Harmonogram plánovaných výzev MAS Region Kunětické hory, z.s. na rok 2021
ver. 4.0
Možnost změny uvedených údajů vyhrazena. Výše dotace na projekt je zpravidla nižší než dotace na výzvu (především u výzev IROP).
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15.výzva MAS
Integrovaný
Kolová
8.2.2021
8.2.2021
30.6.2021
2 107 338,44
95
- Zvyšování bezpečnosti dopravy;
Region
regionální
- Cyklodoprava
Kunětické horyoperační
IROP-Dopravaprogram
IV
Výzva MAS č.6
Program
Kolová
18.3.2021
29.3.2021
26.4.2021
545 767,00 50+10 - F1 Investice do zemědělských podniků
rozvoje
(mladý
venkova
zem.)+
10
(ANC)
680 000,00 35 SP, - F2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských
45 MP produktů

16.výzva MAS
Region
Kunětické horyIROP-DopravaV
17.výzva MAS
Region
Kunětické horyIROPVzdělávání-III

Integrovaný
regionální
operační
program

Kolová

1.11.2021

1.11.2021

15.12.2021

Integrovaný
regionální
operační
program

Kolová

1.11.2021

1.11.2021

15.12.2021

SP…střední podniky, MP…malé poodniky

Potenciální žadatelé

obce; DSO; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; organizace
zřizované nebo zakládané DSO

zemědělský podnikatel

zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv a jiný subjekt
aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských
produktů
1 520 000,00 35 SP, - F4 Podpora investic na založení nebo rozvoj
podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a MP ve venkovských
45 MP nezemědělských činností
oblastech, jakož i zemědělci
900 000,00
100 - F6 Neproduktivní investice v lesích
soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní
subjekty a jejich sdružení
2 756 922,00
80
- F10 Základní služby a obnova vesnic ve
a) obec nebo svazek obcí
venkovských oblastech - a) Veřejná prostranství v b) obec, svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem
obcích, b) Mateřské a základní školy
obcí, školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve
školském resjtříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou
státu
1 232 334,29
95
- Zvyšování bezpečnosti dopravy;
obce; DSO; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; organizace
- Cyklodoprava
zřizované nebo zakládané DSO

238 663,75

95

- Infrastruktura předškolního vzdělávání
(dětských skupin a mateřských škol);
- Infrastruktura základních škol;
- Infrastruktura pro zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání

školy a školská zařízení v oblasti předškol. a základního vzdělávání; další
subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; obce, org.
zřizované nebo zakládané obcemi; NNO; církve; církevní org.

