
HARMONOGRAM PLÁNOVANÝCH VÝZEV V RÁMCI OP Z NA ROK 2019 

Název místní akční skupiny: MAS Litomyšlsko o.p.s. 

Výzva 
MAS 

č. 
Název a stručný popis zaměření výzvy Potenciální žadatelé 

Finanční 
alokace 

plánované 
výzvy – 

celkem v CZK1 

Plánované 
datum 

vyhlášení 
výzvy MAS 

Plánovaný termín 
předložení návrhu 
výzvy MAS na ŘO 

k posouzení 
metodického 

souladu s výzvou ŘO 

6. 
v OP Z 

Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – 
Skloubení rodinného a pracovního 

života – II. 
 

Zaměření: zajištění provozu zařízení 
pečujících o děti v době mimo školní 

vyučování a příměstských táborů. 

Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované 
obcemi, Organizace zřizované kraji, Příspěvkové 

organizace, Nestátní neziskové organizace, Obchodní 
korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, 

Poskytovatelé sociálních služeb, Profesní a 
podnikatelská sdružení, Sociální partneři, Školy a 

školská zařízení 

1 380  000,00 28. 2. 2019 31. 1. 2019 

7. 
v OP Z 

Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – 
Podpora činnosti sociálních služeb – III. 

 
Zaměření: podpora poskytování 
vybraných druhů registrovaných 

sociálních služeb a dalších programů a 
činností v oblasti sociálního 

začleňování. 

v závislosti na typu aktivity, podrobnosti v textu výzvy:  
Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované 

obcemi, Organizace zřizované kraji, Příspěvkové 
organizace, Nestátní neziskové organizace, Obchodní 
korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, 

Poskytovatelé sociálních služeb, Profesní a 
podnikatelská sdružení, Sociální partneři, Školy a 

školská zařízení 

1 380 000,00 28. 2. 2019 31. 1. 2019 

8. 
v OP Z 

Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – 
Zaměstnávání sociálně 

znevýhodněných osob – III. 
 

Zaměření: podpora vzniku a rozvoje 
podnikatelských aktivit v oblasti 

sociálního podnikání. 

OSVČ, Obchodní korporace, Nestátní neziskové 
organizace (o.p.s., ústavy, církevní právnické osoby, 

pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a 
sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, 

spolky, nadace a nadační fondy)2 

1 380 865,00 28. 2. 2019 31. 1. 2019 

 

                                                           
1 Jedná se o celkové způsobilé výdaje, tj. včetně vlastních zdrojů žadatelů. 
2 NNO musí v rámci své hlavní činnosti naplňovat veřejně prospěšný cíl, za jehož účelem byly založeny, svou hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo v jiné výdělečné 
činnosti, realizují výhradně jako svou vedlejší činnost. Žadatel je v době podání žádosti min. po dobu 12 měsíců evidován v příslušném rejstříku dle právní formy organizace. 


