
 

Registrační číslo 

strategie:
CLLD_15_01_104

Název MAS: LAG Podralsko z.s.

Kraj: Liberecký 2018

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 (CZK)

Výzva ŘO IROP č. 68 

Zvyšování kvality a 

dostupnosti 

infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní 

učení 

LAG Podralsko -  infrastruktura pro 

vzdělávání a celoživotní učení II

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání za 

účelem rozšiřování jejich kapacit, zařízení péče o 

děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol, 

infrastruktury pro základní vzdělávání v základních 

školách, infrastruktury škol a školských zařízení pro 

středoškolské vzdělávání:  komunikace v cizích 

jazycích, v oblasti technických

a řemeslných oborů, přírodních věd a ve 

schopnosti práce s digitálními technologiemi. 

1.2.2: Zvýšení kvality a 

dostupnosti 

infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní 

učení

05/2018 05/2018 07/2018 11 578 950 6 1 900 000

Aktivita Infrastruktura pro předškolní 

vzdělávání

Aktivita Infrastruktura základních 

škol

Aktivita Infrastruktura středních škol

Výzva ŘO IROP č. 53 

Udržitelná doprava 

LAG Podralsko - Bezpečnost 

dopravy II

Cyklostezky a chodníky - 

zajištění bezpečné dopravy pro pěší a cyklodopravu 

v návaznosti na prostředky

hromadné dopravy, zajištění dopravní dostupnost 

práce, služeb, vzdělávání,  využití potenciálu 

nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil, 

začlenění sociálně vyloučených lokalit

1.1.3: Řešení dopravní 

infrastruktury
05/2018 05/2018 07/2018 21 052 630 9 2 340 000

Aktivita Bezpečnost dopravy

Aktivita Cyklodoprava

Výzva ŘO IROP č. 65 

Sociální podnikání

LAG Podralsko - Rozvoj 

zaměstnanosti I

Podpora lokálních subjektů za účelem vzniku 

nových a rozvoje existujících podnikatelských aktivit 

v oblasti sociálního podnikání.

3.2.3: Zvýšení

zapojení lokálních

aktérů do řešení

problémů

nezaměstnanosti

a sociálního

začleňování ve

venkovských

oblastech

06/2018 06/2018 08/2018 1 263 016 1 1 236 016

VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ:

VZNIK NOVÝCH A ROZVOJ 

EXISTUJÍCÍCH 

PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V 

OBLASTI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Výzva ŘO IROP č. 62 

Sociální infrastruktura
LAG Podralsko - Sociální služby I

V aktivitě Rozvoj sociálních služeb bude podporován 

nákup objektů, zařízení a vybavení, 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.

Podporované služby nemohou být určeny výlučně 

pro seniory.

Vznik komunitních center bude podporován v 

aktivitě Rozvoj komunitních center, a to konkrétně -  

výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí 

pro poskytování aktivit komunitních center včetně 

sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány; 

nákup budov a vybavení pro zajištění provozu 

zařízení.

1.3.1: Rozvoj sociálních 

služeb na území MAS
09/2018 09/2018 11/2018 11 578 950 2 6 000 000

Aktivita Rozvoj komunitních center

Aktivita Sociální bydlení

Odhad

Poznámka

Harmonogram výzev pro IROP - CLLD

PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj

SC 4.1 (kolové výzvy MAS)

Číslo a název výzvy 

ŘO IROP 
Název výzvy MAS, popř. číslo Aktivita

Opatření/Podopatření 

Isg

MAS


