
Seminář pro žadatele

16. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky 
pro místní vzdělávání VI. (ZŠ)

27. 11. 2020 Proseč



Program

1. Představení výzvy MAS

2. Podání žádosti o podporu v MS2014+

3. Proces hodnocení a výběru projektů na MAS

4. Proces po výběru projektů na MAS

5. Realizace projektu

6. Dokončení projektu/udržitelnost

7. Doporučení, dotazy a diskuze



Výzva MAS – Zdroje informací

 web MAS Litomyšlsko o.p.s.: mas-lit.cz

 http://mas-lit.cz/16-vyzva-mas-litomyslsko-

irop-podminky-pro-mistni-vzdelavani-vi-zs/

 veškeré informace, případně odkazy

 web nadřazené výzvy ŘO IROP: 

irop.mmr.cz

 https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/V

yzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-

Infrast

 Obecná a Specifická pravidla a jejich přílohy

http://mas-lit.cz/
http://mas-lit.cz/16-vyzva-mas-litomyslsko-irop-podminky-pro-mistni-vzdelavani-vi-zs/
https://irop.mmr.cz/
https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast


Výzva MAS - Harmonogram

 Vyhlášení výzvy MAS: 22. 10. 2020, 8:00 hod.

 Zpřístupnění formuláře a zahájení příjmu žádostí 

o podporu v MS2014+: 22. 10. 2020, 8:00 hod.

 Ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 

25. 11. 2020, 12:00 hod.

 Realizace projektu: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2022



Výzva MAS - Financování

 Alokace výzvy: 959 556,00 Kč (CZV)

 Max. výše způsobilých výdajů projektu: 

959 556,00 Kč (CZV)

 Dotace: 95 % celkových způsobilých výdajů (CZV)

 Financování: Ex POST

 Podpořeny budou pouze projekty nezakládající 

veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 

Smlouvy o fungování Evropské unie.



Výzva MAS – Oprávnění žadatelé

 školy a školská zařízení v oblasti základního 

vzdělávání

 další subjekty podílející se na realizaci 

vzdělávacích aktivit

 obce

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi

 nestátní neziskové organizace

 církve

 církevní organizace



Výzva MAS – Věcné zaměření

 stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení 

odborných učeben za účelem zvýšení kvality 

vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu 

práce v klíčových kompetencích 

- komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními 

technologiemi, přírodní vědy, technické a 

řemeslné obory

 rekonstrukce a stavební úpravy stávající 

infrastruktury ve vazbě na budování 

bezbariérovosti škol



Výzva MAS – Věcné zaměření

 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



Výzva MAS – Věcné zaměření

 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.

 Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním 
plánem vzdělávání (MAP).

 seznam investičních projektových záměrů schválený Řídicím 
výborem MAP – zacílení priorit



Výzva MAS – Věcné zaměření

 Příklad špatného projektu pro IROP: 

Malotřídní škola si chce nakoupit 10 PC a 10 tabletů 

do kmenové učebny a nechce dělat bezbariérovost

 Příklad dobrého projektu pro IROP: 

Malotřídní škola chce realizovat půdní vestavbu a 

vytvořit zde multimediální učebnu pro výuku cizích 

jazyků, informatiky a přírodních věd, včetně 

zajištění bezbariérovosti školy. Výstupy projektu 

budou sloužit rovněž zájmovému a neformálnímu 

vzdělávání v rámci obecního spolku. 



Výzva MAS – Způsobilé výdaje (obecně)



Výzva MAS – Způsobilé výdaje

 Hlavní aktivity:

 stavby a stavební úpravy, nástavby, přístavby –

podmínka bezbariérové dostupnosti!

 nákup nemovitostí – viz kap. 3.7 Specifických 

pravidel pro žadatele a příjemce pro nadřazenou 

výzvu ŘO IROP č. 68

 pořízení vybavení budov a zázemí – zejména 

odborných učeben

 vnitřní konektivita a připojení k internetu

 DPH, pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH 

nárok na odpočet na vstupu



Výzva MAS – Způsobilé výdaje

 Vedlejší aktivity:

 demolice budov v areálu školy, jejichž odstranění souvisí s realizací 

projektu

 pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy

 úpravy venkovního prostranství v areálu školy a přístřešky nevyžadující 

stavební povolení

 zabezpečení výstavby a projektová dokumentace

 pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (zadávací 

a výběrová řízení, studie proveditelnosti)

 nákup služeb, které jsou součástí pořízení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku, nejsou-li součástí pořizovací ceny vybavení

 povinná publicita (viz kap. 13 Obecných pravidel pro ŽaP IROP)

 DPH, pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH nárok na odpočet na vstupu



Výzva MAS – Způsobilé výdaje

 na hlavní aktivity minimálně 85 % CZV

 na vedlejší aktivity maximálně 15 % CZV 

(pokud víc, pak nezpůsobilý výdaj)

 Podrobně viz kapitola 10 Obecných pravidel 

pro žadatele a příjemce IROP a kapitola 3.2.6 

Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 

pro nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 68.



Výzva MAS – Cílové skupiny

 žáci (studenti)

 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



Výzva MAS - Indikátory

výstupové:

 5 00 00

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

 5 00 01

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti 

nebo vzdělávacích zařízení



Výzva MAS – Přílohy žádosti
1. Plná moc

2. Zadávací a výběrová řízení

3. Doklady o právní subjektivitě

4. Studie proveditelnosti

5. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je 

předmětem projektu

6. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní 

smlouva nahrazující územní řízení

7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební 

povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo 

ohlášení stavby



Výzva MAS – Přílohy žádosti

9. Položkový rozpočet stavby

10. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

11. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

12. Čestné prohlášení žadatele

13. Vyjádření stavebního úřadu, že není vyžadováno stavební 

povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu

14. Smlouvy/dohody o spolupráci

Poslední tři slouží jako podklad pro věcné hodnocení na MAS v případě 

požadavku na bodové zvýhodnění (vzory na webu MAS).

Pokud něco nerelevantní, potřeba odůvodnit.



Podání žádosti o podporu

 elektronicky v MS2014+ prostřednictvím formuláře, 
který je k dispozici na webových stránkách 
https://mseu.mssf.cz

 upozornění:

 nutná registrace

 nutný elektronický podpis !!!

 komunikace pomocí depeší

 možnost nahrávání příloh

 postup je uveden v příloze č. 1 Specifických 
pravidel pro žadatele a příjemce pro nadřazenou 
výzvu ŘO IROP č. 68

https://mseu.mssf.cz/




Proces hodnocení a výběru

1. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti 

(kancelář MAS)

2. Věcné hodnocení - bodové ohodnocení -> pořadí 

projektů -> výstup Výběrového orgánu MAS

3. Výběr projektů na MAS - schválení Rozhodovacím 

orgánem MAS

4. Předání projektů k závěrečnému ověření 

způsobilosti na CRR ČR (ŘO IROP)



Kritéria formálních náležitostí 

(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



Kritéria přijatelnosti – obecná 

(napravitelná)

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

 Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS

 Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových 
způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny

 Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou 
stanoveny

 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)

 Potřebnost realizace projektu je odůvodněná



Kritéria přijatelnosti – obecná 

(NEnapravitelná)

 Žadatel splňuje definici oprávněného 

příjemce pro specifický cíl 2.4 a výzvu MAS

 Statutární zástupce žadatele je trestně 

bezúhonný

 Projekt je v souladu s integrovanou 

strategií CLLD – SCLLD území MAS 

Litomyšlsko 2014-2020



Kritéria přijatelnosti – specifická 

(napravitelná)

 Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a 

provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu

 Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání 

a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2019-2023

 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)

 Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu 

MŠ a ZŠ



Kritéria přijatelnosti – specifická 

(NEnapravitelná)

 Projekt je v souladu s akčním plánem 

vzdělávání

 Projekt není zaměřen na výstavbu nové 

školy



Kritéria 

věcného 

hodnocení

Pro splnění 

podmínek 

věcného 

hodnocení je 

nutné dosažení 

alespoň 50 

z maximálně 

dosažitelného 

počtu 100 bodů.



Kritéria 

věcného 

hodnocení



Kritéria věcného hodnocení



Kritéria věcného hodnocení



Kritéria věcného hodnocení



Kritéria věcného hodnocení



Po výběru projektů na MAS

 Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR) provádí 

závěrečné ověření způsobilosti na základě vlastních 

kritérií, která jsou známá spolu s výzvou.

 Po úspěšném ověření a administrativním procesu 

následuje vydání právního aktu – finální schválení 

žádosti na ŘO IROP.



Kritéria závěrečného ověření 

způsobilosti na CRR ČR

 Žádost o podporu je podána v předepsané formě

 Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňuji ́

náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě ŘO

 Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory

 Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním 

cenám

 Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu

 Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno 

na hlavní aktivity projektu



Kritéria závěrečného ověření 

způsobilosti na CRR ČR

 V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne 
minimálně hodnoty ukazatelů stanovené ve výzvě

 V projektu bylo ověřeno riziko dvojího financování

 Projekt zajistí fyzickou dostupnost anebo bezbariérovost 
vzdělávacích zařízení

 Projekt je zaměřen alespoň na jednu z klíčových 
kompetencí (komunikace v cizích jazycích, technických a 
řemeslných oborů, přírodních věd, práce s digitálními 
technologiemi)

 Projekt splňuje minimální požadavky pro konektivitu školy 
a připojení k internetu



Realizace a udržitelnost projektu

 realizace aktivit a administrace projektu

 průběžné zprávy o realizaci a žádosti o platbu (ZoR a ŽoP)

 žádosti o změnu

 …

 fyzické dokončení projektu – pozitivní (dokončením 

aktivit, naplněním účelu, naplněním indikátorů, 

uplynutím stanovené doby realizace) x negativní

 administrativní ukončení – závěrečná ZoR a ŽoP

 Ex POST platba -> udržitelnost výstupů 5 let od fin. 

ukončení projektu, tj. od proplacení!



Dotazy a diskuze


