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1) MAS, STRATEGIE
Základní údaje o MAS Region HANÁ, z.s.
- Vznik 2004
- 48 obcí
- Celkové území 42 628 ha
- Městské správní obvody (ORP)
Olomouc
Prostějov
Litovel
Konice

1) MAS, STRATEGIE
Strategie CLLD
- Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)
- Ke stažení na www.regionhana.cz
- https://www.regionhana.cz/cs/clld-2014-2020/strategie-clldrh-2015-2020/
- Nejdůležitější část – Programové rámce (str 252)
- Pro oblast školství – 2 programové rámce:
-

O3 - Opatření PR IROP 3 – Infrastruktura pro vzdělávání
O4 - Opatření PR IROP 4 – Infrastruktura pro neformální vzdělávání

1) MAS, STRATEGIE

Strategické dokumenty MAP
- MAP – Místní akční plán rozvoje školství
- Tyto strategie jsou pro území ORP (nekryje se s MAS)
- ORP Konice
- ORP Prostějov
- ORP Olomouc
- Důležitý je soulad se strategickým rámcem MAPu
- Označení oblastí (křížkování)

1) MAS, STRATEGIE

Přehled výzev
Výzva č.5 - IROP - Infrastruktura základních škol
Datum vyhlášení:
25.9.2018
Datum ukončení příjmu:
31.10.2018
Výzva č.6 - IROP - Bezpečnost dopravy
Datum vyhlášení:
1.10.2018
Datum ukončení příjmu:
12.11.2018
Výzva č.7 - IROP – Komunitní centra
Datum vyhlášení:
1.10.2018
Datum ukončení příjmu:
12.11.2018
Výzva č.8 - IROP - Infrastruktura pro neformální vzdělávání
Datum vyhlášení:
25.9.2018
Datum ukončení příjmu:
31.10.2018

2 ) V ÝZ VA M A S Č .5 - IN F R A STR U KTU RA ZÁ K L A DNÍC H Š KO L

Výzva č.5 - IROP - Infrastruktura základních škol
Název programového rámce: O1 – PR IROP 1 - Rozvoj dopravní a
technické infrastruktury
Datum vyhlášení:
25.9.2018
Datum ukončení příjmu:
31.10.2018
Předpoklad realizace:
od května 2018
Celková alokace (na celé období do 2020): 19,0 mil. Kč
Alokace na výzvu č.5: - bude upřesněna dle absorpční kapacity
Max. dotace na 1 projekt:
1 mil. Kč
Max. 95 % dotace

3) PREZENTACE OPATŘENÍ STRATEGIE
Název programového rámce: O1 – PR IROP 1 - Rozvoj dopravní a
technické infrastruktury
Cílem je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit
rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností.
Cíle bude dosaženo podporou investic do výstavby, stavebních
úprav a pořízení vybavení za účelem zajištění rovného přístupu ke
kvalitnímu vzdělávání a s důrazem na rozvoj klíčových
kompetencí žáků

4) PODPOROVANÁ OBLAST, TYPY PROJEKTŮ
Jaké typy projektů lze podpořit
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,

b) budování bezbariérovosti,
c) zajištění vnitřní konketivity a připojení k internetu,
d) rozšiřování kapacit kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či
demografickou potřebnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou
působností (dále jen „ORP“) se sociálně vyloučenou lokalitou

4) PODPOROVANÁ OBLAST, TYPY PROJEKTŮ
- Klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi bude
podporována pouze ve vazbě na další klíčové kompetence, tedy
ve vazbě na komunikaci v cizím jazyce, přírodní vědy, technické a
řemeslné obory.
- Odborná učebna počítačů sloužící k výuce informatiky je
relevantním záměrem, pokud bude uvedena v MAP v seznamu
projektových záměrů.
- V projektu v této výzvě je možné zajistit bezbariérovost celé
základní školy včetně přístupu do školních družin a školních klubů
v areálu školy.
- V projektu není možné navyšovat kapacity školních
družin/klubů.
- Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce stávajících
školních budov pouze z důvodu nevyhovujícího technického
stavu.

4) PODPOROVANÁ OBLAST, TYPY PROJEKTŮ
Hlavní x vedlejší aktivity
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 těchto
Pravidel).
Vedlejší aktivity projektu
- 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 související s realizací projektu (příprava a realizace
zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),
- povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).

4) PODPOROVANÁ OBLAST, TYPY PROJEKTŮ
- Způsobilé výdaje I.:
- Stavba
- stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov sloužící
základnímu vzdělávání:
- o laboratoře, dílny, odborné a specializované učebny a výukové prostory ve vazbě na
klíčové kompetence IROP, nezbytné zázemí těchto učeben (např. šatny k dílnám, sociální
zázemí, přípravny, sklady pomůcek, úklidové komory),
- 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 (způsobilým výdajem je přípojka
realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí
projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem),

4) PODPOROVANÁ OBLAST, TYPY PROJEKTŮ
- Způsobilé výdaje II.:
- 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.
- Nákup pozemků a staveb
- nákup pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové
stavby, která bude sloužit základnímu vzdělávání, cena pozemku nesmí
přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů6,
- nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit základnímu
vzdělávání (bez % limitu)

4) PODPOROVANÁ OBLAST, TYPY PROJEKTŮ
- Způsobilé výdaje III.:
- Pořízení vybavení budov a zázemí
- pořízení nábytku a vybavení laboratoří, dílen, odborných a specializovaných
učeben, výukových prostor, kabinetů ve vazbě na klíčové kompetence IROP
včetně nezbytného zázemí těchto učeben,
- nákup výukových pomůcek a technického vybavení laboratoří, dílen,
odborných a specializovaných učeben, výukových prostor a kabinetů
(přípraven) ve vazbě na klíčové kompetence IROP (např. laboratorní soustavy,
měřící zařízení, nářadí, SW a HW vybavení),
- pořízení nábytku a vybavení poradenských pracovišť v budově školy,
- pořízení nábytku do nově vybudovaných chodeb, vstupních a spojovacích
prostor,
- vybavení venkovních výukových prostor s vazbou na klíčové kompetence
IROP,
- pořízení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení nezbytných
pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání dětem se speciálními
vzdělávacími potřebami,
- pouze ve správním obvodu ORP se SVL navíc:
- pořízení nábytku a vybavení nových kmenových učeben, šaten, toalet a kabinetů ve vazbě na
zvýšenou kapacitu.

4) PODPOROVANÁ OBLAST, TYPY PROJEKTŮ
- Způsobilé výdaje IV.:
- Vnitřní konektivita a připojení k internetu
- Konektivita školy k veřejnému internetu (WAN)
- síťové zařízení WAN-LAN (podrobněji viz příloha č. 7A těchto Pravidel),
- bezpečnostní zařízení (podrobněji viz příloha č. 7A těchto Pravidel),
- nezbytné vybavení a vedení poslední míle k přípojnému bodu poskytovatele internetu
popř. propojení budov školy (rádiový přijímač, anténní zařízení, metalické nebo optické
vedení na pozemku a v budovách školy)
- nezbytné licence SW a nákup HW související s funkcionalitou síťového nebo
bezpečnostního zařízení (podrobněji viz příloha č. 7A těchto Pravidel),
- nezbytné vybavení pro umístění, instalaci a provoz technologie (podrobněji viz příloha č.
7A těchto Pravidel).

- Vnitřní konektivita školy (LAN)
- aktivní prvky, servery, síťové sondy a analyzátory, wifi vysílače, systém centrálního řízení
wifi (centrální řadiče), úložiště pro kolektory; SW nezbytný pro provoz infrastruktury
(licence OS, přístupové licence), standardní záruka.

- Další bezpečnostní prvky
- SW, HW, licence, náklady na implementaci a integraci přímo související s pořizovaným
SW a HW.

4) PODPOROVANÁ OBLAST, TYPY PROJEKTŮ
- Způsobilé výdaje V.:
- 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 vstupu,
pokud je žadatel neplátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací cena.

4) PODPOROVANÁ OBLAST, TYPY PROJEKTŮ
- Způsobilé výdaje VI.:
- Způsobilé výdaje pro vedlejší aktivitu projektu:
- demolice budov v areálu školy, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu,
- pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy (např.
elektronické zabezpečení vstupu do budovy),
- úpravy venkovního prostranství v areálu zařízení ZŠ (zeleň, přístupové cesty v
areálu školy/školského zařízení, oplocení, parkové úpravy, pořízení a obnova
mobiliáře, např. lavičky) a přístřešky nevyžadující stavební povolení,
- 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),

4) PODPOROVANÁ OBLAST, TYPY PROJEKTŮ
- NEzpůsobilé výdaje – viz pravidla

4) PODPOROVANÁ OBLAST, TYPY PROJEKTŮ
- Potenciální žadatelé:
-

školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji
obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi
nestátní neziskové organizace
církve, církevní organizace

Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí
vykonávat činnost v oblasti školství a činnost musí být v
zakladatelských dokumentech přesně zapsána. Hlavním účelem jejich
činností není vytváření zisku.
Tato aktivita není určena pro praktické základní školy, speciální základní
školy, základní umělecké školy ani pro víceletá gymnázia.

5) ŽÁDOST, STRUKTURA PROJEKTU, PŘÍLOHY
Podání žádosti – žádost + přílohy
- Žádost se podává v elektronickém systému MS2014+
- Přílohy:
- 1. Plná moc (pouze v případě přenesení pravomocí na jinou osobou)
Plnou moc lze nahradit usnesením zastupitelstva o přenesení
pravomocí.
- 2. Zadávací a výběrová řízení (pouze uzavřenou smlouvu na plnění
zakázky)
- 3. Doklady o právní subjektivitě žadatele
zřizovací či zakládací listinu nebo jiný dokument o založení
výpis z Rejstříku škol a školských zařízení.
Právní subjektivitu nemusí dokládat obce a jimi zřizované organizace
Dokumenty nesmí být starší 3 měsíců
- 4. - zrušeno
- 5. Studie proveditelnosti
- 6. Doklad o prokázání práv. vztahů k majetku, který je předmětem projektu

5) ŽÁDOST, STRUKTURA PROJEKTU, PŘÍLOHY
Povede-li projekt k technickému zhodnocení pronajatého majetku, je nutné,
aby možnost provádět technické zhodnocení na cizím majetku byla uvedena v
nájemní smlouvě či ve smlouvě o výpůjčce majetku, a to s podmínkou
zachování výstupů minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Kopie nájemní
smlouvy, či smlouvy o výpůjčce, bude doložena jako příloha žádosti o podporu.
Technicky lze zhodnocovat pouze majetek vlastněný subjekty, které spadají do
oprávněných žadatelů dle textu výzvy ŘO.

- Přílohy – pokračování I.:
- 7. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas
nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
- 8. 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
- 9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro
ohlášení stavby
Pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, dokládá žadatel
projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby. V případě, že již byla
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, žadatel ji
také přikládá k žádosti o podporu.

5) ŽÁDOST, STRUKTURA PROJEKTU, PŘÍLOHY
- Přílohy – pokračování II:
- 10. Položkový rozpočet stavby
Specifika – viz pravidla
- 11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
většinou nerelevantní
- 12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli
většinou nerelevantní
- 13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

5) ŽÁDOST, STRUKTURA PROJEKTU, PŘÍLOHY
Co je potřeba udělat:
- Projektová dokumentace
- Žádost + studie proveditelnosti
- Přílohy žádosti
- Soulad s MAP
- Podat v termínu v kanceláři MAS

6) DOTAZY, DISKUSE

dotazy, diskuse

Děkuji za pozornost
Ing. Jaroslav Brzák
Manažer MAS Region HANÁ
Náměstí T. G. Masaryka 99
783 44 Náměšť na Hané
Tel.: 605 174 701
region.hana@seznam.cz
jarek.brzak@post.cz
www.regionhana.cz

