SEMINÁŘ IROP
Výzva č. 7
MAS Havlíčkův kraj – IROP – „Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení III“

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

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru (Usnesení vlády České republiky ze dne 26. 2.
2021, Sb. zákonů částka 39/2021) se ruší fyzické pořádání semináře.
Prosím, využijte pro svoji informovanost tuto prezentaci. V případě
nejasností nebo dotazů volejte Y. Jandovou, tel. 604 687 729,
jandova@havlickuvkraj.cz. Je možné i domluvení osobní konzultace.

Výzva č. 7 MAS Havlíčkův kraj – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a
celoživotní učení III

Datum vyhlášení výzvy MAS:

7. 4. 2021, 8:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:

7. 4. 2021, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:

12. 5. 2021, 14:00 hodin

Datum zahájení realizace: 1. 1. 2014
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu
v MS2014+!

Finanční alokace výzvy:

16 213 576,89 Kč

Minimální výše CZV:

400.000,- Kč

Maximální výše CZV:

2 000 000,- Kč

Výše podpory:

95%

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

Podporované aktivity:
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Infrastruktura základních škol
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

POZOR! V jedné žádosti nelze kombinovat jednotlivé aktivity, ale jeden žadatel
může předložit více žádostí o podporu. V jedné žádosti lze realizovat více
klíčových kompetencí, pokud nebudou překročeny celkové způsobilé výdaje (2
mil. Kč).
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.
Projekty zaměřené na mateřské školy a na základní školy musí být v souladu se
Strategickým rámcem Místní akčním plánem vzdělávání (MAP). Mateřské školy,
základní školy, vzdělávací zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny
v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP, který je přílohou
schváleného 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

Aktivita Infrastruktura základních škol
• školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání

Podporované aktivity:
Podporované aktivity jsou rozdělené na hlavní a vedlejší.
Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně 85 %
celkových způsobilých výdajů projektu. Hlavní aktivitou projektu jsou ty
aktivity, které vedou k naplnění cílů a indikátorů projektu.
Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 %
celkových způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity
projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu musí být v
rozpočtu projektu uvedena jako nezpůsobilý výdaj.
(viz Specifická pravidla pro žadatele a příjemce,
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-68-zvysovani-kvality-adostupnosti-infrast)

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání
Podporovány jsou aktivity zaměřené na zvýšení nedostatečné kapacity kvalitních
a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku v území, kde je

prokazatelný nedostatek těchto zařízení. Údaj o kapacitě zařízení uvede žadatel
ve Studii proveditelnosti v popisu projektu.
Hlavní podporované aktivity:
 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),
 pořízení vybavení budov a učeben,
 pořízení kompenzačních pomůcek.
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání
Projekt musí být zaměřen na:
a) 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,
b) budování bezbariérovosti,
c) rozšiřování kapacit kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či
demografickou potřebnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou
působností (dále jen ORP) se sociálně vyloučenou lokalitou (Seznam
správních obvodů ORP se SVL je uveden v příloze č. 5A Specifických pravidel).

Hlavní podporované aktivity projektu:
 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 Specifických pravidel).
Podpora Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné
kapacity pro zájmové, neformální nebo celoživotní vzdělávání v území.
Účelem podporovaných aktivit je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových
kompentencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a sladění
nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.
Klíčovými kompetencemi jsou:
 komunikace v cizích jazycích,
 přírodní vědy,
 technické a řemeslné obory,
 práce s digitálními technologiemi.
Hlavní podporované aktivity projektu:
 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.

Způsobilé výdaje pro hlavní a vedlejší aktivity projektu a nezpůsobilé
výdaje projektu jsou podrobně popsány ve Specifických pravidlech.

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) –
dokument nesmí být starší 3 měsíců!
4. Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena
5. Studie proveditelnosti – studie proveditelnosti pro jednotlivé aktivity jsou
přílohami 2, 3 a 4 výzvy
6. Doklad o prokázání vlastnických vztahů k majetku, který je předmětem
projektu – doloženo výpisy z katastru nemovitostí (nesmí být starší 3 měsíců
k datu podání žádosti!)
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 pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení
stavby
10. Položkový rozpočet stavby
11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů – příloha zrušena
12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli – dokládá právnická osoba mimo
veřejněprávní právnické osoby
13. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení (Aktivita: předškolní vzdělávání,
infrastruktura základních škol) – nesmí být starší 3 měsíců k datu podání
žádosti!)
14. Stanovisko krajské hygienické stanice ke kapacitě školy (Aktivita:
předškolní vzdělávání)

INDIKÁTORY
5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení
5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení

OBECNÉ INFORMACE
Výzva a související dokumenty včetně odkazů na
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/irop/vyzva-c.-7-mashavlickuv-kraj-e28093-irop-e28093-infrastruktura-pro-vzdelavani-acelozivotni-uceni-iii
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 (68) a podvýzvy („MAS
Havlíčkův kraj – IROP – "Infrastruktura pro vzdělávání a
celoživotní učení III“) v MS 2014+
• Do systému vkládejte žádost s dostatečným časovým předstihem (výpadky
systému, stress apod.)
• 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/

• Programový výbor schvaluje projekty podle návrhu Výběrové komise MAS
• 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

