Výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
Název opatření

INFRASTRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ

Nejzazší datum pro ukončení
fyzické realizace projektu

30. 6. 2023

Míra podpory

95 %

Předpokládaná alokace

6 030 213 Kč

Financování

ex post = nutnost předfinancovat

Vymezení oprávněných
žadatelů

Společné pro obě aktivity:
 kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji
 obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 nestátní neziskové organizace
 církve a církevní organizace
 organizační složky státu a 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

Popis podporovaných aktivit:

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 (včetně 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 dítě nad tři 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,
- předškolního vzdělávání dětí dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).
Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce objektů z důvodu špatného technického stavu objektu bez navýšení kapacity podporovaného
zařízení. Tato výzva není určena pro rekonstrukce stávajících budov pouze z důvodu nevyhovujícího technického stavu.

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;
- ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových
učeben.
Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce stávajících školních budov pouze z důvodu nevyhovujícího technického stavu.
Projektové záměry v rámci obou aktivit – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání a Infrastruktura základních škol - musí být v souladu s
Místním akčním plánem vzdělávání.
Název projektového záměru uvedeného ve Strategickém rámci MAP a název projektu předloženého do IROP může být odlišný, z obou názvů ale
musí být patrné zaměření projektu. V případě odlišností v názvech záměru a projektu, je potřeba odůvodnit, proč tomu tak je. Vždy je nutné dále
kontrolovat zaškrtnutí relevantních klíčových kompetencí (platí pro Infrastrukturu základních škol) ve SR MAP a na co je projekt realizován. Např.
pokud není v MAP zaškrtnut klíčová kompetence cizí jazyk, tak není možné v projektu z IROP realizovat jazykovou učebnu.
S dotazy v souvislosti s MAP se obracejte na níže uvedené kontaktní osoby:
Strategický rámec MAP II, ORP Trutnov, kontaktní osoba: Karel Turek, turek_karel@email.cz, 604 558 002.
Strategický rámec MAP II, ORP Dvůr Králové nad Labem, kontaktní osoba: Jan Machek, machek@maskd.cz, 603 177 263.
Stavebně upravené prostory podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově dostupné. Základním požadavkem je zajištění bezbariérové toalety
a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z IROP.

Pokud žadatel nemá k dispozici stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru či veřejnoprávní smlouvu
nahrazující stavební povolení, dokládá žádost o stavební povolení nebo ohlášení, potvrzené stavebním úřadem.
Žadatel musí nejpozději do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace doložit platné stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s
provedením ohlášeného stavebního záměru, případně účinnou veřejnoprávní smlouvu.
Projekty, které byly v rámci
minulé výzvy MAS na našem
území podpořeny

 Tvořivá dílna – ZŠ Velké Svatoňovice, 3 548 806,28 Kč
 Přírodovědná učebna a výtvarná učebna – ZŠ Malé Svatoňovice, 1 837 139,71 Kč
 Školní dílny – ZŠ Úpice Lány, 1 395 348,50 Kč

