
Registra ční číslo 
strategie:

CLLD_15_01_158

Název MAS: Havlíčkův kraj, o. p. s.
Kraj: Kraj Vyso čina

Alokace výzvy 

Plánovaný 
měsíc a rok 
vyhlášení 
výzvy

Plánovaný 
měsíc a rok 
zahájení  
příjmu žádostí 
o podporu

Plánovaný 
měsíc a rok 
ukon čení 
příjmu žádostí 
o podporu 

Celková alokace 
(CZK)

Počet projekt ů
Průměrná velikost 

projektu

65. výzva IROP - 

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - 

INTEGROVANÉ 

PROJEKTY CLLD - SC 4.1

MAS Havlíčkův kraj - IROP - 

Podpora sociálního podnikání

Výstavba, rekonstrukce a vybavení 

sociálních podniků, vznik nového 

sociálního podniku, rozšíření kapacity 

podniku, aktivity osob samostantě 

výdělečně činných v sociálním 

podnikání

1.1.1 Podpora 

sociálního podnikání
březen 19 březen 19 duben 19 1 531 000 1 1,5 mil. Kč

68. výzva IROP -  

Zvyšování kvality a 

dostupnosti 

infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní 

učení - integrované 

projekty CLLD - SC 4.1

MAS Havlíčkův kraj - IROP - 

Infrastruktura pro vzdělávání a 

celoživotní učení

Předškolní vzdělávání, základní 

vzdělávání v ZŠ, zájmové, neormální 

vzdělávání mládeže a celoživotní 

vzdělávání

2.1.1 Rekonstrukce škol 

a předškolních zařízení; 

2.1.2 Zkvalitnění výuky 

a služeb škol a 

předškolních zařízení; 

3.2.1 Rozvoj 

mimoškolního 

vzdělávání pro všechny 

věkové skupiny 

obyvatel

říjen 19 říjen 19 prosinec 19 4 508 700 2 2,0 mil. Kč

č. 62 Sociální 

infrastruktura - 

integrované projekty 

CLLD - SC 4.1

MAS Havlíčkův kraj - IROP - 

Podpora sociálních služeb"

Infrastruktura pro dostupnost a 

rozvoj sociální služby, podpora 

rozvoje infrastruktury komunitních 

center za účelem sociálního 

začleňování a zvýšení uplatnitelnosti 

na trhu práce, sociální bydlení

3.1.1 Výstavba a 

rekonstrukce domů s 

pečovatelskou službou, 

sociálních bytů, 

ordinací lékařů a 

ostatních zařízení pro 

sociální integraci

říjen 19 říjen 19 prosinec 19 6 902 617 4 1,5 mil. Kč

Harmonogram výzev pro IROP - CLLD na rok 2019

MAS Odhad

Poznámka
Číslo a název výzvy 

ŘO IROP 
Opatření/Podopat ření 

Isg
Název výzvy MAS, pop ř. číslo Aktivita

PO 4 - Komunitn ě vedený místní rozvoj

SC 4.1 (kolové výzvy MAS)


