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2.2

2.2

2.3
2.4

2.4

Zvýšení regionální mobility
prostřednictvím modernizace a rozvoje
sítí regionální silniční infrastruktury
navazující na síť TEN-T
Zvýšení regionální mobility
prostřednictvím modernizace a rozvoje
sítí regionální silniční infrastruktury
navazující na síť TEN-T
Zvýšení podílu udržitelných forem
dopravy
Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik
a katastrof
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi
Vznik nových a rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání
Vznik nových a rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání
Rozvoj infrastruktury pro poskytování
zdravotních služeb a péče o zdraví
Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení
Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení

23. IPRÚ - Liberec - Silnice II. a III. třídy

04.02.2019

30.12.2019

Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji
za účelem výkonu vlastnických práv a povinností
k silnicím II. a III. Třídy

40. IPRÚ - vybrané úseky silnic II. a III. třídy

29.07.2016

31.12.2019

Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji
za účelem výkonu vlastnických práv a povinností
k silnicím II. a III. třídy.

51. IPRÚ - udržitelná doprava

15.09.2016

31.12.2019

Dle spec. Podmínek

29.11.2016

31.12.2019

Dle textu výzvy

17.07.2018

31.12.2019

Obce, nestátní neziskové organizace, církve,
církevní organizace

22. IPRÚ - Liberec - Sociální podnikání V

04.02.2019

30.12.2019

OSVČ, obchodní korporace, NNO, církve,
církevní organizace

64. IPRÚ - sociální podnikání

16.12.2016

31.12.2019

75. Deinstitucionalizace psychiatrické péče II.

13.07.2017

15.07.2020

59. IPRÚ - infrastruktura pro předškolní
vzdělávání

10.11.2016

31.12.2019

Veřejné a neziskové subjekty poskytující
předškolní vzdělávání

67. IPRÚ - infrastruktura pro vdělávání

05.01.2017

31.10.2019

Viz text výzvy

61. IPRÚ - sociální infrastruktura
84. IPRÚ - sociální bydlení

OSVČ dle Z č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění; obchodní korporace dle Z. č. 90/2012
Sb., o obchodních korporacích; NNO; církve;
církevní organizace
Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti
zdravotní péče

86. Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol
Zvýšení kvality a dostupnosti
hlavního vzdělávacího proudu a k
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
samostatnému způsobu života
učení

27.09.2018

27.09.2019

Školy a další veřejné subjekty realizující
vzdělávacíc aktivity

2.5

Snížení energetické náročnosti v sektoru
bydlení

02.02.2018

29.11.2019

Vlastníci bytových domů, společenství vlastníků
jednotek, bytová družstva

3.1

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany
41. IPRÚ - kulturní dědictví
a rozvoje kulturního a přírodního dědictví

03.08.2016

31.12.2019

Muzea, knihovny, vlastníci památek

3.2
3.3
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ODKAZ NA WEBOVÉ STRÁNKY

2
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/23-vyzva-IPRU-Liberec-SC1-1-Silnice-II-a-III-trid

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-40-Vybrane-usekysilnic-II-a-III-tridy-int

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-51-Udrzitelnadoprava-integrovane-projekty

aktuálně žádná výzva

2.4

Zvyšování efektivity a transparentnosti
veřejné správy prostřednictvím rozvoje
využití a kvality systémů
Podpora pořizování a uplatňování
dokumentů územního rozvoje

4

2020

78. Energetické úspory v bytových domech III.

aktuálně žádná výzva
aktuálně žádná výzva
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http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-61-Socialniinfrastruktura-integrovane-pro
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-84-Socialnibydleni-in-projekty-IPRU
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/22-vyzva-IPRU-Liberec-SC2-2-Socialni-podnikani-V
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-64-Socialnipodnikani-integrovane-projekty

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-75Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-59-Infrastrukturapro-predsk-vzdelavani-in
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-67-Infrastrukturapro-vzdelavani-integrova
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-86-infrastrukturavedouci-k-prechodu

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-78-Energetickeuspory-v-bytovych-domech-II
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-41-Zefektivneniprezentace,-posileni-ochra

