MAS Broumovsko+ plánuje v letošním roce vyhlásit celkem 9 výzev na podporu Vašich projektových záměrů. Harmonogram výzev se může měnit, sledujte proto také naše webové stránky, kde
naleznete vždy aktuální informace (www.mas.broumovsko.cz).
V případě dotazů se na nás obracejte na e-mailové adrese mas@broumovsko.cz nebo telefonním čísle +420 491 521 281.

Harmonogram výzev MAS Broumovsko+ na rok 2019
Název výzvy

MAS Broumovsko+: Sociální
a návazné služby II

MAS Broumovsko+: Sociální
podnikání I

MAS Broumovsko+ - IROP Sociální podnikání I

MAS Broumovsko+:
Program rozvoje venkova III

MAS Broumovsko+ - IROP Doprava II

MAS Broumovsko+ - IROP Cyklodoprava I

MAS Broumovsko+:
Prorodinná opatření II

MAS Broumovsko+: Sídelní
zeleň II

MAS Broumovsko+:
Výsadba dřevin III

Program Podpora

Podporované aktivity/příklady projektů

Potenciální žadatelé

Předpokládané
Předpokládaná
vyhlášení výzvy
alokace výzvy
MAS

OPZ

Odborné sociální poradenství, terénní programy,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná
péče, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a Obce, organizace zřizované obcemi působící v
95-100% mládež, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické
sociální oblasti, nestátní neziskové organizace,
dílny, služby následné péče, podpora samostatného
vzdělávací a poradenské instituce
bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby, prevenci
a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách

únor 2019

2 865 000 Kč

OPZ

Vznik či rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání - vytvoření a zachování pracovních OSVČ, obchodní korporace, nestátní neziskové
85-100% míst pro cílové skupiny, provozování sociálního
organizace (o. p. s., ústavy, církevní právnické
podnikání, marketing sociálního podniku, vzdělávání
osoby, spolky), sociální podniky
zaměstnanců z cílových skupin

únor 2019

3 450 000 Kč

únor 2019

2 217 000 Kč

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky
a malé podniky, zemědělští podnikatelé, obce

duben 2019

7 660 042 Kč

Kraj, obce, dobrovolný svazek obcí, organizace
zřizované nebo zakládané krajem, obcemi,
dobrovolným svazkem obcí, provozovatelé dráhy
nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994
Sb.

srpen 2019

2 042 500 Kč

srpen 2019

1 886 351 Kč

Obce, dobrovolný svazek obcí, organizace
zřizované obcemi, organizace zřizované kraji,
příspěvkové organizace, nestátní neziskové
organizace, obchodní korporace, OSVČ, školy a
školská zařízení, poradenské a vzdělávací
instituce

září 2019

3 000 000 Kč

říjen 2019

687 035 Kč

říjen 2019

3 000 000 Kč

IROP

PRV

IROP

IROP

OPZ

OPŽP

OPŽP

95%

Vznik nového sociálního podniku, rozšíření podniku v
rámci stávajícího podnikatelského subjektu. Sociální
podnik vytváří pracovní místa pro osoby z cílových
skupin

Investice do zemědělských podniků, podpora investic
na založení nebo rozvoj nezemědělských činností,
25-100%
lesnická infrastruktura, zemědělská infrastruktura,
pozemkové úpravy

OSVČ, obchodní korporace, nestátní neziskové
organizace (spolky, ústavy, o.p.s., zájmová
sdružení právnických osob), církve, církevní
organizace

95%

Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový
přístup zastávek, rekonstrukce, modernizace a výstavba
chodníků přizpůsobených osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace, přechody pro chodce a
místa pro přecházení a související bezpečnostní prvky,
lávky pro chodce

95%

Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných
stezek pro cyklisty/jízdních pruhů pro cyklisty sloužících
k dopravě do zaměstnání, škol a za službami; úprava a Kraj, obce, dobrovolný svazek obcí, organizace
realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním
zřizované nebo zakládané krajem, obcemi,
dopravním prostoru silnic a místních komunikací v
dobrovolným svazkem obcí
podobě vyhrazených jízdních pruhů/piktogramových
koridorů pro cyklisty

Příměstské tábory, dětské skupiny, zařízení péče o děti
85-100% zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování,
vzdělávání pečujících osob

60%

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků
veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních ploch a
prvků) - např. parky, zahrady, sady, uliční stromořadí,
aleje, lesoparky, remízy, průlehy.

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační
složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a
AOPK ČR), státní podniky, veřejnoprávní instituce,
příspěvkové organizace, nestátní neziskové
organizace, církve, podnikatelské subjekty,
obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby
podnikající.

85%

Liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy,
založení a obnova krajinného prvku), výsadby posilující
ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných
prvků, založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo
jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a
biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků
podporujících ÚSES

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační
složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a
AOPK ČR), státní podniky, státní organizace,
veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace,
nestátní neziskové organizace, církve,
podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a
družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající

