Harmonogram plánovaných výzev MAS Region Kunětické hory, z.s. na rok 2019
ver. 1.1
Možnost změny uvedených údajů vyhrazena. Výše dotace na projekt je zpravidla nižší než dotace na výzvu (především u výzev IROP).
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Plánované
Plánované
datum
datum
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Druh
Název výzvy
Název
datum
zahájení
ukončení
plánované
%
plánované
Základní popis zaměření výzvy MAS
MAS
programu
vyhlášení
předkládání předkládání výzvy MAS dotace
výzvy MAS
výzvy MAS
žádostí na
žádostí na
(CZK)
MAS
MAS
Výzva MAS č. 3
Program
Kolová
29.3.2019
8.4.2019
30.4.2019
850000
50+10 - F1 Investice do zemědělských podniků
rozvoje
(mladý
venkova
zem.)+
10
(ANC)
856537
35 SP, - F2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských
45 MP produktů
1000000
1040000
640084
8.výzva MAS
Operační
Region
program
Kunětické hory- Zaměstnanost
OPZProrodinná
opatření-III
9.výzva MAS
Operační
Region
program
Kunětické hory- Zaměstnanost
OPZ-Sociální
služby a sociální
začleňování-II

Kolová

24.4.2019
Vyhlášena
pouze při
zbývající
alokaci!

24.4.2019

Výzva bude
otevřena min.
1 měsíc.

1665555 *

Kolová

24.4.2019

24.4.2019

Výzva bude
otevřena min.
1 měsíc.

1135000 *

35 SP,
45 MP
90
100
100
NNO,
95
obce,
85
podnik
100
NNO,
95
obce,
85
podnik

Potenciální žadatelé

zemědělský podnikatel

zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv a jiný subjekt
aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských
produktů
- F4 Podpora investic na založení nebo rozvoj
podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a MP ve venkovských
nezemědělských činností
oblastech, jakož i zemědělci
- F5 Zemědělská infrastruktura
obec nebo zemědělský podnikatel
- F6 Neproduktivní investice v lesích
soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní
subjekty a jejich sdružení
- Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době Poskytovatelé sociálních služeb; NNO; obce; organizace zřizované
mimo školní vyučování;
obcemi působící v sociální oblasti; DSO; MAS; vzdělávací a poradenské
- Příměstské tábory;
instituce; školy a školská zařízení; obchodní korporace (veřejná obchodní
- Doprovody na kroužky a zájmové aktivity;
společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným,
- Vzdělávání pečujících osob.
akciová společnost, družstvo, sociální družstvo); OSVČ; sociální podniky.
- Podpora poskytování vybraných sociálních
služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s
cílem sociálního začlenění a prevence sociálního
vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených (Sociální rehabilitace §
70, Sociálně terapeutické dílny § 67, Osobní
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)

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.

11.výzva MAS
Region
Kunětické horyIROPVzdělávání-III

Integrovaný
regionální
operační
program

Kolová

listopad 2019 listopad 2019 únor-březen
2020

3880000

95

12.výzva MAS
Region
Kunětické horyIROP-DopravaIII

Integrovaný
regionální
operační
program

Kolová

listopad 2019 listopad 2019 únor-březen
Vyhlášena
2020
pouze při
zbývající
alokaci!

dle zbývající
alokace

95

13.výzva MAS
Region
Kunětické horyIROP-Sociální
služby-III

Integrovaný
regionální
operační
program

Kolová

listopad 2019 listopad 2019 únor-březen
Vyhlášena
2020
pouze při
zbývající
alokaci!

dle zbývající
alokace

95

14.výzva MAS
Region
Kunětické horyIROPBezpečnost-III

Integrovaný
regionální
operační
program

Kolová

listopad 2019 listopad 2019 únor-březen
Vyhlášena
2020
pouze při
zbývající
alokaci!

dle zbývající
alokace

95

15.výzva MAS
Region
Kunětické horyIROP-Sociální
podnikání-III

Integrovaný
regionální
operační
program

Kolová

listopad 2019 listopad 2019 únor-březen
Vyhlášena
2020
pouze při
zbývající
alokaci!

dle zbývající
alokace

95

* Částka zahrnuje celkové způsobilé výdaje, tj. dotace + vlastní zdroje.
SP…střední podniky, MP…malé poodniky

- Podpora infrastruktury pro předškolní
vzdělávání (dětských skupin a mateřských škol);
- Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v
základních školách;
- Podpora infrastruktury pro celoživotní
vzdělávání v klíčových kompetencích;
- Podpora infrastruktury pro zájmové a
- Zvyšování bezpečnosti dopravy;
- Cyklodoprava

školy a školská zařízení v oblasti předškol. a základního vzdělávání; další
subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; obce, org.
zřizované nebo zakládané obcemi; NNO; církve; církevní org.

- Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem
sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na
trhu práce;
- Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální
služby;
- Podpora rozvoje infrastruktury komunitních
center za účelem sociálního začleňování a zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce;
- Sociální bydlení
- Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na
přizpůsobení se změnám klimatu a novým
rizikům;
- Posílení vybavení základních složek IZS technikou
a věcnými prostředky k zajištění připravenosti
základních složek IZS v exponovaných územích s
důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a
novým rizikům

Sociální služby – NNO, obce, org. zřizované nebo zakládané obcemi, DSO,
org. zřizované nebo zakládané DSO, církve, církevní org.
Sociální bydlení – obce, NNO, církve, církevní org

- Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních
podniků

OSVČ, obchodní korporace (MSP), DSO, org. zřizované nebo zakládané
obcemi, NNO, církve, církevní org.

obce; DSO; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; organizace
zřizované nebo zakládané DSO

obce zřizující jednotky JPO II a JPO III

