Harmonogram výzev pro IROP – CLLD v roce 2020
Registrační
číslo
strategie:

CLLD_16_01_118

Název MAS:

MAS Aktivios, z.s.

Kraj:

Plzeňský kraj

Číslo a název
výzvy
ŘO IROP

Vazba na výzvu
ŘO IROP 62.
Sociální
infrastruktura

Název výzvy MAS, popř.
číslo

Infrastruktura pro
sociální služby II.

PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj
SC 4.1 (kolové výzvy MAS)

Aktivita

Podporován
bude
nákup,
rekonstrukce či výstavba objektů,
zařízení a vybavení a stavební
úpravy, které vytvoří podmínky pro
kvalitní poskytování soc. služeb,
obnovu a zkvalitnění materiálně –
technické základny stávajících služeb
a sociální práce s cílovými skupinami.
Sociální služby jsou definovány
zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních
službách
ve
znění
pozdějších předpisů. Podporované
aktivity musí vést k inkluzi sociálně
vyloučených osob, či sociálním
vyloučením ohrožených osob, nebo a
zdravotně postižených osob.

Opatření/Podopatření
Isg

1.2 Infrastruktura pro
sociální služby

Alokace
výzvy

MAS

Plánovaný
měsíc a
rok
vyhlášení
výzvy
2018

Plánovaný
měsíc a
rok
zahájení
příjmu
žádostí o
podporu

02/2020

02/2020

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

05/2020

10,5 mil.
Kč

Odhad

Počet
projektů

Průměrná
velikost
projektu

2

5 mil. Kč

Terminály a parkovací systémy
Výstavba a modernizace přestupních
terminálů a samostatných
parkovacích systémů

Vazba na
výzvu
ŘO IROP Č. 53
„Udržitelná
doprava integrované
projekty CLLD
- SC 4.1“

Zvyšování
bezpečnosti a
enviromentální
šetrnosti dopravy -II.

Bezpečnost dopravy
Rekonstrukce, modernizace a
výstavba komunikací pro pěší
Pozn. Rekonstrukce , modernizace a
výstavba chodníků musí být v souadu
s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbarierové užívání
staveb.Výstavba, modernizace,
rekonstrukce se nemá plošně
vztahovat na veškeré chodníky, ale
pouze na ty , kde je to z hlediska
bezpečnosti nutné.
Cyklodoprava
výstavba komunikací pro cyklisty a
liniových opatření pro cyklisty v
hlavním dopravním prostoru
pozemních komunikací

1.1 Zvyšování
bezpečnosti a
environmentální
šetrnosti dopravy

2/2020

02/2020

08/2020

6,9 mil. Kč

2

3,45 mil. Kč

Vazba na
výzvu
ŘO IROP č. 68
Zvyšování
kvality a
dostupnosti
Infrastruktury
pro
vzdělávání a
celoživotní
učení –
integrované
projekty CLLD

Infrastruktura do
vzdělávání II.

Podpora rozšíření kapacity zařízení
pro předškolní vzdělávání
Podpora infrastruktury pro základní
vzdělávání v základních školách v
oblastech komunikace v cizích
jazycích, v oblasti technických a
řemeslných oborů, přírodních věd, ve
schopnosti práce s digitálními
technologiemi
Podpora infrastruktury pro zájmové
1.3 Infrastruktura do
a neformální vzdělávání mládeže v
vzdělání
oblastech komunikace v cizích
jazycích, v oblasti technických a
řemeslných oborů, přírodních věd, ve
schopnosti práce s digitálními
technologiemi. Infrastruktura na
podporu inkluzivního vzdělávání

1112/2020

11,12/2020

3/2021

5,3 mil. Kč

5

1 mil. Kč

