány budou též investice
na pořízení mobilních strojů pro
zemědělskou výrobu a investice do
pořízení peletovacích zařízení pro
vlastní spotřebu v zemědělském
podniku.

