
Registrační číslo 

strategie:
CLLD_16_02_019

Název MAS: MAS Vyškovsko, z.s.

Kraj: Jihomoravský

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

Výzva č. 68 Zvyšování kvality a 

dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení - 

Integrované projekty CLLD

1. Zkvalitnění vzdělávání a 

celoživot.učení

Podpora infrastruktury pro předškolní 

vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 

let, dětských skupin a mateřských 

škol,infrastruktura pro základní vzdělávání v 

základních školách, podpora infrastruktury pro 

celoživotní vzdělávání, podpora infrastruktury 

pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže 

vč. doplňkových aktivit.

O12 12/2018 12/2018 03/2019 10 240 000 3 3 242 666

Výzva č. 53 Udržitelná doprava 

- Integrované projekty CLLD
2. Doprava a bezpečnost Bezpečnost, cyklodoprava. O9 12/2018 12/2018 03/2019 12 631 578 4 3 000 000

Výzva č. 62 Sociální 

infrastruktura - Integrované 

projekty CLLD

3. Rozvoj sociálních služeb a 

infrastruktura

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální 

služby, ambulantní sociální služby, podpora 

rozvoje infrastruktury komunitních center za 

účelem sociálního začleňování, podpora rozvoje 

infrastruktury komunitních center za účelem 

sociálního začleňování vč. doplňkových aktivit.

O11 a) 03/2019 03/2019 05/2019 5 305 263 2 2 520 000

Výzva č. 85 Sociální bydlení - 

Integrované projekty CLLD
4. Sociální bydlení Sociální bydlení. O11 b) 03/2019 03/2019 05/2019 10 384 211 4 2 466 250

Výzva č. 69 Integrovaný 

záchranný systém - 

Integrované projekty CLLD

5. Snížení rizik spojených s 

klimatickými změnami

Pořízení specializované techniky a věcných 

prostředků určených pro výkon činností 

spojených s extrémním suchem.

O10 12/2018 12/2018 01/2019 14 736 842 2 7 000 000

Výzva 55.  Zefektivnění 

prezentace, posílení ochrany a 

rozvoje kulturního dědictví - 

Integrované projekty CLLD 

6. Památky

Obnova památek zapsaných na Seznam 

světového dědictví UNESCO, památek 

zařazených na Indikativní seznam světového 

dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, 

národních kulturních památek k 1. 1. 2014, 

památek vidovaných v Indikativním seznamu 

národních kulturních památek k 1. 1. 2014.

O13 12/2018 12/2018 01/2019 526 320 1 500 000

Výzva č. 68 Zvyšování kvality a 

dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení - 

Integrované projekty CLLD

7. Zkvalitnění vzdělávání a 

celoživot.učení

Podpora infrastruktury pro předškolní 

vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 

let, dětských skupin a mateřských škol, 

infrastruktura pro základní vzdělávání v 

základních školách, podpora infrastruktury pro 

celoživotní vzdělávání, podpora infrastruktury 

pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže 

vč. doplňkových aktivit.

O12 11/2019 11/2019 03/2020 5 549 474 3 1 757 333

Výzva č. 53 Udržitelná doprava 

- Integrované projekty CLLD
8. Doprava a bezpečnost Bezpečnost, cyklodoprava. O9 11/2019 11/2019 03/2020 4 210 532 2 2 000 000

Výzva č. 62 Sociální 

infrastruktura - Integrované 

projekty CLLD

3. Rozvoj sociálních služeb a 

infrastruktura

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální 

služby, ambulantní sociální služby, podpora 

rozvoje infrastruktury komunitních center za 

účelem sociálního začleňování, podpora rozvoje 

infrastruktury komunitních center za účelem 

sociálního začleňování vč. doplňkových aktivit.

O11 a) 11/2019 11/2019 03/2020 3 641 968 1 3 459 870

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)
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