AVÍZO VÝZVY
Název výzvy

3.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-I

*POZOR: Jedná se pouze o avízo výzvy, informace se od skutečně vyhlášené výzvy mohou lišit
Příjemci:
Společné pro všechny aktivity - obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace
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
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

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 - děti v předškolním vzdělávání
Aktivity Infrastruktura základních škol - žáci
Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - žáci (studenti), děti v předškolním vzdělávání, pracovníci
a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, dospělí v dalším
vzdělávání
Výše podpory: 95 %
Předpokládané min. celkové způsobilé výdaje 50 000,00 Kč
Předpokládané max. celkové způsobilé výdaje 1 400 000,00 Kč
- ex-post financování

Podání žádosti:
Předpokládaný termín: 15.8.2017 (11:00) až 17.10.2017 (12:00)
Elektronicky na: https://mseu.mssf.cz

Typy podporovaných projektů:
- Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání (dětských skupin a mateřských škol)
- Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o
děti ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství
(zeleň, herní prvky).
- Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách - Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků
v následujících klíčových kompetencích:
o v oblastech komunikace v cizích jazycích,
o v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
o ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
- Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích:
o v oblastech komunikace v cizích jazycích,
o v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
o ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání.
- Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže - Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje
klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání:
o v oblastech komunikace v cizích jazycích,
o v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
o ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
- Doplňkové aktivity: Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a
střechy a zahrady.

Předpokládané podporované aktivity:
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:
- MŠ 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,
- spolků zajišťujících péči o předškolní vzdělávání dětí dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra,
předškolní kluby).
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.
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.
Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
- přístavby, nástavby 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.)
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
- pořízení vybavení budov a učeben
- pořízení kompenzačních pomůcek
Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními
technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.

Přílohy k žádosti (minimální výčet):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Plná moc – v případě přenesení pravomocí na jinou osobu
Zadávací a výběrová řízení
Doklady o právní subjektivitě – výpis ze živnostenského/obchodního rejstříku apod.
Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
Podnikatelský plán
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
Položkový rozpočet stavby
Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
ČP o skutečném majiteli (obce a DSO nedokládají)
příp. Smlouva o spolupráci subjektů – dokládá se pouze v případě, že žadatel chce doložit preferenční kritérium založené na
principu spolupráce v regionu – závazný vzor bude součástí výzvy
pouze aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání: Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
pouze aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání: Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy

15. pouze aktivita Infrastruktura základních škol: Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
* Bližší informace o jednotlivých přílohách k žádosti naleznete ve Specifických pravidlech výzvy č. 68 IROP, kap. Povinné přílohy k
žádosti (Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - kapitola 3.1.4, Infrastruktura základních škol - kapitola 3.2.4, Infrastruktura pro
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - kapitola 3.4.4)

Kritéria pro hodnocení projektů:
Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení budou zveřejněny spolu s výzvou. Kritéria závěrečného
ověření způsobilosti, které bude provádět CRR, se nacházejí ve Specifických pravidlech výzvy č. 68 ve znění platném ke dni vyhlášení
této výzvy (kapitola 5.2).
Specifická pravidla pro žadatele: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/1d8a717e-75bc-45a6-a52fc9dcf2ea35db/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-1.pdf?ext=.pdf

