
Název MAS:

Datum zpracování:

Zpracoval: 

Celková alokace (CZK)
Z toho příspěvek 

Unie (CZK)

Z toho národní 

spolufinancování 

(CZK)

a b c d e f g h i j k l m n o p q r r r r s t u v w x y z
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1. Výzva IROP (2017) – Zvýšení 

bezpečnosti dopravy, oprava a 

výstavba cyklostezek– MAS 

Moravská cesta

4. Komunitně 

vedený místní 

rozvoj

IP 9d:Provádění investic v 

rámci komunitně vedených 

strategií 

místního rozvoje

4.1 Posílení komunitně 

vedeného místního 

rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech 

a aktivizace místního 

potenciálu

Opatření 1 - Zvýšení 

bezpečnosti dopravy, 

oprava a výstavba 

cyklostezek

N/R N/R Kolová 14 250 000 CZK 14 250 000 CZK 0 CZK jednokolový 17.2.2017 17.2.2017 N/R 28.4.2017

Bezpečnost dopravy:

• rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně 

přechodů pro chodce a míst pro přecházení,

• rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,

• realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.

• je možná kombinace uvedených aktivit, 

Cyklodoprava: 

• rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením 

C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, 

• rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním 

značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, 

• je možná kombinace uvedených aktivit, 

Obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy

Bílá Lhota, Bouzov, 

Červenka, 

Dubčany, 

Haňovice, Cholina, 

Litovel, Luká, 

Měrotín, Mladeč, 

Náklo, Slavětín, 

Střeň, Vilémov, 

Pňovice, Křelov-

Břuchotín, Příkazy, 

Skrbeň, Liboš, 

Strukov, Štěpánov, 

Horka nad 

Moravou

Bezpečnost dopravy

Obce

Dobrovolné svazky obcí

Organizace zřizované nebo zakládané obcemi

Organizace zřizované nebo zakládané 

dobrovolnými svazky obcí

Cyklodoprava

Obce

Dobrovolné svazky obcí

Organizace zřizované nebo zakládané obcemi

Organizace zřizované nebo zakládané 

dobrovolnými svazky obcí

Ano Ne N/R N/R
Integrované dopravní systémy 

a udržitelná mobilita 

OP D, OP 

PPR
N/R N/R
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2. Výzva IROP (2017) – Podpora 

školství v regionu – MAS 

Moravská cesta

4. Komunitně 

vedený místní 

rozvoj

IP 9d:Provádění investic v 

rámci komunitně vedených 

strategií 

místního rozvoje

4.1 Posílení komunitně 

vedeného místního 

rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech 

a aktivizace místního 

potenciálu

Opatření 3 – Podpora 

školství v regionu
N/R N/R Kolová 14 250 000 CZK 14 250 000 CZK 0 CZK jednokolový 17.2.2017 17.2.2017 N/R 28.4.2017

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

• stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 

398/2009 Sb.), nákup pozemků a staveb (nemovitostí), pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:

• mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných do školského rejstříku k datu vyhlášení výzvy MAS, všech zřizovatelů bez rozdílu (včetně mateřských škol určených pro 

vzdělávání dětí zaměstnanců),dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb.,služeb péče o děti do tří let věku v 

denním režimu (vázaná živnost) a služeb péče o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (volná živnost, obor činnosti 72) 

podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,

spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

Infrastruktura základních škol

• stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb.), nákup pozemků a staveb (nemovitostí), pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k 

datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

• klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory); budování bezbariérovosti škol;

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

• stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení 

bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), nákup pozemků a staveb (nemovitostí), pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání (včetně víceletých gymnázií) podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

• klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory); budování bezbariérovosti škol. 

Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání. 

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

• přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 

398/2009 Sb.), nákup pozemků a staveb (nemovitostí), pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek 

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). 

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání. 

Společné pro všechny aktivity

• osoby sociálně vyloučené

• osoby ohrožené sociálním vyloučením

• osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

• pedagogičtí pracovníci

• pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

• děti do 3 let

• děti v předškolním vzdělávání

Aktivity Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

• žáci (studenti)

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

• žáci (studenti)

• děti v předškolním vzdělávání

• pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a 

mládeže

• dospělí v dalším vzdělávání

Bílá Lhota, Bouzov, 

Červenka, 

Dubčany, 

Haňovice, Cholina, 

Litovel, Luká, 

Měrotín, Mladeč, 

Náklo, Slavětín, 

Střeň, Vilémov, 

Pňovice, Křelov-

Břuchotín, Příkazy, 

Skrbeň, Liboš, 

Strukov, Štěpánov, 

Horka nad 

Moravou

Společné pro všechny aktivity

• Obce

• organizace zřizované nebo zakládané obcemi

• nestátní neziskové organizace

• církve

• církevní organizace

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

• zařízení péče o děti do 3 let

• školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání

• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti 

předškolního vzdělávání a péče o děti

Aktivita Infrastruktura základních škol

• školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání

• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

• školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší 

odborné školy

• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

• školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a 

středního vzdělávání a vyšší odborné školy

• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

ANO NE N/R N/R
Komunitně vedený místní 

rozvoj 

PRV, OP ŽP, 

OP Z
N/R N/R
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3. Výzva IROP (2017) - Podpora 

sociálních služeb - MAS Moravská 

cesta

4. Komunitně 

vedený místní 

rozvoj

IP 9d:Provádění investic v 

rámci komunitně vedených 

strategií 

místního rozvoje

4.1 Posílení komunitně 

vedeného místního 

rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech 

a aktivizace místního 

potenciálu

Opatření 2 - Podpora 

sociálních služeb
N/R N/R Kolová 6 355 500 6 355 500 0 CZK jednokolový 15.5.2017 15.5.2017 N/R 31.9.2017

Aktivita Deinstitucionalizace sociálních služeb

• nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,

• výstavba a stavební úpravy,

s cílem transformovat pobytová zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.

Podporováno bude zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách:

- osobní asistence,podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, odlehčovací služba, raná péče, průvodcovské a předčitatelské služby, tísňová péče, denní stacionář, sociálně terapeutická dílna, 

sociální rehabilitace, centrum denních služeb, služba následné péče, sociálně aktivizační služby pro a osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, týdenní stacionář, domov pro osoby se 

zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem.

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Aktivita Rozvoj sociálních služeb

• nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,

• výstavba a stavební úpravy,

které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány 

zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:

- centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, 

nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb, pracoviště rané 

péče, intervenční centra, zařízení následné péče, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra, terénní programy, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby.

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Aktivita Rozvoj komunitních center

- výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,

- nákup budov,

- nákup automobilu,

- vybavení pro zajištění provozu zařízení

pro zajištění provozu komunitního centra.

Aktivita Sociální bydlení

• pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy.

Aktivita Deinstitucionalizace sociálních služeb

• Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Aktivita Rozvoj sociálních služeb

• Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením.

Aktivita Rozvoj komunitních center

• Osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením.

Aktivita Sociální bydlení

Osoby v bytové nouzi:

• osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, 

prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut),

• osoby v nízkoprahové noclehárně,

• osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,

• muži a ženy v azylovém domě,

• matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,

• úplné rodiny v azylovém domě,

• osoby v domě na půli cesty,

• osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení),

• osoby v přístřeší po vystěhování z bytu,

• žadatelé o azyl v azylových zařízeních,

• osoby po opuštění věznice,

• osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče,

• muži a ženy v seniorském věku,

• invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,

• osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),

• osoby bydlící v bytě bez právního důvodu,

• osoby v nezákonně obsazené budově,

• osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice),

• osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,

• osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení),

• osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele,

• osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení,

• osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné).

Bílá Lhota, Bouzov, 

Červenka, 

Dubčany, 

Haňovice, Cholina, 

Litovel, Luká, 

Měrotín, Mladeč, 

Náklo, Slavětín, 

Střeň, Vilémov, 

Pňovice, Křelov-

Břuchotín, Příkazy, 

Skrbeň, Liboš, 

Strukov, Štěpánov, 

Horka nad 

Moravou

Aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb a 

Rozvoj sociálních služeb

• kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,

• obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,

• dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a 

zakládané dobrovolnými svazky obcí,

• organizační složky státu a jejich příspěvkové 

organizace,

• nestátní neziskové organizace,

• církve,

• církevní organizace

Aktivita Rozvoj komunitních center

• kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,

• obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,

• dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a 

zakládané dobrovolnými svazky obcí,

• nestátní neziskové organizace,

• církve,

• církevní organizace

Aktivita Sociální bydlení

• obce

• nestátní neziskové organizace

• církve

• církevní organizace

Ano Ne N/R N/R
Sociální začleňování a boj s 

chudobou

OP Z, OP 

PPR, OP 

VVV

N/R N/R

Plánovaná data udávají pouze měsíce

Poznámky k vyplnění jednotlivých polí:

Datovým zdrojem pro definování datových položek Harmonogramu výzev na rok 2017 je MP monitorování a MP MS2014+.
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Harmonogram výzev pro IROP na rok 2017 

Identifikace výzvy Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Synergie a komplementarita výzvy
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MAS vyplní v případě, že u sloupce "t" doplnil ANO. Pokud doplnil NE, uvede N/R.

MAS doplní minimálně měsíc a rok k jednotlivým datovým položkám. Na zvážení řídícího orgánu je možné doplnit konkrétní den.

MAS vyplňuje pouze u relevantních výzev, tj. pouze výzev s dvoukolovým hodnocením. U nerelevantních polí uvede N/R.

MAS popíše zacílení výzvy - textové pole. U nerelevantních polí uvede N/R - to znamená, že výzva nebude zacílena a bude podporováno vše, co je 

uvedeno v programovém dokumentu.

MAS doplní: ANO nebo NE.

MAS vyplní, zda jde o výzvu počáteční nebo navazující, v případě, že u sloupce "t" doplnil ANO. Pokud doplnil NE, uvede N/R.

MAS vyplňuje podle relevantnosti jednotlivých úrovní pro jednotlivé programy spolufinancované z ESI fondů. U nerelevantních polí uvede N/R.

MAS vyplní druh výzvy: kolová nebo průběžná.

MAS doplní alokaci (podporu) v CZK se zaokrouhlením na celá čísla.

MAS doplní model hodnocení: jednokolový nebo dvoukolový. 

MAS popíše synergii v případě, že u sloupce "t" doplnil ANO. Pokud doplnil NE, uvede N/R.


