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Výzva č. 3 MAS pro IROP
Opatření / fiche: Investice do vzdělávání

Výzvy MAS jsou podvýzvami IROP vyhlašované ŘO MMR – podmínky 
podvýzev se řídí pravidly nadřazených výzev:

68. Výzva IROP – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A

DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ 
UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-
68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

• Obecná pravidla pro žadatele a příjemce + přílohy
• Specifická pravidla pro žadatele a příjemce + přílohy

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela


Dokumenty k výzvě

• Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce + přílohy

• Specifická pravidla IROP pro žadatele a příjemce + přílohy
• Studie proveditelnosti – závazná osnova 

• Postup pro podání žádosti o podporu v prostředí MS2014+ 

• Výzva č. 3 – MAS Brána do Českého ráje – IROP – Investice do 
vzdělávání
• Příloha č. 1 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

• Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení

• Interní postupy MAS pro strategický rámec IROP



3. Výzva – Investice do vzdělávání

• Vyhlášení:  29. 12. 2017  

• Příjem žádostí:  29. 12. 2017 do 19. 2. 2018 12:00 h                                  

• Kolová výzva – vyhodnocení po ukončení příjmu žádostí

• Realizace projektů:  1. 1. 2014 – 31. 12. 2019

• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti.

• Alokace:  11 442 120 Kč z toho 10 870 000 Kč ERDF (95%=míra podpory)

• Celkové způsobilé výdaje:  min. 0,3 mil. Kč max. 1 mil. Kč



Zacílení podpory

Infrastruktura základních škol

• stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem
zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu
práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s
digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)

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



Klíčové kompetence IROP 

Klíčové kompetence IROP jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV):

• Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),

• Člověk a jeho svět,

• Matematika a její aplikace,

• Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

• Člověk a svět práce, a průřezová témata RVP ZV,

• Environmentální výchova.

Tyto oblasti a obory musí mít škola zapracované ve svém Školním
vzdělávacím programu (ŠVP)..



Místo realizace 
projektu
• musí ležet na území MAS Brána do 

Českého ráje

Oprávnění žadatelé
• obce
• církve
• školy a školská zařízení v oblasti 

základního vzdělávání
• další subjekty podílející se na realizaci 

vzdělávacích aktivit



Věcné zaměření – hlavní aktivity (min 85 %)

• stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol
včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí

• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně
zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

• nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

• pořízení vybavení budov a učeben

• pořízení kompenzačních pomůcek

• zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu



Věcné zaměření – vedlejší aktivity (max 15 %)

• demolice související s realizací projektu, 

• pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy, 

• úpravy zeleně a venkovního prostranství, 

• projektová dokumentace, EIA, 

• zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, autorský dozor), 

• pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava 
a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie 
proveditelnosti), 

• povinná publicita



Podmínky projektových záměrů

• Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a
školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v
Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS.

• Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem
vzdělávání (souladu se Strategickým rámcem MAP).

• Vše vybudované z IROP musí být bezbariérově dostupné, a to od
vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z IROP.



Povinné přílohy 

• Plná moc

• Zadávací a výběrová řízení

• Doklady o právní subjektivitě žadatele 

• Studie proveditelnosti

• Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu (výpis z KN nesmí být  starší než 3 měsíce)

• Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

• 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

• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

• Položkový rozpočet stavby

• Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

• Čestné prohlášení o skutečném majiteli

• Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení



Doporučení
• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu

• Etapy projektu mohou být minimálně 3 měsíce

• Postupovat v souladu se specifickými a obecnými pravidly pro žadatele a 
příjemce

• Žádost o podporu finalizovat a podat v MS2014+ dříve než poslední den 
před ukončením příjmu žádostí ve výzvě

• Projekt musí být předložen do správné výzvy a podvýzvy MAS Brána do 
Českého ráje

• Doložit všechny povinné přílohy a u nerelevantních příloh uvést, že příloha 
není pro projekt relevantní

• Jednoznačně vymezovat způsobilé výdaje projektu, rozdělení na hlavní (min 
85%) a vedlejší (max 15%) aktivity



Konzultace

Ing. Vítězslav Dufek

projektový manažer pro IROP

dufek@masbcr.cz

mobil: 776 280 028

mailto:dufek@masbcr.cz

