Harmonogram výzev MAS Hanácký venkov
Registrační číslo
strategie:
Název MAS:
Kraj:

Komunitně vedený místní rozvoj

CLLD_16_01_156

kolové výzvy MAS Hanácký venkov v roce 2019

MAS Hanácký venkov, z. s.
Olomoucký

Alokace výzvy

MAS
Číslo a název výzvy
ŘO

Výzva č. 53 Udržitelná
doprava - integrované
projekty CLLD

opatření 19.2.1. PRV

Výzva č. 62 Sociální
infrastruktura integrované projekty
CLLD

Název výzvy MAS, popř.
číslo

Aktivita

Opatření/Podopatření
Isg

Plánovaný
měsíc a rok
vyhlášení
výzvy

Plánovaný
měsíc a rok
zahájení
příjmu žádostí
o podporu

Plánovaný
měsíc a rok
ukončení
příjmu žádostí
o podporu

04/2019

04/2019

05/2019

5 000 000

Celková alokace
(CZK)

Výzva MAS č. 4 - IROP Udržitelná a bezpečná
doprava

Bezpečnost: Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší včetně
souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Bezbariérové
chodníky podél silnic a místních komunikací včetně přechodů, přístup k zastávkám veřejné hromadné
dopravy, podchody a lávky pro chodce a související veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních
systémů a výsadba zeleně.

Výzva MAS č. 3 - PRV Rozvoj nezemědělského
podnikání

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických
činností (CZ-NACE): C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v
odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s
výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s
výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve
specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační
činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79
(Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se
PRV 2 Rozvoj
stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N
nezemědělského
82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání podnikání
j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu
a převážně pro domácnost), S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb). V případě uvádění produktů
na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v
kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty
neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu
produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU. Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a
rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na
venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.

04/2019

04/2019

05/2019

900 000

Výzva MAS č. 5 - IROP Komunitní centra

Komunitní centra: Rozvoj infrastruktury komunitních center bude zahrnovat: stavby, stavební úpravy,
pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) za
účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením. Cílem je
vytvoření materiálně a technicky vhodného prostoru pro: veřejná projednávání s ambicí setkávání obyvatel
komunity (lokality) a sousedů, případně ostatních obyvatel obce s cílem snížení předsudků a sbližování
kultur; vznik jádrových skupin za cílem nastartování komunitní práce; setkávání tematických skupin pro
IROP 2 Komunitní centra 05/2019
řešení identifikovaných problémů komunity; realizaci volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí
vyplývajících z tradic a zvyků dané komunity či krajové oblasti; realizaci aktivit s cílem zplnomocnění
motivovaných obyvatel komunity a získávání kompetencí pro vyjednávání a řešení běžných životních
problémů a situací (učebny a školicí místnosti) s ohledem na prvek podpory sociální integrace a uplatnění
na trhu práce. Současně komunitní centra vytváří prostor pro řešení krizových situací jednotlivců jako
první kontakt pro navázání dalších sociálních a jiných služeb. Cílem není budovat kulturní centra nebo
prostory pro masovou zábavu.

05/2019

08/2019

1 600 000

IROP 1 Udržitelná a
bezpečná doprava

Výzva MAS Hanácký
MŽP_128. výzva, PO 4,
venkov, z. s. – OPŽP –
SC 4.4, průběžná_CLLD
Realizace sídelní zeleně

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních
prvků a ploch):zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí,
alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními
výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami
keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,jako součást realizace zeleně obnova a
OPŽP 1 Sídelní zeleň
zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a
mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků,
drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s
realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují
odtok srážkové vody), jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

03/2019

03/2019

08/2019

6 000 000

Výzva MAS Hanácký
MŽP_127. výzva, PO 4,
venkov, z. s. – OPŽP –
SC 4.3, průběžná_CLLD
Realizace ÚSES

Realizace ÚSES:
OPŽP 2 ÚSES
založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

03/2019

03/2019

08/2019

4 000 000

03_16_047 Výzva pro
MAS na podporu
strategií komunitně
vedeného místního
rozvoje

Výzva MAS č. 2 – OPZ –
Prorodinná opatření

Příměstské tábory za účelem plnohodnotného zapojení rodičů do pracovního procesu: Podpora je
určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin.
Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt):
Podpora je určena na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005
Sb., o zájmovém vzdělávání. Jedná se o zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu
OPZ 2 Prorodinná
stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající
opatření
potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního
odpoledne). Cílem je zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání.
Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti.
Zařízení je určeno pro děti, které jsou žáky 1. stupně ZŠ.
Opatření není zaměřeno na děti do tří let věku ani na předškolní děti.

04/2019

04/2019

10/2019

1 899 000

Výzva MAS č. 6 - IROP Udržitelná a bezpečná
doprava

Bezpečnost: Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší včetně
souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Bezbariérové
chodníky podél silnic a místních komunikací včetně přechodů, přístup k zastávkám veřejné hromadné
dopravy, podchody a lávky pro chodce a související veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních
systémů a výsadba zeleně. Cyklodoprava: Výstavba komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do
zaměstnání, škol a za službami. Samostatné stezky pro cyklisty, jízdní pruhy pro cyklisty v přidruženém
prostoru, liniová opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací (např.
vyhrazené jízdní pruhy), společné komunikace pro cyklisty a chodce a související doprovodná cyklistická
infrastruktura, výsadba zeleně a prvky zvyšující bezpečnost cyklodopravy.

06/2019

06/2019

12/2019

7 200 000

Výzva č. 53 Udržitelná
doprava - integrované
projekty CLLD

Pozn.: Harmonogram výzev může být aktualizován.

IROP 1 Udržitelná a
bezpečná doprava

