Setkání členů MAS a veřejného
sektoru MAS České středohoří, z.s.
8.3.2022 v Ploskovicích
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Program:
•
•
•
•
•
•
•

Informace k jednotlivým Operačním programům v období 2014+ a 2021+
IROP
OPZ
PRV
OP TAK
Fond spravedlivé transformace
MAP
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Strategie CLLD 2021+
Analýza potřeb
• Dotazníkové šetření
• Diskuse v území
• Konzultace se zapojenými organizacemi
• Vznikl zásobník projektů a námětů
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POTŘEBA

POČET
PROJEKTŮ

Zkvalitnění předškolních, školních, školských a mimoškolních zařízení
Rozvoj a modernizace malých a středních podniků
Podpora rozvoje aktivit cestovního ruchu a rozvoj doprovodné infrastruktury
Ochrana a záchrana kulturního a přírodního dědictví
Investice do kvality prostředí, technické infrastruktury a občanské vybavenosti obcí
Podpora rozvoje komunitní práce v regionu
Zlepšení nabídky a podpora vzniku a rozvoje sociálních a komunitních služeb v regionu

21
2
32
18
96
42
16

Ochrana území a péče o krajinu (hasiči, opatření voda, úpravy extravilán,lesy)
Zlepšení životního prostředí podpora opatření v energetice
Řešení problematiky odpadů v území

20
9

Celková částka

123 013 050
5 500 000
30 800 000
21 800 000
52 720 000
57 510 000
70 270 000
29 000 000
35 570 000
2 189 483 647
9 500 000
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IROP 2014+
Ž1.1 Vybavenost a modernizace složek integrovaného záchranného systému
Počet uskutečněných výzev: 2

Celková alokace na opatření: CZV 22 189 320 Kč
Projekty: 3 (nákup cisteren)
• Město Terezín – JSDH

• Obec Lovečkovice – JSDH
• Obec Polepy – JSDH
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Z2.1 Zkvalitňování výuky ZŠ a celoživotního vzdělávání
Počet uskutečněných výzev: 4
Celková alokace na opatření: CZV 26 226 970 Kč
Projektů celkem: 8
• ZŠ a MŠ Liběšice 2x
• ZŠ B. Němcové Ltm
• ZŠ Na Valech Ltm
• ZŠ a MŠ Žalhostice
• ZŠ Havlíčkova Ltm
• ZŠ Ladova Ltm
• ZŠ Úštěk
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S2.1 Infrastruktura a vybavení komunitních center apod. pro různé cílové skupiny
ohrožené sociálním vyloučením, snižováním životní úrovně, začlenění
do společnosti
Počet uskutečněných výzev: 5
Celková alokace na opatření: CZV 11 766 283 Kč
Projektů celkem: 6
• Camphill na soutoku z.s., České Kopisty
• Hospic sv. Štěpána z.s., LTM
• WHITE LIGHT I, z.ú., Mukařov
• Farní charita Litoměřice 2x
• Město Úštěk – KC
• Naděje
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P1.4 Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání
Počet uskutečněných výzev: 3
Projektů celkem: 0
Malý zájem ze strany žadatelů. Podmínky v této výzvě jsou zavazující a přísné.
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Shrnutí – IROP 2014+
Celková alokace CZV: 60 182 573 Kč
Dotace EU 95 %: 57 173 445 Kč
Celkem výzev: 14
Celkem projektů: 16
Proplaceno projektů: 14 (95,58 %)
ŽoP: 1 projekt
V realizaci: 1 projekt
Celkem bude proplaceno: 60 182 573 Kč (100 %)
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IROP 2021-2027
Programový dokument IROP 2021-2027 byl
dne 18.1.2022 odeslán Evropské komisi.
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027
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SC 5.1: Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního hospodářského a environmentálního místního rozvoje,
kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech
Aktivity směřující k naplnění tohoto specifického cíle:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí
Podpora JSDH kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
Infrastruktura MŠ a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
Infrastruktura ZŠ ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol
Infrastruktura pro sociální služby
Revitalizace kulturních památek
Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

11

IROP 2021-2027
9.3.2022 proběhne seminář z MMR pro MAS k programovým rámcům IROP.
• Rozdělení alokace mezi PR IROP a orientační přehled výzev ŘO IROP pro CLLD
• Programový rámec IROP a jeho hodnocení
• Implementace CLLD v IROP
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OPZ 2014+
Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání
Počet uskutečněných výzev: 3
Podpořených projektů: 1
• ALVARIUM, Jiří Musil - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci, 590 650 Kč

Podpora a rozvoj partnerské spolupráce při realizaci politiky zaměstnanosti
Počet uskutečněných výzev: 3
Podpořených projektů: 2
• Profilace a targeting jako způsob řešení nezaměstnanosti pro obyvatele malých obcí, bfz o.p.s. - projekt
ukončen, 2 300 000 Kč
• Poradna pro handicapované, Farní charita Litoměřice - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci, 2 241 645 13
Kč

Zavádění bezpečnostních a preventivních programů a opatření
Počet uskutečněných výzev: 2
Podpořených projektů: 1
• Zvýšení bezpečnosti a prevence v Terezíně, Město Terezín - Projekt ukončen, 1 129 375 Kč

Podpora komunitní sociální práce a komunitních center
Počet uskutečněných výzev: 2
Podpořených projektů: 3
• Centrum komunitní sociální práce Úštěk, Město Úštěk - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci, 3 650 213 Kč
• Komunitní sociální práce pro ohrožené rodiny na Litoměřicku, Centrum D8 o.p.s. - Projekt v plné (fyzické i
finanční) realizaci, 3 775 944 Kč
• Sdílna v Litoměřicích, Institut technického vzdělávání, z. ú. -Projekt ukončen, 741 120 Kč
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Shrnutí – OPZ 2014+
Celkem výzev: 10
Celkem projektů: 7
Celkem vyčerpáno: 14 428 947 Kč
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OPZ 2022+
• Jiný princip nežli v minulém programovém období - žadatelem projektu bude
MAS České středohoří.
• V 02/2021 proběhlo dotazníkové šetření na území MAS České středohoří (obce)
ohledně potřeb v sociální oblasti. Z toho vyšly dva základní problémy:
1) Paliativní péče / udržení starších a nemocných občanů v domácím prostředí,
zajištění služeb s tím souvisejících
2) Sdílený koordinátor, poradce, sociální pracovník, prostě osoba, která umí
propojit a poradit + vzdělávání v sociálních dovednostech (např. finanční
gramotnost).
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Harmonogram:
07/2021 – 03/2022
Příprava akčního plánu (to co budeme dělat) – již vytvořeno, konzultováno s MPSV a ohodnoceno jako velmi
zdařilý záměr. Momentálně probíhá textová úprava (zjednodušování).

06/2022 – 09/2022
Odevzdání projektu 1. projektu

01/2023
Zahájení 1. projektu

2025
Odevzdání projektu 2. projektu (na základě evaluace z projektu 1.)
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Aktivity pro MAS České středohoří (dle předběžného jednání):
1. Terénní paliativní péče - Charita Litoměřice. (odůvodnění: je jediná v regionu
MAS, sídlí na území MAS – partner)
2. Sdílený koordinátor sociální práce – nutno dělat vlastními silami
Sdílený koordinátor sociální práce. Pracovník prezenčně a distančně k dispozici pro vedení obcí, hledá a
koordinuje sociální pomoc pro potřebné. Poskytuje konzultace k řešení konkrétních případů. Cílem činnosti je
distribuce sociální pomoci, efektivnější využití dostupných kapacit sociálních služeb, rozvoj multidisciplinární
spolupráce, podpora síťování na úrovni celé oblasti, podpora finanční a sociální gramotnosti občanů v regionu.
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Aktivity:
• Konzultační činnost:
- přímé poradenství klientům a zástupcům samospráv formou osobního jednání
- korespondenční a telefonické (hotmail, hotline) konzultace místním samosprávám a klientům
- předává získané informace o sociálních potřebách poskytovatelům sociální pomoci v regionu
• Koordinační činnost:
- propojuje a koordinuje činnost poskytovatelů sociální pomoci s konkrétními potřebami v lokalitě
- realizuje vzdělávací akce, workshopy a přednášky na sociální témata na základě potřeb lokalit-zajišťuje
multidisciplinární přístup, souběh a spolupráci činnosti více poskytovatelů sociální pomoci
• Analytická činnost:
- během činnosti mapuje potřeby klientů a aktérů v jednotlivých lokalitách
- vyhodnocuje získaná data
- připravuje analytické podklady pro místní samosprávné celky, strategické dokumenty a další místní aktéry
- na základě znalosti potřeb iniciuje spolupráci
- připravuje data pro evaluaci projektu
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PRV 2014+
Výzva č. 1 Programu rozvoje venkova
Celková alokace: 16 580 000 Kč
Vyhlášení výzvy: 18.12.2017
Vyhlášené Fiche:
1. Investice do zemědělských podniků
2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
3. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Přijato žádostí: 14
Vybráno žádostí: 10
20

PRV 2014+, 1. výzva vybrané žádosti
Fiche
1
1
1
1

1
1
1
1
2
3

Registrační číslo
18/001/19210/342/048/001165
18/001/19210/342/048/001164
18/001/19210/342/048/001163
18/001/19210/342/048/001162
18/001/19210/342/048/001161
18/001/19210/342/048/001160
18/001/19210/342/048/001158
18/001/19210/342/048/001156

18/001/19210/342/048/001159
18/001/19210/342/048/001153

Název žadatele

Částka dotace (v Kč)

Vyplaceno

600 000,00 Kč

600000,00

1 248 901,00 Kč

1248901,00

600 000,00 Kč

600000,00

996 000,00 Kč

996000,00

600 000,00 Kč

600000,00

1 000 000,00 Kč

1000000,00

250 600,00 Kč

250600,00

977 000,00 Kč

977000,00

925 000,00 Kč

925000,00

Vyplaceno
Vyplaceno
Vyplaceno
Vyplaceno
Vyplaceno
Vyplaceno
Vyplaceno

Vyplaceno
Ukončení administrace

760 474,00 Kč
7 957 975,00 Kč

Status
Vyplaceno

7 197 501,00 Kč
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PRV 2014+
Výzva č. 2 Programu rozvoje venkova
Celková alokace: 9 865 000 Kč
Vyhlášení výzvy: 7.3.2019
Vyhlášené Fiche:

2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
3. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Přijato žádostí: 9
Vybráno žádostí: 8
22

PRV 2014+, 2. výzva vybrané žádosti
Fiche

Registrační číslo
19/002/19210/342/048/001356

Název žadatele

Částka dotace (v Kč)

2

Vyplaceno

Status
Ukončení administrace

1 500 000,00
19/002/19210/342/048/001353

Vyplaceno

2

500 000,00

500 000,00

19/002/19210/342/048/001346

Vyplaceno

2

485 000,00

485 000,00

586 683,00

586 683,00

450 000,00

450 000,00

457 155,00

457 155,00

212 717,00

212 717,00

300 000,00

300 000,00

19/002/19210/342/048/001339

Vyplaceno

2
19/002/19210/342/048/001350

Vyplaceno

3

19/002/19210/342/048/001343

Vyplaceno

3
19/002/19210/342/048/001337

Vyplaceno

3
19/002/19210/342/048/001332

Vyplaceno

3
4 491 555,00

2 991 555,00
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PRV 2014+
Výzva č. 3 Programu rozvoje venkova
Celková alokace: 14 079 704 Kč
Vyhlášení výzvy: 3.4.2020
Vyhlášené Fiche:
5. Obnova venkovských sídel
Přijato žádostí: 12
Vybráno žádostí: 12
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PRV 2014+, 3. výzva vybrané žádosti
Registrační číslo
20/003/19210/342/048/001670

Název žadatele
Obec Velké Žernoseky

20/003/19210/342/048/001669

Asociace TOM ČR, TOM 3301 BOBŘI Úštěk

20/003/19210/342/048/001668

Obec Malé Žernoseky

20/003/19210/342/048/001667

Obec Prackovice nad Labem

20/003/19210/342/048/001666

Obec Chudoslavice

20/003/19210/342/048/001665

Obec Žitenice

20/003/19210/342/048/001664

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých
Litoměřice

20/003/19210/342/048/001663

Obec Trnovany

20/003/19210/342/048/001662

Částka dotace (Kč)
257 875,00

Vyplaceno

Status
Vyplaceno

257 875,00
Vyplaceno

280 000,00

280 000,00
Vyplaceno

746 440,00

746 440,00
Ukončení administrace

1 007 900,00

Zaregistrování Žádosti o platbu

275 200,00

Ukončení administrace

1 469 936,00

Dohoda podepsána
1 480 828,00
1 416 215,00

Zaregistrování Žádosti o platbu

Obec Býčkovice

159 799,00

Zaregistrování Žádosti o platbu

20/003/19210/342/048/001661

Obec Býčkovice

250 843,00

Zaregistrování Žádosti o platbu

20/003/19210/342/048/001660

Obec Ploskovice

179 522,00

Zaregistrování Žádosti o platbu

20/003/19210/342/048/001659

Město Úštěk

Dohoda podepsána

1 086 600,00
8 611 158,00

1 284 315,00
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PRV 2014+
Výzva č. 4 Programu rozvoje venkova
Celková alokace: 7 318 001 Kč
Vyhlášení výzvy: 1.3.2021
Vyhlášené Fiche:
5. Obnova venkovských sídel
Přijato žádostí: 15
Vybráno žádostí: 13
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PRV 2014+, 4. výzva vybrané žádosti
Registrační číslo
21/004/19210/342/048/000557

Název žadatele
Obec Malé Žernoseky

21/004/19210/342/048/000556

Obec Chotiněves

Částka dotace (Kč)

Vyplaceno

Status
Dohoda podepsána

75 504,00 Kč
Ukončení administrace
1 572 908,00 Kč
21/004/19210/342/048/000555

Obec Kamýk

21/004/19210/342/048/000554

Obec Býčkovice

21/004/19210/342/048/000533

Obec Trnovany

Dohoda podepsána
395 462,00 Kč
Dohoda podepsána
392 948,00 Kč
Dohoda podepsána
279 428,00 Kč

21/004/19210/342/048/000532

Obec Trnovany

21/004/19210/342/048/000531

Obec Lovečkovice

Dohoda podepsána
404 812,00 Kč
Dohoda podepsána
664 332,00 Kč

21/004/19210/342/048/000526

Obec Třebušín

21/004/19210/342/048/000525

Obec Ploskovice

21/004/19210/342/048/000524

Obec Chudoslavice

Dohoda podepsána
566 057,00 Kč
Dohoda podepsána
64 000,00 Kč
Dohoda podepsána
42 400,00 Kč

21/004/19210/342/048/000523

Obec Chodouny

21/004/19210/342/048/000395

Obec Polepy

Dohoda podepsána
748 049,00 Kč
Dohoda podepsána
1 160 307,00 Kč

21/004/19210/342/048/000394

Město Úštěk

Dohoda podepsána
319 955,00 Kč

6 686 162,00 Kč
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PRV 2014+
Výzva č. 6 Programu rozvoje venkova
Celková alokace: 8 657 702 Kč
Vyhlášení výzvy: 24.1.2022
Vyhlášené Fiche:
1. Investice do zemědělských podniků
2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
3. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
5. Obnova venkovských sídel
Přijato žádostí: 31, za více jak 12,7 mil. Kč
Po jednotlivých Fichích: F1: 17, F2: 1, F3: 3, F5: 10
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PRV 2014+, shrnutí k 2.3. 2022

Celková alokace : 30 664 760 Kč
Celkem výzev: 5
Celkem přijatých žádostí: 81
Celkem vybraných žádostí: 43 (+ probíhající 6. výzva)
Zazávazkováno (pod Dohodou): 21 435 632 Kč
Proplaceno: 11 473 371 Kč
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PRV 2021+
Návrh Strategického plánu SZP 2021-2027 byl
dne 28.1.2022 odeslán Evropské komisi.
Návrh Strategického plánu SZP 2023–2027, stav zpracování - říjen 2021
(Dotace, eAGRI)
Předpoklad tvorby akčního plánu na MAS – 4. čtvrtletí 2022
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PRV 2021+, Aktivity pro CLLD - přehled ze září 2020
• investice do zemědělských podniků
• zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
• lesnická a zemědělská infrastruktura, neproduktivní investice v lesích, stezky
• diverzifikace a zakládání nových podniků, venkovský cestovní ruch
• lesnické technologie a produkty
• obchody

• památky místního významu
• kulturní a spolková zařízení vč. knihoven (kromě profesionálních > IROP), komunitní
centra a zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
31

PRV 2021+, Aktivity pro CLLD - přehled ze září 2020,
NEBUDE PODPOROVÁNO

• předávání znalostí a informační akce
• pozemkové úpravy
• protipovodňová opatření v lesích
• meliorační a zpevňující dřeviny
• sdílení zařízení a zdrojů, krátké dodavatelské řetězce

• veřejná prostranství, školy, kulturní památky, muzea > IROP
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Operační program technologie a aplikace pro
konkurenceschopnost – OP TAK
Specifický cíl 2.1 Posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků (do 250
zaměstnanců) a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo jiné prostřednictvím
produktivních investic

• Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury.
• Dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a
jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.
• Podpora bude realizována v režimu CLLD se zapojením MAS, a to zejména s cílem
identifikovat lokální problémy a umožnit tak hlubší dosah podpory především pro MSP na
venkově a zároveň s cílem oslovit prvožadatele. Spolupráce s regionální kanceláří MPO.
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OP TAK
Předpoklady podpory CLLD

• MAS bude mít zpracovanou strategii v souladu s platnou metodikou
• Zapojení zhruba 120 MAS
• Předpoklad zahájení 1. etapy 2023 (celkem 2 etapy)
• Alokace celkem 1 mld. Kč, na MAS cca 8 mil. Kč
• Způsobilé výdaje 400 tis. Kč - 2 mil. Kč (dotace 200 tis. Kč–1 mil. Kč)
• Míra podpory 50%

• Režim podpory de minimis
• Výlučně jednoetapové projekty
34

Fond spravedlivé transformace
Jedná se o cílenou podporu nejvíce zasažených regionů (zejména
uhelných) ke zmírnění socioekonomických dopadů transformace
(útlum těžby uhlí, transformace ekonomiky, …).
Prostředky Fondu pro spravedlivou transformaci budou poskytovány
prostřednictvím samostatného Operačního programu Spravedlivá
transformace.
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Fond spravedlivé transformace – podporované aktivity
a) produktivní investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou k
hospodářské diverzifikaci, modernizaci a přeměně;

b) investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů a poradenských
služeb, které vedou k vytváření pracovních míst;
c) investice do činností v oblasti výzkumu a inovací, prováděných mimo jiné vysokými školami a veřejnými
výzkumnými institucemi, a podpora přenosu pokročilých technologií;

d) investice do zavádění technologií, jakož i do systémů a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou energii, včetně
technologií skladování energie, a do snižování emisí skleníkových plynů;
e) investice do energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ,
včetně kritérií udržitelnosti v ní stanovených, a do energetické účinnosti, mimo jiné za účelem snížení energetické
chudoby;
f) investice do inteligentní a udržitelné místní mobility, včetně dekarbonizace odvětví místní dopravy a jeho
infrastruktury;
g) investice do rekonstrukce a modernizace sítí dálkového vytápění s cílem zlepšit energetickou účinnost systémů
dálkového vytápění a investice do výroby tepla, pokud jsou založeny výhradně na obnovitelných zdrojích energie
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Fond spravedlivé transformace – podporované aktivity
h) investice do digitalizace, digitálních inovací a digitálního propojení;

i) investice do projektů v oblastech regenerace a dekontaminace brownfieldů, rekultivace půdy
a v případě potřeby také zelené infrastruktury a nového využití, s přihlédnutím k zásadě
„znečišťovatel platí“
j) investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů, jejich
snižováním, účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací;
k) zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a uchazečů o zaměstnání;
l) pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání;

m) aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání;
n) jiné činnosti v oblasti vzdělávání a sociálního začleňování a v řádně odůvodněných případech
investice do infrastruktury pro účely školicích středisek a zařízení péče o děti a seniory, jak je
uvedeno v plánech spravedlivé územní transformace v souladu s článkem 11.
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Fond spravedlivé transformace
Krajská síť Národní sítě Místních akčních skupin (KS NS MAS)
Ústeckého kraje podala žádost do Fondu spravedlivé transformace ÚK
jako strategický projekt s názvem
ANIMACE PRO SPRAVEDLIVOU TRANSFORMACI ÚSTECKÉHO KRAJE

38

Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje
Projekt obsahuje soubor činností, jejichž cílem je aktivně přispět k transformaci
Ústeckého kraje prostřednictvím:
• identifikace nových rozvojových trajektorií pro vnitřní rozvoj Ústeckého kraje,
• aktivizace místních aktérů z řad obcí, místních samospráv (MSP), neziskových
organizací (NNO) a aktivních obyvatel,
• zapojení místních aktérů do realizace změny v souladu s Plánem transformace ÚK,
• připravení území na realizaci smysluplných transformačních projektů,
• zajištění dostatečné absorpční kapacity v území pro čerpání alokace,
• příspěvku k pozitivnímu vnímání transformace Ústeckého kraje,
• sdílení dobré praxe s dalšími uhelnými regiony ČR/EU.
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Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje
Klíčové role:
Regionální animátor:
• bude mít na starost svůj region vycházející primárně z územní působnosti dané MAS, který bude případně doplněn o další
území. Smyslem doplnění je vybalancování jednotlivých rajónů a zároveň pokrytí celého území Ústeckého kraje.
Sdílený expert:
• ve shodě s Plánem transformace Ústeckého kraje budou zřízeny pozice expertů pro témata: Podnikání, výzkum, inovace,
Kompetentní lidé a SMART (chytrý) region; Nová energetika a efektivně využívané zdroje; Revitalizovaná území 21. století.
Realizace projektu:
48 měsíců – předpoklad od 1.1.2023 do 31.12.2026
9 úvazků regionálních animátorů
4 úvazky sdílených expertů
cca tři úvazky na: vedení projektu, finanční řízení, účetnictví, PR a marketing, datovou analýzu
celkové způsobilé výdaje – 54 mil. Kč
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„Chceme v našich školách rozvíjet
motivující kulturu zaměřenou na
maximální úspěch pro každého žáka a
každého učitele a na trvalý pedagogický
rozvoj celé školy“.

MAP ORP LITOMĚŘICE II

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586

MAP ORP Litoměřice II
• MAP ORP Litoměřice I. 1.4.2016 – 31.3.2018
• Projekt od 1.6.2018 do 31.5.2022
• Působnost na celém území ORP Litoměřice
• Celkem zrealizováno 484 akcí pro pedagogy i nepedagogy, žáky a
předškolní děti
• Zapojeno 42 vzdělávacích organizací z území (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM a pod)
• MAP ORP Litoměřice III od 1.6.2022 do 30.11.2023

Podpora komunitního života na venkově
• 2021
Počet uskutečněných výzev: 2
Celková alokace: 250 809 Kč
Dotace 85 %: 213 188 Kč
Celkem projektů: 10
Proplaceno projektů: 8
2 projekty z důvodu epidemiologických opatření přesunuty na jaro 2022
• 2022
Vyhlášení výzvy 09/2022
Celková alokace: cca 470 000 Kč, dotace 85 %: cca 400 000 Kč
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Diskuze
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Děkujeme Vám za pozornost
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