
 

 

Možnosti čerpání dotací na vzdělávání přes MAS ORLICKO 
 

(výzva IROP č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení - integrované projekty CLLD – tato výzva upravuje pravidla pro podávání projektů 
předškolního vzdělávání, formálního (ZŠ a SŠ) i neformálního a zájmového vzdělávání) 

 

Tyto pravidla se vztahují na tři plánovaná opatření IROP, která má MAS ORLICKO, z.s. obsažené ve 
své strategii – SCLLD: IROP 3/ Vzdělávání v klíčových kompetencích, IROP 4/ Neformální a zájmové 
vzdělávání a IROP 5/ Dostupná péče o děti. 

 
IROP 5/ Dostupná péče o děti 
 
 
Příjem žádostí předpokládáme na březen/duben 2017  
 
Žadatelem mohou být: 
zařízení péče o děti do 3 let, obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, školy a 
školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, církve a církevní organizace, další subjekty 
podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 
  
Výše alokace – první výzva 4 mil. Kč (celkem 5 mil. Kč) 

 
Výše dotace 

o max. výše dotace - 2 mil. Kč   
 

Míra podpory  
o vždy 95 % 

 
Hlavní podporované aktivity: (min. 85% způsobilých výdajů) 

o stavby, stavební práce spojené s vybudováním nové infrastruktury, včetně vybudování 
přípojky pro přivedení inženýrských sítí 

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

o pořízení vybavení budov a učeben, 
o pořízení kompenzačních pomůcek, 

 
Vedlejší aktivity: (max. 15% způsobilých výdajů) 

o pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektrického a mechanického 
zabezpečení 

o úprava venkovního prostranství, 



 

 

o pořízení herních prvků, 
o projektová dokumentace, zpracování studie proveditelnosti, 
o a další. 

 
Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity zařízení péče o 
děti v předškolním věku, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení. 
 
Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:  

o dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb.,  

o služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost) a služeb péče o dítě nad 
tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu mimoškolní výchovy a vzdělávání, 
pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (volná živnost, obor činnosti 72) podle 
zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,  

o spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí dle občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).  

 
Opatření není uřčeno na zvyšování kapacit mateřských škol, ale na podporu subjektů poskytujících 
předškolní vzdělávání mimo registraci dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). 
 
Podmínky 
Bezbariérovost – Základním požadavkem je zajištěné bezbariérové toalety a umožnění volného 
pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do učebny (prostor) podpořené z IROP. 

 
 
 
 
Konzultace k jednotlivým projektovým záměrům probíhají průběžně - čím dříve, tím lépe. 
Pracovníci kanceláře MAS ORLICKO, z.s. Vám bezplatně poradí, aby pro Vás podání žádostí bylo co 
nejméně náročné.  
 
 
 
Konzultace: 
Ing. Mgr. Marie Kršková  Ing. Alice Brožková    
projektová manažerka, IROP  referentka, IROP  
e-mail: krskova@mas.orlicko.cz email:brozkova@mas.orlicko.cz 
tel.: 734 318 889 tel.: 734 318 889 
tel:: 468 003 528 tel:: 468 600 708 
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