Obecně prospěšná společnost pro Český ráj, MAS Český ráj a Střední Pojizeří připravuje k vyhlášení
výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Programu rozvoje venkova (PRV).

Konkrétně se jedná o tyto výzvy v IROP:
– na dopravu - aktivity samostatné parkovací systémy, cyklodoprava (cyklostezky a cyklotrasy) a
bezpečnost dopravy (chodníky, bezbariérové komunikace pro pěší k zastávkám hromadné dopravy,
přechody ad. ), alokace 5 mil.Kč
- na integrovaný záchranný systém – velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody, příp. hadicový
kontejner, pouze pro Sbory dobrovolných hasičů – Jednotky požární ochrany (JPO) II a III - a Hasičský
záchranný sbor daného kraje v ORP se zvýšenými riziky sucha, tj. ORP Jičín, Mladá Boleslav a
Mnichovo Hradiště, alokace 15,564 mil.Kč
- na vzdělávání – mateřské školy (na zajištění dostatečné kapacity), základní školy (stavební úpravy ve
vazbě na klíčové kompetence tj. komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi,
přírodní vědy, technické a řemeslné obory nebo stavební úpravy ve vazbě na bezbariérovost škol) a
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (stavební úpravy ve vazbě na klíčové kompetence),
alokace 12 mil.Kč
- na kulturní dědictví – národní kulturní památky (zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění a
zabezpečení) a muzea (zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich
zpřístupnění), alokace 10 mil.Kč

Dále se jedná o tyto fiche v PRV:
Fiche investice do zemědělských podniků (čl. 17.1.a) – hmotné a nehmotné investice v živočišné a
rostlinné výrobě - investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu
a pro školkařskou produkci, investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a
investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku; alokace 3,5
mil.Kč
Fiche investice do nezemědělských činností (čl.19.1.b) – investice do vybraných nezemědělských
činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE); alokace 4 mil.Kč

Upozornění:
Potenciálním žadatelům o výzvy z IROP doporučujeme se zatím seznámit s pravidly výzev z IROP,
z kterých výzvy MAS vycházejí. Zejména doporučujeme se seznámit s textem výzvy a specifickými
pravidly výzvy, vč. příloh. Níže jsou uvedeny konkrétní odkazy.

Doprava - Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-dopravaintegrovane-projekty-CLLD

Integrovaný záchranný systém - Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty
CLLD
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachrannysystem-integrovane-projekty-CLLD

Vzdělávání - Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení – integrované projekty CLLD
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-adostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

Kulturní dědictví - Výzva č. 55 Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictviintegrovane-projekty-CLLD

Podávání žádostí do IROP probíhá na portálu IS KP 14+. Zde je třeba se registrovat a pro podepisování
dokumentů si zřídit elektronický podpis. Portál je přístupný zde:
https://mseu.mssf.cz/
V sekci FAQ jsou zde pod odkazem FAQ Elektronický podpis informace o elektronické podpisu, pod
odkazem FAQ Obecné ovládání ISKP pak ke stažení uživatelská příručka IS KP 14+.

Potenciálním žadatelům o fiche z PRV doporučujeme se zatím seznámit s pravidly PRV, z kterých fiche
MAS vycházejí. Zejména se jedná o Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje a Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci
s přílohami přes Portál Farmáře. Dokumenty jsou přístupné zde:
https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

