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HARMONOGRAM VÝZVY

•Vyhlášení výzvy: 7. 11. 2018

•Zahájení příjmu žádostí: 7. 11. 2018 ve 12:00

•Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2018 ve 12:00

•Datum zahájení realizace projektu: od 1. 1. 2014

•Datum ukončení realizace projektu: do 31. 12. 2021



PODPORA

•Celková alokace výzvy: 4 892 000 Kč (CZV)

•Minimální výše CZV na projekt: 300 000 Kč

•Maximální výše CZV na projekt: 1 500 000 Kč

•Výše dotace/spoluúčast žadatele: dotace=95%, 
spoluúčast = 5%

•Forma podpory: dotace – ex-post financování



PODPOROVANÉ AKTIVITY

Infrastruktura
pro 

předškolní 
vzdělávání

Infrastruktura
základních 

škol

Infrastruktura
pro zájmové, 
neformální a 

celoživotní 
vzdělávání 



OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

Společné pro všechny aktivity

• kraje a organizace zřizované a zakládané kraji

• obce a organizace zřizované a zakládané obcemi

• nestátní neziskové organizace

• církve

• církevní organizace

• příspěvkové organizace organizačních složek státu



OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

• zařízení péče o děti do 3 let

• 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 vzdělávání

• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit



PODMÍNKY

• Minimálně 85 % celkových způsobilých 
výdajů HLAVNÍ AKTIVITY

• Maximálně 15 % celkových způsobilých 
výdajů 

VEDLEJŠÍ 
AKTIVITY

• Projektové žádosti musí být v souladu se 
Strategickým rámcem MAP

MÍSTNÍ AKČNÍ 
PLÁN



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. 



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). 



ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

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 ve správním obvodu obcí s rozšířenou 
působností se sociálně vyloučenou lokalitou 



ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

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 
těchto Pravidel).



ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

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).



ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Hlavní podporované aktivity

• 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.



ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vedlejší podporované aktivity

• demolice související s realizací projektu,

• 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 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. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s 
provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební 
povolení

8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

9. Položkový rozpočet stavby

10. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

11. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

12. Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné 
opatření stavebního úřadu



POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

• Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
• Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy

Aktivita Infrastruktura základních škol

• Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

Podrobné informace ve Specifických pravidlech.

Pokud je některá povinná příloha pro žadatele nerelevantní, žadatel nahraje jako 
přílohu dokument, ve kterém uvede zdůvodnění nedoložení povinné přílohy



PODÁNÍ ŽÁDOSTI V SYSTÉMU MS2014+

• podání žádosti, administrace celého projektu a komunikace s MAS probíhá přes 
systém MS 2014+ , https://mseu.mssf.cz

• on-line aplikace, vyžaduje registraci žadatele a elektronický podpis

• příručka – Postup pro podání žádosti o podporu (příloha č. 1 Specifických 
pravidel výzvy č. 68)

• doporučujeme používat Internet Explorer

https://mseu.mssf.cz/


PODÁNÍ ŽÁDOSTI V SYSTÉMU MS2014+



PODÁNÍ ŽÁDOSTI V SYSTÉMU MS2014+
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PODÁNÍ ŽÁDOSTI V SYSTÉMU MS2014+



PODÁNÍ ŽÁDOSTI V SYSTÉMU MS2014+



HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

• kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti provádí zaměstnanci MAS dle 
předem stanovený kritérií (napravitelné/nenapravitelné)

• nejpozději do 29 pracovních dnů od ukončení přijmu žádostí o podporu

• žadatel může být vyzván k doplnění max. 2x (lhůta na doplnění 5 prac. dnů)

• žadatelé mohou podat žádost o přezkum do 15 kalendářních dnů ode dne 
doručení oznámení o výsledku hodnocení

Detailní popis způsobu hodnocení projektů je uveden v Interních postupech 
MAS a Doplňujícím záznamu k Interním postupům. 

http://www.masvas.cz/strategie-clld/irop

http://www.masvas.cz/strategie-clld/irop


HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

Věcné hodnocení

• provádí Výběrová komise MAS dle předem stanovených kritérií

• Výběrová komise ohodnotí projekty nejpozději do 20 pracovních dnů od 
ukončení fáze kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti

• žadatelé mohou podat žádost o přezkum do 15 kalendářních dnů ode dne 
doručení oznámení o výsledku hodnocení 

• aby projekt prošel věcným hodnocením musí získat min. 40 bodů ze 80.

• následně Programový výbor schvaluje seznam vybraných projektů v sestupném 
pořadí dle dosažených bodů



KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ



KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ



KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ



KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ



INFORMACE O VÝZVĚ

Nadřazená výzva IROP - Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro 
vzdělávání a celož. učení
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-
Infrastane-pro

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastane-pro


DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Pavel Elšík

Projektový manažer

Tel. 605462078

Email: pavel.elsik@masvas.cz

www.masvas.cz

mailto:pavel.elsik@masvas.cz

