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PŘEDSTAVENÍ VÝZVY

IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávací 
infrastruktury

 Číslo výzvy MAS: 4. výzva

 Číslo výzvy v ISKP2014+: 104/06_16_075/CLLD_016_01_117

 Název výzvy v ISKP2014+: MAS Rozvoj Krnovska – IROP – Zvyšování kvality a 
dostupnosti vzdělávací infrastruktury 

 Druh výzvy: kolová

 Opatření integrované strategie: IROP 04: Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávací 
infrastruktury 

 Datum a čas vyhlášení výzvy: 29. 06. 2018

 Datum zahájení příjmu ţádosti o podporu:                  29. 06. 2018 12:00

 Datum a čas ukončení příjmu ţádosti o podporu: 1. 10. 2018 12:00

 Datum ukončení realizace projektu: 30. 06. 2023



Podpora

Celková částka dotace: 8 234 000,- Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden 

projekt:                              není stanovena

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden 

projekt:                              8 234 000,- Kč 

Míra podpory:                  95 %

Veškeré informace a aktuality o výzvách naleznete na 

stránkách http://www.maskrnovsko.cz/



Závazné dokumenty

 Obecná pravidla pro ţadatele a příjemce

 Závazná pro všechny specifické cíle a výzvy. Ţadatel se řídí platnými pravidly v den vyhlášení výzvy MAS, tj. k 
29.6.2018 ( platná verze Obecných pravidel pro tuto výzvu je z 15.5.2018)

Specifická pravidla pro ţadatele a příjemce

 Pro kaţdou výzvu specifický dokument

 Obsahuje informace o oprávněných ţadatelích, podporovaných aktivitách, způsobilých výdajích atd. 

 Specifická pravidla pro ţadatele a příjemce výzvy č. 68 (platnost 3. 5. 2018), ţadatel se řídí platnými 
Specifickými pravidly v den vyhlášení výzvy MAS. Dokumenty naleznete v odkaze:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-k-jednotlivym-
vyzvam/VVyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-infras

Dokumenty i s přílohami naleznete na stránkách IROP

Interní postupy MAS Rozvoj Krnovska 

 Minimální poţadavky ŘO IROP k implementaci CLLD, Interní postupy jsou MAS upraveny podle svých vnitřních 
dokumentů http://www.maskrnovsko.cz/ 

 DO VYDÁNÍ PRÁVNÍHO AKTU SE ŢADATEL ŘÍDÍ VERZÍ OBECNÝCH A SPECIFICKÝCH PRAVIDEL PLATNÝCH V 
DEN VYHLÁŠENÍ VÝZVY INTEGROVANÉHO NÁSTROJE CLLD.

 V DOBĚ REALIZACE, TJ. OD VYDÁNÍ PRÁVNÍHO AKTU, SE PŘÍJEMCE ŘÍDÍ VŢDY AKTUÁLNÍ PLATNOU VERZÍ 
OBECNÝCH I SPECIFICKÝCH PRAVIDEL. 
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Oprávnění ţadatelé – projekty o které chcete 

ţádat, musí být zařazeny v investičních prioritách 

MAS.
- Zařízení péče o děti do tří let

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

- Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče

o děti

- Kraje

- Organizace zřizované nebo zakládané kraji

- Obce

- Organizace zřizované nebo zakládané obcemi

- Nestátní neziskové organizace

- Církve

- Církevní organizace

- Organizační sloţky státu

- Příspěvkové organizace organizačních sloţek státu



Cílová skupina 
 SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY AKTIVTY

 Osoby sociálně vyloučené

 Osoby ohroţené sociálním vyloučením

 Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

 Pedagogičtí pracovníci

 Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních sluţeb 

 AKTIVITA INFRASTRUKUTRAPRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 Děti do 3 let

 Děti v předškolním vzděláváním 

 AKTIVITA INFRASTRUKTA ZÁKLADNÍCH ŠKOL – ţáci 

 AKTIVITA INFRASTRUKUTRA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŢIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 Ţáci

 Děti v předškolním vzděláváním

 Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání 
dětí a mládeţe

 dospělí v dalším vzděláváním 



TYPY PODPOROVANÝCH AKTIVIT 

 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

 Infrastruktura základní vzdělávání v základních školách

 Infrastruktura škol a školských zařízení pro střední vzdělávání

 Infrastruktura pro celoţivotní vzdělávání

Doplňkové aktivity



Povinné přílohy

SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY AKTIVTY 

 Plná moc

 Zadávací a výběrová řízení

 Doklad o právní subjektivitě ţadatele

 Studie proveditelnosti 

 Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je 

předmětem projektu 

 Čestné prohlášení o skutečném majiteli 

 Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní 

smlouva nahrazující územní řízení



Povinné přílohy

 Ţádost 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

 Poloţkový rozpočet stavby

 Výpočet čistých jiných peněţních příjmů



Povinné přílohy

AKTIVITA INRASTRUKTURA 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



Indikátory

50120 - Počet osob vyuţívajících zařízení péče o děti do 3 let

50000 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení

50001 - Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo   
vzdělávacích zařízení 


