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

 

Předpokládaný příjem žádostí o podporu: od 22. října do 25. listopadu 2020 (do 12 hodin) 

Alokace výzvy MAS (celkové způsobilé výdaje): 959 556,00 Kč 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 959 556,00 Kč 

Míra a forma podpory: ex-post dotace 95 % 

Podporované aktivity: 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) (do limitu dle Specifických pravidel),  

• pořízení vybavení budov a učeben,  

• pořízení kompenzačních pomůcek,  

• zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. 

Další podmínky:  

• Nutná je vazba projektového záměru na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce 

s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory) anebo budování 

bezbariérovosti škol. 

• Učebny, výukové prostory, kabinety a další školní pracoviště podpořené z IROP musí být vždy 

bezbariérově dostupné. Základním požadavkem je zajištění bezbariérové toalety a umožnění 

volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z IROP. 

• Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (projektové záměry 

musí být uvedeny v seznamu projekt. záměrů pro investiční intervence IROP, který je přílohou 

schváleného a zveřejněného Strategického rámce MAP, platného v době ukončení výzvy MAS). 

• Projekty mohou být realizovány pouze na území působnosti MAS Litomyšlsko (jeho vymezení 

viz www.mas-lit.cz). 

Oprávnění žadatelé:  

• školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání,  

• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit,  

• obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi,  

• nestátní neziskové organizace,  

• církve a církevní organizace. 

Cílové skupiny:  

• žáci (studenti), osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby 

se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci, pracovníci a dobrovolní pracovníci 

organizací v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb. 

http://www.mas-lit.cz/
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Povinné přílohy žádosti o podporu (pokud jsou relevantní):  

• plná moc 

• dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením 

• doklady o právní subjektivitě 

• studie proveditelnosti (osnova – povinná struktura je přílohou Specifických pravidel) 

• 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, 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 

• čestné prohlášení o skutečném majiteli 

• výpis z Rejstříku škol a školských zařízení 

• čestné prohlášení žadatele 

• vyjádření stavebního úřadu, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné 

opatření stavebního úřadu 

• smlouvy/dohody o spolupráci 

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

na bodové zvýhodnění (vzory budou zveřejněny na webu MAS). 

Způsobilost výdajů: viz kap. 10 Obecných pravidel a Specifická pravidla – od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022. 

Způsob hodnocení projektů: je popsán v Interních postupech MAS Litomyšlsko pro IROP (verze 1.1, 

platnost od 1.3.2019), které jsou zveřejněny na webu MAS. 

Kritéria pro hodnocení projektů: kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria pro závěrečné 

ověření způsobilosti jsou uvedena ve Specifických pravidlech, kritéria věcného hodnocení budou 

zveřejněna na webu MAS. 

Elektronické podání žádosti o podporu prostřednictvím systému MS2014+ na adrese: 

https://mseu.mssf.cz (žadatel, resp. jeho oprávněný zástupce musí disponovat platným el. podpisem) 

Odkaz na Obecná a Specifická pravidla a jejich přílohy: 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast 

Odkaz na výzvu MAS na webových stránkách MAS: http://www.mas-lit.cz/irop-2014-2020/ 

 

DOPORUČUJEME VŠECHNY PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘEDEM KONZULTOVAT NA MAS! 

Kontakt pro konzultace na MAS: mas-lit@seznam.cz, +420 733 705 320 (Ing. Petr Vomáčka) 
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