Harmonogram výzev pro IROP - CLLD
Registrační číslo strategie:

CLLD_17_03_011

Název MAS:

MAS Krkonoše, z.s.
Královéhradecký

Kraj:

PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj
SC 4.1 (kolové výzvy MAS)

Alokace výzvy

MAS
Číslo a název výzvy
ŘO IROP

Název výzvy MAS, popř. číslo

Výzva č. 68 Zvyšování kvality a
IROP1/2018 MAS Krkonoše - Infrastruktura pro
dostupnosti infrastrukt. Pro vzdělávání a
vzdělávání
celož. učení ing. pr. CLLD
Výzva č. 62 Sociální infrastruktura integrované projekty CLLD

IROP2/2019 MAS Krkonoše - Sociální a návazné
služby

Výzva č. 68 Zvyšování kvality a
IROP3/2019 MAS Krkonoše - Infrastruktura pro
dostupnosti infrastrukt. Pro vzdělávání a
vzdělávání
celož. učení ing. pr. CLLD

Výzva č. 53 Udržitelná doprava integrované projekty CLLD

IROP4/2019 MAS Krkonoše - Cyklistika a pěší
doprava

Aktivita

Infrastruktura
základních škol

Rozvoj soc. služeb

1) Infrastruktura pro
předškolní vzdělávání
2) Infrastruktura pro
zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání

Bezpečnost dopravy a
cyklodoprava

Plánovaný
Opatření/Podopatření Isg měsíc a rok
vyhlášení
výzvy

Plánovaný
měsíc a rok
zahájení
příjmu žádostí
o podporu

Plánovaný
měsíc a rok
Celková alokace (CZK)
(Příspěvek EU +
ukončení
Národní podíl)
příjmu žádostí
o podporu

Poznámka

1.4 Vzdělávání a školství

12/2018

12/2018

02/2019

18 951 780,00

stavby a staveb.úpravy, přípojky pro
přivedení inženýtských sítí,
rekonstrukce, modernizace,
bezbariérovost, kompenzační
pomůcky, vybavení budov a učeben

2.2 Sociální a navázané
služby

03/2019

03/2019

04/2019

11 765 000,00

výstavba, stavební úpravy, nákup
zařízení, vybavení či automobilu,
rekonstrukce, modernizace

16 350 220,00

nákup pozemků a staveb, stavby a
stavební práce, kompenzační
pomůcky, vybavení budov a učeben,
bezbariérovost, herní prvky a úprava
venkovního prostranství, přípojky pro
přivedení inženýrských sítí

15 294 000,00

rekonstrukce, modernizace a
výstavba chodníků včetně přechodů
a bezbariérových komunikací pro
pěší k zastávkám, výsadba
doprovodné zeleně, realizace prvků
zvyšující bezpečnost, cyklostezky,
jízdní pruhy pro cyklisty, doprovodná
infratruktura pro cyklisty

1.4 Vzdělávání a školství

1.3 Cyklistická a pěší
doprava

03/2019

06/2019

03/2019

06/2019

04/2019

07/2019

