Seminář pro žadatele
Výzvy IROP v MAS České středohoří
Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení
Trnková Alena

Tel. č. 775 678 525
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Program:
1.
2.
3.
4.

Představení výzvy - název výzvy, alokace, podporované aktivity, oprávnění žadatelé, cílové skupiny
Kritéria hodnocení
Základní dokumenty
Diskuze
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Základní informace o výzvě
Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Alokace výzvy: 12 107 000 Kč
Otevření výzvy: 17.9.2018
Příjem žádostí do: 22.11.2018 12:00 hod.
Ukončení realizace projektu: 31.12.2019

Minimální částka projektu: 500 000 Kč
Maximální částka projektu: 4 000 000 Kč
Platba: Ex – post
Křížové financování není možné.
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Míra podpory
EFRR 95%
Státní rozpočet 0%
Příjemce 5%
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Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení
Podporované aktivity
• Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
• Infrastruktura základních škol
• Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
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Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
• 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. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb
• Nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
• Pořizování vybavení budov a učeben
• Pořízení kompenzačních pomůcek

6

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity zařízení, které zajišťuje péči,
výchovu a vzdělávání dětí v předškolním věku.

Podpora je určená pro:
• Mateřské školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
zapsané do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu, včetně mateřských škol určených pro
vzdělávání děti zaměstnanců
• Dětské skupiny podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a
o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb.

• Spolky zajišťující péči pro předškolní vzdělávání dětí podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.
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Infrastruktura základních škol
• Stavby a 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., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb)
• Nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
• Pořízení vybavení budov a učeben
• Pořízení kompenzačních pomůcek
• Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu (dle přílohy č. 7A těchto Pravidel)
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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 ve vazbě na:
• Klíčové kompetence – komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy,
technické a řemeslné obory
• Budování bezbariérovosti
• Zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu
• Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc
rozšíření kapacit kmenových učeben

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.
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Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
• Stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání
• Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č.
398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb)
• Nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
• Pořízení vybavení budov a učeben
• Pořízení kompenzačních pomůcek
Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence – komunikace v cizích jazycích, práce s
digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo
s Krajským akčním plánem vzdělávání
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Způsobilé výdaje
• Stavba
• Nákup pozemků a staveb
• Pořízení vybavení budov, učeben, výukových prostor

Pro ZŠ
• Vnitřní konektivita a připojení k internetu
Pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
• DPH
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Příklady nezpůsobilých výdajů:

MŠ
• Nákup elektroniky určené jednotlivým dětem (např. tablety, pokud neslouží jako kompenzační pomůcka pro děti se
zdravotním postižením)
• Výdaje na dokoupení softwarového vybavení (např. pro evidenci docházky)
• Nákup vstupních (čipových) karet pro vstup do budovy, které nejsou určeny zaměstnancům
• Výdaje na výstavbu/rekonstrukci a vybavení tříd, které neslouží jako kmenové třídy a prostory pro spánek dětí
(neslouží k navýšení kapacity zařízení) jako jsou např. zvlášť vyčleněné dílny, tělocvičny, třídy v zahradě
• Výdaje na výstavbu víceúčelových sportovních hřišť, bazénů

• V případě navýšení kapacity zařízení o méně jak 16 dětí, jsou plně způsobilé pouze výdaje související s rozšířením
kapacity kmenových tříd, nákup kompenzačních pomůcek a stavební úpravy spojené s bezbariérovostí
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Příklady nezpůsobilých výdajů:

ZŠ
• Výdaje na nákup elektroniky, HW, SW bez vazby na klíčové kompetence IROP, odbornou učebnu počítačů,
konektivitu školy nebo kompenzační pomůcky, nové kmenové učebna ve správním obvodu ORP se SVL
• Nákup vstupních karet pro vstup do budovy, které nejsou určeny zaměstnancům
• Herní prvky
• Parkoviště a parkovací místa
• Výstavba/rekonstrukce kuchyně či jídelny k stravování žáků
• Výstavba/rekonstrukce tělocvičny
• Výstavba/rekonstrukce dopravních a víceúčelových sportovních hřišť, bazénů
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Příklady nezpůsobilých výdajů:

Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
• Nákup elektroniky, HW, SW bez vazby na klíčové kompetence IROP, odbornou učebnu počítačů nebo kompenzační
pomůcky
• Herní prvky
• Mobilní učebny bez vazby na oborné učebny pro klíčové kompetence IROP
• Výstavba/rekonstrukce a vybavení zařízení bez vazby na hlavní aktivity projektu (např. stávající učebny bez vazby na
klíčové kompetence, zázemí pro administrativní a řídící pracovníky)
• Výstavba/rekonstrukce a vybavení stravovacího zařízení

• Výstavba/rekonstrukce čističky odpadních vod
• Výdaje na výměnu oken
• Výdaje na rekonstrukci střechy
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Oprávnění žadatelé
Společné pro všechny aktivity:
- organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní
neziskové organizace, církve, církevní organizace

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:
- školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci
vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o dítě
Aktivita Infrastruktura pro základní školy:
- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci
vzdělávacích aktivit
Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání:
- škola a školská zařízení v oblasti předškolního, základního vzdělávání, další subjekty podílející se na
realizaci vzdělávacích aktivit
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Cílová skupina
Společně pro všechna aktivity:
• Osoby sociálně vyloučené
• Osoby ohrožené sociálním vyloučením
• Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
• Pedagogičtí pracovníci

• Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
• Děti předškolního věku
Aktivita Infrastruktura základních škol
• Žáci (studenti)

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
• Žáci (studenti)
• Děti v předškolním vzdělávání
• Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti celoživotního vzdělávání
• Dospělí v dalším vzdělávání
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Podání žádosti
Žádost o podporu z IROP se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14( https://mseu.mssf.cz)
•

Před podáním je nutné žádost opatřit podpisem statutárního zástupce žadatele, případně odpovědnou
osobou, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil; v tomto případě je nutné, aby k žádosti byla
připojena plná moc podepsaná v IS KP14+ nebo jiný dokument dokládající toto zmocnění.

•

Podpis musí být k žádosti připojen přímo v IS KP14+, proto musí být statutární zástupce/osoba oprávněná k
podpisu žádosti registrovaným uživatelem této aplikace.

•

Dále musí tato osoba disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem
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Způsob hodnocení projektů
• Podrobný způsob hodnocení projektů je zveřejněn v Interních postupech MAS
České středohoří z.s. – verze 1

https://www.mascs.cz/vyzvy/vyzvy-irop
• Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – administrativní pracovník a
projektový manažer IROP
• Věcné hodnocení – Výběrová komise MAS České středohoří
• Závěrečné ověření způsobilosti projektu – Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR)
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Povinné přílohy k žádosti
Společné pro všechny aktivity

• Položkový rozpočet stavby

• Plná moc

• Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

• Zadávací a výběrová řízení

• Čestné prohlášení o skutečném majiteli

• Doklady o právní subjektivitě
• Studie proveditelnosti – od 3.5.2018 nová verze!!!

Aktivita Infrastruktura pro předškolní

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

• Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

• 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 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

• Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy

Aktivita Infrastruktura základních škol
• Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

Přílohy nad rámec výzvy ŘO IROP
• Partnerská smlouva

19

Společné pro všechny aktivity
1
2

Plná moc
Zadávací a výběrová řízení

3

Doklady o právní subjektivitě

5

Studie proveditelnosti

6

Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
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Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
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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
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Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
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Položkový rozpočet stavby
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Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Čestné prohlášení o skutečném majiteli
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Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
13

Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
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Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě
školy
Aktivita Infrastruktura základních škol

13

Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
Přílohy nad rámec výzvy ŘO IROP

15

Partnerská smlouva
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Studie proveditelnosti – příloha specifických pravidel
1. ÚVODNÍ INFORMACE....................................................................................................................... 3
2. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU .......................................................................................................... 3
3. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU ....................................................................... 5
4. PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI .......................................................................................... 6
5. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ................................................................. 6
6. VÝSTUPY PROJEKTU ......................................................................................................................... 6
7. REKAPITULACE ROZPOČTU PROJEKTU ............................................................................................ 7
8. ZPŮSOB STANOVENÍ CEN DO ROZPOČTU PROJEKTU ...................................................................... 9
9. RIZIKA V PROJEKTU ......................................................................................................................... 11
10. VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA ............................................................................... 13
11. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU .................................................................. 13
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Odkazy na metodiky, výzvy a pomocné dokumenty
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovanikvality-a-dostupnosti-Infrast
• Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
• Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - výzva č. 68
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Monitorování projektů
Monitorování postupu projektu se uskutečňuje prostřednictvím:
• Zpráva o realizaci projektu – zpráva nebo ZoR
• Zpráva o udržitelnosti projektu – zpráva nebo ZoU
Spolu s Průběžnou/Závěrečnou ZoR předkládá příjemce také Zjednodušenou žádost o
platbu (ZŽoP)
Realizace projektu může být rozdělena na etapy. Příjemce je povinen dodržovat etapy
stanoven v žádosti o podporu, tj. předkládat na základě stanovených etap průběžné ZoR,
včetně ZŽoP.
Min. délka etapy = 3 měsíce
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Kontaktní informace
• MAS České středohoří, z.s., Ploskovice 50, 411 42
• Kontaktní místo: Ploskovice 50
• www.mascs.cz
• administrativa@mascs.cz 775 678 525, 417 639 613
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