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HARMONOGRAM VÝZEV IROP 2018 - 2019 
 

ROK 2018 - 2019  

Výzva 
MAS č.  

Název a stručný 
popis zaměření 

výzvy  
Potenciální žadatelé  Typy projektů  

Finanční 
alokace  

plánované 
výzvy  

Plánované 
datum  

vyhlášení 
výzvy MAS  

IROP 1  

Zkvalitnění podmínek 
pro hasičské zásahové 

jednotky 
 

PR IROP IV. 
Opatření: B1.1.4 

Obce, které zřizují jednotky požární 
ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně) jednotky sboru 
dobrovolných hasičů kategorie II a III 
(podle přílohy zákona o požární ochraně). 

Technika pro IZS - bude podporováno pořízení 
specializované techniky a věcných prostředků pro 
odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a 
masivních námraz, výkon činností spojených s orkány, 
větrnými smrštěmi, extrémním suchem a únikem 
nebezpečných látek. Pořízena bude odpovídající technika 
(pořízení dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové 
zásobování obyvatel obcí). 

3 565 457 Kč 28. 6. 2018   

IROP 2 

Investice do škol a 
školských zařízení 
včetně vybavení 

 
PR IROP IV. 

Opatření C1.2.5 

Školy a školská zařízení v oblasti 
základního vzdělávání; kraje; organizace 
zřizované nebo zakládané kraji; obce; 
organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi; nestátní neziskové organizace; 
církve; církevní organizace; organizační 
složky státu; příspěvkové organizace 
organizačních složek státu. 
Nestátní neziskové organizace, církve a 
církevní organizace musí vykonávat 
činnost v oblasti školství a činnost musí 
být v zakladatelských dokumentech 
přesně zapsána a hlavním účelem jejich 
činností není vytváření zisku. 

Modernizace odborných učeben fyziky a chemie na ZŠ za 
účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj 
žáků v klíčové kompetenci přírodních věd. Budou 
provedeny nezbytné stavební úpravy učeben a pořízení 
vybavení. 
Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor základní školy 
za účelem vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit 
integraci žáků a žákyň. Budou provedeny nezbytné 
stavební úpravy v areálu včetně přístavby a pořízeno 
potřebné vybavení. 

9 603 730 Kč 14. 9. 2018 

IROP 3 

Infrastruktura pro 
předškolní vzdělávání 

 
PR IROP I. 

Zařízení péče o děti do 3 let; školy a 
školská zařízení v oblasti předškolního 
vzdělávání; kraje; organizace zřizované 
nebo zakládané kraji; obce; organizace 

Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem 
zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově 
dostupných zařízení péče o děti předškolního věku, a tím 
umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi na trh práce. 

1 265 160 Kč 14. 9. 2018 
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Opatření A1.1.4 

 
zřizované nebo zakládané obcemi; 
nestátní neziskové organizace; církve; 
církevní organizace; organizační složky 
státu; příspěvkové organizace 
organizačních složek státu.  

Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy 
infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy 
venkovního prostranství (zeleň, herní prvky). 
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