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MAS Zubří země vyhlásí první výzvy IROP 
 
Místní akční skupina (MAS) Zubří země, o.p.s., která působí v regionu Bystřicka, Novoměstska a Nedvědicka (69 obcí), 
vyhlásí 4.5.2017 první výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).  
Znění výzvy včetně všech jejích příloh je ke stažení na webových stránkách MAS v sekci Aktuální výzvy: 
http://zubrizeme.cz/vyzvy-irop/.  
 
Výzvy IROP jsou vyhlášeny pro tato opatření:  
Číslo 
výzvy 

OP 
Program Název výzvy 

Výše 
alokace na 

výzvu 

Termín 
vyhlášení 

výzvy 

Ukončení příjmu 
žádostí 

1. IROP Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy  4 000 000 Kč 4.5.2017 23.6.2017 do 
12.00 hod. 

2. IROP Podpora infrastruktury pro sociální služby  3 000 000 Kč 4.5.2017 23.6.2017 do 
12.00 hod. 

3. IROP Investice do kapacit a modernizace vybavení škol 5 000 000 Kč 4.5.2017 23.6.2017 do 
12.00 hod. 

 
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM: 
Výzvy MAS č. 1, 2 a 3 z IROP, se budou týkat následujících oblastí podpory:  

1. Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy 

Kdo může žádat: 
Obecně: kraj, obec, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, u určitých aktivit i dopravci ve 
veřejné dopravě a provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy. 

Na co lze žádat: 
Podpora je zaměřena zejména na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů, podporu bezpečnosti (tj. 
bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, výstavba, modernizace a rekonstrukce 
chodníků, výstavba nových cyklostezek). 

2. Podpora infrastruktury pro sociální služby  

Kdo může žádat: 

Obecně v Rozvoji sociálních služeb: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, 
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, 
organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. 
V oblasti Sociálního bydlení: obce, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. 

Na co lze žádat: Podpora budování infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby, zázemí pro terénní služby, ambulantní 
sociální služby, podpora pobytových sociálních služeb a sociálního bydlení. 

3. Investice do kapacit a modernizace vybavení škol (ZŠ, SŠ, VOŠ, zájmové a neformální vzdělávání mládeže a 
celoživotní vzdělávání)  

Kdo může žádat: 

Obecně: kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 
organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, 
školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání / středního vzdělávání a vyšší odborné školy a další subjekty 
podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. 

Na co lze žádat: Podpora je zaměřena na výstavbu, stavební úpravy, pořízení vybavení do škol, školských zařízení a dalších zařízení 
podílejících se na realizaci vzdělávacích aktivit. 

Další informace jsou podrobně uvedeny v každé výzvě! 
 

Přijaté žádosti v 1. výzvě PRV 
V 1. výzvě PRV kancelář MAS Zubří země obdržela celkem 19 žádostí o dotaci: 
• Fiche 7: Modernizace zemědělského podnikání – 8 žádostí  
• Fiche 8: Modernizace zpracování zemědělských produktů – 0 žádostí 
• Fiche 12: Modernizace nezemědělského podnikání - 9 žádostí  
• Fiche 15: Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů – 2 žádosti 

Přijaté projekty mají celkové výdaje ve výši 10 253 686,– Kč a požadovaná dotace u těchto projektů 
je 4 406 370,– Kč  (viz seznamy přijatých žádostí, které jsou uveřejněny na webu MAS). V současné době 
probíhá v kanceláři MAS kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. 

 


