
Registrační číslo 

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

Název MAS: MAS Mohelnicko, z.s.

Kraj: Olomoucký

Alokace výzvy 

Plánovaný 

měsíc a rok 

vyhlášení 

výzvy

Plánovaný 

měsíc a rok 

zahájení  

příjmu žádostí 

o podporu

Plánovaný 

měsíc a rok 

ukončení 

příjmu žádostí 

o podporu 

Celková alokace (CZK) Počet projektů
Průměrná velikost 

projektu

č. 53 - Udržitelná 

doprava - integrované 

projekty CLLD

MAS Mohelnicko - IROP - 

Cyklodoprava a bezpečnost 

dopravy

výzva IROP č. 4

Opatření je zaměřeno na podporu rozšíření sítě 

cyklostezek, případně dalších prvků a opatření 

pro cyklisty tak, aby mohli bezpečně využívat 

kolo k dopravě do zaměstnání, do škol a za 

službami. Dále je opatření zaměřeno na 

budování prvků, jako jsou chodníky, přechody 

pro chodce a jejich nasvětlení, dopravní značení 

a další, které napomohou ke zvýšení 

bezpečnosti dopravy v obcích a bezbariérové 

řešení umožní snadný a bezpečný přístup k 

prostředkům veřejné hromadné dopravy.

Opatření 1 PR IROP 02/2019 02/2019 05/2019 15 662 000 3 5 220 000

Průměrná velikost projektu je 

zavádějící. Předpokládáme 

podpoření 1 velkého cykloprojektu a 

dvou menších projektů na 

bezpečnost dopravy.

č. 65 - Sociální 

podnikání - integrované 

projekty CLLD

MAS Mohelnicko - IROP - 

Sociální podnikání

výzva IROP č. 5

Opatření je zaměřeno na podporu rozvoje 

sociálního podnikání v regionu jako nového 

nástroje a způsobu řešení problému zhoršené 

zaměstnatelnosti znevýhodněných osob. 

Podporován bude vznik nového sociálního 

podniku, personální a produkční rozšíření 

sociálního podniku, rozšíření stávajících 

podnikatelských aktivit OSVČ nebo vznik 

nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Opatření 3 PR IROP 03/2019 03/2019 06/2019 2 106 000 2 1 000 000

č. 68 - Zvyšování kvality 

a dostupnosti 

infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní 

účení - integrované 

projekty CLLD

výzva IROP - Infrastruktura pro 

vzdělávání - MAS Mohelnicko

výzva č. 6 IROP

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 technologiemi.

Podpora bude zaměřena na základní školy a 

zájmové a neformální vzdělávání mládeže.

Opatření 4 PR IROP 09/2019 09/2019 11/2019 1 800 000 3 600 000

č. 53 - Udržitelná 

doprava - integrované 

projekty CLLD

MAS Mohelnicko - IROP - 

Cyklodoprava a bezpečnost 

dopravy

výzva IROP č. 7

Opatření je zaměřeno na podporu rozšíření sítě 

cyklostezek, případně dalších prvků a opatření 

pro cyklisty tak, aby mohli bezpečně využívat 

kolo k dopravě do zaměstnání, do škol a za 

službami. Dále je opatření zaměřeno na 

budování prvků, jako jsou chodníky, přechody 

pro chodce a jejich nasvětlení, dopravní značení 

a další, které napomohou ke zvýšení 

bezpečnosti dopravy v obcích a bezbariérové 

řešení umožní snadný a bezpečný přístup k 

prostředkům veřejné hromadné dopravy.

Opatření 1 PR IROP 12/2019 12/2019 05/2020 795 000 1 795 000

Harmonogram výzev pro IROP - CLLD

MAS Odhad

Poznámka
Číslo a název výzvy 

ŘO IROP 

Opatření/Podopatření 

Isg
Název výzvy MAS, popř. číslo Aktivita

PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj

SC 4.1 (kolové výzvy MAS)




