
 

HARMONOGRAM PLÁNOVANÝCH VÝZEV NA ROK 2023 
IROP 2021-2027 
MAS Havlíčkův kraj 
 

Programový 
rámec 

Název a stručný popis zaměření 
výzvy 

Potencionální žadatelé 
Plánovaná 

finanční 
alokace 

Plánované 
datum vyhlášení 
výzvy ze strany 

ŘO* 

Plánované 
datum vyhlášení 
výzvy ze strany 

MAS 

IROP 
2021-2027 

HASIČI 
Podpora jednotek sboru dobrovolných 

hasičů kategorie jednotek požární 
ochrany II, III a V 

Obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů 
zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V  
(§29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů) 

10 mil. 30.3.2023 1.5.2023 

IROP 
2021-2027 

VZDĚLÁVÁNÍ 
Infrastruktura mateřských škol a 

zařízení péče o děti (dětské skupiny) 
Infrastruktura základních škol ve vazbě 

na odborné učebny a učebny 
neúplných škol 

Školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, 
organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, 

které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti  
nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních 
služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní 

právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení 
zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové 
společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením 

omezeným, veřejné obchodní společnosti). 

8 mil. 21.3.2023 1.5.2023 

IROP 
2021-2027 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
Infrastruktura pro sociální služby 

NNO, OSS, PO OSS, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, 
organizace zřizované nebo zakládané kraji/ obcemi/ 

dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace 
4 mil. Prosinec 2022 1.8.2023 

IROP 
2021-2027 

DOPRAVA 
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu 

Infrastruktura pro bezpečnou 
nemotorovou dopravu 

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované 
nebo zakládané kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, 

provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 
266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, 
Ministerstvo dopravy, dopravci na základě smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících,  
Ředitelství silnic a dálnic ČR 

3 mil. 14.3.2023 1.6.2023 

IROP 2021-
2027 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
Revitalizace veřejných prostranství 

měst a obcí 

Kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji, 
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, církve, církevní 
organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace 
organizačních složek státu, státní podniky, státní organizace, 

veřejné a státní vysoké školy, veřejné výzkumné instituce 

5 mil. Květen 2023 1.6.2023 

*ŘO = Řídící orgán (Ministerstvo pro místní rozvoj) 


