
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

53. - Udržitelná doprava

13. Výzva MAS Vladař - IROP - 

IROP 1 - Zvýšení podílu 

udržitelných forem dopravy III.

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 12.148.965,15 Kč 5 2.429.793,03 Kč

55. - Kulturní dědictví

8. Výzva MAS Vladař - IROP - 

IROP 6 - Zefektivnění prezentace, 

posílení ochrany a rozvoje 

kultruního dědictví I.

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

62. - Sociální 

infrastruktura

14. Výzva MAS Vladař - IROP - 

IROP 3 - Zvýšení kvality a 

dostupnosti služeb vedoucí k 

sociální inkluzi II.

Rozvoj komunitních 

center

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 2.461.751,48 1 2.461.751,48

65. - Sociální podnikání

15. Výzva MAS Vladař - IROP - 

IROP 4 - Vznik nových a rozvoj 

existujících podnikateslkých aktivit v 

oblasti sociálního podnikání III.

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

07/2019 07/2019 09/2019 2.000.000,00 Kč 1 2.000.000,00 Kč

Harmonogram výzev pro IROP - CLLD rok 2019 (verze 2 / platná ke dni 16.04.2019)

MAS Odhad

Číslo a název výzvy 

ŘO IROP 

Opatření/Podopatření 

Isg
Název výzvy MAS, popř. číslo Aktivita

PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj

SC 4.1 (kolové výzvy MAS)



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 2.500.000,00 Kč 1 2.500.000,00 Kč

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 III.

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 14.403.469,72 Kč 5 2.880.693,94 Kč

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 IV.

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

69. - Integrovaný 

záchranný systém

7. Výzva MAS Vladař - IROP - 

IROP 2 - Zvýšení připravenosti k 

řešení a řízení rizik a katastrof I.

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

příspěvek EFRR celková alokace 95% čerpaná alokace 95% zbývající alokace 95%

IROP 1 16 560 000,00 3 411 034,85 13 148 965,15 LEGENDA:

IROP 2 3 310 000,00 0,00 3 310 000,00 

IROP 3 22 080 000,00 18 166 659,52 3 913 340,48 

IROP 4 11 040 000,00 3 325 000,00 7 715 000,00 

IROP 5 55 210 000,00 36 306 530,28 18 903 469,72 

IROP 6 2 210 000,00 0,00 2 210 000,00 

110 410 000,00 61 209 224,65 49 200 775,35 

7 166 589,00 0,00 7 166 589,00 

103 243 411,00 61 209 224,65 42 034 186,35 

V rámci opatření IROP 3 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi II. / výzva IROP č. 62 Sociální infrastruktura = změna k 16. 4. 2019 , po rozhodnutí Rozhodovací komise MAS Vladař na jednání, které bylo 16. 4. 2019, je učiněna změna u fiše IROP 

3, a to změna v zaměření podporovaných aktivit. Bylo usneseno a rozhodnuto, že se nebude vyhlašovat výzva, která bude zaměřena na sociální služby a sociální bydlení. Výzva, která se v roce 2019 vyhlásí na zbývající alokaci ve fiši IROP 3, bude zaměřena pouze na podporu 

Komunitních center. Po aktuálním mapování a zjišťování v území MAS Vladař je sice zájem o opakování vyhlášení výzvy na aktivitu Sociálního bydlení, ale současná zbývající alokace fiše IROP 3 je nedostačující na podpoření současných projektů v našem území, kdy 

předpokládaná cena jednoho projektu, značně převyšuje sopučasnou alokaci připravované výzvy.

Informace k výzvám:  Uvedené alokace výzvy jsou uvedeny v CZK a uvedená částka u každé výzvy je ve výši 95% (tedy příspěvek EFRR, bez 5% spoluúčasti žadatele). Jedná se o zbývající částky alokací u jednotlivých fiší (IROP 1, IROP 2, IROP 3, IROP 4, IROP 5, IROP 6), 

které byly schváleny pro MS Vladař na celé programové období 2014 - 2020.

KURZOVÝ ROZDÍL
Kurzový rozdíl, který se musel řešit v rámci požadavku a rozhodnutí ŘO IROP byl odečten částečně z alokace u 

fiše IROP 3 (1.451.589,00 Kč) a IROP 4 (5.715.000,00 Kč)

V rámci opatření IROP 4 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání / výzva IROP č.65 Sociální podnikání = změna k 16. 4. 2019 ,  MAS Vladař dle usnesení a rozhodnutí Rozhodovací komise MAS, bude vyhlašovat výzvu ve 

fiši IROP 4, která je zařazena pod číslem výzvy MAS 15. a je již jako III. výzva v této fiši, která bude vyhlášena v období 07/2019 s platností příjmu žádostí do 09/2019 (platnost výzvy bude 1 až 1,5 měsíce v uvedeném rozmězí). Tato změna byla učiněna v důsledku současných 

konzultací se zástupci MAS Vladař a zájemců / žadatelů v území MAS Vladař, kteří řeší možnosti podpoření stávajících podniků, ale i nově vzniklých podniků, se zaměřením na vznik a podporu "Sociálního podniku".

Čerpání alokace v programovém období 2014 - 2020

výzvy VYHLÁŠENÉ v měsíci 02 - 03 /2019

výzvy VYHLÁŠENÉ v měsíci 06 /2019

výzvy VYHLÁŠENÉ v měsíci 07 /2019

ZMĚNY provedené v aktualizaci harmonogramu k 16. 4. 2019 v rámci 

alokací u jednotlivých výzev





Počet uvedených projektů znamená 

počet přijatých žádostí, ne počet 

vybraných a předaných žádostí na 

ZoZ.

Počet uvedených projektů znamená 

počet přijatých žádostí, ne počet 

vybraných a předaných žádostí na 

ZoZ.

Počet uvedených projektů znamená 

počet přijatých žádostí, ne počet 

vybraných a předaných žádostí na 

ZoZ.

Počet uvedených projektů znamená 

počet přijatých žádostí, ne počet 

vybraných a předaných žádostí na 

ZoZ.

Počet uvedených projektů znamená 

počet přijatých žádostí, ne počet 

vybraných a předaných žádostí na 

ZoZ.

Poznámka



Počet uvedených projektů znamená 

počet přijatých žádostí, ne počet 

vybraných a předaných žádostí na 

ZoZ.

Počet uvedených projektů znamená 

počet přijatých žádostí, ne počet 

vybraných a předaných žádostí na 

ZoZ.

Počet uvedených projektů znamená 

počet přijatých žádostí, ne počet 

vybraných a předaných žádostí na 

ZoZ.

Počet uvedených projektů znamená 

počet přijatých žádostí, ne počet 

vybraných a předaných žádostí na 

ZoZ.

V rámci opatření IROP 3 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi II. / výzva IROP č. 62 Sociální infrastruktura = změna k 16. 4. 2019 , po rozhodnutí Rozhodovací komise MAS Vladař na jednání, které bylo 16. 4. 2019, je učiněna změna u fiše IROP 

3, a to změna v zaměření podporovaných aktivit. Bylo usneseno a rozhodnuto, že se nebude vyhlašovat výzva, která bude zaměřena na sociální služby a sociální bydlení. Výzva, která se v roce 2019 vyhlásí na zbývající alokaci ve fiši IROP 3, bude zaměřena pouze na podporu 

Komunitních center. Po aktuálním mapování a zjišťování v území MAS Vladař je sice zájem o opakování vyhlášení výzvy na aktivitu Sociálního bydlení, ale současná zbývající alokace fiše IROP 3 je nedostačující na podpoření současných projektů v našem území, kdy 

předpokládaná cena jednoho projektu, značně převyšuje sopučasnou alokaci připravované výzvy.

Informace k výzvám:  Uvedené alokace výzvy jsou uvedeny v CZK a uvedená částka u každé výzvy je ve výši 95% (tedy příspěvek EFRR, bez 5% spoluúčasti žadatele). Jedná se o zbývající částky alokací u jednotlivých fiší (IROP 1, IROP 2, IROP 3, IROP 4, IROP 5, IROP 6), 

které byly schváleny pro MS Vladař na celé programové období 2014 - 2020.

V rámci opatření IROP 4 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání / výzva IROP č.65 Sociální podnikání = změna k 16. 4. 2019 ,  MAS Vladař dle usnesení a rozhodnutí Rozhodovací komise MAS, bude vyhlašovat výzvu ve 

fiši IROP 4, která je zařazena pod číslem výzvy MAS 15. a je již jako III. výzva v této fiši, která bude vyhlášena v období 07/2019 s platností příjmu žádostí do 09/2019 (platnost výzvy bude 1 až 1,5 měsíce v uvedeném rozmězí). Tato změna byla učiněna v důsledku současných 

konzultací se zástupci MAS Vladař a zájemců / žadatelů v území MAS Vladař, kteří řeší možnosti podpoření stávajících podniků, ale i nově vzniklých podniků, se zaměřením na vznik a podporu "Sociálního podniku".

výzvy VYHLÁŠENÉ v měsíci 02 - 03 /2019

výzvy VYHLÁŠENÉ v měsíci 06 /2019

výzvy VYHLÁŠENÉ v měsíci 07 /2019

ZMĚNY provedené v aktualizaci harmonogramu k 16. 4. 2019 v rámci 

alokací u jednotlivých výzev




