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Infrastruktura pro vzdělávání – I.
Typy podporovaných aktivit

• Infrastruktura základních škol

Škola musí být zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení nejpozději k datu vyhlášení výzvy MAS.

• Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání

Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity pro zájmové a 
neformální vzdělávání v území. 

Projektové záměry musí být v souladu s MAP vzdělávání respektive KAP 
vzdělávání.



Infrastruktura pro vzdělávání – I.

• Vazba na výzvu ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované 
projekty CLLD

• Datum vyhlášení a zahájení příjmu žádosti: 28. 6. 2017

• Datum ukončení  příjmu žádostí: 2. 8. 2017, 16:00

• Datum zahájení realizace projektu: nejdříve 1. 1. 2014

• Datum ukončení realizace projektu: nejpozději 28. 2. 2020



Infrastruktura pro vzdělávání – I.

• Celková výše dotace z EFRR: 1 800 000 Kč

• Míra podpory z EFRR: 95 %

• Minimální výše způsobilých výdajů projektu: 100 000 Kč

• Maximální výše způsobilých výdajů projektu: 1 200 000 Kč

• Forma podpory: ex-post



Infrastruktura pro vzdělávání – I.

Oprávnění žadatelé

• školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání

• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

• obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi

• kraj a organizace zřizované nebo zakládané kraji

• nestátní neziskové organizace

• církve

• církevní organizace



Infrastruktura pro vzdělávání – I.

• Etapy projektu – ne kratší než 3 měsíce

• Hlavní aktivity: min. 85 % celkových způsobilých výdajů

• Vedlejší aktivity: max. 15 % celkových způsobilých výdajů

• Udržitelnost – 5 let je třeba udržet výstupy projektu a evidovat je



Infrastruktura pro vzdělávání – I.
Infrastruktura základních škol

• stavby a stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben pro 
výuku cizích jazyků, přírodních věd, práce s digitálními technologiemi, 
technických a řemeslných oborů

• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na 
budování bezbariérovosti škol

Způsobilé výdaje

• stavba (vždy musí být zajištěna bezbariérovost)

• nákup pozemků (max. 10 % czv) a staveb (znalecký posudek)

• vybavení budov a zázemí

• vnitřní konektivita a připojení k internetu



Infrastruktura pro vzdělávání – I.

Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání

• stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben pro výuku 
cizích jazyků, přírodních věd, práce s digitálními technologiemi, 
technických a řemeslných oborů

Způsobilé výdaje

• stavba (vždy musí být zajištěna bezbariérovost)

• nákup pozemků (max. 10 % czv) a staveb (znalecký posudek)

• vybavení budov, učeben, výukových prostor



Infrastruktura pro vzdělávání – I.

Indikátory výstupu

5 00 00  počet podpořených vzdělávacích zařízení

5 00 01  kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení

Indikátory výsledku

nejsou vykazovány - je nutné, plánované výsledky projektu stručně 
slovně popsal na záložce „Popis projektu“ v MS2014+



Infrastruktura pro vzdělávání – I.
Povinné přílohy žádosti

1. Plná moc

2. Zadávací a výběrová řízení

3. Doklad o právní subjektivitě

4. Studie proveditelnosti

5. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

6. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní
smlouva nahrazující územní řízení

7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci
nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva
nahrazující stavební povolení

8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

9. Položkový rozpočet stavby

10.Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

11.Čestné prohlášení o skutečném majiteli

12.Výpis z rejstříku škol a školských zařízení (platí pouze pro aktivitu Infrastruktura základních škol)



Infrastruktura pro vzdělávání – I.
Způsob hodnocení projektů

• MAS – formální náležitosti a přijatelnost, věcné hodnocení

• Závěrečné ověření způsobilosti na CRR

Hodnotící kritérium Hodnocení Referenční dokument

Finanční náročnost projektu
10 bodů – celkové způsobilé výdaje projektu jsou v rozmezí 300 000 Kč – 599 999 Kč
5 bodů – celkové způsobilé výdaje projektu jsou v rozmezí 600 000 Kč – 1 200 000 Kč
0 bodů - celkové způsobilé výdaje projektu jsou v rozmezí 100 000 Kč – 299 999 Kč

 Žádost o podporu
 Studie proveditelnosti

Spolupráce s jinými subjekty při využití výstupů 
projektu 

20 bodů – spolupráce s dvěma a více subjekty
10 bodů – spolupráce s jedním subjektem
0 bodů – žádná spolupráce 

 Žádost o podporu

 Studie proveditelnosti (kapitola č. 8)

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v 
realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby 
jejich eliminace

10 bodů – v projektu jsou uvedena hlavní rizika v rea lizační fázi i  ve fázi udržitelnosti a 
způsoby jejich eliminace
5 bodů – v projektu jsou částečně uvedena hlavní ri zika v rea lizační fázi i ve fázi 
udrži telnosti a  způsoby jejich eliminace
0 bodů – v projektu nejsou uvedena hlavní ri zika v rea lizační fázi i ve fázi udržitelnosti a 
způsoby jejich eliminace                                                                    

 Žádost o podporu
 Studie proveditelnosti (kapitola č. 11 

respektive kapitola č. 12)

Harmonogram realizace projektu je reálný a 

proveditelný

10 bodů – harmonogram realizace projektu je reálný a  proveditelný 

0 bodů – harmonogram realizace projektu není reálný a  proveditelný

 Žádost o podporu

 Studie proveditelnosti (kapitola č. 4)

Míra navýšení vybavenosti školy/objektu 
zájmového nebo neformálního vzdělávání 
v oblasti klíčových kompetencí

20 bodů – nově vytvořené zázemí v oblasti klíčových kompetencí/bezbariérovosti, 
vnitřní konektivita a připojení k internetu
10 bodů - kapacitně rozšířené zázemí v oblasti klíčových kompetencí/bezbariérovosti
0 bodů – vybavení v oblasti klíčových kompetencí bez kapacitního rozšíření

 Žádost o podporu

 Studie proveditelnosti (kapitola č. 4)



Infrastruktura pro vzdělávání – I.
Způsob podání žádosti



Infrastruktura pro vzdělávání – I.
ŽADATEL – NOVÁ ŽÁDOST – 06 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ 
PROGRAM – 68. VÝZVA IROP



Infrastruktura pro vzdělávání – I.
VÝBĚR PODVÝZVY – 1. VÝZVA MAS MOHELNICKO … - POTVRDIT VÝBĚR 



Kontakt

MAS Mohelnicko, z.s.

sídlo kanceláře: Moravičany 330

úřední hodiny: každý den po telefonické domluvě

kontaktní osoba pro PR IROP: Jitka Macháčková, tel: 731 104 001

e-mail: masmohelnicko@email.cz

www.masmohelnicko.cz

mailto:masmohelnicko@email.cz

