Harmonogram plánovaných výzev Místní akční skupiny Lanškrounsko, z. s. v rámci IROP na rok 2019

Druh
Název výzvy MAS plánované
výzvy MAS

Výzva MAS
Lanškrounsko IROP - Zvýšení
připravenosti HZS k
řešení a řízení rizik
a katastrof - III.

Výzva MAS
Lanškrounsko IROP - Rozvoj
předškolního
vzdělávání - II.

Výzva MAS
Lanškrounsko IROP - Zvýšení
bezpečnosti
dopravy - III.

Výzva MAS
Lanškrounsko IROP - Investice v
oblasti základního
a středního
vzdělávání III.

Výzva MAS
Lanškrounsko IROP - Rozvoj
zájmového,
neformálního a
celoživotního
vzdělávání - III.3)

kolová

kolová

kolová

kolová

kolová

Plánované
Plánované
datum
datum
ukončení
vyhlášení
předkládání
výzvy MAS
žádostí

5/2019
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5/20193)
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9/2019

7/2019
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Finanční
alokace
plánované
výzvy MAS
1)
(CZK)

Popis opatření

Oprávnění žadatelé

Návaznost
aktivity výzvy
na Specifická
pravidla

700 237

Stavební úpravy stanice základní složky obce, které zřizují jednotky požární
IZS ve stávající dislokaci. Účelem je
ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985
zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům Sb., o požární ochraně) – jednotky
mimořádné události, aby složka IZS
sboru dobrovolných hasičů
mohla plnit své úkoly v době
kategorie II a III (podle přílohy
mimořádné události.
zákona o požární ochraně)

Stanice IZS

2 195 2212)

Cílem opatření je zkvalitnit a doplnit
nestátní neziskové organizace;
možnosti vzdělávání dětí předškolního
zařízení péče o děti do 3 let; školy
věku. Budou podporovány jak klasické
a školská zařízení v oblasti
mateřské školy, tak dětské skupiny a
předškolního vzdělávání; další
také zařízení pro děti do 3 let.
subjekty podílející se na realizaci
Důvodem implementace tohoto
vzdělávacích aktivit; obce;
opatření je nedostatečná kapacita
organizace zřizované nebo
mateřských škol v území a absence
zakládané obcemi
zařízení pro děti do 3 let.

Infrastruktura
pro předškolní
vzdělávání

3 790 1692)

3 356 8882)

974 8662)

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 je zaměřena na modernizací a
doplněním vybavení základních a
Infrastruktura
středních škol v regionu zvýšit jejich
školy a školská zařízení v oblasti základních škol,
atraktivitu a konkurenceschopnost
základního a středního vzdělávání; Infrastruktura
Cílem je zachovat stávající síť
obce; organizace zřizované nebo
středních a
základních škol v obcích Lanškrounska
zakládané obcemi
vyšších
a zlepšit úroveň středního odborného
odborných škol
vzdělávání v regionu.

Cílem výzvy je podpořit činnost
organizací pro neformální a zájmové
vzdělávání mládeže a celoživotní
vzdělávání především v obcích
Lanškrounska.

1) Jedná se o celkové způsobilé výdaje, tj. dotace plus vlastní zdroje (dotace 95 % + vlastní zdroje 5 %)
2) Došlo k aktualizaci výše alokace dle schválených změn SCLLD a vyhlášených výzev
3) Doplnění opakované výzvy MAS z důvodu vypadnutí přijatého projektu.
Možnost změny uvedených údajů vyhrazena.

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

