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Program semináře

 Návaznost „podvýzvy MAS“ na výzvu IROP č. 68

 Základní údaje o výzvě

 Zaměření výzvy na jednotlivé aktivity

 Přílohy, předkládané společně se žádostí

 Studie proveditelnosti

 Dotazy, diskuze
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Návaznost „podvýzvy MAS“ 
na výzvu IROP č. 68

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



Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení - Integrované projekty 
CLLD

16.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Vzdělávání 4

Programový rámec IROP, opatření CLLD 1.5 Dostupnost a 
kvalita infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
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Návaznost „podvýzvy MAS“ 
na výzvu IROP č. 68
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast
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Informace o výzvě na stránkách 
MAS https://craj-ops.cz/
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Sekce Výzvy CLLD - IROP – 16. výzva

https://craj-ops.cz/


Základní údaje o výzvě

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 
státního rozpočtu pro projekt
Forma podpory : dotace – ex post financování

Evropský fond pro regionální rozvoj -
95 % 
Státní rozpočet - 0 %

Datum vyhlášení výzvy MAS 2.8.2021

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v 
MS2014+

2.8.2021, 12:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu 
v MS2014+

2.8.2021, 12:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu 
v MS2014+

12.11.2021, 12:00 hodin

Datum zahájení realizace projektu

1.1.2014

datum prvního právního úkonu 
týkajícího se aktivit projektu, na které 
jsou vynaloženy způsobilé výdaje. 
(např. PD) 

Datum ukončení realizace projektu

30.6.2023

Realizace projektu nesmí být ukončena 
před podáním žádosti o podporu v MS 
2014+.
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Základní údaje o výzvě

 Hlavní aktivity projektu: min. 85% způsobilých výdajů

 Vedlejší aktivity projektu: max. 15% způsobilých výdajů

 Území realizace: území MAS Český ráj a Střední Pojizeří

 Výdaje na realizaci projektu za hranicí MAS jsou 
nezpůsobilé.
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Základní údaje o výzvě

 Alokace výzvy (celkové způsobilé výdaje): 968 016,86 Kč

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 
200 000 Kč

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:    
300 000 Kč
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Základní údaje o výzvě

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 navíc:
- 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 navíc:
- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání navíc:
- školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
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Základní údaje o výzvě

Cílová skupina

Společné pro všechny aktivity:
- osoby sociálně vyloučené
- osoby ohrožené sociálním vyloučením
- osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
- pedagogičtí pracovníci
- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo 
asistenčních služeb

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání navíc:
- děti do 3 let
- děti v předškolním vzdělávání

Aktivita Infrastruktura základních škol navíc:
- žáci (studenti)

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání navíc:
- děti v předškolním vzdělávání
- žáci (studenti)
- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti neformálního a 
zájmového vzdělávání dětí a mládeže
- dospělí v dalším vzdělávání
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Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání
11

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, 
ve znění pozdějších předpisů, 

 nákup pozemků a staveb (nemovitostí), 

 pořízení vybavení budov a učeben, 

 pořízení kompenzačních pomůcek. 



Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání
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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).



Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání
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Hlavní zaměření projektu musí vést k:
zvýšení nedostatečné kapacity zařízení péče o děti v předškolním věku v 
území, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení
+ zajištění výjimky KHS k dočasnému navýšení kapacity
Ve vazbě na hlavní zaměření lze přidat aktivity vedoucí k sociální inkluzi 
(nákup kompenzačních pomůcek).
Nelze realizovat:
Rekonstrukce stávajících školních budov pouze z důvodu nevyhovujícího 
technického stavu

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem 
vzdělávání!

Vše podrobněji v kapitole 3.1.3 Specifických pravidel.



Aktivita Infrastruktura 
předškolního vzdělávání
– způsobilé výdaje – hlavní aktivity (min.85%)
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Stavba
 výstavba nové budovy sloužící pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání, související s 

rozšířením stávající kapacity zařízení, 
 rozšíření stávající budovy sloužící pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání, související s 

rozšířením stávající kapacity zařízení, 
 stavební úpravy stávající budovy pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání nebo jiného objektu 

pouze z důvodu rozšíření stávající kapacity předškolního vzdělávání či vzniku zcela nového vzdělávacího 
zařízení, 

 stavební úpravy společných prostor, kmenových učeben a prostor pro spánek dětí v rámci budovy 
mateřské školy (zapsané do školského rejstříku), 

 stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, související s podporou sociální inkluze v rámci projektu 
rozšíření kapacit (např. zajištění bezbariérového přístupu), 

 budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci 
stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka 
realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a 
souvisí s realizovaným projektem). 

Stavebně upravené prostory (učebny, jídelna, sborovna, ředitelna) 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.



Aktivita Infrastruktura 
předškolního vzdělávání
– způsobilé výdaje – hlavní aktivity (min.85%)
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Nákup nemovitostí
 cena nemovitosti nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů projektu (platí pro 

pozemek, limit neplatí pro stavbu, která bude sloužit účelu projektu) – viz kap.3.7 
Specifických pravidel

Pořízení vybavení budov, učeben, výukových prostor
 pořízení alternativních výukových prostor např. jurty, unimobuňky/obytné kontejnery,
 pořízení nábytku,
 vybavení zázemí infrastruktury pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání (vybavení 

kmenových tříd, prostory pro spánek dětí, společné prostory, zázemí pro personál, šatny, 
toalety, jídelna apod.),

 pořízení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení nezbytných pro zajištění 
rovného přístupu ke vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

DPH
 DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje,
 pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným hlavním aktivitám nárok na 

odpočet na vstupu,
 pokud žadatel není plátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací cena.



Aktivita Infrastruktura 
předškolního vzdělávání
– způsobilé výdaje – vedlejší aktivity (max 15%)
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 demolice původního objektu, ve kterém probíhala výchova a vzdělávání dětí, a budov na pozemku objektu, 
jejichž odstranění souvisí s realizací projektu; demolice nemůže být jedinou aktivitou projektu, 

 pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického zabezpečení vstupu do budovy a 
mechanického zabezpečení (oplocení), 

 pořízení vnitřních i venkovních herních prvků a hraček, 
 úpravy venkovního prostranství v areálu zařízení péče o děti do 3 let nebo předškolního vzdělávání (zeleň, 

přístupové cesty v areálu zařízení, úprava a zřizování dětských hřišť, pítka, parkové úpravy, oplocení), 
 pořízení a obnova mobiliáře např. lavičky, herní prvky) a přístřešky nevyžadující stavební povolení, 
 parkovací místa na pozemku podpořeného zařízení pro předškolní vzdělávání (nejedná se o veřejná parkovací 

místa), 
 zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 
 projektová dokumentace stavby, EIA, 
 pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových 

řízení, zpracování studie proveditelnosti), 
 nákup služeb, které jsou součástí pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto 

služby součástí pořizovací ceny vybavení, 
 povinná publicita (viz kap. 13 Obecných pravidel), 
 DPH 
- DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje, 
- pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným vedlejším aktivitám nárok na odpočet na vstupu, 
- pokud žadatel není plátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací cena. 



Aktivita Infrastruktura 
předškolního vzdělávání

Povinné 
přílohy:

1 Plná moc

2 Zadávací a výběrová řízení

3 Doklad o právní subjektivitě – ÚSC, OSS a jejich p.o. nedokládají

4 Výpis z rejstříku trestu – již NE

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

15 Doklad o zajištění finančního krytí – příloha požadovaná MAS
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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 – odborně popsáno, nutná spolupráce s IT specialistou).
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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 souvisejících s realizací projektu (příprava a 
realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),

 povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).
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Aktivita Infrastruktura základních škol

Hlavní zaměření projektu musí vést k:

a) 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 – jen ve vazbě na další kompetenci

b) budování bezbariérovosti,

c) rozšiřování kapacit kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či 
demografickou potřebnost ve správním obvodu ORP se sociálně vyloučenou 
lokalitou – ORP Jičín, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště ANO; ORP Turnov NE

Ve vazbě na aktivity a)-c) lze zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu, a 
aktivity vedoucí k sociální inkluzi (nákup kompenzačních pomůcek, stavební 
úpravy a vybavení poradenských pracovišť).
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Aktivita Infrastruktura základních škol

Lze realizovat:

Odborná učebna počítačů sloužící k výuce informatiky (musí být v MAP)

Bezbariérovost celé základní školy včetně přístupu do školních družin a školních 
klubů v areálu školy

Nelze realizovat:

Bezbariérovost školní družiny/klubu jako samostatný projekt

Navyšování kapacity školních družin/klubů

Výstavba nové ZŠ ve smyslu nového IZO

Rekonstrukce stávajících školních budov pouze z důvodu nevyhovujícího 
technického stavu

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání!

Vše podrobněji v kapitole 3.2.3 Specifických pravidel.
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Aktivita Infrastruktura základních škol
– způsobilé výdaje – hlavní aktivity (min.85%)
Stavby

 stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov sloužící základnímu vzdělávání 
(laboratoře, dílny, odborné učebny,.. a jejich zázemí – šatny, sklady,.., odborné kabinety) ve vazbě 
na klíčové kompetence IROP, školní poradenské pracoviště v budově školy, chodby, vstupní a 
spojovací prostory nezbytné pro propojení nově vybudovaných prostor

 stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související s podporou sociální 
inkluze v celé budově (např. zajištění bezbariérového přístupu)

 budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) 
v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby

 pouze ve správním obvodu ORP se SVL navíc:

- nové kmenové učebny za účelem rozšíření kapacity školy, šatny a toalety pro potřeby nově 
vybudovaných kapacit,

- nové kabinety ve vazbě na rozšiřování kapacit školy.

Učebny, výukové prostory, kabinety a další školní pracoviště 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.

Nákup pozemků a staveb

- cena pozemku nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů projektu (platí pro pozemek, 
limit neplatí pro stavbu, která bude sloužit účelu projektu) – viz kap.3.7 Specifických pravidel 
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Aktivita Infrastruktura základních škol
– způsobilé výdaje - hlavní aktivity (min.85%)

Pořízení vybavení budov, učeben , výukových prostor

 pořízení nábytku, výukových pomůcek a vybavení laboratoří, dílen, odborných učeben, kabinetů... 
a jejich zázemí ve vazbě na klíčové kompetence IROP

 nábytek, vybavení poradenských pracovišť; nábytek na chodby a spojovací prostory

 vybavení venkovních výukových prostor s vazbou na klíčové kompetence IROP

 kompenzační pomůcky a vybavení

 pouze ve správním obvodu ORP se SVL navíc: pořízení nábytku a vybavení nových kmenových 
učeben, šaten, toalet a kabinetů ve vazbě na zvýšenou kapacitu

Vnitřní konektivita a připojení k internetu

 Konektivita školy k veřejnému internetu (WAN)

 Vnitřní konektivita školy (LAN)

 Další bezpečnostní prvky

DPH

 DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje,

 pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným hlavním aktivitám nárok na odpočet na 
vstupu,

 pokud žadatel není plátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací cena
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Aktivita Infrastruktura základních škol
– způsobilé výdaje – vedlejší aktivity (max.15%)

- demolice budov v areálu školy související s projektem
- bezpečnostní prvky a zařízení u vstupu do budovy  
- úpravy venkovního prostranství v areálu (zeleň, cesty, mobiliář,,..)

Projektová dokumentace

- výdaje na zpracování (EIA, PD stavby)

Zabezpečení výstavby 

- technický dozor investora, autorský dozor, BOZP

Služby související s realizací 

– studie proveditelnosti, příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení

Nákup služeb, které jsou součástí pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 
nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení

Povinná publicita

DPH

TOTO JE STRUČNÝ VÝTAH, NUTNÉ ŘÍDIT SE SPECIFICKÝMI PRAVIDLY
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Aktivita Infrastruktura základních škol

Povinné 
přílohy:

1 Plná moc

2 Zadávací a výběrová řízení

3 Doklad o právní subjektivitě – ÚSC, OSS a jejich p.o. nedokládají

4 Výpis z rejstříku trestu – již NE

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 veřejnoprávnísmlouva 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

15 Doklad o zajištění finančního krytí – příloha požadovaná MAS
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Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Hlavní podporované aktivity:

 stavby a stavební práce spojené s výstavbou 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,
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Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 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 souvisejících s realizací projektu (příprava a 
realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),

 povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).
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Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity pro zájmové, 
neformální nebo celoživotní vzdělávání v území. Účelem podporovaných aktivit je zvýšení kvality 
vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a sladění nabídky a 
poptávky na regionálním trhu práce.

Klíčové kompetence:

- komunikace v cizích jazycích,

- přírodní vědy,

- technické a řemeslné obory,

- práce s digitálními technologiemi – jen ve vazbě na další kompetenci

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo Krajským akčním 
plánem vzdělávání!

Odborná učebna počítačů sloužící k výuce informatiky (např. pro rekvalifikační kurzy počítačů) lze 
(musí být v MAP/KAP). 

Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce stávajících budov pouze z důvodu nevyhovujícího 
technického stavu.

Vše podrobněji v kapitole 3.4.3 Specifických pravidel.
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Aktivita Infrastruktura pro zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání
– způsobilé výdaje – hlavní aktivity (min.85%)
Stavby

 přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov sloužící pro zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání (laboratoře, dílny, odborné učebny,.. a jejich zázemí – šatny, sklady,..), ve vazbě na klíčové 
kompetence IROP, zázemí pro vzdělávací personál, chodby, vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení 
nově vybudovaných prostor

 stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související s podporou sociální inkluze v celé budově 
(např. zajištění bezbariérového přístupu)

Učebny, výukové prostory a zázemí pracoviště 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 učebny (prostor) podpořených z IROP.

Nákup pozemků a staveb

- cena pozemku nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů projektu (platí pro pozemek, limit neplatí 
pro stavbu, která bude sloužit účelu projektu) – viz kap.3.7 Specifických pravidel  

Pořízení vybavení budov, učeben , výukových prostor

 pořízení nábytku, výukových pomůcek a vybavení laboratoří, dílen, odborných učeben,... a jejich zázemí a 
zázemí pro vzdělávací personál ve vazbě na klíčové kompetence IROP

 nábytek na chodby a spojovací prostory

 vybavení venkovních výukových prostor s vazbou na klíčové kompetence IROP

 kompenzační pomůcky a vybavení

DPH

 DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje,

 pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným hlavním aktivitám nárok na odpočet na vstupu,

 pokud žadatel není plátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací cena
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Aktivita Infrastruktura pro zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání
– způsobilé výdaje – vedlejší aktivity (max.15%)

- demolice budov v areálu zařízení související s projektem

- úpravy venkovního prostranství v areálu (zeleň, cesty, mobiliář,,..)

Projektová dokumentace

- výdaje na zpracování (EIA, PD stavby)

Zabezpečení výstavby 

- technický dozor investora, autorský dozor, BOZP

Služby související s realizací 

– studie proveditelnosti, příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení

Nákup služeb, které jsou součástí pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 
nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení

Povinná publicita

DPH

TOTO JE STRUČNÝ VÝTAH, NUTNÉ ŘÍDIT SE SPECIFICKÝMI PRAVIDLY
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Aktivita Infrastruktura pro zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání

Povinné 
přílohy:

1 Plná moc

2 Zadávací a výběrová řízení

3 Doklad o právní subjektivitě – ÚSC, OSS a jejich p.o. nedokládají

4 Výpis z rejstříku trestu – již NE

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

15 Doklad o zajištění finančního krytí – příloha požadovaná MAS
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Osnova studie proveditelnosti 

1. Úvodní informace

2. Podrobný popis projektu

3. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu (a prokázání nedostatečné kapacity zařízení)

4. Připravenost projektu k realizaci

5. Management projektu a řízení lidských zdrojů

6. Výstupy projektu

7. Rekapitulace rozpočtu projektu

8. Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu

9. Rizika v projektu

10. Vliv projektu na horizontální témata

11. Závěrečné hodnocení udržitelnosti projektu

POSTUPOVAT PŘESNĚ PODLE PŘÍRUČKY – PŘÍLOHY SPECIFICKÝCH PRAVIDEL 4A, 4B, 4D
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Studie proveditelnosti, bod 2 osnovy
PODROBNÝ POPIS PROJEKTU

 Místo realizace projektu (přesná adresa).

 Je projekt realizován na území správního obvodu obce 
s rozšířenou působností, na jehož území se nenachází sociálně 
vyloučená lokalita (podle přílohy č. 5B Specifických pravidel)?  -
u ZŠ, ZNC

 Popis cílových skupin projektu. Výběr z cílových skupin 
proveďte dle textu výzvy. 

 Popis cílů a výsledků projektu, vazba na podporované aktivity 
specifického cíle 2.4 IROP. 

 Popis synergických nebo komplementárních vazeb na 
realizované/zrealizované či plánované projekty/investiční akce. 
– u ZŠ, ZNC

 Popis souladu projektu s nadřazenými strategickými a 
klíčovými dokumenty:

 Popis vazby na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoj 
vzdělávací soustavy ČR na období 2019-2023 – pro MŠ,ZŠ

 Popis souladu projektu s Akčním plánem inkluzivního 
vzdělávání platný v době předložení žádosti - u MŠ

 Popis vazby na Místní akční plán vzdělávání (MAP) – pro MŠ, 
ZŠ, u ZNC + Krajský akční plán vzdělávání (KAP)

 Je projektový záměr školy/školského zařízení uveden ve 
Strategickém rámci MAP? 

 Napište název Místního akčního plánu.

 Napište název projektu školy/školského zařízení uvedený 
ve strategickém rámci MAP. 

 Popis vazby projektu na jiné dotační tituly – žadatel popíše, zda 
projekt získal/nezískal podporu z Národního fondu pro 
podporu MŠ a ZŠ

 Pokud je součástí projektu více škol /vzd.zařízení, identifikujte 
a popište každé zařízení zvlášť

 Uvedete adresu

 Vyhledáte v Příloze č. 5B Specifických Pravidel (seznam ORP 
bez SVL), Seznam ORP s SVL je v příloze č. 5A

 Výzva MAS

 Výzva MAS, Specifická pravidla – projekt musí být v souladu s 
podporovanými aktivitami výzvy

 Realizujete-li nebo jste realizovali podobně zaměřený projekt 
(např. v rámci „šablon“, OP Z apod.)popište vazby

 Vyhledat odpovídající dokumenty a popsat soulad Vašeho 
projektu s nimi
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dz-cr-2019-
2023

 http://www.inkluzevpraxi.cz/apivb/akcni-plan-inkluzivniho-
vzdelavani
http://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP

Nutné, aby byla v SR MAP správně zaškrtnuta klíčová 
kompetence!

Není nezbytné, aby název projektu v MAP byl shodný s názvem 
žádosti, ale musí být jasné, že jde o shodný projekt!

Musí být ve SR MAP 2014-2020!

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/fond-
rozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-skol

https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/fond-
rozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-skol

Vyplňte tabulku uvedenou v osnově
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Studie proveditelnosti, bod 2 osnovy
PODROBNÝ POPIS PROJEKTU

 Identifikace nemovitostí dotčených realizací projektu.

 Výchozí stav – popis výchozí situace (problémy a 
nedostatky infrastruktury školy, školského zařízení). – u 
MŠ trochu odlišné

 Popis nulové (srovnávací) varianty. Jedná se o variantu, 
v případě, že projekt nebude realizován.

 Podrobný popis investiční varianty projektu (jedná se o 
variantu, při níž je projekt financován z IROP): 
 přípravné aktivity vztahující se k předložení projektu, 

např. zpracování doprovodných studií, příloh, 
projektové dokumentace,

 popis realizace hlavních aktivit projektu (dle kapitoly 
3.1.3/ 3.2.3/3.4.3 Specifických pravidel),

 popis realizace vedlejších aktivit projektu (dle 
kapitoly 3.1.3/3.2.3/3.4.3 Specifických pravidel),

 popis ukončení realizace projektu, např. kolaudace, 
uvedení do provozu,

 konečný stav – popis po realizaci projektu:
 popis odborných učeben podpořených z IROP 

(vybavení učeben, náplň výuky, zaměření 
předmětů, vazba na konkrétní klíčové 
kompetence IROP a definované obory a oblasti 
vzdělávání), předpokládané časové vytížení 
učebny ve školním roce (týdně), kapacita 
učebny), popis bezbariérové dostupnosti 
učeben; pozn.: každou učebnu popište zvlášť,

 popis bezbariérové dostupnosti školy.
 popis nových kmenových učeben podpořených 

z IROP (počet vybudovaných učeben, kapacity 
nově vybudovaných učeben, vybavení učeben, 
popis bezbariérové dostupnosti učeben; pozn.: 
každou učebnu popište zvlášť. – u ZŠ

 stav a kapacita zařízení, zázemí a vybavení, 
očekávaná věková struktura dětí, rozsah 
uspokojení poptávky – u MŠ

 Adresa budovy, kde proběhne realizace projektu, 
katastrální území, vlastník, event. snímek katastrální mapy 
z KN: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

 Současný stav  - stručný úvod – kolik žáků škola sdružuje, 
kolik je tříd, stav budovy, zejména učeben, dotčených 
realizací projektu;

 Jak budete postupovat v případě, že projekt nebude 
realizován – zůstane stávající stav, budete se dále snažit 
získat podporu k realizaci z jiných DT…apod.

 Co bylo zpracováno v rámci přípravných prací? ( např. 
projektová dokumentace, st. proveditelnosti, zajištění 
vyjádření st. úřadu, průzkum trhu na vybavení apod…)

 Kap. Specifických pravidel a popis hlavních aktivit, (např. stavební 
úpravy učebny – jaké? A pořízení vybavení učebny – jakého?)

 Kap. Specifických pravidel a popis vedlejších aktivit projektu 
(např. příprava výběrového řízení, st.proveditelnosti, zeleň a 
venkovní úpravy, projektová dokumentace, autorský dozor…)

 Jak bude zahájen provoz?  Podléhá projekt kolaudaci? 

 S využitím údajů z projektové dokumentace, průzkumu 
trhu, ŠVP.
Popis vybavených odborných učeben, náplň výuky dle ŠVP 
a kapacita učebny, vytížení učebny – kolik hodin 
výuky/týden, popis bezbariérové dostupnosti učebny i 
školy

(tímto způsobem postupně popsat všechny aktivity  
projektu)

• Navíc ještě vyplňte tabulku dle osnovy – pokud se týká 
rozšíření kapacity kmenových učeben v ORP se SVL
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Studie proveditelnosti, bod 2 osnovy
PODROBNÝ POPIS PROJEKTU

 Popis vazeb projektu na klíčové kompetence IROP, na 
které je projekt zaměřen (klíčové kompetence IROP: cizí 
jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce 
s digitálními technologiemi) a vazby projektového záměru 
a klíčových kompetencí IROP na školní vzdělávací program 
(případně popis plánu doplnění školního vzdělávacího 
programu), uveďte citace relevantních částí ŠVP a uveďte 
názvy předmětů s vazbou na klíčové kompetenci IROP, 
které jsou předmětem projektu. Nerelevantní, pokud by 
předmětem projektu byla jen bezbariérovost / ve 
správních obvodech ORP se SVL navyšování kapacit 
kmenových tříd. – u ZŠ
 o pro zájmové a neformální vzdělávání popište vazby 

projektového záměru a klíčových kompetencí IROP ve 
vazbě na Rámcový vzdělávací program pro základní 
vzdělávání (RVP ZV) a definované oblasti a obory dle 
kapitoly 3.4.3 Specifických pravidel, identifikujte vazby 
vzdělávacího programu zařízení, které je předmětem 
projektu; citujte relevantní pasáže vzdělávacího programu 
zařízení, které je předmětem projektu a uveďte názvy 
předmětů, kroužku či seminářů, pro které budou sloužit 
výstupy z projektu. – u zájmového, neformálního

 o pro celoživotní vzdělávání popište vazby 
projektového záměru a klíčových kompetencí IROP ve 
vazbě na Profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací, 
napište název a kód oboru (oborů), pro které bude sloužit 
výstupy z projektu (relevantní kvalifikace jsou uvedeny v 
příloze č. 8B Specifických pravidel). Klíčová kompetence 
cizí jazyk nemusí být navázána na definované kvalifikace 
dle přílohy č. 8B Specifických pravidel; citujte relevantní 
pasáže vzdělávacího programu zařízení, které je 
předmětem projektu a uveďte názvy předmětů, kroužku 
či seminářů, pro které budou sloužit výstupy z projektu. –
u celoživotního

 Popis parametrů konektivity a připojení k internetu. 
Popište parametry vnitřní konektivity a připojení 
k internetu, a to způsobem, aby bylo ověřitelné, že je 
plněn požadovaný standard konektivity. (Požadovaný 
standard je uveden v příloze Specifických pravidel č. 7A);
vyplňte pouze pro projekty, které tuto aktivitu zahrnují. –
u ZŠ

 Specifická pravidla, vazby klíčových kompetencí IROP na 
ŠVP dané školy včetně citací částí ŠVP, souvisejících  s 
projektem 
(např. při KK cizí jazyky popis ŠVP v této oblasti, vč. 
stručného popisu jedn. vyučovaných předmětů)

 (V případě zaměření na jinou oblast – bezbariérovost 
nebo navyšování kapacit kmenových tříd napsat 
NERELEVANTNÍ!)

• uveďte dle popisu, jinak nerelevantní

• uveďte dle popisu, jinak nerelevantní

• Popsat, je-li to součástí projektu, jinak NERELEVANTNÍ

35



Studie proveditelnosti, bod 2 osnovy
PODROBNÝ POPIS PROJEKTU

 Kapacita zařízení – u MŠ
 Popis kritérií pro příjem žáků do zařízení s 

prokázáním nesegregačního a 
nediskriminačního přístupu 
k marginalizovaným skupinám jako jsou 
romské děti a další žáci s potřebou 
podpůrných opatření (děti se zdravotním 
postižením, zdravotním znevýhodněním a 
se sociálním znevýhodněním). 

 Popište, jakým způsobem jsou do výuky 
v podpořeném zařízení zařazeny děti se 
zdravotním postižením, zdravotním nebo 
sociálním znevýhodněním. – u MŠ, ZŠ

 Uveďte kritéria pro výběr dětí pro přijetí – u 
MŠ

 Níže popište za projekt jako celek, i pokud 
je součástí projektu více škol či školských 
zařízení. – u ZNC

 • Identifikace negativních dopadů 
projektu:
 výčet všech negativních dopadů realizace a 

provozu projektu, jejich popis a 
předpokládaní nositelé,

 návrhy na eliminaci negativních dopadů

• Doplnit výchozí stav a očekávaný stav, případně 
vysvětlení výjimky KHK

• Popsat, má-li škola definován přístup např. v ŠVP, 
pokud nemá, uvést s odkazem na platné právní 
předpisy.  (Např. uvést: Škola nemá diskriminační 
přístup, protože žáci s výukovými obtížemi nebo 
ze slabého sociokulturního prostředí jsou 
integrováni v běžných třídách. Vlastní kritéria pro 
přijímání žáků škola nemá a řídí se platnými 
právními předpisy.)

• Popsat dle návodu
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Studie proveditelnosti, bod 3 osnovy
ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU
Pro každé zařízení popsat zvlášť

 Zdůvodnění záměru, doložení potřebnosti 
projektu:
 zdůvodnění potřebnosti staveb a stavebních 

úprav,
 zdůvodnění potřebnosti zajistit fyzickou 

dostupnost a bezbariérovost zařízení 
 (v případě, že součástí projektu nejsou bezbariérové 

úpravy, žadatel popíše, jak je bezbariérový přístup 
k budoucím výstupům projektu zajištěn). 

 zdůvodnění potřebnosti nákupu budovy,
 zdůvodnění potřebnosti kompenzačních 

pomůcek, pokud je relevantní,
 zdůvodnění potřebnosti nákupu vybavení,
 zdůvodnění potřebnosti vnitřní konektivity. – u 

ZŠ

 Prokázání nedostatečné kapacity zařízení – u MŠ
 Zdůvodnění potřebnosti realizace odborných 

učeben a výukových prostor s vazbou na klíčové 
kompetence IROP (vyplňte, pokud je budování 
odborných učeben a výukových prostor zahrnuto 
v projektu). – u ZŠ, ZNC

 Definice oblastí, které bude projekt řešit a 
z jakého důvodu je tato problematika považována 
za prioritní. – u ZŠ, ZNC

 Další zdroje (dokumenty či analýzy), ve kterých je 
doložena potřebnost. – u ZŠ, ZNC

 Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem 
na popis dopadů na cílové skupiny – u ZNC

 Opět s odkazem na současný stav co přesně potřebujete 
(budete realizovat) a proč to potřebujete 

 Je-li škola již bezbariérová, popíšete jakým způsobem

 Popisujete jednotlivé body. V případě, že některé body 
nerealizujete, „podotázku“ ponecháte v osnově studie, 
ale uvedete „NERELEVANTNÍ“

 Zdůvodnit argumenty (bytová výstavba, demografická 
analýza)

 Shrnutí na jaké KK je projekt zaměřen, zdůvodnění, proč 
je toto zaměření cílem projektu (vazba dané učebny ke KK 
+ cíl, co má daná KK u žáků rozvíjet)

 Co konkrétně projekt řeší (např. rekonstrukci, vybavení 
odborné učebny) + opět čeho chce škola daným řešením 
dosáhnout (např. současný stav je nedostačující pro 
výuku….prioritou školy tedy je…)

 Např. Školní akční plán, Programový rozvojový dokument 
obce, svazku obcí apod…

 Cílové skupiny jsou v textu výzvy MAS
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Studie proveditelnosti, bod 4 osnovy
PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI
 Technická připravenost:

 majetkoprávní vztahy,

 připravenost projektové dokumentace,

 připravenost dokumentace k zadávacím a 
výběrovým řízením, údaje o proběhlých řízeních,

 výsledky procesu EIA, územní rozhodnutí, stav 
závazných stanovisek dotčených orgánů státní 
správy,

 popis stavebního řízení:

 – jednotlivé kroky řízení, stav řízení a výčet 
termínů. V případě, že projekt nepočítá se 
stavebními pracemi, žadatel uvede, že se na 
něj nevztahuje povinnost dokládání 
stavebního povolení ani ohlášení.

 provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce 
podpory, popis organizačních a finančních vztahů 
mezi příjemcem podpory a provozovatelem v 
době realizace a udržitelnosti – u ZNC

 Plán zdrojů financování:

 způsob financování realizace projektu, popis 
zajištění předfinancování a spolufinancování 
projektu.

 Organizační připravenost: - u MŠ

 popis procesů – organizace, odpovědnost, 
schvalování a kontrola v jednotlivých fázích 
realizace projektu 

 využití nakupovaných služeb.

 Popsat stav přípravy/ vyřešení jednotlivých 
bodů. U bodu, kde nejsou potřebná žádná 
stanoviska doplnit „NERELEVANTNÍ“

 U vydaných stanovisek uvést termíny, kdy 
byla vydána!

 Jaký bude vzájemný vztah – smluvně, jak 
jsou řešeny odpovědnosti apod.

 Jakým způsobem bude zajištěno 
předfinancování projektu, kdo jej 
předfinancuje, jakým způsobem, z jakých 
zdrojů bude zajištěn a financován vlastní 
podíl žadatele
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Studie proveditelnosti, bod 5 osnovy
MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

 Zajištění administrativní 
kapacity – počet a kvalifikace 
lidí, kteří budou řídit projekt 
v době jeho realizace, vyčíslení 
nákladů na jejich osobní 
výdaje, dopravu, telefon, 
počítač, kancelářské potřeby –
odhad v řádu desetitisíců.

 Zajištění provozu pro řízení 
projektu – kancelář (vlastní, 
pronajatá, vypůjčená, 
podmínky nájmu nebo 
výpůjčky), počítač, telefon, 
apod. 

 Popsat jednotlivé fáze realizace 
projektu (např. přípravná fáze: 
hlavní manažer a dohled nad 
realizací, zpracovatel studie, 
PD, průzkumu trhu…, realizační 
fáze doplnit ekonom, kdo bude 
zpracovávat ZoR a ŽoP apod…)

 u ZNC trochu jiný popis v 
osnově, ale obsah podobný

 Buď doplnit nebo uvést, že 
projekt bude řídit žadatel ze 
stávajícího provozu – kancelář 
ředitele školy, starosty nebo 
odboru rozvoje města apod. 
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Studie proveditelnosti, bod 6 osnovy
VÝSTUPY PROJEKTU - MŠ

 Přehled výstupů projektu a jejich 
kvantifikace:

 výstup projektu, 

 termín splnění cílů projektu a indikátorů 
a jejich doložení,

 Dostupnost výstupů projektu – provozní 
doba zařízení v pracovní dny.

 Indikátory:

 počáteční a cílová hodnota indikátorů a 
způsob jejich výpočtu,

 5 00 00 – počet podpořených vzdělávacích 
zařízení
5 00 01 – kapacita podpořených 
vzdělávacích zařízení

 Doplnit jednotlivé body
(např. výstup – 1 učebna s kapacitou xx, …+ 
bezbariérovost, herní prvky, zeleň…)

 Ukončení realizace, popis využití výstupu 
ve vazbě na danou výzvu a ŠVP školy

 Uvést provozní dobu školy

 5 00 00 – 1 podpořené vzdělávací zařízení

 5 00 01 – kapacita učebny/učeben, v 
případě řešení bezbariérovosti v rámci 
projektu kapacita školy v souladu s 
Rejstříkem škol a školských zařízení: 
https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/

 Pozn. Indikátor 5 01 20 nerelevantní pro výzvu MAS
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Studie proveditelnosti, bod 6 osnovy
VÝSTUPY PROJEKTU - ZŠ

 Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:

 výstup projektu, 

 průkazné doložení a termín naplnění cílů projektu,

 popis použití výstupů projektu.

 Dostupnost výstupů projektu – provozní doba zařízení 
v pracovní dny.

 Popis spolupráce škol (základních, středních a vyšších 
odborných) při využívání výstupů z projektu, počet škol 
podílejících se na spolupráci.

 Žadatel popíše konkrétně, jak budou výstupy projektu využívat 
jiné školy (mateřské, základní, střední či vyšší odborné), a to 
včetně frekvence tohoto využití. Dané informace musí být 
v souladu s memorandem či smlouvou o spolupráci mezi 
školami, které žadatel dokládá. Ve studii proveditelnosti bude 
podrobněji popsán způsob spolupráce a využití výstupů a 
očekávaný přínos této spolupráce a využití výstupů. Pokud není 
pro projekt relevantní, žadatel nevyplňuje.

 Popis vazby projektu na mimoškolní zájmové aktivity dětí a 
mládeže a popis využití výstupů projektu pro mimoškolní 
zájmovou činnost. 

 Popis časového využití vybudované infrastruktury k vedlejší, 
hospodářské činnosti (např. využití pro zájmové, celoživotní či 
neformální vzdělávání pro dospělé). Infrastruktura může být 
využívána na vedlejší činnost maximálně do 15 % roční celkové 
kapacity.  

 Indikátory:

 počáteční a cílová hodnota indikátorů a způsob jejich 
výpočtu,

 5 00 00 – počet podpořených vzdělávacích zařízení
5 00 01 – kapacita podpořených vzdělávacích zařízení

 Doplnit jednotlivé body
(např. výstup – 1 učebna, zaměřená na KK…+ bezbariérovost, 
zeleň…)

 Ukončení realizace, popis využití výstupu ve vazbě na danou 
výzvu a ŠVP školy

 Uvést provozní dobu školy

 Uvést podrobně popis spolupráce s dalšími školami, je-li 
plánována, doložit přílohou (smlouvou, memorandem) . Není-li 
plánována spolupráce, uvést „NERELEVANTNÍ“

 Popsat spolupráci s organizacemi zájmového a  neformálního 
vzdělávání a možné využití výstupů projektu těmito 
organizacemi, včetně předpokládané četnosti využití těchto 
výstupů!

 V případě využití k vedlejší hospodářské činnosti popsat, jinak 
uvést „NERELEVANTNÍ“

 5 00 00 – 1 podpořené vzdělávací zařízení

 5 00 01 – kapacita učebny/učeben, v případě řešení 
bezbariérovosti v rámci projektu kapacita školy v souladu s 
Rejstříkem škol a školských zařízení: 
https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/
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Studie proveditelnosti, bod 6 osnovy
VÝSTUPY PROJEKTU - ZNC

 Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:

 výstup projektu, 

 průkazné doložení a termín naplnění cílů projektu,

 popis použití výstupů projektu.

 Dostupnost výstupů projektu – provozní doba zařízení v měsících, 
provozní doba zařízení v pracovní dny v měsících

 Popis využití kompenzačních pomůcek

 Popis spolupráce škol a školských zařízení s NNO, kulturními institucemi 
a dalšími zařízeními spolupracujícími s dětmi a mládeží při využívání 
výstupů z projektu. Žadatel popíše konkrétně, jak budou výstupy 
projektu využívány k vzájemné spolupráci. Dané informace musí být 
v souladu s memorandem či smlouvou o spolupráci, které žadatel 
dokládá. Ve studii proveditelnosti bude podrobněji popsán způsob 
spolupráce a využití výstupů a očekávaný přínos této spolupráce a 
využití výstupů. Pokud není pro projekt relevantní, žadatel nevyplňuje.

 Popis vazeb projektu na budoucí uplatnění absolventů na trhu práce a 
potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Pokud 
není pro projekt relevantní, žadatel nevyplňuje.

 Popis, jakým způsobem projekt zohledňuje potřeby dětí se SVP a dětí ze 
sociálně znevýhodněných a kulturně odlišných rodin. Pokud není pro 
projekt relevantní, žadatel nevyplňuje.

 Popis časového využití vybudované infrastruktury k vedlejší, 
hospodářské činnosti (např. využití pro zájmové, celoživotní či 
neformální vzdělávání pro dospělé). Infrastruktura může být využívána 
na vedlejší činnost maximálně do 15 % roční celkové kapacity.  

 Indikátory:

 počáteční a cílová hodnota indikátorů a způsob jejich výpočtu,

 5 00 00 – počet podpořených vzdělávacích zařízení
5 00 01 – kapacita podpořených vzdělávacích zařízení

 Způsob stanovení cílových hodnot

 Vazba indikátorů na cíle projektu a aktivity

 Doplnit jednotlivé body
(např. výstup – 1 učebna, zaměřená na KK…+ bezbariérovost, 
zeleň…)

 Ukončení realizace, popis využití výstupu ve vazbě na danou 
výzvu a ŠVP školy

 Uvést provozní dobu zařízení

 Nejsou-li pořizovány, uvést nerelevantní

 Uvést podrobně popis spolupráce s dalšími subjekty, je-li 
plánována, doložit přílohou (smlouvou, memorandem) . Není-li 
plánována spolupráce, uvést „NERELEVANTNÍ“

 Jaké budou mít absolventi daného vzdělávacího oboru 
pracovní uplatnění

 Jestli projekt zohledňuje potřeby těchto dětí.

 5 00 00 – 1 podpořené vzdělávací zařízení

 5 00 01 – kapacita učebny/učeben, v případě řešení 
bezbariérovosti v rámci projektu kapacita školy v souladu s 
Rejstříkem škol a školských zařízení: 
https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/

 Popsat, jak se k hodnotám dospělo, hl. u 50001

 Provazba s kap.2, kde jsou cíle a aktivity uvedeny
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Studie proveditelnosti, bod 7 osnovy
REKAPITULACE ROZPOČTU PROJEKTU

 Finanční analýza sestavená do konce udržitelnosti s 
plánem údržby a reinvestic (financování provozní 
fáze po dobu udržitelnosti)

 Uveďte v tabulce plán cash-flow v době udržitelnosti 
projektu v členění po letech:

 provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z 
provozu projektu, stanovené bez zohlednění 
inflace,

 čisté jiné peněžní příjmy během realizace 
projektu,

 Zdroje financování provozních výdajů

 Vyhodnocení plánu cash-flow:

 zdůvodnění negativního cash-flow v některém 
období a zdroj prostředků a způsob překlenutí.

 Podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů 
projektu –

 u každé položky rozpočtu projektu musí být 
uvedeno, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší 
aktivity projektu podle kap. 3.1.6/3.2.6/3.4.6 
Specifických pravidel a zároveň musí být 
uvedena konkrétní vazba na výběrové/zadávací 
řízení.

 Samostatný řádek u položek > 100 tis.Kč bez DPH 
(i v součtu podobných plnění)

 Jaké náklady v provozní fázi vznikají (energie, 
údržba,…) a z čeho se budou hradit (pronájem, 
vlastní prostředky, rozpočet města apod.)

 Uvést, je-li relevantní např. jaká je předpokládaná 
částka za údržbu projektu (5 let udržitelnosti), 
popř. přinese-li projekt nějaké příjmy

 Uvést, je-li relevantní

 Viz odpovídající kapitola Specifických pravidel
- rozdělit hlavní a vedlejší aktivity, v osnově 
Studie proveditelnosti je návodná tabulka
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Studie proveditelnosti, bod 8 osnovy
ZPŮSOB STANOVENÍ CEN DO ROZPOČTU PROJEKTU

 Způsoby stanovení cen do rozpočtu projektu 
mimo stavební práce

 V případě, že zadávací/výběrové řízení nebylo 
zahájeno (dále také „nezahájená zakázka“), 
žadatel stanoví cenu na základě předpokládané 
hodnoty zakázky. 

 V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo 
zahájeno a nebylo ukončeno (dále také „zahájená 
zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě 
předpokládané hodnoty zakázky.

 V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo 
ukončeno, tj. byla uzavřena smlouva na plnění 
zakázky (dále také „ukončená zakázka“), žadatel 
stanoví cenu na základě ukončené zakázky a 
uzavřené smlouvy na plnění zakázky. 

 Stanovení ceny přímých nákupů do 100 000 Kč 
bez DPH žadatel nepředkládá.

 Stanovení cen se netýká stavebních prací. 
Ocenění stavebních prací žadatel dokládá 
přílohou č.10 – Položkový rozpočet stavby podle 
jednotného ceníku stavebních prací (viz 
Specifická pravidla, kap. 3.2.4 / 3.4.4) 

 Uvést do tabulky Průzkum trhu na 
vybavení nebo v případě 
výběrového řízení uvést ceny z 
tohoto realizovaného výběrového 
řízení

 Stavební práce jsou řešeny 
rozpočty z ceníků stavebních 
prací!

 Rozpočet projektu rozdělit dle 
hlavních a vedlejších aktivit 
projektu!
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Studie proveditelnosti, bod 9 osnovy
RIZIKA V PROJEKTU

 V tabulce Osnovy Studie proveditelnosti jsou uvedena některá nejdůležitější rizika. 
Uvedená rizika jsou pouze příkladem, žadatel zvolí rizika podle podmínek svého 
projektu a může doplnit další. Minimálně ta, uvedená v tabulce žadatel vyplní!

 Žadatel uvede informace o dalších projektech, které předložil do výzev ŘO IROP, nositele ITI nebo 
IPRÚ (číslo projektu, alokace, aktivity projektu).

Druh rizika a fáze projektu, ve 

které je možné riziko očekávat 

Závažnost 

rizika  

(1 – nejnižší, 5 

– nejvyšší) 

Pravděpodobnost 

výskytu/četnost 

výskytu rizika (1 – 

téměř vyloučená 

až 5 – téměř jistá) 

Předcházení/eliminace 

rizika 

Technická rizika 

Dodatečné změny požadavků 
investora 

1 1 Projekt je pečlivě a 
v předstihu promyšlen a 
naplánován, investor 
nepředpokládá změnu svých 
požadavků 

Výběr nekvalitního dodavatele 1 2 V rámci projektu proběhne 
zadávací / výběrové řízení, 
které bude realizováno 
v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek 
a příslušnými pravidly 
poskytovatele dotace  

Nedodržení termínu realizace 3 3 V harmonogramu projektu 
je uvažována dostatečná 
rezerva pro případ 
nepředvídatelných 
okolností, které by mohly 
způsobit zpoždění realizace 

Živelné pohromy 3 1 S ohledem na místo 
realizace projektu je riziko 
škod způsobené živly téměř 
vyloučené, v realizační fázi 
budou škody na projektu 
kryty pojištěním dodavatele, 
v provozní fázi bude 
pořízený majetek kryt 
pojištěním žadatele 
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Studie proveditelnosti, bod 10 osnovy
VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY

 Projekt nesmí mít negativní vliv na následující

horizontální principy:

• podpora rovných příležitostí a nediskriminace,

• podpora rovnosti mezi muži a ženami,

• podpora udržitelného rozvoje (životního

prostředí).

 Žadatel stručně popíše vliv projektu na výše

uvedené horizontální principy v souladu s přílohou

č. 24 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce

(udržitelný rozvoj/životní prostředí neutrální;

rovnost příležitostí a nediskriminace pozitivní;

rovnost mezi muži a ženami neutrální).

 U projektů deklarujících pozitivní příspěvek k

posilování uplatňování horizontálních principů, je

nutný popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad

na horizontální principy, a způsob dosažení cílů a

dopadů.

 Popis žadatel uvádí v ISKP14+ v záložce horizontální 
principy v poli Popis a zdůvodnění vlivu projektu na 
horizontální principy.

 Viz Obecná pravidla, příloha č. 24

 (např. Podpora rovných příležitostí a nediskriminace –

pozitivní

Zapojení principů rovnosti žen a mužů a nediskriminace znamená 

potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, 

náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální 

orientace. Téma rovných příležitostí se vztahuje i na další 

znevýhodněné skupiny sociálně vyloučené a ohrožené sociálním 

vyloučením. 

Ve škole neexistují žádná diskriminační kritéria ani při příjmu žáků 

na tuto školu, ani v rámci jednotlivých tříd. Realizace jazykové 

učebny i učebny přírodních věd díky způsobu provedení, 

plánovanému stylu práce ve skupinách a potřebné aktivitě žáků 

pozitivně přispěje k tomu, aby se výuky mohli aktivně účastnit 

všichni žáci bez ohledu na výše uvedené aspekty. Pořízení 

schodolezu k zajištění bezbariérového přístupu zajistí rovné 

příležitosti a dostupnost odborných učeben i pro handicapované 

žáky.

 podpora rovnosti mezi muži a ženami – u MŠ pozitivní, jinak

neutrální

 podpora udržitelného rozvoje (životního prostředí) - neutrální
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Studie proveditelnosti, bod 11 osnovy
ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

 Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část:

• Provozní – u MŠ, ZŠ

o převod nebo prodej majetku ve vlastnictví
příjemce třetím osobám a partnerům,
předpokládané termíny změn vlastnictví,

o pronájem majetku třetím osobám, předpokládané
termíny změn,

o provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce
podpory, popis organizačních a finančních vztahů
mezi příjemcem podpory a provozovatelem
v době realizace a udržitelnosti,

o nároky na údržbu a nákladnost oprav. – u ZŠ

• Finanční – popis zajištění financování v udržitelnosti.

• Administrativní

o Zajištění administrativní kapacity - počet a
kvalifikace lidí, kteří budou řídit projekt v
udržitelnosti, vyčíslení nákladů na jejich osobní
výdaje, dopravu, telefon, počítač, kancelář –
odhad v řádu desetitisíců; a prohlášení, že
příjemce zajistí jejich financování.

 Uvést, zda je plánován převod  nebo pronájem majetku. 
Pokud ne, uvést „NERELEVANTNÍ“ a informaci, že žadatel 
neplánuje převod, prodej pořizovaného majetku nebo 
jeho pronájem

 Uvést fakta, např. provozovatel projektu může být škola 
jako příspěvková organizace obce, která bude žadatelem, 
popsat organizační vztahy, finanční vztahy v době 
realizace a v době udržitelnosti (5 let)

 Vznikne-li potřeba údržby a oprav, uvést předpokládanou 
roční částku na tyto položky (např. aktualizace softwaru, 
nové programy do PC, pravidelné prohlídky – profylaxe 
apod…)

 Bude financování nutné řešit v rámci např. navýšení 
rozpočtu nebo do něj nijak nezasáhne? 

 Kdo se bude o realizované výstupy (např. učebny) starat? 
Kolik osob a s jakou kvalifikací? Budou mít nějaké další 
zvláštní náklady na uvedené položky? 

Uvést zajištění financování administrativních       

kapacit
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Informace ke všem aktivitám

 Prostudovat si Obecná i Specifická pravidla k dané výzvě
 Žádost o podporu finalizovat a podepsat v systému MS2014+ v předstihu, 

nikoliv v posledních hodinách příjmu žádostí
 Dbát na předložení projektu do správné výzvy (68) a podvýzvy (OPS pro 

Český ráj)
 Dbát na doložení všech příloh, které je potřebné doložit. V případě, že je 

příloha nerelevantní, vložíte list s názvem přílohy a zdůvodníte 
nerelevantnost přílohy

 Dbát na soulad údajů, uváděných v žádosti s údaji v přílohách, zejména ve 
studii proveditelnosti

 Jednoznačně vymezovat způsobilé výdaje a to jak ve skupině výdajů, tak 
na hlavní a vedlejší aktivity

 Výstupy projektu musí být zachovány min. po dobu 5 let udržitelnosti!
 Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce stávajících budov pouze z 

důvodu nevyhovujícího technického stavu.
 Použitý dlouhodobý hmotný majetek lze pořídit, musí ale být levnější než 

nový a musí být oceněn znaleckým posudkem
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Informace ke všem aktivitám

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

Forma a způsob podání 
žádosti o podporu

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  
https://mseu.mssf.cz

Odkaz na Obecná a 
Specifická pravidla výzvy ŘO 
IROP

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-68-
zvysovani-kvality-a-dostupnosti-infrast

Podrobné informace k jednotlivým indikátorům a závazná pravidla jejich vykazování a výpočtu 
obsahují metodické listy indikátorů v příloze č. 3 Specifických pravidel.
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Časový harmonogram

 Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti:

Kancelář MAS - 15 PD

 Možnost doplnění žádosti u napravitelných kritérií:

5 PD, prodloužení max. dalších 5 PD 

opravu je možno žadatelem provést max. dvakrát!

 Věcné hodnocení:

Výběrová komise – 20 PD

 Předložení seznamů projektů Programovému výboru, který provede výběr projektů

Do 10 PD po ukončení věcného hodnocení

 Zveřejnění výsledku výběru projektů 

Do 5 PD od ukončení výběru na webu https://craj-ops.cz/

Přezkum hodnocení projektů: žadatel podává do 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o výsledku 
hodnocení projektů – řeší Kontrolní výbor MAS – lhůta 20 (40) dnů
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Způsob hodnocení 
a výběru projektů

 INTERNÍ POSTUPY pro Programový rámec IROP verze 1.2
 Interní postupy řeší rovněž problematiku náhradních projektů 

 Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

 Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
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Kritéria formálních náležitostí

 Kritéria formálních náležitostí jsou vždy napravitelná. 

✓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
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Kritéria přijatelnosti 
(příloha výzvy č. 1)

 V případě nesplnění jednoho kritéria s příznakem 
„nenapravitelné“ musí být žádost o podporu vyloučena 
z dalšího procesu hodnocení.

Obecná :

 NENAPRAVITELNÁ KRITÉRIA

✓Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný

✓Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro 
specifický cíl 2.4 a výzvu MAS

✓Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD
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Obecná kritéria přijatelnosti

 NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA
✓ Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS
✓ Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových 

způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny 
✓ Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy MAS
✓ 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)
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Specifická kritéria přijatelnosti

 Pokud není uvedeno jinak, jsou napravitelná
 PRO VŠECHNY AKTIVITY:
✓ Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k 

realizaci a udržitelnosti projektu
✓ Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání
✓ 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)

 PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY navíc:
✓ Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ČR na období 2019-2023
✓ Projekt je v souladu s Akčním plánem inkluzivního vzdělávání platným v 

době předložení žádosti o podporu
✓ Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území
✓ Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ
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Specifická kritéria přijatelnosti

✓PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY navíc:

✓Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2019-2023

✓Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy

✓Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu 
MŠ a ZŠ

✓PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ a CELOŽIVOTNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ navíc:

✓Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území
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Věcné hodnocení 
– příloha č. 2 výzvy

Max. počet bodů – 70, min. počet bodů 35

Aktivita Název kritéria

Společné pro všechny Zajištěné předfinancování projektu v době realizace 
projektu

Předškolní vzdělávání Navýšení kapacity školy

Délka pobytu dítěte

Úprava venkovní prostranství

Základní školy Rozvoj klíčových kompetencí

Využití i k mimoškolním aktivitám

Úprava venkovních prostranství 

Zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání

Rozvoj klíčových kompetencí

Spolupráce s dalšími subjekty

Využití výstupů v roce
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KRITÉRIA PRO VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTŮ
–ZÁVĚREČNÉ OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI PROJEKTŮ - CRR

 http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-
prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Kriteria-hodnoceni-
integrovane-projekty/Kriteria-hodnoceni-integrovane-
projekty-CLLD

 Kapitola 5.2 specifických pravidel 
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Zadávání veřejných zakázek

❑ Veřejné zakázky dle ZZVZ/ ZVZ
Obecná pravidla pro žadatele, kap. 5
❑ Žadatelé / příjemci při zadávání zakázek nespadajících pod působnost ZZVZ / ZVZ, jsou 

povinni postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro 
programové období 2014–2020

Metodický pokyn - MPZ (Příloha č. 3 Obecných pravidel) – verze 14 z 1.3.2021

Po podání žádosti o podporu zasílá žadatel dokumentaci k zakázce prostřednictvím modulu 
Veřejné zakázky v MS2014+ (postup viz Příloha č.35 Obecných pravidel). 
Administrativní stav zakázky „Schválena“ znamená formální přijetí změny na zakázce, nikoliv 
schválení obsahu změny na zakázce. O výsledku kontroly obsahu změny na zakázce bude 
žadatel informován samostatným stanoviskem.

Přímé nákupy nebo přímé objednávky plnění dle bodu 5.3 MPZ se do modulu „Veřejné 
zakázky“ v MS 2014+ nezadávají.

Pokud žadatel předkládá dokumentaci o zakázce, která obsahuje změnu s dopadem na projekt 
(např. změna smlouvy/dodatek s pozměněným harmonogramem, finančním plánem apod.) 
musí o této změně zároveň informovat prostřednictvím Žádosti o změnu, aby byl posouzen její 
komplexní dopad na projekt.
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Zadávání veřejných zakázek

 Povinnost zasílat dokumentaci o zakázce ke kontrole je 
navázána na obdržení vyrozumění o tom, že žadateli 
vzniká povinnost předkládat dokumentaci dle těchto 
Pravidel (dále jen „Vyrozumění“). Vyrozumění bude 
zasláno interní depeší.

 Od obdržení Vyrozumění je žadatel povinen předložit 
CRR zadávací podmínky k posouzení CRR 10 pracovních 
dní před plánovaným zahájením zadávacího řízení. 
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DĚKUJEME ZA POZORNOST

RNDr. Robert Rölc, Ph.D.
rolc-opscr@seznam.cz

Tel.: +420 606 603 194

Ing. Veronika Horáková

veronika1horakova@seznam.cz

Tel.: +420 739 017 494
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