Harmonogram plánovaných výzev MAS Region Kunětické hory, z.s. na rok 2019
ver. 1
Možnost změny uvedených údajů vyhrazena. Výše dotace na projekt je zpravidla nižší než dotace na výzvu (především u výzev IROP).
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MAS
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8.výzva MAS
Operační
Kolová
24.4.2019
24.4.2019
Výzva bude
1665555 *
100 - Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době
Region
program
otevřena min.
NNO, mimo školní vyučování;
Kunětické hory- Zaměstnanost
1 měsíc.
95 - Příměstské tábory;
OPZobce, - Doprovody na kroužky a zájmové aktivity;
Prorodinná
85 - Vzdělávání pečujících osob.
opatření-III
podnik
9.výzva MAS
Operační
Kolová
24.4.2019
24.4.2019
Výzva bude
1135000 *
100 - Podpora poskytování vybraných sociálních
Region
program
otevřena min.
NNO, služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s
Kunětické hory- Zaměstnanost
1 měsíc.
95 cílem sociálního začlenění a prevence sociálního
OPZ-Sociální
obce, vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním
služby a
85 vyloučením ohrožených (Sociální rehabilitace §
sociální
podnik 70, Sociálně terapeutické dílny § 67, Osobní
začleňování-II
asistence § 39, Odlehčovací služby § 44);
- Další programy a činnosti v rámci sociálního
začleňování nad rámec/mimo režim zákona č.
108/2006 Sb (např. Motivační programy
přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci
sociálního vyloučení osob v
nepříznivé sociální situaci, Aktivity a programy
sekundární a terciární prevence pro osoby
ohrožené závislostmi, Aktivity zaměřené na
podporu pečujících osob a neformální péče,
Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické
nestability osob z cílových skupin, Aktivity
přispívající k boji s diskriminací)
* Částka zahrnuje celkové způsobilé výdaje, tj. dotace + vlastní zdroje.
SP…střední podniky, MP…malé poodniky
UPOZORNĚNÍ: V roce 2019 budou vyhlášeny i výzvy z PRV a IROP. Bližší informace zatím nebyly stanoveny.

Potenciální žadatelé

Poskytovatelé sociálních služeb; NNO; obce; organizace zřizované
obcemi působící v sociální oblasti; DSO; MAS; vzdělávací a poradenské
instituce; školy a školská zařízení; obchodní korporace (veřejná obchodní
společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným,
akciová společnost, družstvo, sociální družstvo); OSVČ; sociální podniky.
Poskytovatelé sociálních služeb; NNO; obce; organizace zřizované
obcemi působící v sociální oblasti; DSO; MAS; vzdělávací a poradenské
instituce; školy a školská zařízení; obchodní korporace (veřejná obchodní
společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným,
akciová společnost, družstvo, sociální družstvo); OSVČ; sociální podniky.

