
2. VÝZVA IROP - Vzdělávání

Seminář pro žadatele 25. 3. 2019



Základní údaje

Termín vyhlášení výzvy: 13. 12. 2018

Příjem žádostí: 13. 12. – 1. 4. 2019 
(23:59)

Alokace: 4 210 530 Kč

Max délka realizace projektu: 36 měsíců

Min. výše způsobilých výdajů: 250 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů: 1 500 000 Kč

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace: 31. 12. 2021



Územní vymezení



Oprávnění žadatelé

• Obce, nestátní neziskové organizace, církve

• Školy a školská zařízení

• OSVČ

• Poradenské a vzdělávací instituce
• Poskytovatelé sociálních služeb

• Definice jednotlivých oprávněných žadatelů ve výzvě:
http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/11/2.-v%C3%BDzva-MAS-
%C5%BDiv%C3%A9-pomez%C3%AD-Krumlovsko-Jevi%C5%A1ovicko-z.s.-%E2%80%93-
IROP-%E2%80%93-Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-FINAL.pdf

http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/11/2.-v%C3%BDzva-MAS-%C5%BDiv%C3%A9-pomez%C3%AD-Krumlovsko-Jevi%C5%A1ovicko-z.s.-%E2%80%93-IROP-%E2%80%93-Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-FINAL.pdf


Míra podpory



Forma podpory / veřejná podpora

• Podporu vzdělávání lze považovat za slučitelnou s
vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. c)
Smlouvy o fungování Evropské unie.

• Vybudovaná infrastruktura může být využívána na
vedlejší, hospodářskou činnost, pokud nepřesáhne
15 % roční kapacity podpořené infrastruktury,
nejenom jako funkčního celku, ale i dílčích výstupů
projektu (např. upravená učebna, pořízený kus
odborného vybavení).



Aktivity

Infrastruktura pro předškolní vzdělání

• Podpora je určena pro mateřské školy, dětské skupiny, služby
péče o děti do 3 let věku v denním režimu a péče o dítě nad
3 roky věku

• Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity zařízení
• V případě navýšení kapacity zařízení minimálně o 16 dětí

jsou v plné míře způsobilé všechny výdaje na hlavní i vedlejší
aktivity projektu

• 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



Aktivity

Infrastruktura pro předškolní vzdělání
• Hlavní podporované aktivity: (min. 85 % celkových způsobilých výdajů)

– Stavby a stavební práce
– Rekonstrukce a úpravy zabezpečující bezbariérový přístup
– Pořízení vybavení budov, učeben a pomůcek
– Nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

• Vedlejší podporovaní aktivity: (max. 15 % celkových způsobilých výdajů)
– Demolice související s realizací projektu
– Pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, zabezpečení
– Pořízení herních prvků
– Úpravy venkovního prostranství
– Projektová dokumentace
– Zabezpečení výstavby



Aktivity

Infrastruktura základních škol 
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem 
vzdělávání

Hlavní zaměření projektu musí vést k:

• Zvýšení  kvality  vzdělávání  v  klíčových  kompetencích  ve  vazbě  na  
budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích:
– komunikace v cizích jazycích

– přírodní vědy

– technické a řemeslné obory

– práce s digitálními technologiemi

• Budování bezbariérovosti

• Rozšiřování kapacit kmenových učeben (pouze sociálně vyloučené 
lokality)



Aktivity

Infrastruktura základních škol
• Ve  výzvě  není  možné  financovat  výstavbu  nové  ZŠ  ve  smyslu  

nového  IZO (Identifikátor školy/zařízení).

• Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce stávajících školních 
budov pouze z důvodu nevyhovujícího technického stavu.

• V projektu v této výzvě je možné zajistit bezbariérovost celé základní 
školy včetně přístupu do školních družin a školních klubů v areálu školy. 
Bezbariérovost školní družiny/klubu nelze realizovat jako samostatný 
projekt. V projektu není možné navyšovat kapacity školních 
družin/klubů. 



Aktivity

Infrastruktura základních škol
KLÍČOVÉ KOMPETENCE IROP

• Klíčové kompetence IROP jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory
Rámcového vzdělávacího programu 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



Aktivity

Infrastruktura základních škol
• Hlavní podporované aktivity: (min. 85 % celkových způsobilých výdajů)

– Stavby a stavební práce

– Rekonstrukce a úpravy zabezpečující bezbariérový přístup

– Pořízení vybavení budov, učeben a pomůcek

– Nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

– Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

• Vedlejší podporovaní aktivity: (max. 15 % celkových způsobilých výdajů)

– Demolice související s realizací projektu

– Pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, zabezpečení

– Úprava zeleně a venkovního prostranství

– Projektová dokumentace

– Zabezpečení výstavby



Aktivity

Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

• Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a 
školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání a 
víceletým gymnáziím

• Projektové žádosti musí být v souladu s Krajským akčním plánem 
vzdělávání.



Aktivity

Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Hlavní zaměření projektu musí vést k:

• Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě 
na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových 
kompetencích:

– komunikace v cizích jazycích,

– přírodní vědy,

– technické a řemeslné obory,

– práce s digitálními technologiemi,

• Budování bezbariérovosti,

• Rozšiřování kapacit kmenových učeben



Aktivity

Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol
• Hlavní podporované aktivity:

– Stavby a stavební práce

– Rekonstrukce a úpravy zabezpečující bezbariérový přístup

– Pořízení vybavení budov, učeben a pomůcek

– Nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

– Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

– Pořízení kompenzačních pomůcek

• Vedlejší podporovaní aktivity:

– Demolice související s realizací projektu

– Pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, zabezpečení

– Úprava zeleně a venkovního prostranství

– Projektová dokumentace

– Zabezpečení výstavby



Aktivity

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání

• Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury pro 
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. 

• Jedná se o školy a školská zařízení, střediska volného času, domy 
dětí a mládeže, školní družiny a školní kluby, vzdělávací a školící 
centra a další subjekty podílející se na realizaci zájmového, 
neformálního a celoživotního vzdělávání.



Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání

• Účelem podporovaných aktivit je zvýšení kvality vzdělávání v 
klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu 
práce

• Klíčovými kompetencemi jsou:
– komunikace v cizích jazycích,

– přírodní vědy,

– technické a řemeslné obory,

– práce s digitálními technologiemi. 

Aktivity



Způsobilost výdajů

Časová způsobilost

• Náklady vzniklé v době realizace projektu

• Datum realizace projektu nesmí předcházet datu vyhlášení výzvy 
MAS

Územní způsobilost

• Splňuje podmínky územní způsobilosti (tj. váže se na aktivity 
projektu, které jsou územně způsobilé

Výdaj musí být:

• přiměřený

• je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný



Nezpůsobilé výdaje - PŘÍKLADY

• výdaje na výstavbu/rekonstrukci a vybavení kuchyně či jídelny určené k 
stravování žáků

• výdaje na výstavbu/rekonstrukci tělocvičny,
• výdaje na výstavbu/rekonstrukci dopravních a víceúčelových 

sportovních hřišť, bazénů, 
• parkoviště a parkovací místa
• výdaje na výstavbu/rekonstrukce a vybavení kmenových učeben mimo 

území ORP s SVL
• náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů
• výdaje na výstavbu/rekonstrukci venkovních učeben bez vazeb na 

klíčové kompetence IROP
• výdaje na zateplování a rekonstrukce fasád stávajících budov škol a 

školních zařízení
• výdaje na výměnu oken stávajících budov škol
• výdaje na rekonstrukci střechy stávajících budov škol a školských zařízení



Indikátory

Indikátor 5 00 01 – Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení

Indikátor 5 00 00 – Počet podpořených vzdělávacích zařízení

Indikátor 5 01 20 - Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let

Žadatel v žádosti o podporu vyplňuje cílovou hodnotu a datum, ke
kterému se zavazuje ji naplnit. K naplnění cílové hodnoty indikátoru
musí dojít k datu ukončení realizace projektu.



Podání žádosti

• Žádost se podává elektronicky prostřednictvím systému ISKP 2014+ 
https://mseu.mssf.cz/

• K registraci do IS KP14+ nutná platná emailová adresa a telefonní číslo

• Zřízení elektronického podpisu před podáním žádosti

• Příručka k vyplnění žádosti na webu  MAS http://zivepomezi.cz/irop/2-vyzva-
irop-vzdelavani/

• Založit nový projekt - 06 - Integrovaný regionální operační program- Výzva pro 
MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje - IROP -
(06_16_075) - 68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI 
INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ 
PROJEKTY CLLD - SC 4.1

• Následně výběr podvýzvy: 285/06_16_075   2.výzva MAS Živé pomezí 
Krumlovsko - Jevišovicko, z.s.-IROP- Vzdělávání

https://mseu.mssf.cz/
http://zivepomezi.cz/irop/2-vyzva-irop-vzdelavani/


Vyplňování žádosti

• Formulář vyplňovat postupně dle záložek vlevo 

Žlutá pole povinná

šedě podbarvená pole jsou nepovinná a bíle podbarvená jsou automaticky vyplňována 
systémem



Veřejné zakázky

• Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v

1) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – nadlimitní a podlimitní VZ 

2) Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek – účinnost 10/2016

3) Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 
(MPZ) – veřejné zakázky malé hodnoty (ZMH), zakázky vyšší hodnoty (ZVH)

4) Obecná pravidla pro žadatele a příjemce – kapitola 5 a 6 – další pravidla stanovená 
poskytovatelem dotace

Při podání žádosti není potřeba mít hotové výběrové řízení, je však 
nutné mít správně vyplněný modul veřejné zakázky v systému 
MS2014+     - žadatel vyplní plánované veřejné zakázky a jejich 
hodnotu – dokumentaci doloží až po realizaci VZ



Hodnocení žádosti (cca 4 měsíce)

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

• Pro kladné hodnocení je nutnost splnit veškerá stanovená kritéria 
(napravitelná/nenapravitelná)

• Kancelář MAS (40 PD + případné prodloužení ohledně napravení 
nedostatků + 15 KD přezkum)

• VĚCNÉ HODNOCENÍ

• Projekt musí splnit min. 30 bodů z celkových 60 bodů

• Hodnotící/výběrová komise MAS (20 PD + 15 KD přezkum)

• VÝBĚR PROJEKTŮ – provádí výkonná rada MAS (10 PD od fáze VH)

• ZÁVĚREČNÉ OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI CRR



Povinná publicita

Po vydání prvního právního aktu v průběhu realizace projektu je 
příjemce povinen informovat veřejnost o získané podpoře.

• příjemce umístí po zahájení realizace projektu na viditelném místě v 
místě realizace projektu plakát o minimální velikost A3

• Má-li příjemce své internetové stránky, zveřejní na nich stručný popis 
projektu, jeho cíle, výsledky a informaci, že je na projekt poskytována 
finanční podpora z EU. Na internetových stránkách musí být umístěna 
loga EUa MMR ČR



Důležité odkazy

• Obecná pravidla pro žadatele
http://www.irop.mmr.cz/getmedia/854bc428-6a7a-4b02-af02-51e67870f8c9/Obecna-pravidla-
IROP_vydani-1-11_15052018_final.pdf.aspx?ext=.pdf

• Specifická pravidla pro žadatele
http://www.irop.mmr.cz/getmedia/4bafc2cf-1d26-4883-b389-95f202c067f8/Specificka-pravidla_2-
4_CLLD_1-2.pdf.aspx?ext=.pdf

• Přílohy specifických pravidel
http://zivepomezi.cz/irop/2-vyzva-irop-vzdelavani/ (lze stáhnout ze stránky výzvy MAS)

http://www.irop.mmr.cz/getmedia/854bc428-6a7a-4b02-af02-51e67870f8c9/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-11_15052018_final.pdf.aspx?ext=.pdf
http://www.irop.mmr.cz/getmedia/4bafc2cf-1d26-4883-b389-95f202c067f8/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-2.pdf.aspx?ext=.pdf
http://zivepomezi.cz/irop/2-vyzva-irop-vzdelavani/


Kontakty

• Ing. Petr Krška, 724 702 722, manager@zivepomezi.cz

• Ing. Lenka Řezáčová, 739 210 020,  rezacova@zivepomezi.cz

mailto:manager@zivepomezi.cz
mailto:rezacova@zivepomezi.cz

