
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

12. Výzva MAS Vladař - IROP - 

IROP 1 - Zvýšení podílu 

udržitelných forem dopravy II.

Telematika pro veřejnou 

dopravu

IROP 1 - Zvýšení podílu 

udržitelných forem 

dopravy / 1.1.1 Podpora 

zvyšování bezpečnosti v 

dopravě a rozvoj 

udržitelných forem 

dopravy

07/2019 07/2019 09/2019 1.000.000,00 Kč 2 500.000,00 Kč

Počet uvedených projektů znamená 

počet přijatých žádostí, ne počet 

vybraných a předaných žádostí na 

ZoZ.

53. - Udržitelná doprava

13. Výzva MAS Vladař - IROP - 

IROP 1 - Zvýšení podílu 

udržitelných forem dopravy II.

Bezpečnost dopravy

IROP 1 - Zvýšení podílu 

udržitelných forem 

dopravy / 1.1.1 Podpora 

zvyšování bezpečnosti v 

dopravě a rozvoj 

udržitelných forem 

dopravy

07/2019 07/2019 09/2019 11.969.437,00 Kč 5 2.393.887,40 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

02/2019 02/2019 04/2019 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.

62. - Sociální 

infrastruktura

14. Výzva MAS Vladař - IROP - 

IROP 3 - Zvýšení kvality a 

dostupnosti služeb vedoucí k 

sociální inkluzi II.

Rozvoj sociálních 

služeb, 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

07/2019 07/2019 09/2019 2.957.210,50 Kč 2 1 478 605,25 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

9. Výzva MAS Vladař - IROP - 

IROP 5 - Zvýšení kvality a 

dostupnosti infratsruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení II.

Infrastruktura 

předškolního vzdělávání

IROP 5 - Zvýšení kvality 

a dostupnosti 

infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní 

učení / 1.7.1. Kvalitní 

vzdělávání pro každé 

dítě

06/2019 06/2019 08/2019 7.992.599,66 Kč 3 2.664.199,88 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 rok 2019 (verze 1 / platná ke dni 11.12.2018)

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

10. Výzva MAS Vladař - IROP - 

IROP 5 - Zvýšení kvality a 

dostupnosti infratsruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení II.

Infrastruktura 

základních škol

IROP 5 - Zvýšení kvality 

a dostupnosti 

infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní 

učení / 1.7.1. Kvalitní 

vzdělávání pro každé 

dítě

06/2019 06/2019 08/2019 7.000.000,00 Kč 4 1.750.000,00 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

11. Výzva MAS Vladař - IROP - 

IROP 5 - Zvýšení kvality a 

dostupnosti infratsruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení II.

Infrastruktura středních 

a vyšších odborných 

škol

IROP 5 - Zvýšení kvality 

a dostupnosti 

infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní 

učení / 1.7.1. Kvalitní 

vzdělávání pro každé 

dítě

06/2019 06/2019 08/2019 2.000.000,00 Kč 2 1.000.000,00 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

02/2019 02/2019 04/2019 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.

V rámci opatření IROP 4 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání / výzva IROP č.65 Sociální podnikání MAS Vladař dle rozhodnutí Rozhodovací komise MAS, již nebude vyhlašovat další výzvy, z důvodu malého 

zájmu v území. I. výzva byla vyhlášena v obdodbí 12/2017 s platností příjmu žádostí do 02/2018, kdy výzva byla neúspěšná a nebyla podána žádná žádost o podporu. Po rozhodnutí Rozhodovací komsie MAS,byla provedena změna harmonogramu výzev pro rok 2018 a 

bylo do ni zařazeno vyhlášení II. výzvy, která byla vyhlášena v období 04/2018 s platností příjmu žádostí do 06/2018, kdy do této výzvy byla podána 1 žádost o podporu. Pro zástupce MAS Vladař po těchto zkušenostech a z dalšífo mapování území pro sestavení plánu 

harmonogramu výzev pro rok 2019 nevidí vyhlášení výzvy v tomto opatření jako prospěšnou a zbývající alokace bude převedena do jiných výzev.

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 II."  a "Telematika pro veřejnou dopravu I.", pro další 

aktivity v rámci schválené SCLLD MAS Vladař nebude zatím vyhlášená další výzva z důvodu změn a potřeb území. které je a bude řešeno v součinnosti s plněním SCLLD MAS Vladař. Přešné ifnormace o vyhlašovaných výzvách v roce 2019 budou za včasu uvedeny v 

sekci " AVÍZO výzev MAS Vladař " na webových stránkách: http://www.vladar.cz/integrovany-operacni-program-vypis-text-14.html


