MAS Rozvoj Krnovska
Harmonogram výzev 2019 - aktualizace 15.4.2019

Integrovaný regionální operační program (IROP)
SC SCLLD

Název výzvy

SC IROP

Alokace**

Plánované
datum
vyhlášení
VÝZVY

D. 2

IROP I. Bezpečná doprava

1.2

6 030 171,00 Kč

II. Q/2019

Projekty s dopadem na zvýšení
bezpečnosti dopravy a projekty
zapojující alternativní způsoby dopravy

II. Q/2019

Výstavba, rekonstrukce a vybavení
objektů pro sociální podnikání,
doplňková zeleň

A. 4

D. 1

C. 1

IROP II. Podpora sociálním
podnikům

IROP III. Zvyšování kvality a
dostupnosti sociálních služeb

IROP IV. Zvyšování kvality a
dostupnosti vzdělávací
infrastruktury

2.2

2.1

2.4

5 088 850,00 Kč

5 088 850,00 Kč

6 170 059,00 Kč

II. Q/2019

II. Q/2019

Podporované aktivity*

Typy příjemců

Cílové skupiny

Obce, DSO a organizace jimi
zřizované, subjekty zajišťující
dopravní obslužnost

Obyvatelé dojíždějící za prací, za
vzděláním a službami, návštěvníci,
uživatelé veřejné dopravy

NNO, příspěvkové organizace,
organizační složky státu, obce,
Osoby sociálně vyloučené a
DSO, organizace zřizované krajem sociálním vyloučením ohrožené,
, obcemi, církve a jejich
osoby se zdravotním postižením
organizace

NNO, příspěvkové organizace,
Podpora navyšování kvality a
organizační složky státu, obce,
Osoby sociálně vyloučené a
dostupnosti potřebných sociálních
DSO, organizace zřizované krajem sociálním vyloučením ohrožené,
služeb formou terénních, ambulantních
, obcemi, církve a jejich
osoby se zdravotním postižením
a pobytových služeb, doplňková zeleň
organizace

Výstavba, rekonstrukce a vybavení
objektů pro předškolní, školní,
středoškolní, celoživotní a neformální
vzdělávání, doplňková zeleň

* podrobný popis podporovaných aktivit je uveden v Programových rámcích IROP a dále bude specifikován ve Výzvě MAS
**alokace může být Programovým výborem MAS navýšena zůstatkem z předcházejících výzev

zařízení péče o děti do 3 let,
Děti do 3 let, děti v předškolním
školy, školská zařízení a další
vzdělávání, žáci, studenti, osoby
subjekty podílející se na
sociálně vyloučené a sociálním
vzdělávání,NNO, obce, DSO,
vyloučením ohrožené,
organizace zřizované krajem ,
pedagogové, dobrovolníci,
obcemi, církve a jejich organizace
dospělí v dalším vzdělávání

Operační program Zaměstnanost (OP Z)
SC SCLLD

Název výzvy

SC OPZ

Alokace

A. 1

OPZ I.
Zaměstnanost

2.3.1

5 083 975

Plánované
datum
vyhlášení
VÝZVY
III.Q/2019

A. 4

OPZ III. Podpora
sociálního
podnikání

2.3.1

675 995

III.Q/2019

Podporované aktivity*

Typy příjemců**

Podpora zaměstnanosti
a zaměstnatelnosti
cílové skupiny.

Cílové skupiny**

Poskytovatelé sociálních
Osoby sociálně vyloučené a
služeb, NNO, obce,
osoby sociálním vyloučením
organizace zřizované
ohrožené, uchazeči o zaměstnání,
obcemi, DSO, MAS,
neaktivní osoby, osoby se
vzdělávací a poradenské zdravotním postižením, osoby s
instituce, školy a školská
kumulací handikepů na trhu
zařízení, obchodní
práce, osoby jinak znevýhodněné,
korporace, OSVČ, sociální
osoby vracející se na trh práce
podniky
Vznik a rozvoj (rozšíření Obchodní korporace, obce,
Osoby sociálně vyloučené a
kapacity) podniku v
DSO, sociální podniky,
osoby sociálním vyloučením
oblasti sociálního
OSVČ
ohrožené, osoby dlouhodobě
podnikání – vytvoření a
nezaměstnané, osoby se
zachování pracovních
zdravotním postižením, osoby v
míst pro cílové skupiny,
nebo po výkonu trestu, osoby
vzdělávání
opouštějící institucionální zařízení
zaměstnanců,
marketing.

* podrobný popis podporovaných aktivit je uveden v Programových rámcích OPZ a dále bude specifikován ve Výzvě MAS
** bude upřesněno v konkrétní Výzvě MAS dle podporovaných aktivit

Operační program životní prostředí (OP ŽP)
SC SCLLD

Název výzvy

SC OPŽP

Alokace

B.1

OPŽP I. Protierozní
opatření

4.3.5

5 000 000,00 Kč

Plánované
datum
vyhlášení
VÝZVY
IV.Q/2019

B. 1

OPŽP II. Sídelní zeleň

4.4.1

4 474 597,00 Kč

IV.Q/2019

Podporované aktivity*

Typy příjemců**

Realizace přírodě blízkých obce, svazky obcí, NNO, podnikatelské
opatření vyplývajících z
subjekty, fyzické osoby ….....
komplexních studií cílených
na zpomalení povrchového
odtoku vody, protierozní
ochranu a adaptaci na
změnu klimatu
Revitalizace funkčních ploch obce, svazky obcí, NNO, podnikatelské
a prvků sídelní zeleně.
subjekty, fyzické osoby podnikající….

* podrobný popis podporovaných aktivit je uveden v Programových rámcích OPŽP a dále bude specifikován ve Výzvě MAS
**podrobný popis příjemců je uveden ve Výzvě MAS

