SEMINÁŘ IROP
(14. 1. 2020)
Výzva č. 5
MAS Havlíčkův kraj – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení II

kancelář MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.
Havlíčkova ulice 67, Havlíčkova Borová

Výzva č. 5 MAS Havlíčkův kraj – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a
celoživotní učení II

Datum vyhlášení výzvy MAS:

10. 12. 2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:

10. 12. 2019, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:

12. 2. 2020, 14:00 hodin

Datum zahájení realizace: 1. 1. 2014
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2021

Finanční alokace výzvy:

3 961 731,15 Kč

Minimální výše CZV:

400.000,- Kč

Maximální výše CZV:

2 000 000,- Kč

Výše podpory:

95%

Žádost se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových
stránkách https://mseu.mssf.cz/

Podporované aktivity:
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Infrastruktura základních škol

POZOR! V jedné žádosti nelze kombinovat jednotlivé aktivity, ale jeden žadatel
může předložit více žádostí o podporu.
Podpořené učebny, výukové prostory a zázemí pracoviště podpořené z IROP
musí být vždy bezbariérově dostupné. Nutné je zajištění bezbariérové toalety a
umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do
podpořené učebny.
Projektové záměry musí být v souladu s tzv. Místní akčním plánem vzdělávání
(MAP)
(MAPy jsou dostupné na www.uzemnidimenze.cz)

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
• školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti
předškolního vzdělávání a péče o děti

Aktivita Infrastruktura základních škol
• školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Podporované aktivity:
Podpora rozšíření kapacity zařízení pro předškolní vzdělávání
Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné
kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských
skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
Stanovisko krajské hygienické stanice je povinnou přílohou žádosti o dotaci.

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání
Stavby, 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.
Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je
prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
Aktivity musí být realizovány ve vazbě na budování bezbariérovosti!

Způsobilé výdaje:
(viz Specifická pravidla)

Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu:
Stavba
- výstavba nové budovy sloužící pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání,
související s rozšířením stávající kapacity zařízení,
- rozšíření stávající budovy sloužící pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání,
související s rozšířením stávající kapacity zařízení,
- stavební úpravy stávající budovy pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání
nebo jiného objektu pouze z důvodu rozšíření stávající kapacity předškolního
vzdělávání či vzniku zcela nového vzdělávacího zařízení,
- stavební úpravy společných prostor, kmenových učeben a prostor pro spánek dětí v
rámci budovy mateřské školy (zapsané do školského rejstříku),
- stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související s podporou sociální
inkluze v rámci projektu rozšíření kapacit (např. zajištění bezbariérového přístupu),
- budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn,
elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové
dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek
hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s
realizovaným projektem).
Nákup pozemků a staveb
- nákup pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové stavby, která
bude sloužit pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání, cena pozemku nesmí
přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů,
- nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit pro péči o děti do 3 let nebo
předškolní vzdělávání
Pořízení vybavení budov, učeben, výukových prostor
- pořízení alternativních výukových prostor např. jurty, unimobuňky/obytné
kontejnery,
- pořízení nábytku,
- vybavení zázemí infrastruktury pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání
(vybavení kmenových tříd, prostory pro spánek dětí, společné prostory, zázemí pro
personál, šatny, toalety, jídelna apod.),
- pořízení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení nezbytných pro
zajištění rovného přístupu ke vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími
potřebami.

Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu:
-

demolice původního objektu, ve kterém probíhala výchova a vzdělávání dětí, a budov
na pozemku objektu, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu; demolice nemůže
být jedinou aktivitou projektu,
pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického zabezpečení
vstupu do budovy a mechanického zabezpečení (oplocení),
pořízení vnitřních i venkovních herních prvků a hraček,
úpravy venkovního prostranství v areálu zařízení péče o děti do 3 let nebo
předškolního vzdělávání (zeleň, přístupové cesty v areálu zařízení, úprava a zřizování
dětských hřišť, pítka, parkové úpravy, oplocení,
pořízení a obnova mobiliáře např. lavičky, herní prvky) a přístřešky nevyžadující
stavební povolení,
parkovací místa na pozemku podpořeného zařízení pro předškolní vzdělávání
(nejedná se o veřejná parkovací místa),
zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
projektová dokumentace stavby, EIA,
pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace
zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),
nákup služeb, které jsou součástí pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení,
povinná publicita (viz kap. 13 Obecných pravidel)

DPH
-

DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se
vztahuje,
pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným hlavním aktivitám nárok na
odpočet na vstupu,
pokud žadatel není plátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací cena.

Povinné přílohy k žádosti:
1. Plná moc (dokládá se v případě přenesení pravomocí na jinou osobu)
2. Zadávací a výběrová řízení
3. Doklad o právní subjektivitě (nedokládají subjekty zřízené státem)
4. Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena
5. Studie proveditelnosti
6. Doklad o prokázání vlastnických vztahů k majetku, který je předmětem
projektu
7. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná
veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní
smlouva nahrazující stavební povolení
9. Projektová dokumentace
10. Položkový rozpočet
11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů – příloha zrušena
12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli
13. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení (Aktivita: předškolní vzdělávání,
infrastruktura základních škol)
14. Stanovisko krajské hygienické stanice ke kapacitě školy (Aktivita:
předškolní vzdělávání)

OBECNÉ INFORMACE
Žádost o podporu se finalizuje v MS 2014+, a to dříve než v den ukončení
příjmu žádostí do výzvy.
• Pro podpis žádosti (včetně příloh) je důležitý elektronický podpis!
• Projekt musí být začleněn do správné výzvy a podvýzvy v MS 2014+
• Výstupy projektu musí být zachovány po dobu udržitelnosti, ta je stanovena
na 5 let od provedení poslední platby ze strany ŘO IROP.
Příjemce je o zahájení doby udržitelnosti informován ze strany CRR.

HODNOCENÍ PROJEKTŮ
Hodnotící kritéria jsou přílohou č.1 výzvy
• Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti (FNaP) – hodnotí kancelář MAS
Napravitelná/nenapravitelná

• Věcné hodnocení – hodnotí Výběrová komise MAS
Minimální bodová hranice je uvedena v příloze č. 1 Hodnotící kritéria
Veškeré postupy jsou popsány v Interních postupech pro IROP MAS Havlíčkův
kraj, o. p. s. dostupných na
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/irop/

Lhůty pro hodnocení:
• MAS provádí kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti (FNaP)přes MS
2014+, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí.
• Žadatel má 5 pracovních dní na případnou opravu chyb. Žadatel může být
max. 2 krát vyzván k nápravě.
• Žadatel má 15 pracovních dní na podání žádosti o přezkum (může se tohoto
práva vzdát).
• Výběrová komise MAS provádí věcné hodnocení projektů, a to nejpozději
do 20 pracovních dnů od ukončení kontroly FNaP
• Programový výbor schvaluje projekty podle návrhu Výběrové komise MAS,
a to nejpozději do 10 pracovních dní od ukončení věcného hodnocení.
• Seznam žádostí je následně předán ke kontrole na CRR, které provede
závěrečné ověření způsobilosti a projekty pak předá na ŘO IROP, který vydá
právní akt o poskytnutí dotace.
ŽADATEL JE VŽDY INFORMOVÁN FORMOU DEPEŠE V MS 2014+

MS 2014+
Podporovaný prohlížeč je Internet Explorer
• Žádost se vyplňuje na odkazu https://mseu.mssf.cz/ , zde je nutné se
registrovat!
• Video s postupem, jak vyplnit žádost naleznete na tomto odkazu:
https://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-ziskat-dotaci/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

• Návod na vyplnění žádosti najdete v Příloze č. 1 Specifických
pravidel
https://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

