SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
1. výzva IROP
„MAS Rozkvět – IROP – ŠKOLSTVÍ“
26. 7. 2017
Lhenice

Programový rámec SCLLD IROP

výzva 68
ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY
PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ
PROJEKTY CLLD
OPATŘENÍ

PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP

L.3.1.1.

ŠKOLSTVÍ
Rekonstrukce/výstavba objektů škol/ školských zařízení a vybavení
pro zkvalitnění vzdělávání

L.3.1.3.

PRORODINNÉ SLUŽBY
Služby péče o děti a podpory rodiny - infrastruktura, vybavení

Alokace dotace SCLLD

11 500 000,00 Kč

3 000 000,00 Kč

veškeré podklady a informace jsou umístěny na
www.masrozkvet.cz

informace jsou přehledně členěny
dle Programových rámců SCLLD – tedy podle OP

zveřejněny podklady pro výzvu ŠKOLSTVÍ a
připravovanou výzvu ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A PRORODINNÉ SLUŽBY
(vše relevantní V68 IROP-CLLD)

SCLLD MAS Rozkvět – Programový rámec IROP Fiche 2 - ŠKOLSTVÍ
Popis opatření:
Zvýšení kvality života obyvatel území regionu MAS prostřednictvím
zajištění dostatečných kapacit MŠ a kvalitního zázemí pro výuku na
ZŠ pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí žáků, zvýšení kvality
vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby
sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Příjemci podpory:
• školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního
vzdělávání
• obce

Projektové záměry týkající se školství musejí být
uvedeny ve Strategickém rámci MAP

Fiche 2 – ŠKOLSTVÍ - TYPY PROJEKTŮ
Stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění
dostatečných kapacit MŠ.
Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov,
učeben, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a
kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného
přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám, týká se ZŠ i
MŠ. Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje
klíčových kompetencí formou vzdělávání na ZŠ (v oblastech
komunikace v cizích jazycích, oblasti technických a řemeslných
oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními
technologiemi).
Zajištění vnitřní konektivity základních škol a připojení k
internetu.
oplňkové aktivity (zeleň).

V1 - ŠKOLSTVÍ – INDIKÁTORY VÝSTUPŮ
• 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích
zařízení
((závazný indikátor SCLLD: minimálně 5 podpořených
vzdělávacích zařízení))

• 5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče
o děti nebo vzdělávacích zařízení
((závazný indikátor SCLLD: minimálně 209 ))

Žádost v systému MS2014+

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
1 Plná moc
2 Zadávací a výběrová řízení
3 Doklady o právní subjektivitě
4 Studie proveditelnosti
5 Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
6 Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná
veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
7 Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím
právní moci 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 Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI
1.
2.
3.
4.
5.

Informace o zpracovateli studie proveditelnosti
Základní informace o žadateli
Charakteristika projektu a jeho soulad s programem
Podrobný popis projektu
Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu a prokázání nedostatečné kapacity
zařízení
6. Připravenost projektu k realizaci
7. Management projektu a řízení lidských zdrojů
8. Výstupy projektu
9. Finanční analýza
10. Způsob stanovení cen do rozpočtu
11. Analýza a řízení rizik
12. Vliv projektu na horizontální principy
13. Závěrečné Hodnocení udržitelnosti projektu

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA - MŠ
• Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po
maximální možnou dobu (15 - 0)
• Výstupy z projektu budou sloužit také k
mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže
(15 - 0)

• Finanční efektivita projektu (vztaženo na kapacitu
podporovaných zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení) (20 – 15 – 10 – 0)
Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení
dosáhnout, je 35 bodů z celkového počtu 50 bodů.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA - ZŠ
• Realizací projektu budou podpořeny vybrané klíčové
kompetence žáků (15 -10 - 5- 0)
• Výstupy z projektu budou sloužit také k
mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže
(15 - 0)

• Finanční efektivita projektu (vztaženo na kapacitu
podporovaných zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení) (20 – 15 – 10 – 0)
Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení
dosáhnout, je 35 bodů z celkového počtu 50 bodů.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Finanční efektivita projektu
20 bodů - Požadovaná dotace vztažena ke kapacitě podporovaného zařízení je
nižší než nebo rovna 51.999 Kč (včetně) a zároveň celková částka
požadované dotace je nižší než nebo rovna 1.999.999 Kč (včetně)
15 bodů - Požadovaná dotace vztažena ke kapacitě podporovaného zařízení je
nižší než nebo rovna 51.999 Kč (včetně) a zároveň celková částka
požadované dotace je vyšší než 1.999.999 Kč
10 bodů - Požadovaná dotace vztažena ke kapacitě podporovaného zařízení je
vyšší než 51.999 Kč a zároveň celková částka požadované dotace je nižší
než nebo rovna 1.999.999 Kč (včetně)
0 bodů - Požadovaná dotace vztažena ke kapacitě podporovaného zařízení je
vyšší než 51.999 Kč a zároveň celková částka požadované dotace je vyšší
než 1.999.999 Kč

Výzvy MAS k podání žádostí o
dotace v rámci SCLLDRozvojová strategie MAS Rozkvět
2014-2020
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001615
V rámci IROP
Integrovaný regionální operační program

Fiche 3 - PRORODINNÉ SLUŽBY
Popis opatření:
Cílem opatření je zvýšení kvality života obyvatel území regionu MAS
prostřednictvím zajištění dostatečných kapacit kvalitních a cenově dostupných
zařízení péče o děti do 3 let a dětské skupiny, podpora zájmového a
neformálního vzdělávání mládeže pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí.

Příjemci podpory:
Společné pro všechny aktivity:

• obce, organizace zřizované obcemi a organizace zakládané obcemi
• nestátní neziskové organizace
• církve, církevní organizace
Pro aktivitu " Infrastruktura pro předškolní vzdělávání":
• školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
• zařízení péče o děti do 3 let
• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního
vzdělávání a péče o děti
Pro aktivitu "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání":
• školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání
• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Fiche 3 - PRORODINNÉ SLUŽBY – TYPY PROJEKTŮ
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání: Stavební úpravy a
pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečných kapacit
kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do 3 let,
dětské skupiny.
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání:
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových
kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání (v
oblastech komunikace v cizích jazycích, oblasti technických a
řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s
digitálními technologiemi).
Doplňkové aktivity (zeleň).

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA –
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
• Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po maximální možnou
dobu (15 – 10 - 0)
• Kapacita zařízení péče o děti do 3 let (15 - 10 - 5- 0)
• Velikost obce dle počtu obyvatel, ve které je realizován projekt
(15 - 8 - 1)
• Velikost celkových způsobilých výdajů projektu (15 – 10 - 0)
• Finanční efektivita projektu (vztaženo na
kapacitu
podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení)
(20 – 15 – 10 – 0)
Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení
dosáhnout, je 50 bodů z celkového počtu 80 bodů.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA – ZÁJMOVÉ
A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
• Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po maximální možnou
dobu (15 – 10 - 0)
• Realizací projektu budou podpořeny MAS preferované vybrané
klíčové kompetence (15 - 10 - 5- 0)
• Velikost obce dle počtu obyvatel, ve které je realizován projekt
(15 - 8 - 1)
• Velikost celkových způsobilých výdajů projektu (15 – 10 - 0)
• Finanční efektivita projektu (vztaženo na kapacitu
podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení)
(20 – 15 – 10 – 0)
Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení
dosáhnout, je 50 bodů z celkového počtu 80 bodů.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Finanční efektivita projektu
20 bodů - Celkové způsobilé výdaje projektu vztažené ke kapacitě
podporovaného zařízení jsou nižší než 59.999 Kč (včetně)
15 bodů - Celkové způsobilé výdaje projektu vztažené ke kapacitě
podporovaného zařízení jsou rovna nebo vyšší 59.999 Kč a
současně nižší než 68.999 Kč (včetně)
7 bodů - Celkové způsobilé výdaje projektu vztažené ke kapacitě
podporovaného zařízení jsou rovna nebo vyšší než 68.999 Kč
a současně nižší než nebo rovna 87.499 Kč (včetně)
0 bodů - Celkové způsobilé výdaje projektu vztažené ke kapacitě
podporovaného zařízení jsou vyšší než 87.499 Kč

V2 - ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A
PRORODINNÉ SLUŽBY –INDIKÁTORY VÝSTUPŮ
• 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích
zařízení
((závazný indikátor SCLLD: minimálně 3 podpořená vzdělávacích
zařízení))

• 5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče
o děti nebo vzdělávacích zařízení
((závazný indikátor SCLLD: minimálně 36 ))

Dotazy k výzvám IROP zasílejte
elektronicky:
kancelar@masrozkvet.cz

Veškeré informace k výzvám na
www.masrozkvet.cz

