
Registrační číslo 

strategie:
CLLD_15_01_071

Název MAS:

Kraj: Královéhradecký

Alokace výzvy 

Plánovaný 

měsíc a rok 

vyhlášení 

výzvy

Plánovaný 

měsíc a rok 

zahájení  

příjmu žádostí 

o podporu

Plánovaný 

měsíc a rok 

ukončení 

příjmu žádostí 

o podporu 

Celková alokace (CZK) Počet projektů
Průměrná velikost 

projektu

Výzva č. 68 Zvyšování 

kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní 

učení - integrované 

projekty CLLD

13.výzva MAS POHODA - IROP - Infrastruktura základních 

škol, středních škol a vyšších odborných škol I

Infrastruktura 

základních škol, 

středních škol a vyšších 

odborných škol

1.4 Infrastruktura pro 

oblast vzdělávání
02/2020 02/2020 06/2020* 2 155 426,24 (CZV) 2 1 077 713**

*Datum ukončení výzvy je 

aktualizováno kvůli mimořádným 

opatřením v souvislosti se současnou 

epidemiologickou situací za tím 

účelem, aby potenciální žadatelé měli 

prostor na přípravu bez omezení.                            

**Průměrná velikost projektu bude 

záviset na absorpční kapacitě v 

území.

Výzva č. 53 Udržitelná 

doprava - integrované 

projekty CLLD

14.výzva MAS POHODA - IROP - Bezpečnost dopravy II Bezpečnost dopravy
1.1 Bezpečnější a 

ekologičtější doprava
07/2020* 07/2020* 08/2020* 9 638 535 (CZV) 4 2 409 633**

*Datum vyhlášení výzvy a ukončení 

výzvy bude záviset na připravenosti 

potenciálních žadatelů, ale vyhlášení 

i ukončení výzvy lze předpokládat v 

3Q/2020.                          **Průměrná 

velikost projektu bude záviset na 

absorpční kapacitě v území.

Výzva č. 69 Řešení rizik - 

integrované projekty 

CLLD

15.výzva MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS III Technika pro IZS

1.2 Zajištění 

připravenosti složek IZS 

k řešení a řízení rizik a 

katastrof

09/2020* 09/2020* 10/2020* 1 221 838 (CZV) 4 305 460*

*Datum vyhlášení výzvy a ukončení 

výzvy bude záviset na připravenosti 

potenciálních žadatelů, ale vyhlášení 

lze předpokládat na konci 3Q/2020 

nebo začátku 4Q/2020 a ukončení 

výzvy lze předpokládat v 4Q/2020.                 

**Průměrná velikost projektu bude 

záviset na absorpční kapacitě v 

území.

změny oproti předchozí verzi jsou vyznačeny žlutě

Harmonogram výzev pro IROP - CLLD

MAS Odhad

Poznámka
Číslo a název výzvy 

ŘO IROP 

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

Opatření/Podopatření 

Isg
Název výzvy MAS, popř. číslo Aktivita

PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj

SC 4.1 (kolové výzvy MAS)


