Harmonogram výzev pro IROP - CLLD
Registrační číslo
strategie:
Název MAS:
Kraj:

PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001646

SC 4.1 (kolové výzvy MAS)

MAS Mohelnicko, z.s.
Olomoucký

Alokace výzvy

MAS
Číslo a název výzvy
ŘO IROP

Název výzvy MAS, popř. číslo

Aktivita

Plánovaný
Opatření/Podopatření
měsíc a rok
Isg
vyhlášení
výzvy

Plánovaný
měsíc a rok
zahájení
příjmu žádostí
o podporu

Plánovaný
měsíc a rok
ukončení
příjmu žádostí
o podporu

Odhad

Celková alokace (CZK)

Počet projektů

Průměrná velikost
projektu

Opatření je zaměřeno na podporu komunitní péče, terénních a
ambulantních služeb a zřizování komunitních center. Podporovány
budou projekty zaměřené na výstavby, rekonstrukce a vybavení
výzva IROP - Kvalita a dostupnost umožňující poskytování sociálních služeb přímo v terénu a
Opatření 2 PR IROP
sociálních služeb - MAS Mohelnicko přirozeném prostředí uživatelů těchto služeb, což napomáhá
sociální inkluzi. Mohou být podpořeny pouze sociální služby
uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů.

06/2017

06/2017

09/2017

3 000 000

3

1 000 000

č. 65 - Sociální podnikání
výzva IROP - Sociální podnikání - integrované projekty
MAS Mohenicko
CLLD

Opatření je zaměřeno na podporu rozvoje sociálního podnikání v
regionu jako nového nástroje a způsobu řešení problému
zhoršené zaměstnatelnosti znevýhodněných osob. Podporován
Opatření 3 PR IROP
bude vznik nového sociálního podniku, personální a produkční
rozšíření sociálního podniku, rozšíření stávajících podnikatelských
aktivit OSVČ nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

07/2017

07/2017

09/2017

2 000 000

2

1 000 000

č. 68 - Zvyšování kvality
a dostupnosti
infrastruktury pro
výzva IROP - Infrastruktura pro
vzdělávání a celoživotní vzdělávání - MAS Mohelnicko
účení - integrované
projekty CLLD

Opatření je zaměřeno na podporu investic do výstavby,
stavebních úprav a pořízení vybavení škol a vzdělávacích zařízení
pro rozvoj žáků v oblastech komunikace v cizích jazycích,
technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními
Opatření 4 PR IROP
technologiemi.
Podpora bude zaměřena na základní školy a zájmové a
neformální vzdělávání mládeže.

06/2017

06/2017

08/2017

1 800 000

2

900 000

č. 62 - Sociální
infrastruktura integrované projekty
CLLD

Poznámka

