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Avízo k připravované výzvě MAS Bobrava, z.s. č. 3 
k předkládání Žádostí o podporu v rámci SC 4.1 Integrovaného regionálního operačního programu  

na období 2014–2020  

 

s názvem MAS Bobrava – IROP – výzva č. 3 Zvyšování kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

 

Vazba na výzvu ŘO IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání  

a celoživotní učení – integrované projekty CLLD“. 

 

 

TERMÍNY 

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy 29. 4. 2019 od 12:00 hod 

Předpokládaný termín příjmu žádostí 13. 5. 2019 od 12:00 hod  

Předpokládaný termín ukončení příjmu žádostí 10. 6. 2018 do 12:00 hod 

PODPORA 

Alokace výzvy MAS 2 610 806,89 Kč 

Míra podpory  Evropský fond pro regionální rozvoj 95 % 

Spoluúčast 5 % 

Minimální výše způsobilých výdajů na projekt 300 000 Kč 

Maximální výše způsobilých výdajů na projekt 870 268 Kč 

ZACÍLENÍ PODPORY 

Podporované aktivity 

MAS 

Infrastruktura předškolního vzdělávání 

Infrastruktura základních škol 

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní učení 

Oprávnění žadatelé 

Společné pro všechny aktivity 

▪ Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji                     

▪ Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

▪ Nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace  

▪ Organizační složky státu                                 

▪ Příspěvkové organizace organizačních složek státu      

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

▪ Zařízení péče o děti do 3 let 

▪ Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání 

▪ další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti 

předškolního vzdělávání a péče o děti                                                                                         
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Výzva NENÍ URČENA pro školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením nebo do jejich přípravných 

tříd, školy praktické a speciální. 

 

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání  

 

▪ Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity zařízení péče o děti  

v předškolním věku v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení.  

▪ Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce objektů z důvodu špatného technického stavu objektu bez 

navýšení kapacity podporovaného zařízení. Tato výzva není určena pro rekonstrukce stávajících budov pouze 

z důvodu nevyhovujícího technického stavu. 

 

 Aktivita Infrastruktura základních škol 

▪ Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání         

▪ Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit                                                                                                                                                               

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

▪ Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního vzdělávání a středního 

vzdělávání a vyšší odborné školy 

▪ Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit          

VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ  

Hlavní způsobilé 

výdaje (min. 85 % 

všech způsobilých 

výdajů) 

▪ Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury 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  

▪ Pořízení vybavení budov a učeben 

▪ Pořízení kompenzačních pomůcek 

▪ Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu (pouze Aktivita 

Infrastruktura základních škol) 

Vedlejší způsobilé 

výdaje (max. 15 % 

všech způsobilých 

výdajů) 

▪ Demolice související s realizací projektu 

▪ Pořízení bezpečnostních prvků a zařízení (mimo aktivitu Infrastruktura pro 

zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání) 

▪ Úpravy venkovního prostranství 

▪ Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, autorský dozor) 

▪ Projektová dokumentace stavby, EIA 

▪ Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava  

a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti) 

▪ Povinná publicita 

▪ Pořízení herních prvků (pouze Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání) 
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Infrastruktura základních škol  

 

▪ Ve výzvě není možné financovat výstavbu nové ZŠ ve smyslu nového IZO.  

▪ Odborná učebna počítačů sloužící k výuce informatiky je relevantním záměrem, pokud bude uvedena v MAP 

v seznamu projektových záměrů a pokud bude u daného záměru označená klíčová kompetence práce s 

digitálními technologiemi.  

 

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

 

▪ Klíčové kompetence IROP pro zájmové a neformální vzdělávání jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory 

RVP pro základní vzdělávání (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. Klíčové kompetence IROP pro celoživotní (další) 

vzdělávání jsou vázány na NSK a vybrané kvalifikace dle přílohy č. 8B Specifických pravidel pro žadatele 

příjemce. 

 

 

 

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O PODPORU 

Společné pro všechny aktivity 

▪ Plná moc  

▪ Zadávací a výběrová řízení 

▪ Doklady o právní subjektivitě žadatele 

▪ Studie proveditelnosti 

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

▪ Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva 

nahrazující územní řízení 

▪ Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení 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 

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

▪ Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení 

▪ Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy 

Aktivita Infrastruktura základních škol 

▪ Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení 
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POZOR!!!  

 

▪ Prostory podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově dostupné. Základním požadavkem je zajištění 

bezbariérové toalety a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor 

podpořených z IROP.  

▪ Všechny projekty, které se budou přihlašovat do výzvy MAS Bobrava, musí mít svůj záměr zanesen  

ve Strategickém rámci MAP. 

▪ Podpořeny budou pouze projekty realizované Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD MAS 

Bobrava, z.s. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé. 

 

Obrázek č. 1 Území působnosti MAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.masbobrava.cz 

 

Bližší informace k podpoře infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení naleznete na webových stránkách MAS 

Bobrava, z.s. zde. 

 

Budete-li mít jakékoli otázky či náměty, neváhejte se na nás obrátit na níže uvedených kontaktech. 

 

 

  

http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=3422

