
Registrační číslo 

strategie:
CLLD_15_01_146

Název MAS: MAS Vladař

Kraj: Karlovarský

Alokace výzvy 

Plánovaný 

měsíc a rok 

vyhlášení 

výzvy

Plánovaný 

měsíc a rok 

zahájení  

příjmu žádostí 

o podporu

Plánovaný 

měsíc a rok 

ukončení 

příjmu žádostí 

o podporu 

Celková alokace (CZK) Počet projektů
Průměrná velikost 

projektu

53. - Udržitelná doprava

5. Výzva MAS Vladař - IROP - 

IROP 1 - Zvýšení podílu 

udržitelných forem dopravy

Terminály a parkovací 

systémy, Telematika 

pro veřejnou dopravu, 

Bezpečnost dopravy

IROP 1 - Zvýšení podílu 

udržitelných forem 

dopravy / 1.1.1 Podpora 

zvyšování bezpečnosti v 

dopravě a rozvoj 

udržitelných forem 

dopravy

03/2018 03/2018 06/2018 15.000.000,00 Kč 5 3.000.000,00 Kč

Počet uvedených projektů znamená 

počet přijatých žádostí, ne počet 

vybraných a předaných žádostí na 

ZoZ.

69. - Integrovaný 

záchranný systém

7. Výzva MAS Vladař - IROP - 

IROP 2 - Zvýšení připravenosti k 

řešení a řízení rizik a katastrof

Technika pro 

integrovaný záchranný 

systém, Stanice 

intergovaného 

záchranného systému

IROP 2 - Zvýšení 

připravenosti k řešení a 

řízení rizik a katastrof / 

1.4.3 Zkvalitňování 

vybavení a zázemí 

složek IZS

09/2018 09/2018 11/2018 3.310.000,00 Kč 2 1.655.000,00 Kč

Počet uvedených projektů znamená 

počet přijatých žádostí, ne počet 

vybraných a předaných žádostí na 

ZoZ.

62. - Sociální 

infrastruktura

1. Výzva MAS Vladař - IROP - 

IROP 3 - Zvýšení kvality a 

dostupnosti služeb vedoucí k 

sociální inkluzi

Rozvoj sociálních 

služeb, Rozvoj 

komunitních center, 

Sociální bydlení

IROP 3 - Zvýšení kvality 

a dostupnosti služeb 

vedoucí k sociální inkluzi 

/ 1.9.1 Rozvoj 

infrastruktury pro 

poskytování sociálních 

služeb a sociálního 

bydlení

12/2017 12/2017 02/2018 20.000.000,00 Kč 4 5.000.000,00 Kč

Počet uvedených projektů znamená 

počet přijatých žádostí, ne počet 

vybraných a předaných žádostí na 

ZoZ.

65. - Sociální podnikání

2. Výzva MAS Vladař - IROP - 

IROP 4 - Vznik nových a rozvoj 

existujících podnikateslkých aktivit v 

oblasti sociálního podnikání

Sociální podnikání

IROP 4 - Vznik nových a 

rozvoj existujících 

podnikateslkých aktivit v 

oblasti sociálního 

podnikání / 2.2.1. Vznik 

a rozvoj aktivit v oblasti 

sociálního podnikání

12/2017 12/2017 02/2018 7.000.000,00 Kč 2 3.500.000,00 Kč

Počet uvedených projektů znamená 

počet přijatých žádostí, ne počet 

vybraných a předaných žádostí na 

ZoZ.

65. - Sociální podnikání

6. Výzva MAS Vladař - IROP - 

IROP 4 - Vznik nových a rozvoj 

existujících podnikateslkých aktivit v 

oblasti sociálního podnikání

Sociální podnikání

IROP 4 - Vznik nových a 

rozvoj existujících 

podnikateslkých aktivit v 

oblasti sociálního 

podnikání / 2.2.1. Vznik 

a rozvoj aktivit v oblasti 

sociálního podnikání

04/2018 04/2018 06/2018 11.040.000,00 Kč 3 3.500.000,00 Kč

Počet uvedených projektů znamená 

počet přijatých žádostí, ne počet 

vybraných a předaných žádostí na 

ZoZ.

68. - Zvyšování kvality a 

dostupnosti infrastruktury 

pro vzdělávání a 

celoživotní učení

3. Výzva MAS Vladař - IROP - 

IROP 5 - Zvýšení kvality a 

dostupnosti infratsruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení

Infrastruktura pro 

zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání

IROP 5 - Zvýšení kvality 

a dostupnosti 

infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní 

učení / 1.7.1. Kvalitní 

vzdělávání pro každé 

dítě

01/2018 01/2018 03/2018 5.000.000,00 Kč 1 5.000.000,00 Kč

Počet uvedených projektů znamená 

počet přijatých žádostí, ne počet 

vybraných a předaných žádostí na 

ZoZ.

PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj

SC 4.1 (kolové výzvy MAS)

Harmonogram výzev pro IROP - CLLD (verze 3 / aktualizace ke dni 6.3.2018)

MAS Odhad

Poznámka
Číslo a název výzvy 

ŘO IROP 

Opatření/Podopatření 

Isg
Název výzvy MAS, popř. číslo Aktivita



68. - Zvyšování kvality a 

dostupnosti infrastruktury 

pro vzdělávání a 

celoživotní učení

4. Výzva MAS Vladař - IROP - 

IROP 5 - Zvýšení kvality a 

dostupnosti infratsruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení

Infrastruktura 

předškolního 

vzdělávání, 

Infrastruktura 

základních škol

IROP 5 - Zvýšení kvality 

a dostupnosti 

infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní 

učení / 1.7.1. Kvalitní 

vzdělávání pro každé 

dítě

03/2018 03/2018 05/2018 30.000.000,00 Kč 6 5.000.000,00 Kč

Počet uvedených projektů znamená 

počet přijatých žádostí, ne počet 

vybraných a předaných žádostí na 

ZoZ.

55. - Kulturní dědictví

8. Výzva MAS Vladař - IROP - 

IROP 6 - Zefektivnění prezentace, 

posílení ochrany a rozvoje 

kultruního dědictví

Památky

IROP 6 - Zefektivnění 

prezentace, posílení 

ochrany a rozvoje 

kultruního dědictví / 

3.2.2 Obnova a 

rekonstrukce nemovitých 

kulturních památek 

neregionálního významu

09/2018 09/2018 11/2018 2.210.000,00 Kč 1 2.210.000,00 Kč

Počet uvedených projektů znamená 

počet přijatých žádostí, ne počet 

vybraných a předaných žádostí na 

ZoZ.

V rámci současných potřeb území MAS Vladař ze strany "nových žadatelů" a možnosti využití ze strany žadatelů / partnerů podat žádost do výzvy v opatření IROP 4 Vznik nových a rozvoj existujících podnikateslkých aktivit v oblasti sociálního podnikání / výzva 

IROP č.65 Sociální podnikání ještě v roce 2018, schválila Rozhodovací komise MAS Vladař zařazení další výzvy a posunutní tak čísel výzev oproti původnímu a schválenému harmonogramu výzev pro období 2017 - 2018, kdy pod číslem výzvy 6. bude vyhlášena 

výzva se zaměřením na sociální podnikání , pod číslem výzvy 7. bude zařazena výzva zaměřená "7. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 2 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof"  a pod číslem č. 8. bude zařazená výzva zaměřená "8. Výzva 

MAS Vladař - IROP - IROP 6 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kultruního dědictví".  Další podrobnější informace samozřejmě vždy, naleznete aktuálně na webových stránkách MAS Vladař: www.vladar.cz v sekci IROP a v AKTUALITÁCH formou 

článku.

Informace k výzvám : na opatření IROP 1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy / výzva IROP č. 53 Udržitelná doprava , MAS Vladař nyní bude vyhlašovat výzvu pouze pro aktivitu "Bezpečnost dopravy", pro další aktivity v rámci schválené SCLLD MAS Vladař 

se bude další výzva vyhlašovat začátkem roku 2019, kdy přešné ifnormace budou za včasu uvedeny v sekci "AVÍZO výzev" na webových stránkách: http://www.vladar.cz/integrovany-operacni-program-vypis-text-14.html


