
Harmonogram plánovaných výzev na kalendářní rok 2018 

Název místní akční skupiny:  MAS Vyškovsko, z.s. 

 

Výzva 
MAS 

č. 
Název a stručný popis zaměření výzvy Potenciální žadatelé 

Finanční alokace 
plánované výzvy 
– celkem v CZK 

Plánované 
datum 

vyhlášení 
výzvy MAS 

Plánovaný termín 
předložení návrhu 
výzvy MAS na ŘO k 

posouzení 
metodického souladu s 

výzvou ŘO 
2. Komunitní sociální práce a komunitní 

centra:                                                                          
Podpora  bude  směřována  na  komunitní  
sociální  práci  a  komunitní  centra jako 
prostředky  sociálního  začleňování  nebo  
prevence  sociálního vyloučení. Aktivity 
budou  zaměřené  na  pomoc  komunitám  
zlepšit  nebo  obnovit  jejich schopnost 
sociálního fungování v jejich přirozeném 
prostředí. 

obce, dobrovolné svazky obcí, organizace 
zřizované obcemi, organizace zřizované 
kraji, příspěvkové organizace, nestátní 
neziskové organizace, obchodní 
korporace, OSVČ, poradenské a 
vzdělávací instituce, poskytovatelé 
sociálních služeb, profesní a 
podnikatelská sdružení, sociální partneři, 
školy a školská zařízení. 

9 000 29. 1. 2018 23. 1. 2018 

3. Podpora prorodinných opatření obcí a 
dalších aktérů na místní úrovni:  
Škála podporovaných aktivit přispívá ke 
slaďování pracovního a rodinného života, 
k podpoře rodiny a k předcházení 
sociálního vyloučení osob včetně jejich 
uplatnitelnosti na trhu práce a to formou 
podpory: zařízení péče o děti zajišťující 
péči o děti v době mimo školní vyučování, 
doprovodů na kroužky a zájmové aktivity, 
příměstské tábory, společná doprava dětí 
do/ze školy, dětské skupiny a/nebo 
příměstského tábora, dětské skupiny, 
vzdělávání pečujících osob.                                          

místní akční skupina, obce, dobrovolné 
svazky obcí, organizace zřizované obcemi, 
organizace zřizované kraji, příspěvkové 
organizace, nestátní neziskové 
organizace, 128 obchodní korporace, 
OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, 
poskytovatelé sociálních služeb, profesní 
a podnikatelská sdružení, sociální 
partneři, školy a školská zařízení. 

2 000 
 

29. 1. 2018 
 

23. 1. 2018 



4. Programy a činnosti v rámci sociálního 
začleňování nad rámec/mino režim 
zákona č. 108/2006 Sb. Podpořeny 
budou projekty zaměřené na programy 
prevence a řešení problémů v sociálně 
vyloučených lokalitách, podporu mladým 
lidem ze sociálně znevýhodněného 
prostředí, prevenci pro osoby ohrožené 
závislostmi, vzdělávání osob z cílových 
skupin,  předcházení ekonomické 
nestability osob z cílových skupin. 
 

obce, dobrovolné svazky obcí, organizace 
zřizované obcemi, organizace zřizované 
kraji, příspěvkové organizace, nestátní 
neziskové organizace, obchodní 
korporace, OSVČ, poradenské a 
vzdělávací instituce, poskytovatelé 
sociálních služeb, profesní a 
podnikatelská sdružení, sociální partneři, 
školy a školská zařízení. 

2 000 
 

26. 3. 2018 
 

26. 2. 2018 

 


