HARMONOGRAM VÝZEV PRO ROK 2018
Název výzy/ Název FICHE

Podporované aktivity

Plánovaný
Plánovaný
měsíc a rok
měsíc a rok
vyhlášení výzvy uzavření výzvy

Potencionální žadatelé

Míra dotace

Celkové alokace

8. Výzva MAS ORLICKO - IROP - Vzdělávání v Infrastruktura základních škol, Infrastruktura
středních škol a vyšších odborných škol
klíčových kompetencích II.

org. zřizované nebo zakládané kraji, obce, NNO,
církve, církevní organizace, další subjekty podílející
se na realizaci vzdělávacích aktivit

95%

3/2018

5/2018

12 000 000 Kč

9. Výzva MAS ORLICKO - IROP - Komunitní
centra I.

Rovoj komunitních center

obce, DSO, org. zřizované a zakládané obcemi, org.
zřizované a zakládané DSO, NNO, kraje, org.
zřizované kraji, církve, církevní organizace

95%

3/2018

5/2018

5 000 000 Kč

10. Výzva MAS ORLICKO - IROP Infrastruktura pro sociální podnikání I.

Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních
podniků

OSVČ dle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem
č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích - malé a
střední podniky, NNO, církve, církevní org.

95%

3/2018

5/2018

2 000 000 Kč

11. Výzva MAS ORLICKO - IROP - Dostupná
péče o děti II.

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení
v oblasti předškolního vzdělávání, obce, organizace
zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve,
církevní organizace

95%

3/2018

5/2018

2 500 000 Kč

12. Výzva MAS ORLICKO - IROP - Neformální Infrastruktura pro zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání
a zájmové vzdělávání II.

kraje, org. zřizované nebo zakládané kraji, obce,
org. zřizované nebo zakládané obcemi, NNO,
církve, církevní orga., organizační složky státu,
příspěvkové organizace orgaznizačních složek
státu, školy a školská zařízení v oblasti
předškolního, základního a středního vzdělávání

95%

3/2018

5/2018

5 000 000 Kč

13. Výzva MAS ORLICKO - IROP-Bezpečné
silnice a chodníky pro všechny III.

Bezpečnost dopravy

obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi

95%

10/2018

11/2018

9 000 000 Kč

14. Výzva MAS ORLICKO - IROP Infrastruktura sociálních služeb II.

Rozvoj sociálních služeb

kraje a org. zřizované a zakládané kraji, obce a org.
zakládané obcemi, DSO a jimi zřizované organizace,
NNO, církve, církevní organizace

95%

10/2018

11/2018

4 500 000 Kč

95 - 100 %

3/2018

5/2018

1 500 000 Kč

85 - 100 %

3/2018

5/2018

2 500 000 Kč

85 - 100 %

3/2018

5/2018

4 527 823,22 Kč

85 - 100 %

3/2018

5/2018

1 400 000 Kč

85%

3/2018

5/2018

2 000 000 Kč

5/2018

6/2018

3 000 000 Kč

* podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky 25 % velký podnik
a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i 35 % střední podnik
zemědělci
45 % malý podnik

5/2018

6/2018

3 000 000 Kč

* podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky 25 % velký podnik
a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i 35 % střední podnik
zemědělci
45 % malý podnik

5/2018

6/2018

3 000 000 Kč

100%

5/2018

6/2018

1 100 000 Kč

90%

5/2018

6/2018

3 000 000 Kč

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
Výzva MAS ORLICKO – OPZ- Podpora
neformálních pečovatelů
Výzva MAS ORLICKO – OPZ- Podpora
dětských skupin
Výzva MAS ORLICKO – OPZ- Programy a
aktivity v oblasti SPOD
Výzva MAS ORLICKO – OPZ – Podpora
sociálně vyloučených lokalit II

Podpora pečujících osob a neformální péče a
sdílené péče, včetně rozvoje domácí paliativní
péče

org. zřizované obcemi/kraji, přísp. org., NNO,
poskytovatelé soc. služeb, registrovaní dle zákona
108/2006 Sb., o soc. službách
org. zřizované obcemi/kraji, přísp. org., NNO,
Podpora prorodinných opatření – dětské skupiny poskytovatelé soc. služeb, registrovaní dle zákona
108/2006 Sb., o soc. službách
Preventivní programy na podporu rodiny,
org. zřizované obcemi/kraji, přísp. org., NNO,
aktivity směřující k obnovení narušených funkcí
poskytovatelé soc. služeb, registrovaní dle zákona
rodiny, zapojování zdrojů komunit do řešení
108/2006 Sb., o soc. službách
situace ohrožených rodin atd.
Komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě
Ústí nad Orlicí

NNO, poskytovatelé sociálních služeb

Sociální podnikání

NNO, obchodní korporace, OSVČ

PRV/1 Rozvoj sektoru živočišné výroby a
šlechtění

* investice do technologií, staveb a strojů do
živočišné výroby

zemědělský podnikatel

PRV/4 Diverzifikace a nové příjmy do
zemědělské výroby

* investice do vybraných nezemědělských
činností dle CZ-NACE
* podpora maloobchodu

Výzva MAS ORLICKO – OPZ – Sociální
podnikání
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Výzva č. 3

* investice do vybraných nezemědělských

PRV/ 6 Podpora drobného nezemědělského
činností dle CZ-NACE
podnikání
*podpora mikropodniku

PRV/7 Neproduktivní investice v lesích

* investice na posílení rekreační funkce lesa
(značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro
turisty – do šíře 2 m, herní a naučné prvky, …)
* investice na usměrňování návštěvnosti území
(přístřešky, závory, informační tabule, …)
* údržba lesního prostředí (zařízení k odkládání
odpadků, …)
* zajištění bezpečnosti návštěvníků (mostky,
lávky, zábradlí, …)

PRV/8 Zlepšení kvality polních cest

* výstavba a rekonstrukce polních cest
* podpora obnova či nová výstavba souvisejících * obec
objektů a technického vybavení (mosty,
* zemědělský podnikatel
propustky, brody, nájezdy, bezpečnostní zařízení
na polní cestě, …)

Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.mas.orlicko.cz

* vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL
* sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků,
nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL

50 %
+10 % LFA
+10 % mladý
zemědělec

