
 

 

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 
 

 
Příjem žádostí předpokládáme na březen/duben 2017  
 
Žadatelem mohou být: 
školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání (včetně víceletých gymnázií), 
další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, organizace zřizované a zakládané kraji, 
obce, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, nestátní neziskové organizace, 
církve, církevní organizace 
  
Výše alokace – první výzva 18 mil. Kč (celkem 36 mil. Kč) 

 
Výše dotace 

o maximální velikost dotace pro první výzvu – 750 tis. Kč/projekt (další výzvy předpoklad 650 
tis. Kč) – může být upraveno v důsledku podmínky bezbariérovosti. Definitivní údaj bude 
stanoven ve výzvě. 

 
Míra podpory  

o vždy 95 % 
 
Hlavní podporované aktivity: (min. 85% způsobilých výdajů) 

o stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality 
vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích, včetně 
venkovních učeben, 

o rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování 
bezbariérovosti škol pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace,   

o pořízení vybavení budov a učeben, 
o pořízení kompenzačních pomůcek, 
o zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 

 
 



 

 

Vedlejší aktivity: (max. 15% způsobilých výdajů) 
o pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy, 
o úprava zeleně venkovního prostranství, 
o projektová dokumentace, zpracování studie proveditelnosti, 
o a další. 

 
Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě alespoň na jednu z následujících možností:  
a) klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, 

práce s digitálními technologiemi) 
b) budování bezbariérovosti,  
c) rozšiřování kapacit kmenových učeben (v ORP se sociálně vyloučenou lokalitou = SVL) 
d) zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu 
 
- ve vazbě na jednu nebo více aktivit pod písmeny a) – d) lze dále realizovat aktivity vedoucí 
k sociální inkluzi (nákup kompenzačních pomůcek, stavební úpravy a vybavení poradenských 
pracovišť) 
 
 
Klíčové kompetence IROP pro základní vzdělávání: 
Klíčové kompetence IROP jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání (RVP ZV):  

• Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),  
• Člověk a jeho svět,  
• Matematika a její aplikace,  
• Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),  
• Člověk a svět práce, 

 a průřezové témata RVP ZV:  

 Environmentální výchova 
 
Klíčové kompetence IROP pro střední vzdělávánní: 
Podporované obory klíčových kompetencí v přírodních vědách, technických a řemeslných oborech 
jsou vyjmenovány v příloze specifických pravidel: Příloha č. 8A - Podporované obory klíčových 
kompetencí pro SŠ. 
 
 
Podmínky pro základní vzdělávání 
Projektové záměry, předložené do této výzvy, musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP. 
Školy či školská zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových 
záměrů pro investiční intervence IROP, který se stane přílohou schváleného MAP. 
 
 
 



 

 

 
Podmínky pro střední vzdělávání 
Projektové záměry, předložené do této výzvy, musí být v souladu se Strategickým rámcem KAP. 
Školy či školská zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových 
záměrů pro investiční intervence IROP, který se stane přílohou schváleného KAP. 
 
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. 

 
 
IROP 4/ Neformální a zájmové vzdělávání 
 
 
Příjem žádostí předpokládáme v 2. polovině roku 2017 
 
Žadatelem mohou být: 
školská zařízení, obce, kraj, organizace zřizované nebo zakládané obcemi nebo krajem, NNO, 
církve, církevní organizace, zařízení péče o děti do 3 let, org. složky státu a jejich příspěvkové 
organizace, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 
  
Výše alokace – první výzva 2,5 mil. Kč (celkem 9 mil. Kč) 

 
Výše dotace 

o max. výše dotace - 900 tis. Kč (dop. výše 300 tis. Kč) může být upraveno v důsledku 
podmínky bezbariérovosti. Definitivní údaj bude stanoven ve výzvě. 

 
Míra podpory  

o vždy 95 % 
 
Hlavní podporované aktivity: (min. 85% způsobilých výdajů) 

o stavby, stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání, 

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 úprava zeleně venkovního prostranství, 



 

 

o projektová dokumentace, zpracování studie proveditelnosti,…. 
Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity pro zájmové, 
neformální nebo celoživotní vzdělávání. 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 
 
 
Klíčové kompetence IROP pro zájmové a neformální vzdělávání: 
Klíčové kompetence IROP jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání (RVP ZV):  

• Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),  
• Člověk a jeho svět,  
• Matematika a její aplikace,  
• Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),  
• Člověk a svět práce, 

 a průřezové témata RVP ZV:  

 Environmentální výchova 
 
Klíčové kompetence IROP pro celoživotní (další) vzdělávání: 
Klíčové kompetence jsou vázány na Národní soustavu kvalifikací a vybrané kvalifikace dle přílohy 
specifických pravidel: Příloha č. 8B - Podporované obory klíčových kompetencí NSK. 
 
 
Podmínky pro základní vzdělávání 
Projektové záměry, předložené do této výzvy, musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP/ 
KAP. Školy či školská zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových 
záměrů pro investiční intervence IROP, který se stane přílohou schváleného MAP/ KAP. 
 
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. 

 
 
 
 



 

 

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 (dop. výše 500 tis. 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. 
 
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. 

  



 

 

Přehled povinných příloh k žádosti – společné pro všechna opatření 
 

1. Plná moc 
2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením 
3. Doklady o právní subjektivitě žadatele  
4. Výpis z rejstříku trestů  
5. Studie proveditelnosti – různý vzor osnovy pro předškolní vzdělávání (A), základní 

vzdělávání (B), středoškolské vzdělávání (C) a další vzdělávání (D) 
6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu 
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 nebo souhlas 

s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující 
stavební povolení 

9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby 
10. Položkový rozpočet stavby  
11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů  
12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli 
13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení – dokládají pouze školy a školská zařízení 
14. Přílohy MAS – MAS může ve výzvě stanovit další přílohy 

 
 
 
 
 
 
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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