
Registrační číslo 

strategie:
CLLD_16_01_130

Název MAS: MAS Boleslavsko z.ú.

Kraj: Středočeský

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

Výzva č. 53 Udržitelná 

doprava - integrované 

projekty CLLD

1. výzva - MAS Boleslavsko - IROP - 

Bezpečnost v dopravě

Rekonstrukce, 

modernizace a 

výstavba chodníků a 

dalších bezpečnostních 

prvků.

O 1 - Bezpečnost v 

dopravě
12/2017 12/2017 02/2018 7.000.000,- 3-5

od 400.000,- Kč do 

2.000.000,- Kč

Předpoklad 3 realizace - 2 chodníky v 

celkové délce cca 670 m podél 

komunikací I. až III. tř. (cca 4 tis. 

Kč/bm chodníku) a 1 přechod pro 

chodce přes komunikaci I. tř. (cca 

750 tis. Kč).

Výzva č. 62 Sociální 

infrastruktura - 

integrované projekty 

CLLD

2. výzva - MAS Boleslavsko - IROP - 

Dostupné a kvalitní sociální služby

Budování infrastruktury 

pro zvýšení kvality a 

dostupnosti sociálních 

služeb

Opatření O3 - Dostupné 

a kvalitní sociální služby
12/2017 12/2017 02/2018 1.000.000,- 1-3

od 400.000,- Kč do 

1.000.000,- Kč

Kapacita služeb a sociální práce - 

předpoklad poskytování 2 druhů 

sociálních služeb, každé s maximální 

kapacitou 5 klientů. Počet 

podpořených zázemí pro služby a 

sociální práci  - předpoklad podpora 

2 zázemí, zohledněny byly orientační 

doporučené částky z IROP, 500 tis. 

Kč na 1 zázemí. Počet 

poskytovaných druhů sociálních 

služeb - předpoklad poskytování 2 

druhů sociálních služeb v 

podpořených projektech.

Výzva č. 68 Zvyšování 

kvality a dostupnosti 

infrastrukt. pro 

vzdělávání a celož. 

učení - integrované 

projekty CLLD

3. výzva - MAS Boleslavsko - IROP - 

Infrastruktura pro základní školy a 

rozšíření kapacit pro předškolní 

vzdělávání

Výstavba, rekonstrukce 

a vybavení odborných 

učeben v základní 

školách. Rozšíření 

kapacit pro předškolní 

vzdělávání.

Opatření O5 - Kvalitní 

vzdělávání pro všechny
01/2018 01/2018 03/2018 7.000.000,- 2-3

od 400.000,- Kč do 

2.000.000,- Kč

Kapacita: 1 x ZŠ - 20 žáků (dílny), 1 x 

MŠ - 25 dětí, 1 x zařízení pro děti do 

3 let - 5 dětí. Počet vzdělávacích 

zařízení - 3 (celkem je na území MAS 

10 MŠ a 5 ZŠ, předpoklad realizace 1 

x ZŠ, 1 x MŠ, 1 x soukromý subjekt)

Výzva č. 69 Integrovaný 

záchranný systém - 

integrované projekty 

CLLD

4. výzva - MAS Boleslavsko - IROP - 

Připravenost jednostek požární 

ochrany

Posílení vybavenosti 

základních složek IZS 

technikou a věcnými 

prostředky

Opatření O2 - 

Připravenost jednotek 

požární ochrany

03/2018 03/2018 05/2018 2.804.000,- 1-2
od 1.000.000,- Kč do 

2.804.000,- Kč

Počet nové techniky a věcných 

prostředků složek IZS - 1 set. Počet 

nových a modernizovaných objektů 

sloužících složkám IZS - 1 objekt.

Výzva č. 65 Sociální 

podnikání - integrované 

projekty CLLD

5. výzva - MAS Boleslavsko - IROP - 

Podpora sociálního podnikání

Výstavba, rekonstrukce 

a vybavení sociálních 

podniků

Opatření O4 - Podpora 

sociálního podnikání
05/2018 05/2018 07/2018 2.000.000,- 1-2

od 400.000,- Kč do 

2.000.000,- Kč

Počet nových podniků, které 

dostávají podporu - 1 podnik

Harmonogram výzev pro IROP - CLLD

MAS Odhad

Poznámka
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)


