Seminář pro žadatele
110/06_16_075/CLLD_15_01_158 IROP

2.výzva MAS Havlíčkův kraj – IROP Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní
učení

8. 3. 2018 a 20. 3. 2018, Havlíčkova Borová
MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

Základní údaje:
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+:
1. 3. 2018, 8:00
Datum a čas zahájení přijmu žádosti o podporu v MS2014+:
1. 3. 2018, 8:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:
31. 03. 2018, 14:00
Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019
Forma podpory: dotace – ex-post financování
Celková alokace: 22.822.000,- Kč (min. CZV: 400.000,- Kč)
Výše podpory: 95 % dotace z EFRR, 5 % spolufinancování
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.
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.

Specifikum výzvy:
• Projektové záměry musí být v souladu s tzv. Místní akčním
plánem vzdělávání (MAP)
(MAPy jsou dostupné na www.uzemnidimenze.cz)
• Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání –
projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání
(MAP) nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP).

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
Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání
• školy a školská zařízení v oblasti předškolního,
základního a středního vzdělávání a vyšší
odborné školy
• další subjekty podílející se na realizaci
vzdělávacích aktivit

Podporované aktivity:
• Podpora rozšíření kapacity zařízení pro předškolní vzdělávání
Podporovány jsou pouze 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.
Stanovisko krajské hygienické stanice je povinnou přílohou žádosti o dotaci.
• Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách a pro zájmové
a neformální vzdělávání v oblastech (klíčové kompetence): komunikace v cizích
jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními
technologiemi.
• Podpora infrastruktury základních škol – navyšování kapacit – budování kmenových
tříd
Aktivity musí být realizovány ve vazbě na budování bezbariérovosti!

Způsobilé výdaje:
Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu (85 % CZV):
• Stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov, úpravy související
s podporou sociální inkluze (bezbariérovost), modernizace inženýrských sítí
(vodovod, kanalizace, plyn, el. Vedení atp.)
• Laboratoře, dílny, odborné a specializované učebny ve vazbě na klíčové
kompetence, odborné kabinety
Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu (15 % CZV):
• Projektová dokumentace, EIA, zabezpečení, ozelenění, studie proveditelnosti
DPH – DPH je způsobilým výdajem pokud nemá žadatel/příjemce jakožto plátce DPH k
podporovaným aktivitám nárok na odpočet daně na vstupu a vztahuje-li se DPH ke
způsobilému výdaji, či pokud je žadatel Neplátce DPH.

Povinné přílohy k žádosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Plná moc (dokládá se v případě přenesení pravomocí na jinou osobu)
Zadávací a výběrová řízení (dokládá se pouze uzavřená smlouva na plnění zakázky)
Doklad o právní subjektivitě (nedokládají subjekty zřízené státem)
Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena
Studie proveditelnosti
Doklad o prokázání vlastnických vztahů k majetku, který je předmětem projektu
Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná
veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení…
Projektová dokumentace
Položkový rozpočet
Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Čestné prohlášení o skutečném majiteli (pokud je žadatelem právnická osoba)
Výpis z rejstříku škol a školských zařízení (Aktivita: předškolní vzdělávání, infrastruktura
základních škol)
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
Jsou součástí výzvy – příloha č. 1 Hodnotící kritéria
(http://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/vyzva-c.2-mashavlickuv-kraj-e28093-irop-e28093-infrastruktura-pro-vzdelavani-acelozivotni-uceni)
• Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti (FNaP) – kancelář MAS
Napravitelná/nenapravitelná

• Věcné hodnocení – 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
http://www.havlickuvkraj.cz/media/interni-postupy-irop_havlickuvkraj_finalni.PDF

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+
V tomto systému se podává žádost o dotaci:

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:
• http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronickazadost/Edukacni-videa
• Návod na vyplnění žádosti najdete v Příloze č. 1 Specifických pravidel
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

DĚKUJI ZA POZORNOST…
Ing. Hana Půžová, projektový manažer pro IROP
puzova@havlickuvkraj.cz
739 626 612

