
 

  

 

HARMONOGRAM VÝZEV IROP V ROCE 2017 
 

Míra dotace je společná - 95% dotace (=příspěvek EU). 

První vlna výzev bude spuštěna co nejdříve po schválení SCLLD – předpokládáme březen/duben 2017. 

Název výzvy Název opatření 
Číslo 

opatření 
Alokace Podporované aktivity Typy příjemců 

Výzva MAS ORLICKO - IROP-
Bezpečné silnice a chodníky 
pro všechny I. 

Bezpečné silnice a 
chodníky pro 
všechny 

IROP/ 1 17,6 mil. Kč 

* zvyšování bezpečnosti např. bezbariérový přístup u 
modernizace chodníků, zvuková a jiná signalizace pro 
nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou 
dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací                                                                                           
* terminály a parkovací systémy 

obce, organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi 

Výzva MAS ORLICKO - IROP - 
Vzdělávání v klíčových 
kompetencích I. 

Vzdělávání v 
klíčových 
kompetencích 

IROP/ 3 18 mil. Kč 

* stavební úpravy a pořízení vybavení ve vazbě na rozvoj 
klíčových kompetencí IROP (cizí přírodní vědy, technické a 
řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi)                                                                                        
* bezbariérovost škol                                                                                                      
* navyšování kapacit kmenových učeben - jen ORP se SVL 
(Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun)                                                                                                      

školy a školská zařízení v oblasti 
základního a středního vzdělávání, obce, 
NNO, církve a církevní organizace, 
krajské organizace, další subjekty  

Výzva MAS ORLICKO - IROP - 
Dostupná péče o děti I. 

Dostupná péče o 
děti 

IROP/ 5 4 mil. Kč 

* podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny 
prostřednictvím nákupu staveb, stavebních úprav a 
pořízení vybavení pro potřeby péče o děti předškolního 
věku 

zařízení péče o děti do 3 let, obce a 
organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi, NNO, školy a školská zařízení, 
církve a církevní organizace, další 
subjekty v oblasti předškol. vzdělávání 

Výzva MAS ORLICKO - IROP - 
Infrastruktura sociálních 
služeb I. 

Infrastruktura 
sociálních služeb 

IROP/ 6 7,62 mil. Kč 
* infrastruktura pro zvýšení dostupnosti a rozvoje 
sociálních služeb 
* doplňkové aktivity 

NNO, obce a jejich organizace, kraje a 
jejich organizace, církve a církevní 
organizace, DSO a jejich organizace, org. 
složky státu a jejich příspěvkové 
organizace  



 

  

Na podzim roku 2017 budou vyhlášeny výzvy na zbývající opatření: 

Název výzvy Název opatření 
Číslo 

opatření 
Alokace Podporované aktivity Typy příjemců 

Výzva MAS ORLICKO - IROP - 
Komplexní podpora 
cyklistické dopravy I. 

Komplexní 
podpora cyklistické 
dopravy 

IROP/ 2 5 mil. Kč 
* výstavba nové cyklostezky včetně doprovodné 
infrastruktury (úschovna kol, stojany na kola, 
odpočívadla….atd.) a zeleně – plán 1 km 

obce, DSO, organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi nebo DSO 

Výzva MAS ORLICKO - IROP - 
Neformální a zájmové 
vzdělávání I. 

Neformální a 
zájmové vzdělávání 

IROP/ 4 2,5 mil. Kč 

*stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení ve vazbě na 
rozvoj klíčových kompetencí IROP (cizí jazyk, přírodní vědy, 
technické a řemeslné obory, práce s digitálními 
technologiemi) 
* bezbariérovost škol 

školy a školská zařízení, obce, kraj, 
organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi nebo krajem, NNO, církve, 
církevní org., zařízení péče o děti do 3 
let, OSS a jejich příspěvkové organizace, 
další subjekty v oblasti vzdělávání  

Výzva MAS ORLICKO - IROP - 
Komunitní centra I. 

Komunitní centra IROP/ 7 3,2 mil. Kč 

* podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za 
účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na 
trhu práce 
* doplňkové aktivity 

NNO, obce a jejich organizace, kraje a 
jejich organizace, církve a církevní 
organizace, DSO a jejich organizace, org. 
složky státu a jejich příspěvkové 
organizace  

Výzva MAS ORLICKO - IROP - 
Infrastruktura pro sociální 
podnikání I. 

Infrastruktura pro 
sociální podnikání 

IROP/ 8 2 mil. Kč * výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálního podniku 

NNO, obce a jejich organizace, kraje a 
jejich organizace, církve a církevní 
organizace, DSO a jejich organizace, 
OSVČ, malé a střední podniky  

Aktuální informace sledujte na www.mas.orlicko.cz 

Konzultace k jednotlivým projektovým záměrům probíhají průběžně - čím dříve, tím lépe. Pracovníci kanceláře MAS ORLICKO, z.s. Vám bezplatně poradí, aby pro Vás podání žádostí 
bylo co nejméně náročné.  

Konzultace: 
Ing. Mgr. Marie Kršková  Ing. Alice Brožková  
projektová manažerka, IROP  referentka, IROP  
e-mail: krskova@mas.orlicko.cz email:brozkova@mas.orlicko.cz 
tel.: 734 318 889 tel.: 734 318 889 
tel:: 468 003 528 tel::  464 600 708 
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