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Harmonogram plánovaných výzev na kalendářní rok 2019 
Název místní akční skupiny: MAS Blaník, z. s. 

Výzva 
MAS č. 

Název a stručný popis zaměření výzvy Potenciální žadatelé Finanční alokace 
plánované výzvy – 
celkem v CZK 

Plánované datum 
vyhlášení výzvy MAS 

Plánovaný termín předložení návrhu 
výzvy MAS na ŘO k posouzení 
metodického souladu s výzvou ŘO 

4 Činnost komunitních center 
Cílem opatření je podpořit nabídku aktivit 
v rámci tzv. "míst pro setkání" v obcích na 
území MAS Blaník. Komunitní centra 
budou poskytovat prostor pro setkávání 
komunity, vč. snahy o pomoc s řešením 
obtížné sociální situace jejích členů. 

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení 
(zapsané ve školském rejstříku); Obce; Organizace zřizované 
obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení); Nestátní 
neziskové organizace; Obchodní korporace (veřejná obchodní 
společnost, komanditní společnost, společnost s ručením 
omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské 
hospodářské zájmové sdružení, družstva – družstvo, sociální 
družstvo, evropská družstevní společnost); OSVČ 

2 678 130 CZK 24.4. 2019 Březen 2019 

5 Programy pro práci se skupinou sociálně 
ohrožených osob mimo rámec zákona o 
sociálních službách 
Cílem opatření je působit preventivně 
proti soc. vyloučení rodin a jednotlivců a 
předcházet sociálně patologickým jevům 
prostřednictvím poskytování podpory a 
realizace programů cílených zejména na 
vzdělávání, asistenční a motivační 
programy pro rodiny, které mají v domácí 
péči osoby blízké nebo pro rodiny či osoby 
v bytové nouzi 

Nestátní neziskové organizace 553 408,75 CZK 24.4. 2019 Březen 2019 

6 Hlídání dětí pracujícím rodičům 
Cílem opatření je umožnit rodičům 
malých dětí či dalším osobám pečujícím o 
závislé osoby zlepšit uplatnění na trhu 
práce pomocí rozšíření nabídky zařízení 
péče o děti. 

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení 
(zapsané ve školském rejstříku); Obce; Organizace zřizované 
obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení); Svazky obcí; 
Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace (veřejná 
obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s 
ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, 
evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva – družstvo, 
sociální družstvo, evropská družstevní společnost); OSVČ, 
obchodní korporace 

 
13 017 497,50 CZK 

28.8.2019 Červenec 2019 

 


