Příloha č. 3

Harmonogram výzev pro IROP - CLLD na rok 2018
Registrační číslo
strategie:
Název MAS:
Kraj:

PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj

CLLD_15_01_158

SC 4.1 (kolové výzvy MAS)

Havlíčkův kraj, o. p. s.
Kraj Vysočina

MAS
Číslo a název výzvy
ŘO IROP

č. 68 Zvyšování kvality a
dostupnosti
infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní
učení - int. Pr. CLLD

Název výzvy MAS, popř. číslo

Aktivita

Předškolní vzdělávání, základní
MAS Havlíčkův kraj - IROP vzdělávání v ZŠ, zájmové, neormální
Infrastruktura pro vzdělávání a
vzdělávání mládeže a celoživotní
celoživotní učení
vzdělávání

Plánovaný
měsíc a rok
ukončení
příjmu žádostí
o podporu

Celková alokace
(CZK)

Počet projektů

Průměrná velikost
projektu

01/2018

01/2018

02/2018

22 822 000

5

4,5 mil. Kč

01/2018

01/2018

02/2018

6 343 000

4

2,5 mil. Kč

02/2018

02/2018

03/2018

13 591 000

1

12 mil. Kč

Plánovaný
Opatření/Podopatření
měsíc a rok
Isg
vyhlášení
výzvy
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

Stavební úpravy stanice základní
složky IZS, pořízení potřebného
vybavení a technologií, vybudování
č. 69 Integrovaný
MAS Havlíčkův kraj - IROP 2.5.4 Podpora jednotek
stanice základní složky IZS změnou
záchranný systém Podpora složek IZS k řešení a její dislokace na místo, kde budou
Sboru dobrovolných
integrované projekty
vytvořeny podmínky pro rychlý výjezd hasičů
řízení rizik a katastrof
CLLD
složek IZS k mimořádné události
(realizace stavby, vybavení, úprava
vnějších prostor)
2.4.3 Výstavba
cyklostezek, cyklotras a
singletracků; 2.5.2
Budování a
MAS Havlíčkův kraj - IROP č. 53 Udržitelná doprava
Budování a rekonstrukce
rekonstrukce zastávek
Zlepšení infrastruktury a
- integrované projekty
infrastruktury pro hromadnou dopravu a terminálů veřejné
bezpečnosti udržitelných forem
CLLD
ve vazbě na další systémy dopravy
dopravy; 4.2.1 Omezení
dopravy
zdrojů znečištění
(investice do
obnovitelných zdrojů
apod.)

Odhad

Alokace výzvy

Plánovaný
měsíc a rok
zahájení
příjmu žádostí
o podporu

č. 62 Sociální
infrastruktura integrované projekty
CLLD

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

02/2018

02/2018

03/2018

5 846 000

2

5 mil. Kč

