
Seminář pro žadatele
2. výzva MAS Pomalší – IROP – Infrastruktura základních a 

mateřských škol

29. 10. 2018, 13:00 hodin, zasedací místnost Obecního úřadu 

Římov

Název projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Pomalší

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005865



Program semináře

 Zahájení semináře, informace k SCLLD

 Představení výzvy 2. výzvy IROP MAS Pomalší

 Základní informace o systému MS2014+

 Hodnocení projektů 

 Diskuse, dotazy



Opatření SCLLD v rámci IROP vč. alokací

 2.2.2 Bezpečnost na silnicích a místních komunikacích – 6 947 370 Kč

 2.3.1 Podpora sociálních služeb se zapojením komunit, obcí a měst – 8 728 420 Kč

 2.4.2 Zavádění sociálních podniků – 5 263 150 Kč

 3.2.1 Zachování historického dědictví regionu – 1 263 160 Kč

 4.2.1 Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních a mateřských 
školách – 5 473 680 Kč

 4.2.2 Podpora infrastruktury škola a školských zařízení pro střední vzdělávání – 4 
210 530 Kč

 4.2.3 Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže – 842 100 Kč

 Celková alokace v IROP – 32 728 420 Kč (CZV)



Číslo a název výzvy 

ŘO IROP 
Název výzvy MAS Aktivita Opatření SCLLD

MAS

Alokace výzvy 

(CZV) 

Plánovaný měsíc 

a rok vyhlášení 

výzvy

Plánovaný měsíc 

a rok zahájení  

příjmu žádostí o 

podporu

Plánovaný měsíc 

a rok ukončení 

příjmu žádostí o 

podporu 

Výzva č. 53 Udržitelná doprava -

integrované projekty CLLD

MAS Pomalší -

Výzva_č.1_IROP -

Bezpečnost na silnicích

Bezpečnost dopravy
2.2.2 Bezpečnost na silnicích a 

místních komunikacích
výzva ukončena, alokace vyčerpána 6 947 370

Výzva č. 68 Zvyšování kvality a 

dostupnosti infrastrukt. pro 

vzdělávání a celož. učení -

int.pr.CLLD

MAS Pomalší -

Výzva_č.2_IROP - Podpora 

infrastruktury základních 

a mateřských škol

Infrastruktura pro 

předškolní vzdělávání     

Infrastruktura 

základních škol

4.2.1 Podpora infrastruktury pro 

základní vzdělávání v základních a 

mateřských školách

výzva otevřena 5 473 680

Výzva č. 62 Sociální infrastruktura -

integrované projekty CLLD

MAS Pomalší -

Výzva_č.3_IROP - Podpora 

sociálních služeb

Rozvoj sociálních služeb                            

Rozvoj komunitních 

center                             

Sociální bydlení

2.3.1 Podpora sociálních služeb se 

zapojením komunit, obcí a měst
12/2018 12/2018 02/2019 8 728 420

Výzva č. 65 Sociální podnikání -

integrované projekty CLLD

MAS Pomalší -

Výzva_č.4_IROP -

Zavádění sociálních 

podniků

Výstavba, rekonstrukce 

a vybavení sociálních 

podniků

2.4.2 Zavádění sociálních podniků 12/2018 12/2018 02/2019 5 263 150

Výzva č. 55 Kulturní dědictví -

integrované projekty CLLD

MAS Pomalší -

Výzva_č.5_IROP - Kulturní 

dědictví

Památky
3.2.1 Zachování historického 

dědictví regionu
03/2018 03/2018 04/2018 1 263 160

Výzva č. 68 Zvyšování kvality a 

dostupnosti infrastrukt. pro 

vzdělávání a celož. učení -

int.pr.CLLD

MAS Pomalší -

Výzva_č.6_IROP - Podpora 

infrastruktury středních 

škol

Infrastruktura středních 

škol a vyšších 

odborných škol

4.2.2 Podpora infrastruktury škol a 

školských zařízení pro střední 

vzdělávání

05/2019 05/2019 07/2019 4 210 530

Výzva č. 68 Zvyšování kvality a 

dostupnosti infrastrukt. pro 

vzdělávání a celož. učení -

int.pr.CLLD

MAS Pomalší -

Výzva_č.7_IROP -

Infrastruktura pro 

zájmové a neformální 

vzdělávání

Infrastruktura pro 

zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání

4.2.3 Infrastruktura pro zájmové a 

neformální vzdělávání mládeže
05/2019 05/2019 07/2019 842 100



Výzva č. 2 MAS Pomalší – IROP – Infrastruktura 

základních a mateřských škol

 Vyhlášení výzvy: 17. 10. 2018

 Ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 11. 2018, 12:00 hod.

 Míra podpory: 95% dotace z EFRR, 5% příjemce

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 Kč

 Alokace výzvy MAS (CZV): 5 473 680 Kč

 Datum zahájení realizace projektu: nejdříve 1. 1. 2014

 Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2019

 Forma podpory: dotace – ex-post financování

 Podporované aktivity v rámci této výzvy: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, 
Infrastruktura základních škol

 Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+



Oprávnění žadatelé

 školy a školská zařízení v oblasti předškolního/základního vzdělávání,

 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit,

 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
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.

Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity zařízení péče o děti v 

předškolním věku v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení.

Na hlavní  aktivity projektu  musí  být  vynaloženo minimálně  85  % celkových způsobilých výdajů 

projektu.



Aktivita Infrastruktura pro předškolní 

vzdělávání
Vedlejší podporované aktivity:

 demolice související s realizací projektu,

 pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení,

 pořízení herních prvků,

 úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky),

 projektová dokumentace, EIA,

 zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),

 pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a 

výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),

 povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15% celkových způsobilých výdajů projektu.



Aktivita Infrastruktura základních škol

Hlavní podporované aktivity:

 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 pro 

žadatele a příjemce).

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání



Aktivita Infrastruktura základních škol

Hlavní zaměření projektu musí vést k:

 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,

 Budování bezbariérovosti,

 Rozšiřování kapacit kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či 

demografickou potřebnost v SO ORP se sociálně vyloučenou lokalitou



Aktivita Infrastruktura základních škol

Vedlejší podporované aktivity:

 Demolice související s realizací projektu,

 Pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy

 Úpravy zeleně a venkovního prostranství,

 Projektová dokumentace, EIA,

 Zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),

 Pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a 

realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),

 Povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).



Povinné přílohy k žádosti
 1. Plná moc

 2. Zadávací a výběrová řízení

 3. Doklady o právní subjektivitě žadatele

 4. Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena

 5. Studie proveditelnosti

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

 7. Územní  rozhodnutí  nebo  územní  souhlas  nebo 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

 12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

 13. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení

 14. Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy (relevantní pouze pro aktivitu Infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání)

 15. Čestné prohlášení, že není vyžadováno stavební povolení (ohlášení)



Výzva č. 2 MAS Pomalší – IROP – Infrastruktura 

základních a mateřských škol

Indikátory:

 5 00 00 – Počet podpořených vzdělávacích zařízení

 5 00 01 – Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Cílová skupina:

 Společné pro obě aktivity: Osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby 

se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci, pracovníci a dobrovolní pracovníci 

působící v organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb

 Relevantní pro aktivitu Infrastruktura pro předškolní vzdělávání: děti do 3 let, děti v předškolním 

vzdělávání

 Relevantní pro aktivitu Infrastruktura základních škol: žáci (studenti)



Zdroje informací

 2. výzva MAS Pomalší – IROP – Infrastruktura základních a mateřských škol

 Přílohy 2. výzvy MAS Pomalší (Kritéria FNaP a VH, Vzor čestného prohlášení, 

že není vyžadováno stavební povolení)

 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 68 

 Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 68

 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 Interní postupy MAS Pomalší v aktuálním znění

Nadřazená výzva č. 68 IROP - kompletní dokumentace

2. výzva MAS Pomalší - IROP, kompletní dokumentace

http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast
http://www.maspomalsi.cz/2-vyzva-irop/




Základní informace k systému MS 2014+

 Žlutá pole – povinná 

 Vyplňovat postupně 

 Průběžně ukládat 

 Vložit všechny požadované přílohy do dokumentů 

 Některé přednastavené požadované dokumenty v systému mohou být 

nerelevantní 

 Elektronický podpis 

 Více editorů, informace chodí depeší, přeposílání depeší na e-mail, mobil 

 Nenechávat na poslední chvíli – výpadky systému…



Základní informace o systému MS 2014+













Hodnocení projektů

 MAS má schválenou SCLLD, ŘO vyhlásil nadřazenou výzvu 

 MAS má od ŘO schválené Interní postupy, kritéria, text výzvy, výzvu v CSSF 

 Vyhlášení výzvy MAS – min. 30 kalendářních dní

 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí: kancelář MAS 

 Věcné hodnocení: Výběrová komise dle kritérií MAS

 Výběr projektů: Výbor MAS 

 Závěrečné ověření způsobilosti projektu: CRR 

 Realizace projektu, udržitelnost: CRR 



Hodnocení projektů – maximální lhůty

 Ukončení příjmu žádostí o podporu →

 Hodnocení FNaP do 15 PD od ukončení příjmu ŽoD

 Věcné hodnocení do 20 PD od ukončení kontroly FNaP

 Výbor MAS = výběr projektů do 10 PD od ukončení fáze VH

 Poté předání na CRR k ZoZ – do 30 PD

 Po ukončení každé fáze hodnocení běží 15-ti denní lhůta pro podání žádosti o 

přezkum 



Hodnocení projektů – obecná kritéria FNaP

 Žádost o podporu je podána v předepsané formě

 Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele

 Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě 
MAS

 Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 2.4 a výzvu MAS. (nenapravitelné)

 Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD (nenapravitelné)

 Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný (nenapravitelné)

 Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy

 Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS

 Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny

 Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny

 Potřebnost realizace projektu je odůvodněná

 Výsledky projektu jsou udržitelné

 Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti 
a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)



Hodnocení projektů – specifická kritéria FNaP

Relevantní pro obě aktivity:

 Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k 

realizaci a udržitelnosti projektu

 Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy ČR na období 2015 – 2020

 Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci 

marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s 

potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, 

zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním)

 Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu ZŠ a MŠ



Hodnocení projektů – specifická kritéria FNaP

Relevantní pro aktivitu Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:

 Projekt je v souladu s Akčním plánem inkluzivního vzdělávání na roky 2016 - 2018 

 Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území

 Projekt zaměřený na mateřskou školu zřízenou podle zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon, je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP), (nenapravitelné)

Relevantní pro aktivitu Infrastruktura základních škol:

 Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání (nenapravitelné)

 Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy



Hodnocení projektů – kritéria VH
Relevantní pro obě aktivity:

 Počet obyvatel obce/města, ve které se daný projekt realizuje ke dni 31.12.2017 dle ČSÚ

 Finanční náročnost projektu ke dni podání žádosti o podporu

 Technická připravenost

 Administrativní připravenost

Relevantní pro aktivitu Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:

 Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství

 Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po maximální možnou dobu

 Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let

Relevantní pro aktivitu Infrastruktura základních škol:

 Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství

 Projekt je zaměřen na více než jednu klíčovou kompetenci

 Projekt je podán malotřídkou



Děkuji za pozornost

Lenka Mitášová

Projektová manažerka IROP

mitasova@maspomalsi.cz

Tel.: 608 033 400

mailto:mitasova@maspomalsi.cz

