
 

 

AVÍZO 

k 2. výzvě Místní akční skupiny Pomalší v Integrovaném regionálním operačním programu 

(IROP) 

v rámci Strategie komunitně vedeného místní rozvoje území MAS Pomalší 2014-2020 

Datum a čas vyhlášení výzvy 
MAS 

17. 10. 2018 12:00 

Datum a čas zpřístupnění 
formuláře žádosti o podporu v 
MS2014+ 

17. 10. 2018 12:00 

Datum a čas ukončení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

16. 11. 2018 12:00 

Datum ukončení realizace 
projektu 

31. 12. 2019 

Alokace výzvy MAS (celkové 
způsobilé výdaje) 

5 473 680,00 Kč  

Max. výše celkových 
způsobilých výdajů 

3 000 000,00 Kč 

Aktivity Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

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 

 

Typy podporovaných projektů: 

Aktivita 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 (vč. zabezpečení bezbariérovosti dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb.).                                                                                                                                                          

- Nákup pozemků a staveb (nemovitostí).                                                                                                                   



 

 

- Pořízení vybavení budov a učeben.                                                                                                                              

- Pořízení kompenzačních pomůcek.                                                                                                                                                       

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:                                                                                            

● mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, zapsaných do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu (včetně mateřských 

škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců);                                                                                                                               

● dětských skupin 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.;                                                                    

● služeb péče o děti do 3 let věku v denním režimu (vázaná živnost) a služeb péče o dítě nad 

3 roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu mimoškolní výchovy a vzdělávání, 

pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (volná živnost, obor činnosti 72) podle 

zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon;                                                                                                                                                  

● spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí dle občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).                                                                

Aktivita 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.).                                                                                                                                          

- Nákup pozemků a staveb (nemovitostí).                                                                                                              

- Pořízení vybavení budov a učeben.                                                                                                                           

- Pořízení kompenzačních pomůcek.                                                                                                                        

- Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.                                                                                                                                                            

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 škol;                                                                                                                               

● rozšiřování kapacit kmenových učeben škol nacházejících se ve správním obvodu obce s 

rozšířenou působností se sociálně vyloučenou lokalitou.                                                                                                                                                          

Všechny projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání. 

 

Text výzvy včetně příloh bude zveřejněn na www.maspomalsi.cz 

Kontaktní osoba: Bc. Lenka Mitášová 
+420 608 033 400 
mitasova@maspomalsi.cz 


