PŘEHLED VÝZEV OTEVŘENÝCH / PLÁNOVANÝCH
- poslední výzvy MAS v období 2014-2020 platné ke dni 11. 11. 2019

místní akční skupina
www.mezihrady.cz

Celkové
způsobilé
výdaje (Kč)

Termíny

3 683 150

ukončení příjmu
žádostí
09 / 12 / 2019

0-15%
dle typu žadatele

* založení, nebo podpora stávajícího sociálního podniku
* reinvestice 51% zisku zpět do podnikání
* zaměstnání alespoň 30% lidí ze znevýhodněných skupin
* principy soc. podnikání
* 2leté projekty, 2. rok musí být 30% tržeb z produktu
* !!! funční a promyšlený Podnikatelský plán ziskovosti

2 600 000

ukončení příjmu
žádostí
17 / 12 / 2019

ex ante \ ex post
0-15% dle typu
žadatele

5.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování,
5.2 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
5.3 Příměstské tábory, 5.4 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské
skupiny a/nebo přím. tábora
5.5 Dětské skupiny, 5.6 Vzdělávání pečujících osob

Integrovaný regionální
Vzdělávání (V4)
operační program IROP (investice, budovy)

7 400 000

vyhlášeno do
10/1/2020

0-15%
dle typu žadatele

* u MŠ nutnost navýšit kapacitu
* u ZŠ nutnost dodržet bezbariérovost
* učebny pro klíčové kompetence

Cyklostezky a bezpečnost
Integrovaný regionální
operační program IROP dopravy (V5)

2 702 306

plán
vyhlášení
duben 2020

dle žadatele

* podmínky budou upřesněny ve výzvě
- navazuje na výzvu 53 IROP

Integrovaný regionální
Sociální infrastruktura (V6)
operační program IROP zbývající část alokace IROP

1 389 480

plán
vyhlášení
duben 2020

dle žadatele

* podmínky budou upřesněny
- bude obdobné jako u V1 / 2019 / MAS / IROP

Operační program
Životní prostředí OPŽP

volná
alokace:
8 110 000

opětovně
vyhlášeno v
11/2019 otevřeno do
2/1/2020

FINANCOVÁNÍ Z MAS
PRO ČLENY MAS

Podporovaná
opatření

Operační program
Zaměstnanost OPZ

Sociální podnikání (V4)
(platy zaměstnanců)

Operační program
Zaměstnanost OPZ

Prorodinná opatření
/ Sociální služby (V5)

Výsadba dřevin (V4)
(extravilány obcí)

Spolufinancování

15%

Další upřesnění

* projektová dokumentace vč. rozpočtu
* musí být na území CHKO
* kumulativní rozpočet
* dle projektu (stavební povolení či povolení ke kácení)
* stanovisko orgánů státní správy

Operační program
Životní prostředí OPŽP

Sídelní zeleň (V5)

Program rozvoje
venkova
PRV

článek 20 - fiche (dle zájmu):
a) Veřejná prostranství v obcích
b) Mateřské a základní školy
c) Hasičské zbrojnice
d) Obchody pro obce
e) Vybrané kulturní památky
f) Kulturní / spolková zařízení /
knihovny
g) Stezky
h) Muzea a expozice pro obce

FINANCOVÁNÍ
EXTERNÍ Z DALŠÍCH
ZDROJŮ

Podporovaná
opatření

Nadace ČEZ

dětská hřiště, herní prvky

NFŽP / výzva 9 / 2019
NFŽP / výzva 7 / 2019

volná
alokace:
9 741 758

opětovně
vyhlášeno v
11/2019 otevřeno do
6/1/2020

40%

* plné moci, prohlášení o DPH
* projekt a * kumulativní rozpočet dle ceníkových cen
* souhlas odboru ŽP a územně plánovacího orgánu
* čestné prohlášení o vypořádání vztahů

20%

* žádost se podává přes Portál farmáře
* žádost se podává přes PDF Žádost, je třeba el. podpis
* bude zveřejněno na stránkách MAS
* je třeba dodržet podmínky fiche:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumen
ty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F155177741
1952.pdf

celková
alokace:
5 159 500

plán vyhlášení
březen 2020

Celkové
způsobilé
výdaje (Kč)

Termíny

není
stanoveno

do 31/12/2019

není nutné

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantovarizeni/oranzove-hriste.html

výsadba listnatých stromů na
veřejných prostranstvích

max. 250 000

vyhlášení
14 / 10 / 2019

nemusí být

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detailvyzvy/?id=76

Přírodní zahrady / hřiště

min. 100 000
max. 500 000

vyhlášení
3 / 2 / 2020

15%

https://www.mzp.cz/cz/npzp_072019_prirodni_zahrady

Spolufinancování Další upřesnění

