
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HLUBOCKO LIŠOVSKO O.P.S. 

NÁSTROJ ROZVOJE REGIONU 

CCA V KVĚTNU VYHLÁSÍ VÝZVU PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA AKTIVITY: 

• BEZPEČNOST DOPRAVY • CYKLOSTEZKY 

MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY • ZÁJMOVÉ  

A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

•KOMUNITNÍ CENTRUM • SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

 

Své projekty konzultujte s manažery MAS Hlubocko – Lišovsko o.p.s. 

 Ing. Anna Hotárková 773 644 373 hotarkova@mashl.cz 

 Mgr. Kateřina Hovorková 773 312 373 khovorkova@mashl.cz 

Výzvu a veškeré podklady potřebné k podání žádosti naleznete na 

našich webových stránkách www.mashl.cz  

mailto:hotarkova@mashl.cz
mailto:khovorkova@mashl.cz
http://www.mashl.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPEČNOST DOPRAVY A CYKLOSTEZKY 95 % DOTACE 

Rekonstrukce a výstavba chodníků podél silnic I., II., a III., třídy a 

místních komunikací, podchodů, lávek či stezek odklánějící pěší dopravu 

od silnic I. – III. třídy a místních komunikací, rekonstrukce a výstavba 

cyklostezek sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, 

zpracování projektové dokumentace, studie proveditelnosti aj. 

VZDĚLÁVÁNÍ 95 % DOTACE 

Rozšiřování kapacity MŠ a nákup vybavení učeben vč. herních prvků, úpravy 

venkovního prostranství, v rámci základních škol investice do klíčových 

vzdělávacích kompetencí: cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné 

obory a digitální technologie (stavební výdaje, dodávky) vč. úprav 

venkovního prostranství, podpora zájmového a celoživotního vzdělávání 

(DDM, družiny, vzdělávací a školící centra). 

K žádosti je nutné mít zejména: 

pravomocné územní rozhodnutí, 
žádost o stavební povolení 

/ohlášku 

projektovou dokumentaci vč. 
položkového rozpočtu 

K žádosti je nutné mít zejména: 

pravomocné územní rozhodnutí, 
žádost o stavební povolení 

/ohlášku 

projektovou dokumentaci vč. 
položkového rozpočtu 

 

K žádosti je nutné mít zejména: 

pravomocné územní rozhodnutí, žádost o stavební povolení /ohlášku, 
projektovou dokumentaci vč. položkového rozpočtu 

záměr musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání 
 

 

Nová výstavba či rekonstrukce stávajícího objektu pro vytvoření 

komunitního centra vč. nákupu vybavení pro provoz, pořízení 

automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, 

projekty zaměřené na podporu infrastruktury například: centra denní 

služeb, denní/týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním 

postižením, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, 

nízkoprahová zařízení, sociální terapeutické dílny, sociální rehabilitace 

aj.  

KOMUNITNÍ CENTRUM 

A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

95 % DOTACE 


