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Harmonogram plánovaných výzev na kalendářní rok 2017 a 2018 

Název místní akční skupiny: Místní akční skupina Bohumínsko, 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  

1. OPZ 1 Rozvoj a modernizace 
sociálních služeb celkem 

Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích 

6 388 000,00 
 

09/2017 08/2017 

2. OPZ 2 Prorodinná opatření 
 

Nestátní neziskové organizace  
Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích  
Organizace zřizované obcemi  
Organizace zřizované kraji 
Příspěvkové organizace 
Vzdělávací a poradenské instituce  
Školy a školská zařízení  
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  

2 661 000,00 
 

09/2017 08/2017 

3. OPZ 3 Podpora 
zaměstnanosti 

 
 

Poskytovatelé sociálních služeb 
registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách 
Nestátní neziskové organizace 
Vzdělávací a poradenské instituce 
Školy a školská zařízení 
Obchodní korporace (veřejná obchodní 
společnost, komanditní společnost, 

2 292 000,00 
 

09/2017 08/2017 
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společnost s ručením omezeným, 
akciová společnost, evropská 
společnost, evropské hospodářské 
zájmové sdružení, družstva - družstvo, 
sociální družstvo, evropská družstevní 
společnost) 
OSVČ 

4. OPZ 1 Rozvoj a modernizace 
sociálních služeb celkem 
 

Poskytovatelé sociálních služeb 
registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách 

7 953 000,00 
 

05/2018 04/2018 

5. OPZ 3 Podpora 
zaměstnanosti 
 

Poskytovatelé sociálních služeb 
registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách 
Nestátní neziskové organizace 
Vzdělávací a poradenské instituce 
Školy a školská zařízení 
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 

2 000 000,00 04/2018 03/2018 

 

V Bohumíně dne 31. 5. 2017 

 

 
 
 
Ing. Lumír Macura 
Předseda Programového výboru 
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