
17.výzva
MAS Region Kunětické hory-IROP-
Vzdělávání-III 

15.11.2021, online

Webinář pro žadatele je financován z projektu "Zlepšení řídících a administrativních 
schopností MAS Region Kunětické hory, r.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001284."
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Termíny
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Vyhlášení výzvy MAS 01.11.2021 11:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu 01.11.2021 11:00

Ukončení příjmu žádostí o podporu 15.12.2021 12:00

Datum zahájení realizace projektu 01.01.2014

Datum ukončení realizace projektu 30.06.2023



17. výzva 

Vzdělávání-III



17. výzva Vzdělávání-III
oprávnění žadatelé

• Obce

• Organizace zřizované/zakládané obcemi

• NNO

• Církve, církevní organizace

• Školy a školská zařízení v oblasti
předškolního/základního vzdělávání

• Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích
aktivit
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17. výzva Vzdělávání-III
cílová skupina

• Osoby sociálně vyloučené/ohrožené sociálním vyloučením
• Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
• Děti v předškolním vzdělávání
• Žáci
• Dospělí v dalším vzdělávání 
• Pedagogičtí pracovníci
• Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v 

oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb 
• Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v 

oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
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17. výzva Vzdělávání-III
podporované aktivity (1/3)

• Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

• výstavba nové infrastruktury vč. přípojky pro
přivedení inženýrských sítí,

• rekonstrukce a stavební úpravy stávající
infrastruktury (včetně zabezpečení
bezbariérovosti),

• nákup pozemků a staveb (nemovitostí),

• pořízení vybavení budov a učeben,
kompenzačních pomůcek.
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17. výzva Vzdělávání-III
podporované aktivity (2/3)

• Infrastruktura základních škol
• výstavba nové infrastruktury vč. přípojky pro přivedení

inženýrských sítí,

• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury
(včetně zabezpečení bezbariérovosti),

• nákup pozemků a staveb (nemovitostí),

• pořízení vybavení budov a učeben, kompenzačních
pomůcek,

• zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.
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17. výzva Vzdělávání-III
podporované aktivity (3/3)

• 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),

• nákup pozemků a staveb (nemovitostí),

• pořízení vybavení budov a učeben, kompenzačních
pomůcek.
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17. výzva Vzdělávání-III
podporované aktivity

Projektové záměry musí být v souladu se
Strategickým rámcem MAP, s Místním
akčním plánem vzdělávání nebo s
Krajským akčním plánem vzdělávání.
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17. výzva Vzdělávání-III
alokace a míra podpory

• Podpora 

95 % celkových způsobilých výdajů 

• Min. výše celkových způsobilých výdajů jednoho projektu

50 000 Kč

• Max. výše celkových způsobilých výdajů jednoho projektu

251 225 Kč

• CZV na výzvu = 251 225 Kč

• Ex-post financování
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17. výzva Vzdělávání-III
přílohy 

• Plná moc

• Zadávací a výběrová řízení

• Doklady o právní subjektivitě 

– výpis z ŽR/OR

• Studie proveditelnosti (dle osnovy 
MAS)

• Doklad o prokázání právních vztahů k
majetku, který je předmětem projektu

• Územní rozhodnutí nebo územní
souhlas nebo veřejnoprávní smlouva
nahrazující územní řízení

• Žádost o stavební povolení nebo
ohlášení stavby

• PD

• Položkový rozpočet

• Čestné prohlášení o skutečném 
majiteli

• MŠ, ZŠ: Výpis z Rejstříku škol a
školských zařízení

• MŠ: Stanovisko Krajské hygienické
stanice ke kapacitě školy
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Tipy a doporučení   (1/2)

• Pro zpracování Studie proveditelnosti:
– stahujte osnovy upravené MAS RKH (naleznete u výzev)
– nemažte žádné body osnovy - je nutné vyplnit veškeré body osnovy
– u bodů, které jsou nerelevantní, je nutné napsat, že jsou nerelevantní a proč

• Vždy zkontrolujte soulad údajů mezi jednotlivými přílohami, které
dokládáte
– územní rozhodnutí, stavební povolení, projektová dokumentace, studie

proveditelnosti, …
– údaje nesmí být různě zaokrouhlené (např. projektová dokumentace nesmí

uvádět 50,6 m a studie proveditelnosti 51 m rekonstruovaného chodníku)

• Tzv. společné územní rozhodnutí a stavební povolení musí nabýt
právní moci nejpozději ke dni podání žádosti o podporu.

• Pokud k realizaci projektu není potřeba územní rozhodnutí/územní
souhlas/stavební povolení apod., je ideální, pokud SÚ vystaví
potvrzení, že daný dokument není potřeba a toto potvrzení bude
přiloženo k žádosti.
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Tipy a doporučení (2/2)
• V položkovém rozpočtu s pomocí projektanta vyznačte způsobilé

výdaje (vč. dělení na hlavní a vedlejší činnosti) a nezpůsobilé
výdaje.

• Dobře si rozmyslete začátek a konec realizace projektu, tak abyste
stihli projekt zrealizovat. Berte v potaz např.:
– dobu hodnocení,
– přírodní vlivy,
– povinnost výběrového řízení dle Metodiky u zakázek nad 400 tis. Kč

bez DPH,
– veškeré způsobilé výdaje projektu musí být proplaceny dodavatelům

do konce realizace projektu,
– termín max. doby realizace projektu (30.06.2023).

• Podmínky, které stanovíte v zadávací dokumentaci pro účastníky
VŘ, musí být v souladu s projektem a musí být v nabídce účastníka
splněny, v opačném případě bude muset dojít k vyřazení účastníka.
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Jak podat žádost o dotaci
náležitosti

1. Žadatel musí mít vlastní elektronický podpis

2. Výzvy naleznete na internetu na 
www.masrkh.oblast.cz (VYHLÁŠENÉ VÝZVY)

3. Podání elektronické žádosti o dotaci přes MS 2014+ 
(IS KP14+)
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Jak podat žádost o dotaci 
IS KP14+

• Aplikace pro podání elektronické žádosti

• www.mseu.mssf.cz

1. Registrace žadatele

2. Vyplnění elektronické žádosti

3. Podpis statutárního zástupce
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1. Registrace

17



2. Žádost (1/7)
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2. Žádost (2/7)
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2. Žádost (3/7)
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2. Žádost (4/7)
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2. Žádost (5/7)
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Výzva ŘO Výzva MAS

68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A
DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO
VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ -
INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

17.výzva MAS Region Kunětické hory-
IROP-Vzdělávání-III



2. Žádost (6/7)
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2. Žádost (7/7)
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Hodnocení a výběr projektů

1. Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí 
manažery MAS (dle kritérií v příloze č. 1 výzvy)

2. Věcné hodnocení projektů výběrovou komisí MAS 
(dle preferenčních kritérií v příloze č. 1 výzvy)

3. Výběr projektu představenstvem MAS

4. Závěrečné ověření způsobilosti projektů na CRR

Podrobnosti viz Interní postupy pro programový rámec IROP, 
ver. 2.0 MAS Region Kunětické hory (ke stažení na webu MAS).
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Preferenční kritéria

• Při vyplňování žádosti dbát na preferenční kritéria

• Do žádosti uvést relevantní informace

• Případně doložit přílohy vztahující se k 
preferenčním kritériím

Tech. pozn.: Pokud žadatel preferenční kritérium, u kterého je
vyžadována příloha, neuplatňuje, je třeba do systému MS2014+
vložit přílohu s uvedením, že dané kritérium není relevantní.

Toto se týká i všech ostatních příloh, které jsou pro žadatele
nerelevantní – je nutné do MS2014+ vždy alespoň dokument s
uvedením, že daná příloha není relevantní (nebude využita).
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Hodnocení a výběr projektů

základní lhůty
Fáze Lhůta

Kontrola přijatelnosti a 
formálních náležitostí 

do 40 PD od uzávěrky příjmu žádostí

Podání žádosti o přezkum do 15 kalendářních dní od obdržení výsledku

Věcné hodnocení 
do 20 PD od uplynutí lhůty pro podání žádosti o 
přezkum

Podání žádosti o přezkum do 15 kalendářních dní od obdržení výsledku

Výběr projektů
do 15-20 PD od uplynutí lhůty pro podání žádosti o 
přezkum

Závěrečné ověření 
způsobilosti projektů na 
CRR

do 30 PD od výběru projektů na MAS
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Další kroky

• Vydání právního aktu o poskytnutí podpory

• Realizace projektu

• Žádost o platbu a Zpráva o realizaci

• Monitoring projektu, doba udržitelnosti
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Užitečné odkazy

• Výzvy a jejich přílohy 
https://www.masrkh.oblast.cz/tema/tema.phtml?id=10799

• Edukační videa https://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-ziskat-

dotaci/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

• Obecná pravidla https://irop.mmr.cz/getmedia/14a42545-b286-

467f-aea2-454db3f4e429/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-
14_final.pdf.aspx?ext=.pdf

• Specifická pravidla https://irop.mmr.cz/getmedia/e5e3a1f6-9501-
4a4d-aee9-1a191480d877/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-
4.pdf.aspx?ext=.pdf (viz Připojené soubory)
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Doporučení

• Nenechávejte prosím podání žádosti na poslední den

• Uvádějte pouze stručně věcné údaje, držte se otázek
– Viz Osnova studie proveditelnosti

– Viz Příloha č. 1 výzev (kritéria hodnocení)

• Konzultujte s MAS
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Děkujeme za pozornost

Kontakty
MAS Region Kunětické hory, z.s. Po 13:30-17:00 

Husovo náměstí 790 nebo po domluvě

533 04 Sezemice

(kancelář v přízemí)

www.masrkh.oblast.cz

Ing. Kristýna Holečková 774 293 556, holeckova.masrkh@email.cz

Ing. Ivana Řehořová 777 693 680, rehorova.masrkh@gmail.com

Ing. Kateřina Flajšmanová 771 143 240, flajsmanova.masrkh@email.cz

Mgr. Bc. Michaela Kaplavková kaplavkova.masrkh@gmail.com
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