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NÁVAZNOST PODVÝZVY MAS NA VÝZVU IROP

• https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-
kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

• VÝZVA Č. 68 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO 
VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

• Výzva MAS Vyhlídky, z.s. – 1.1.3. Podpora zájmového a neformáního vzdělávání 
mládeže

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela


NÁVAZNOST PODVÝZVY MAS NA VÝZVU IROP



ZÁKLADNÍ INFORMACE K VÝZVĚ

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 10. 12. 2017

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 10. 12. 2017

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 28. 2. 2018

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu
• 2 250 000 Kč

MINIMÁLNÍ výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč

MAXIMÁLNÍ výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 95%

Forma podpory: Dotace – ex-post financování 



TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ

• Stavby 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. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb)

• nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

• pořízení vybavení budov a učeben

• pořízení kompenzačních pomůcek

• 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. Klíčovými kompetencemi jsou: komunikace v cizích jazycích, 
přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi.



OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

• Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního 
vzdělávání a vyšší odborné školy

• Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

• Organizace zřizované nebo zakládané kraji 

• Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

• Nestátní neziskové organizace 

• Církve, církevní organizace 

• Příspěvkové organizace organizačních složek státu (dále jen "PO OSS")



CÍLOVÉ SKUPINY

• 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

• 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



PROCES HODNOCENÍ PROJEKTŮ

1. Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí projektu. Pokud splní kriteria
přijatelnosti a formální náležitosti                      věcné hodnocení.

• provádí pracovníci MAS

• do 5 prac. dnů od registrace žádosti

• žadatelé mohou být až 2x vyzváni k doplnění (doplnění zaslat vždy do 5 prac. dnů od vyzvání)

• Výsledek kontroly se žadatelé dozví v systému MS2014+ (do 5 prac. dnů od ukončení kontroly)

2. Věcné hodnocení
• Provádí Hodnotitelská komise

• MAX. počet bodů může být 50.

• Minimální bodová hranice = 27 bodů (54%)

• Při shodě je vybrán projekt, který byl podán dříve!



PROCES HODNOCENÍ PROJEKTŮ

• Výstupem hodnocení seznam projektů seřazený sestupně podle počtu dosažených 
bodů.

• Seznam projektů je předložen ke schválení Výkonné radě.

• Výsledkem jednání Výkonné rady seznam podpořených, náhradních a 
nepodpořených projektů.

• Rozhodovací orgán nesmí měnit pořadí ani hodnocení žádostí o podporu.

• Závěrečné ověření způsobilosti projektu provádí CRR.
• Žadatel má možnost podat žádost o přezkum hodnocení



KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A 
PŘIJATELNOSTI

Kritéria formálních náležitostí

• 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

Kritéria přijatelnosti

• Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a 
podporovanými aktivitami výzvy MAS

• Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS

• Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce 
výzvy MAS

• Projekt respektuje stanovené hranice 
celkových způsobilých výdajů uvedených ve 
výzvě MAS

• Potřebnost realizace projektu v území MAS je 
odůvodněnaSpecifické kritérium přijatelnosti:

Projekt je v souladu se schválenou SCLLD 

MAS Vyhlídky na období 2014 - 2020 



KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ

• Projekt řeší využití výstupů projektu v kalendářním roce (<10 měs./rok; 10 
měs./rok; >10 měs./rok)

• Projekt je zaměřen na klíčové kompetence IROP – cizí jazyky, technické a 
řemeslné obory, přírodní vědy a digitální technologie

• V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a 
způsoby jejich eliminace

• Projekt plánuje vzájemnou spolupráci škol a školských zařízení s nestátními 
neziskovými organizacemi, kulturními institucemi a dalšími zařízeními 
spolupracujícími s dětmi a mládeží (např. knihovny, muzea)



POVINNÉ PŘÍLOHY

1 Plnámoc

2 Zadávací a výběrová řízení

3 Doklady o právní subjektivitě

4 Studie proveditelnosti

5 Doklad o prokázání právních vztahůmajetku, který je předmětem projektu

6
Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující

územní řízení

7
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

8 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby

9 Položkový rozpočet stavby

10 Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

11 Čestné prohlášení o skutečnémmajiteli



OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI

1. Informace o zpracovateli studie proveditelnosti

2. Základní informace o žadateli

3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

4. Podrobný popis projektu

5. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu a prokázání nedostatečné kapacity zařízení

6. Připravenost projektu k realizaci

7. Management projektu a řízení lidských zdrojů

8. Výstupy projektu

9. Finanční analýza

10. Způsob stanovení cen do rozpočtu

11. Analýza a řízení rizik

12. Vliv projektu na horizontální principy

13. Závěrečné hodnocení udržitelnosti projektu



SYSTÉM ISKP



















DOTAZY?



DĚKUJEME ZA POZORNOST


