
Výzva IROP č. 3 – Investice do vzdělávání 
Časté dotazy a odpovědi (22.1.2018) 

 
1. Soulad s MAP (strategickým rámcem MAP) - musí název našeho projektu být totožný s názvem 

uvedeným v MAP? 

Název projektu uvedený v příslušném MAP nemusí plně odpovídat názvu vašeho projektu (myšleno 
žádosti o podporu), je však nezbytné, aby jste ve Studii proveditelnosti popsali, že se jedná o stejný 
záměr (popřípadě nějak modifikovaný) a věcně odůvodnili, že žádost o podporu je s místním akčním 
plánem vzdělávání v souladu. K prokázání souladu je nezbytné vycházet z dokumentu MAP, který je 
zveřejněn na internetových stránkách www.uzemnidimenze.cz 
(komkrétně: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-
MAP). 

2. Lze žádat pouze na vybavení počítačové učebny? 

Odborná počítačová učebna sloužící pouze k výuce informatiky je relevantním záměrem, pokud bude 
uvedena v MAP a v MAP má zaškrtnutou klíčovou kompetenci „práce s digitálními technologiemi". 

3. Musí být budova školy bezbariérová? 

Vše vybudované z IROP musí být bezbariérově dostupné, a to od vstupu do budovy po vstup do prostor 
podpořených z IROP. Bezbariérovost lze řešit pomocí schodolezu, který si ZŠ může zajistit, jak chce 
(nemusí být součástí způsobilých výdajů projektu). Při hodnocení stačí, že žadatel popíše, že zajistí 
schodolez z vlastních zdrojů nebo že si ho někde půjčí, a tak bude bezbariérovost dle pravidel IROP 
zajištěna. Nicméně tento schodolez (ať už získáte jakýmkoliv způsobem) na místě musí být po celou 
dobu udržitelnosti (5 let od ukončení projektu). Nemůže nastat situace, že při kontrole na místě 
schodolez nebude. 

Kromě bezbariérové dostupnosti podpořených prostor z IROP je i zajištění bezbariérové toalety, která 
je základním požadavkem bezbariérovosti. Je tedy nutné, aby každý žadatel žádající o podporu popsal 
ve studii proveditelnosti i jak má zajištěno bezbariérové WC, které splňuje technické normy. Opět platí, 
že vybudování, rekonstrukce WC na bezbariérové, je způsobilým výdajem. Pokud z časových důvodů je 
nereálné zajistit podklady pro stavební úpravy do nejzazšího data podání žádosti (19.2.) je možné 
budovat bezbariérové WC pouze z vlastních zdrojů. Dokončeno a připraveno k užívání však musí být 
nejpozději s ukončením fyzické realizace vašeho dotací podpořeného projektu, tak aby mohlo začít 
sloužit svým uživatelům.    

4. Kdy přibližně by mohlo dojít k vydání právního aktu?  
 
Podle známých lhůt lze termín odhadnout následovně: 

 ukončení příjmu žádostí 19.2.2018 

 do 20 pracovních dnů (PD) musí MAS provést kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, 
během kontroly může MAS vyzvat žadatele až 2krát k doplnění, a to pokaždé ve lhůtě 5 
pracovních dnů. O výsledku kontroly je žadatel informován do 5 PD. Následuje 15 kalendářních 
dnů na žádost o přezkum, tuto lhůtu lze eliminovat, pokud se všichni žadatelé vzdají tohoto 
práva na odvolání. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti může být tedy ukončena do 
konce března.  

 Následuje věcné hodnocení projektů, které provede výběrová komise MAS do 30 PD. Výsledek 
hodnocení musí projednat do 5 PD Rada MAS a následuje opět pro žadatele 15 dnů možnost 
požádat o přezkum hodnocení. Pokud se opět všichni vzdají tohoto práva, tak věcné hodnocení 
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se schválením Rady MAS může být nejpozději do konce dubna. Poté se všechny žádosti 
předávají na CRR.  

 do 30 pracovních dnů by mělo CRR provést závěrečné ověření způsobilosti (dle informací 
ostatních MAS se tento termín zatím nedaří CRR dodržovat) 

 do 5 pracovních dnů provede vedení řídícího orgánu IROP výběr projektů a bez zbytečného 
odkladu začne připravovat vydání právního aktu. 

Teoreticky by tedy vydání právního aktu mohlo nastat do konce července 2018, ale je to pouze věštění 
z křišťálové koule. Pro účely zpracovávané žádosti by mohl žadatel počítat s datem vydání právního 
aktu k 31.7.2018.  


