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Výzva MAS 
Lanškrounsko - IROP - 
Zvýšení připravenosti 

HZS k řešení a řízení rizik 
a katastrof - II.

kolová 2/2018 4/2018 645 160

Cílem výzvy je zvýšit vybavenost 
hasičských záchranných sborů úrovně II a 

III především pro boj s přírodními 
katastrofami způsobenými změnami 

klimatu.

obce, které zřizují jednotky 
požární ochrany (§ 29 zákona 

č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně) – jednotky sboru 

dobrovolných hasičů kategorie 
II a III (podle přílohy zákona o 

požární ochraně) 

Technika pro IZS

Výzva MAS 
Lanškrounsko - IROP - 
Zvýšení bezpečnosti 

dopravy - I.

kolová 2/2018 5/2018 2 580 000

Cílem tohoto opatření je zvýšit 
bezpečnost dopravy v obcích se 

zaměřením na šetrné způsoby přepravy, 
tj. pěší a cyklistické. Cíle bude dosaženo 
realizací vhodných opatření ke zvýšení 
bezpečnosti chodců, cyklistů a dalších 

účastníků dopravy.

obce; dobrovolné svazky obcí; 
organizace zřizované nebo 

zakládané obcemi; organizace 
zřizované nebo zakládané 
dobrovolnými svazky obcí

Bezpečnost dopravy

Výzva MAS 
Lanškrounsko - IROP - 

Investice v oblasti 
základního a středního 

vzdělávání II.

kolová 3/2018 5/2018 4 644 330,062)

Výzva je zaměřena na  modernizací a 
doplněním vybavení základních a 

středních škol v regionu zvýšit jejich 
atraktivitu a konkurenceschopnost Cílem 
je zachovat stávající síť základních škol v 

obcích Lanškrounska a zlepšit úroveň 
středního odborného vzdělávání v 

regionu.

školy a školská zařízení v 
oblasti základního a středního 
vzdělávání; obce; organizace 

zřizované nebo zakládané 
obcemi

Infrastruktura 
základních škol, 
Infrastruktura 

středních a vyších 
odborných škol

Výzva MAS 
Lanškrounsko - IROP - 
Rozvoj předškolního 

vzdělávání - I.

kolová 3/2018 5/2018 1 548 000

Cílem opatření je zkvalitnit a doplnit 
možnosti vzdělávání dětí předškolního 
věku. Budou podporovány jak klasické 

mateřské školy, tak dětské skupiny a také 
zařízení pro děti do 3 let. Důvodem 
implementace tohoto opatření je 

nedostatečná kapacita mateřských škol v 
území a absence zařízení pro děti do 3 

let.

nestátní neziskové organizace; 
zařízení péče o děti do 3 let; 

školy a školská zařízení v 
oblasti předškolního 

vzdělávání; další subjekty 
podílející se na realizaci 

vzdělávacích aktivit; obce; 
organizace zřizované nebo 

zakládané obcemi

Infrastruktura pro 
předškolní vzdělávání

Výzva MAS 
Lanškrounsko - IROP - 
Zvýšení bezpečnosti 

dopravy - II.

kolová 8/2018 10/2018 3 000 000

Cílem tohoto opatření je zvýšit 
bezpečnost dopravy v obcích se 

zaměřením na šetrné způsoby přepravy, 
tj. pěší a cyklistické. Cíle bude dosaženo 
realizací vhodných opatření ke zvýšení 
bezpečnosti chodců, cyklistů a dalších 

účastníků dopravy.

obce; dobrovolné svazky obcí; 
organizace zřizované nebo 

zakládané obcemi; organizace 
zřizované nebo zakládané 
dobrovolnými svazky obcí

Cyklodoprava

Výzva MAS 
Lanškrounsko - IROP - 

Rozvoj zájmového, 
neformálního a 

celoživotního vzdělávání 
- II.

kolová 8/2018 10/2018 3 736 400,492)

Cílem výzvy je podpořit činnost 
organizací pro neformální a zájmové 

vzdělávání mládeže a celoživotní 
vzdělávání především v obcích 

Lanškrounska.

NNO; školy a školská zařízení v 
oblasti předškolního, 

základního a středního 
vzdělávání; obce; organizace 

zřizované nebo zakládané 
obcemi; církve; církevní 

organizace

Infrastruktura pro 
zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání

Harmonogram plánovaných výzev Místní akční skupiny Lanškrounsko, z. s. v rámci IROP na rok 2018

1) Jedná se o celkové způsobilé výdaje, tj. dotace plus vlastní zdroje (dotace 95 % + vlastní zdroje 5 %)
Možnost změny uvedených údajů vyhrazena.
2) Úprava březen 2018 dle ukončeného hodnocení výzev MAS


