Harmonogram plánovaných výzev MAS Region Kunětické hory, z.s. na rok 2018
ver. 4.3
Možnost změny uvedených údajů vyhrazena. Výše dotace na projekt je zpravidla nižší než dotace na výzvu (především u výzev IROP).
Plánované
Plánované
Plánované
datum
datum
Výše dotace
Druh
Název výzvy
Název
datum
zahájení
ukončení
plánované
%
plánované
Základní popis zaměření výzvy MAS
MAS
programu
vyhlášení
předkládání předkládání výzvy MAS dotace
výzvy MAS
výzvy MAS
žádostí na
žádostí na
(CZK)
MAS
MAS
Výzva MAS č. 2
Program
Kolová
28.5.2018
5.6.2018
26.6.2018
850000
50+10 - F1 Investice do zemědělských podniků
rozvoje
(mladý
venkova
zem.)+
10
(ANC)
456000
35 SP, - F2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských
45 MP produktů
1520000

1000000

90

- F3 Lesnická infrastruktura

35 SP, - F4 Podpora investic na založení nebo rozvoj
45 MP nezemědělských činností

Potenciální žadatelé

zemědělský podnikatel

zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv a jiný subjekt
aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských
produktů
FO nebo PO hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukrom. osob
nebo jeho sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, vysokých škol,
obcí nebo jejich svazků.
podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a MP ve venkovských
oblastech, jakož i zemědělci

1040000

90

- F5 Zemědělská infrastruktura

obec nebo zemědělský podnikatel

1200000

100

- F6 Neproduktivní investice v lesích

soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní
subjekty a jejich sdružení
uskupení min. dvou subjektů sdružených jako společníci do společnosti
dle § 2716 a následných zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(žadatelem jeden ze společníků), kdy min. jeden musí být zemědělský
podnikatel či výrobce potravin či subjekt hospodařící v lesích a zároveň je
mikropodnik
uskupení min. dvou subjektů, kteří mají Živnostenský list/Výpis z
obchodního rejstříku na činnost odpovídající předmětu dotace (žádá
jeden ze subjektů) a zároveň jsou subjekty: zemědělský podikatel (malý
nebo středn podnik)/ obec/ DSO/ výrobce potravin či surovin určených
pro lidskou spotřebu/ NNO zastupující zemědělce či zpracovatele
potravin

450000

800000

45, 50 - F7 Sdílení zařízení a zdrojů
(lesnictví)

50

- F8 Horizontální a vertikální spolupráce mezi
účastníky KDŘ a místních trhů

6.výzva MAS
Operační
Region
program
Kunětické hory- Zaměstnanost
OPZZaměstnanostII

Kolová

17.9.2018

17.9.2018

26.2.2019

1660000 *

100
NNO,
95
obce,
85
podnik

- Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a
aktivizaci cílových skupin k nalezení zaměstnání a
jeho udržení
- Rozvoj základních kompetencí osob z cílových
skupin za účelem snazšího uplatnění na trhu
práce
- Aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob z
cílových skupin v požadavcích trhu práce a
realizace poradenských činností a programů,
jejichž cílem je zjišťování osobnostních a
kvalifikačních předpokladů osob pro volbu
povolání za účelem zprostředkování vhodného
zaměstnání
- Zprostředkování zaměstnání
- Podpora vytváření nových pracovních míst
- Podpora flexibilních forem zaměstnání
- Prostupné zaměstnávání
100 - Vznik nových a Rozvoj existujících
NNO, podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
95 podnikání
obce,
85
podnik

Poskytovatelé sociálních služeb; NNO; obce; organizace zřizované
obcemi působící v sociální oblasti; DSO; MAS; vzdělávací a poradenské
instituce; školy a školská zařízení; obchodní korporace (veřejná obchodní
společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným,
akciová společnost, družstvo, sociální družstvo); OSVČ; sociální podniky.

7.výzva MAS
Operační
Region
program
Kunětické hory- Zaměstnanost
OPZ-Sociální
podnikání-II

Kolová

17.9.2018

17.9.2018

5.4.2019

2800000*

6.výzva MAS
Integrovaný
Region
regionální
Kunětické horyoperační
IROP-Dopravaprogram
II
7.výzva MAS
Integrovaný
Region
regionální
Kunětické horyoperační
IROP-Sociální
program
služby-II

Kolová

21.12.2018

21.12.2018

19.6.2019

5511795,50

95

- Zvyšování bezpečnosti dopravy;
- Cyklodoprava

obce; DSO; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; organizace
zřizované nebo zakládané DSO

Kolová

21.12.2018

21.12.2018

19.6.2019

4717994,50

95

Sociální služby – NNO, obce, org. zřizované nebo zakládané obcemi, DSO,
org. zřizované nebo zakládané DSO, církve, církevní org.
Sociální bydlení – obce, NNO, církve, církevní org

8.výzva MAS
Integrovaný
Region
regionální
Kunětické horyoperační
IROPprogram
Vzdělávání-II

Kolová

21.12.2018

21.12.2018

19.6.2019

7966671,83

95

- Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem
sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na
trhu práce;
- Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální
služby;
- Podpora rozvoje infrastruktury komunitních
center za účelem sociálního začleňování a zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce
- Podpora infrastruktury pro předškolní
vzdělávání (dětských skupin a mateřských škol);
- Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v
základních školách;
- Podpora infrastruktury pro celoživotní
vzdělávání v klíčových kompetencích;
- Podpora infrastruktury pro zájmové a
neformální vzdělávání mládeže

Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních
korporacích, OSVČ dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

školy a školská zařízení v oblasti předškol. a základního vzdělávání; další
subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; obce, org.
zřizované nebo zakládané obcemi; NNO; církve; církevní org.

9.výzva MAS
Integrovaný
Region
regionální
Kunětické horyoperační
IROPprogram
Bezpečnost-II

Kolová

21.12.2018

21.12.2018

12.3.2019

3804427

95

- Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na
obce zřizující jednotky JPO II a JPO III
přizpůsobení se změnám klimatu a novým
rizikům;
- Posílení vybavení základních složek IZS technikou
a věcnými prostředky k zajištění připravenosti
základních složek IZS v exponovaných územích s
důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a
novým rizikům

10.výzva MAS Integrovaný
Region
regionální
Kunětické horyoperační
IROP-Sociální
program
podnikání-II

Kolová

21.12.2018

21.12.2018

12.3.2019

2565000

95

- Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních
podniků

* Částka zahrnuje celkové způsobilé výdaje, tj. dotace + vlastní zdroje.
SP…střední podniky, MP…malé poodniky
UPOZORNĚNÍ: 7.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-III nebude v roce 2018 vyhlášena z
důvodu nedostatečné alokace v opatření OPZ/O4 Prorodinná opatření.
Výzva 8. výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-II přejmenována na 7. výzva MAS Region Kunětické
hory-OPZ-Sociální podnikání-II.

OSVČ, obchodní korporace (MSP), DSO, org. zřizované nebo zakládané
obcemi, NNO, církve, církevní org.

